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mais do que guardar a memória da produção do futura 
durante um ano inteiro de trabalho, este Anuário pre-
tende 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 institui-
ção. por isso mesmo não se restringe ou se esgota no 
ano 2009. pode e deve ser usado nos próximos anos, 
considerando as várias exibições que um mesmo produ-
to possa ter em nossa grade para garantir que um pú-
blico 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 peda-
gógico. pretendemos mostrar aos nossos usuários aqui-
lo que nos torna únicos e singulares como produtores de 
tv e idealizadores de projetos educativos, sempre es-
colhendo conteúdos, abordagens e formatos com vistas 
ao aprimoramento pessoal, profissional e comunitário 
daqueles que comungam de nossa rede de telespecta-
dores e parceiros.

desta forma, o Anuário pode ser uma importante fer-
ramenta para grupos pertencentes à mobilização co-
munitária 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 se-
dimente as orientações e tendências que guiam nos-
sa programação e projetos educativos que vão para 
além da criação e veiculação de programas e interpro-
gramas de tv. estas produções precisam ter ligação 
direta com a vida das pessoas, com seus anseios e 
demandas por conhecimento.

organizado pelo gerência de Conteúdo e novas mídias, 
este documento contou com a imprescindível ajuda de 
todas as áreas do futura, do banco de imagens à progra-
mação, passando pelos núcleos de programa, pesquisa, 
videografismo, Atendimento ao telespectador, Jornalis-
mo, Aquisições e operações. Cada um pôde revelar o 
que produziu em 2009, compartilhar objetivos e resul-
tados 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 tangi-
bilidade 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, au-
diência dirigida, parceiros e colaboradores sociais.

o Anuário apresenta informações sobre estreias de 
2009 e ainda oferece pequenos artigos que apontam 
análises e tendências de nosso trabalho já vislumbran-
do ações para 2010.

sua estrutura cobre todas as produções e aquisições 
inéditas, de janeiro a dezembro de 2009. informamos 
ainda o ano de estreia da série no futura e adicionamos 
a data da exibição da mais recente temporada produzi-
da. Há sinopses dos episódios, duração, indicação dos 
temas tratados, classificação indicativa, público-alvo, 
apresentador(a) e elenco, perfil da consultoria peda-
gógica, prêmios conquistados, ficha técnica, dados de 
pesquisa e mobilização.

boa leitura!
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 284 Que exploração É essa?
 
DezeMbro
 16 A Aventura dos vegetais
 66 Cine especial - A menina e os lobos
 78 diário de Kelly
 266 essa É minha Cultura
 143 mudanças Climáticas - 
  o planeta precisa de você
178 o natal do menino imperador
 178 paulinho da viola - meu tempo 
  É Hoje
 194 ritmo solidário
 243 um mundo diferente
 244 um pé de Quê? especial burle marx
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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 enfrenta-
mento de seus problemas cotidianos, o futura se baseia em algumas ações estratégicas que ajudam a tornar visível 
seu trabalho de formação de redes em todo o país e a construção de instrumentos que contribuam para a mensuração 
do impacto social de nossos projetos nas comunidades.

A intenção é que o resultado desse trabalho possa ser tangível e reconhecido cada vez mais em toda a grade do 
futura de 2009 presente neste Anuário. para facilitar a identificação destas ações, criamos alguns “selos” que estão 
associados aos programas e interprogramas. portanto, sempre que um desses ícones abaixo aparecer no Anuário, 
você saberá que aquela ação específica foi realizada em 2009 e que colaborou diretamente para a produção daquele 
programa ou interprograma em especial.

Os valores e a missão do Futura

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, colabore com a geração de renda de grupos 
de baixo poder aquisitivo, além de valorizar um conjunto de profissionais que muitas vezes encon-
tra dificuldades para entrar no mercado de trabalho formal.

colaboração De universiDaDes Parceiras
este ícone se refere a todas as ações de produção de programas e interprogramas, matérias, 
reportagens, povo-fala, projetos de rede, contato com professores e alunos das universidades 
parceiras ao futura que foram incorporadas ao produto de linha do Canal. um exemplo concreto 
são matérias exibidas no Jornal futura que são produzidas por nossas parceiras de várias partes 
do brasil, como upftv, univali, unisinos, ufpb, entre outras. o programa mundo da leitura é 
um produto totalmente produzido por nossa parceira em passo fundo/rs e que ganhou exibição 
nacional, fazendo parte da grade básica de programação do futura desde 2005.

ações De Mobilização coMunitária
este ícone se refere às atividades desenvolvidas pela área de mobilização comunitária do futura, 
desenvolvendo ações relacionadas à programação do Canal, tais como a utilização pedagógica 
de programas nas instituições parceiras, a elaboração de projetos temáticos interdisciplinares 
a partir das séries de televisão, a distribuição de conteúdos complementares aos 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.

Fóruns teMáticos
este ícone se refere à organização de fóruns temáticos prévios para a produção de progra-
mas 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 con-
tribuições 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.

Pesquisa eM coMuniDaDes De baixa renDa
este ícone se refere a visitas sistemáticas a comunidades de baixa renda, 
com o intuito de avaliar qualitativamente programas do futura e colher im-
pressões, opiniões e demandas de grupos populares que possam ser refleti-
das nas pautas e nos conteúdos de nossa programação básica.

Parcerias internacionais
este ícone se refere a parcerias internacionais para a produção e distribuição de programas, interpro-
gramas 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 download. 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.
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Navegar é preciso
LÚCIA ARAÚJO gerente gerAl do CAnAl futurA

o ano de 2009 desembarcou em nossas vidas com 
o impacto de uma bomba-relógio. entre a recessão 
e a marolinha, navegar era preciso e o Canal não se 
abateu. se, de um lado, tivemos que colocar o pé no 
breque no sentido de administrar ainda com mais rigor 
nossos recursos, de outro, fomos surpreendidos por 
sedutores desafios à nossa capacidade de criar, de 
inventar, de superar as intempéries. e foi assim que, 
em 2009, topamos com todo o entusiasmo o desafio 
de desenvolver vários projetos corajosos e de caráter 
muito estratégico para os quais existe uma enorme 
demanda.

em primeiro lugar na lista de preferência de nossos 
telespectadores, o tema saúde desponta com destaque 
em 2009. renovar essa faixa de programação é sempre 
prioritário para o Canal e também para nossos parceiros 
mantenedores. foi assim que, em conjunto com a 
fundação vale e a bayer schering pharma, pudemos 
trazer novos conteúdos para o jornalismo e lançamos 
o Estação Saúde, uma série de 66 programas, numa 
linguagem coloquial e cheia de humor. os programas 
se tornaram parte do kit educativo que o futura 
desenvolveu junto com a vale para uso da mobilização 
comunitária, agentes de saúde e lideranças locais nos 
estados onde a companhia atua no norte do país. As 
maletas saúde também serão distribuídas para as 
organizações sociais que atuam em torno desse tema 
em diferentes partes do brasil.

 Com apoio fundamental de parceiros também pudemos 
transformar em conteúdo para a tv, para a mobilização 
comunitária e, em breve, para disponibilização no 
futuratec, vários outros temas que preocupam o brasil: 
a questão da exploração sexual infantil, a segurança 
pública, a intolerância religiosa. todos assuntos muito 
complexos, com grande dose de delicadeza, que pedem 
um olhar e um tratamento diferenciados como o futura 
costuma dar à pauta de direitos humanos. Assim, com 
apoio da World Childhood foundation, ong criada pela 
rainha sílvia da suécia, desenvolvemos e lançamos a 
série de programetes Que Exploração É Essa?, que usa 
a animação para retratar as situações de abuso e de 
exploração sexual sofridas por jovens e adolescentes. 
Como gostamos de fazer no futura, essa foi uma série 
totalmente desenvolvida com a colaboração de ongs 
e grupos que tratam do tema em suas atividades 
diárias. em conjunto com a Casa de Cinema de porto 
Alegre, responsável pela produção, foram estudados, 
analisados e debatidos os roteiros, a caracterização e 
até o figurino dos personagens.

outra contribuição muito relevante do futura para o 
diálogo entre as diferenças foi a produção, em conjunto 
com a tv globo, da série de interprogramas Sagrado, 
uma inovadora abordagem sobre a importância do 
pluralismo religioso. A partir de temas da atualidade, 
a série reúne as visões de diferentes fés, abrindo um 
espaço inédito para o diálogo inter-religioso.

num ano que começou sob o signo do pesadelo, é 
reconfortante constatar que encerramos 2009 com 
muitos sonhos realizados. Além de todos os citados 
aqui e de outros tantos que você vai conhecer folheando 
o Anuário, há um que me toca especialmente, o Globo 
Educação. A série, que é exibida também na tv globo, 
estreou em 6 de junho, com o desafio de representar 
uma contribuição para todo brasileiro que se preocupa 
e que quer se somar no esforço de dar mais qualidade à 
educação brasileira. Ao lado da pindorama, responsável 
pela produção, investimos muito esforço e criatividade 
na pesquisa das boas experiências vividas em escolas de 
várias regiões e buscamos novas maneiras de enxergar 
o que acontece na sala de aula, nas casas dos pais dos 
alunos, junto aos professores e aos gestores. fazia parte 
do sonho construir um programa que não falasse só com 
a população da escola, mas que fosse suficientemente 
interessante para qualquer telespectador. e que ao 
mesmo tempo pudesse ser útil para professores e pais. 
Como você pode imaginar, nem sempre é fácil colocar 
tantas boas intenções num só programa de tv.

nossa sorte é que, felizmente, educação de qualidade é 
um sonho, uma meta e um grande desafio, pelos quais 
muita gente boa luta no brasil de hoje. o que garantiu 
que nossa iniciativa pudesse contar com a contribuição 
efetiva de parceiros dedicados. do ministério da educação 
ao todos pela educação, do CenpeC (Centro de estudos e 
pesquisas em educação, Cultura e Ação Comunitária) ao 
CedAC (Centro de educação e documentação para Ação 
Comunitária), do professor Celso Antunes ao professor 
mario sergio Cortella, tivemos a decisiva participação de 
educadores e pensadores para tornar possível o sonho de 
reunir excelência no conteúdo e na forma e, creio, dar um 
passo significativo para promover, valorizar e incentivar 
a educação pública de qualidade - a verdadeira musa 
inspiradora de um canal como o futura. boa leitura e um 
2010 melhor ainda.
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Com quantos tijolos cabogó se faz o Futura?
DébORA GARCIA gerente de Conteúdo e novAs mídiAs

Articular conhecimentos, olhar para o todo, ultrapassar fronteiras, sair das caixinhas previamen-
te organizadas da aprendizagem e entender que o ser humano é composto de uma infinidade de 
idiossincrasias e lentes que desvelam o mundo a sua volta, tornando-o único, com marcas inde-
léveis, intransferíveis. todas essas crenças fazem parte da forma pela qual o futura entende a 
educação, seus alcances, suas múltiplas facetas e não por acaso coincidem com o pensamento 
do renomado educador norte-americano Howard gardner, autor da teoria das inteligências múl-
tiplas. tivemos a honra em 2009 de conhecê-lo por conta de uma entrevista exclusiva para o 
Globo Educação que se transformou em um programa especial de fim de ano apresentado por 
Helena lara resende. na conversa, além de descobrirmos que gardner é um cientista absolu-
tamente apaixonado pelas formas que os seres humanos encontram para aprender, também 
percebemos que as tantas escolas retratadas na série Globo Educação montam, cada uma a 
seu tempo, com suas estratégias, formas singulares de compartilhar o conhecimento social-
mente produzido para seus alunos, ajudando o brasil a caminhar de modo mais consistente e 
competente rumo a uma educação de qualidade para todos os brasileiros. o Globo Educação foi 
a aposta do futura e da rede globo na direção de apresentar questões e soluções encontradas 
por escolas públicas de norte a sul do país, inspirando outros tantos educadores nesse sentido. 

enquanto gardner preconiza uma forma mais holística de entendimento da inteligência humana, 
chamando nossa atenção para capacidades cognitivas que vão além da linguagem escrita e da 
habilidade com números (mas que também dizem respeito à capacidade de entender a si pró-
prio, ao outro, à capacidade de apreciar e produzir música, ao jeito para perceber o mundo visual 
e espacial de forma precisa; à compreensão dos limites e potencialidades do corpo humano), 
um outro educador, igualmente admirável, foi foco de atenção do futura em 2009. refiro-me ao 
ícone paulo freire, já falecido, que deixou um legado de dezenas e dezenas de livros ao brasil 
e ao mundo, alertando para pedagogias que consideram a inteireza e a boniteza do outro como 
essência para aprendizagem e que não se furtam em tentar entender o mundo a nossa volta, 
discutindo o porquê das coisas, as correlações de força, o texto subentendido, as entrelinhas 
da história. paulo freire e outros 29 grandes pensadores brasileiros de todos os tempos foram 
estrelas de uma série particularmente instigante do Globo Ciência, que apresentou aos brasi-
leiros um panteão de cientistas em diferentes áreas do conhecimento: de Josué de Castro e 

seu mapa da fome no brasil até a descoberta do 
méson-pi de César lattes, passando pela teoria 
da evolução das espécies corroborada por fritz 
müller, a geografia social refundada por milton 
santos e as novas interpretações das doenças 
mentais por nise da silveira. É certamente um 
orgulho incrível pertencer a um país que gerou 
e continua gerando tão ilustres pensadores, 
inspirando novas gerações a continuarem pro-
duzindo ciência de qualidade nos trópicos, eco-
ando para outras latitudes. 

Construção é certamente uma palavra cara aos 
engenheiros, aos arquitetos. mas é igualmente 
importante para os educadores. o tema que ins-
pira este anuário faz parte de um entendimento 
maior no campo educativo que considera que 
o saber é socialmente produzido, acumulado 
e construído, sendo compartilhado permanen-
temente entre todos nós. não é de hoje que 
estudiosos como piaget e vigotsky defendem 
essa premissa. o futura acredita nessa ideia 
e leva a sério esse compromisso de fazer uma 
programação de tv de qualidade, que seja ins-
tigante, provocadora, que faça pensar. mas, 
sobretudo, que seja construída a muitas mãos, 
dando ainda mais sabor aos resultados alcança-
dos. nem só na sociedade civil organizada, nem 
só nas empresas. nem só nos indivíduos, nem 
só nos grupos. nem só nas universidades, nem 
só nos lugares onde fecunda o senso comum. o 
conhecimento transita em todos esses espaços, 
é nutrido por todas essas falas, é multifacetado 
a partir de seus usos, é transgredido a partir de 
questionamentos de diferentes interlocutores. 
É no embate, na tensão, no diálogo e na media-
ção que o conhecimento se constrói. e é nesse 
mesmo espaço que o conteúdo do futura se or-
ganiza e se consolida na programação que você 
assiste na tv. 
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redes sociais vão dando a argamassa necessária 
para solidificar nossos projetos
o tijolo que figura na capa deste anuário é também 
uma metáfora muito bem percebida por nossa desig-
ner: a capacidade de olharmos através, de nos dei-
xarmos ser visitados pelo outro, de visitá-lo com fre-
quência também. A transparência do tijolo cabogó é, 
em sua essência, um outro recurso de que o futura se 
vale para atravessar pontes e sair do conforto do seu 
lugar de produção: a mesma transparência que apa-
rece nas relações que travamos, nos compromissos 
que firmamos com a sociedade civil em escolher temas 
de relevância para a sociedade, em aprender com os 
grupos organizados seus modos de fazer e alcançar 
seus respectivos públicos, de vivenciar com as univer-
sidades aquele saber acumulado e sistematizado na 
Academia, de compartilhar tudo isso que fazemos com 
o público que nos assiste. esse foi o espírito que nos 
moveu ao articularmos conteúdos e intencionalidades 
com a ong WCf (World Children foundation) para a 
série Que Exploração É Essa? 

e como construção é sempre o nosso mote, nos utili-
zamos pela primeira vez de uma técnica já consagrada 
em outras tvs educativas internacionais e que sempre 
nos chamou a atenção pela peculiaridade e pertinên-
cia do método: a formative research ou pesquisa for-
mativa. É a chance que produtores de conteúdo têm de 
testar seu produto enquanto este está em processo de 
formação, antes de ele estar totalmente finalizado. A 
metodologia que foi testada por nós chama-se step by 
step (passo a passo). Como trabalharíamos com mu-
ppets e esses representariam pessoas que lidariam na 
pele com o tema “exploração sexual”, tínhamos o de-
safio de criar verossimilhança, legitimidade de falas e 
características físicas. Com os croquis dos bonecos em 
punho, encontramo-nos com pessoas que faziam parte 
do público-alvo direto da série e construímos com eles 
as feições dos bonecos, a indumentária mais apropria-
da, a ambientação ideal, as falas mais reveladoras e 
provocadoras de reflexão possíveis. 

chamada geral para produtores independentes de 
todo o brasil
para se fazer um programa no futura, apostamos no 
modelo terceirizado que serve de incentivo constante 
aos produtores independentes brasileiros. A cada nova 
série, após o processo de licitação, escolhemos um 
novo interlocutor no mercado que nos ajudará a cons-
truir uma nova série, um novo programa para o Canal. 
e, nessa linha, volta e meia fazemos uma chamada pú-
blica (nosso pitching futura acontecendo desde 2005), 
dando os parâmetros que eventualmente queremos 
para uma nova série, desde valores até número de epi-
sódios e duração destes. 

no biênio 2008/9, fizemos nosso primeiro pitching te-
mático. elegemos a saúde como questão central para 
uma série de 66 episódios de 30 minutos cada, falando 
para os brasileiros sobre prevenção e qualidade de vida. 
Quase uma centena de projetos de todo o brasil recebi-
dos, dez finalistas que apresentaram projetos inovadores 
e recheados de conteúdo e um vencedor: a produtora 
panorâmica, do rio de Janeiro, acabou acertando em 
cheio na abordagem e na combinação de entretenimento 
e educação para saúde que procurávamos para a série. 
no ar, a partir de agosto de 2009, a série Estação Saúde 
vem colhendo elogios do público, cumprindo seu papel 
educativo. e certamente o eixo construção coletiva não 
escapou dos olhos atentos dos produtores, consultores, 
parceiros e usuários da série. 

É conversando que a gente se entende!
dando continuidade às nossas essenciais conversas com 
a audiência, já em atividade por mais de cinco anos, 
testamos também o Estação Saúde em diferentes pra-
ças, com diferentes grupos. esses encontros são nosso 
jeito singelo de conversar periódica e constantemente 
com nosso público (seja este potencial ou já fideliza-
do). levamos sempre um dvd nas mãos, apresentando 
o que produzimos de mais recente para a grade, assim 
como também temos o compromisso de manter o cora-
ção aberto para ouvir toda sorte de críticas, sugestões e 

(até!) elogios que vêm de organizações sociais que fazem parte da rede do futura. 
Hábito saudável, para ficarmos no mesmo campo semântico da série Estação Saúde, 
que muito contribuiu para o aperfeiçoamento deste produto, fazendo-nos enxergar 
lacunas e oportunidades antes não consideradas. 

e assim vai caminhando o futura, com vários tijolos cobogós nas mãos, na esperan-
ça e no desejo de ver outras mãos ajudarem a espalhar o cimento que une essas 
peças, que levanta formas vazadas, permeadas e bonitas, que só fazem sentido se 
vistas de todos os ângulos, por muitos e muitos pares de olhos atentos. 
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para batatinha e seus amigos, o mundo se limita aos 
quatro lados da cerca do jardim. nenhum deles jamais 
imaginou que se aventuraria a ir além daqueles limi-
tes. Ambientado em uma horta, este programa de meia 
hora acompanha a vida e as aventuras de uma turma 
de quatro legumes. Conheça batatinha, o corajoso líder 
do grupo, e seus amigos, o durão brocolino, o medroso 
poró e o briguento Cenourito. todos vivem juntos e mui-
to felizes na segurança da horta. o problema começa 
quando o jardineiro não aparece, como de costume, 
para cuidar do lugar e regar os legumes. Assustado e 
com sede, batatinha sai à procura dele e se perde. e, 
assim, surgem inúmeras aventuras pelo caminho.

uma saga de abusos, exageros, desperdício e satura-
ção. essa é a trajetória da nossa própria construção so-
cial. o filme mostra como nossos padrões de consumo 
- da extração da matéria-prima à produção e à venda 
dos produtos - afetam o meio ambiente. são muitas as 
conexões entre diversos dramas sociais e os desastres 
ecológicos.

temA: universo infantil
públiCo-Alvo: crianças
estreiA: 2009
no ar em 25 de dezembro
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: 
damien louche-pélissier e benoît Chieux 
produtora realizadora: folimage
distribuição: mediatoon

temA: vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 14 de junho
durAção: 21 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

A AVENTURA DOS VEGETAIS

A HISTÓRIA DAS COISAS

Ficha tÉcnica
Apresentação e roteiro: 
Annie leonard
direção: louis fox 
produção: erica priggen
produtora realizadora e distribuição: 
free range studios

o programa Ação apresenta experiências de cunho 
social bem-sucedidas, realizadas por voluntários, or-
ganizações não governamentais e moradores de comu-
nidades. tais experiências incluem ações afirmativas, 
enfrentamento de preconceitos, iniciativas de inclusão 
social ou de cunho educativo, envolvendo projetos de 
arte e educação. em 2009, foram exibidos 53 episódios.

ApresentAdor: serginho groisman é jornalista. 
desde 1990, comanda programas de televisão direcio-
nados 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 pro-
gramas também no Canal futura.

temA: inclusão social
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1999
no ar a partir de 11 de janeiro
durAção: 22 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
pArCeiro: tv globo

AÇÃO

O que você está fazendo agora? A pergunta é o 
mote do Twitter, ferramenta de postagem auto-
mática de mensagens que permite aos usuários 
lerem e enviarem recados em tempo real. Quan-
do se trata do Twitter do Canal Futura, esta sim-
ples pergunta comporta uma série de respostas. 

Mais do que um canal de televisão, o Futura é 
um projeto social de comunicação, que transmi-
te valores e informações úteis ao cotidiano da 
população. Quando o tema é programação e ser-
viços, o que estamos fazendo agora são séries, 
filmes, animações, desenhos, debates, reporta-
gens e projetos especiais. 

se o interesse são parcerias, o agora se divide 
entre vinte e seis universidades parceiras espa-
lhadas pelo país, que produzem séries especiais 
e material jornalístico com os mais variados so-
taques. Por fim, quando falamos de mobilização 
social, o que cada um está fazendo agora gera 
uma ampla gama de ações, em articulações e 

trocas de conteúdos locais e nacionais junto a 
ONgs e instituições de referência. 

Com tanta coisa sendo feita agora, a todo o mo-
mento, na frente e por trás das câmeras, para 
ficar por dentro desta comunidade, não deixe de 
acompanhar o nosso Twitter! 
www.twitter.com/canalfutura 

sAIBA MAIs sOBRE A FERRAMENTA:
O Twitter faz parte do cotidiano da internet des-
de 2006 e, desde então, vem ganhando adeptos 
do mundo inteiro e hoje já é considerado um dos 
grandes fenômenos do mundo virtual. Caracteri-
zado como uma rede social, ou serviço de micro-
blogging, ele envia e recebe mensagens de até 
140 caracteres para os usuários cadastrados. 
Para participar, basta criar uma conta no site, 
procurar usuários de sua preferência e começar 
a “segui-los”. Em breve você também terá se-
guidores, capazes de ler e repassar suas men-
sagens para suas próprias redes de contato. 

Canal Futura no Twitter: participe! 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR
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ADRENALINA

Adrenalina é uma revista esportiva que mostra a 
prática de diferentes esportes radicais. o programa 
fala sobre o perfil dos esportistas, os equipamentos e 
a adrenalina de quem se arrisca nessas modalidades 
esportivas tão peculiares. o programa é produzido pela 
tv unisinos, universidade parceira do Canal futura. em 
2009, foram exibidos 10 programas.

temAs: comportamento; esportes
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2006
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiro: tv unisinos - rs

ApresentAdores: 
Ana Karina Belegante é jornalista. 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 15 anos.
sinopses por episódio (26 minutos):

CAMPEONATO MUNDIAL DE CORRIDA DE 
AvENTURA - parte 1 - no ar em 25 de agosto
A equipe do Adrenalina acompanhou o ecomotion, que 
aconteceu entre os estados do piauí, maranhão e Ceará. 
são cerca de 520km de muita luta, com atividades de 

trekking, moutain bike, orientação, vela, canoagem e 
técnicas verticais. nesse programa, o telespectador 
acompanha a largada da prova com um trekking pelas 
dunas, uma canoagem noturna e um exaustivo percurso 
de mil quilômetros de bike. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE CORRIDA DE 
AvENTURA - parte 2 - no ar em 1 de setembro
neste segundo programa sobre o mundial de Corrida 
de Aventura, os atletas debatem a influência da força 
psicológica sobre a força física e outros temas. depois 
de quatro dias, as equipes começam a chegar em 
Jericoacoara, no Ceará. É uma prova de superação, 
principalmente para a primeira equipe brasileira a 
chegar, conquistando o quarto lugar no campeonato.

CANOAgEM ONDA - no ar em 8 de setembro
o Adrenalina foi a barra velha, no litoral norte de santa 
Catarina, conhecer as duas modalidades da canoagem 
onda brasileira, o waveski e o kayaksurf. o 
programa mostra as vantagens e praticidades 
das duas técnicas e, claro, as diferenças 
entre elas. As leis de respeito à entrada nas 
ondas e o tow in no waveski fazem deste um 
dos episódios mais belos da 
série de programas.

MERgULHO EM APNEIA 
no ar em 15 de setembro
o Adrenalina foi até a ilha 
do mata fome, no 
litoral norte de 
f lor ianópol is , 

santa Catarina, conhecer o mergulho em apneia, com 
Karoline meyer. A atleta já bateu recordes mundiais, 
ficando mais de sete minutos sem respirar embaixo da 
água. o mergulho em apneia, ou mergulho livre, é uma 
atividade milenar de caça às pérolas, mas somente no 
começo do século XX passou a ser cogitada como um 
esporte.

KITEsURF - no ar em 22 de setembro
uma modalidade esportiva que depende totalmente 
do vento, o kitesurf mistura vela, surfe, wakeboard e 
parapente. o Adrenalina vai a dois locais ideais para 
a prática do kitesurf: ibiraquera, em santa Catarina, 
e bacopari, no rio grande do sul. o programa mostra 
jovens com disposição para passar uma semana atrás 
de locais onde é possível praticar o esporte 24 horas 
por dia. são os caçadores de vento.

sKATE DOwNHILL sPEED - no ar em 29 de setembro
o programa Adrenalina fecha a estrada do morro da 
burússia, no município de osório, no rio grande do sul, 
durante sete horas. os skatistas podem, então, descer 
as curvas em cima de seus longboards, a mais de 
80km/h. o atleta douglas dalua é recordista mundial 
de Skate Downhill speed pelo guinness book. ele e 
outros nove skatistas mostraram suas técnicas com 
muita radicalidade, emoção e segurança. 

CANIONIsMO NO CÂNION MALACARA
no ar em 6 de outubro
o cânion malacara fica entre Cambará do sul, no estado 
do rio grande do sul, e a praia grande, em santa 
Catarina. É considerado um dos cânions mais bonitos do 
brasil, dos mais importantes na preservação da flora e 
fauna da região e também um dos mais perigosos para 
se fazer canionismo. o esporte tem por objetivo descer 
cânions através do leito do rio, por dentro da água, pelas 
cachoeiras, transpondo todos os obstáculos que surgirem 
pelo caminho. para conseguir isso, utilizam-se técnicas 
de rapel, cascading, natação e montanhismo, entre 
outras. A equipe do Adrenalina realiza uma expedição 
inédita por dentro dos penhascos e cachoeiras do Cânion 
malacara. um local de difícil acesso, intocado pelo ser 
humano e abençoado pela sua beleza. 

RALLY OUTDOOR - no ar em 13 de outubro
o rally outdoor é uma prova de estratégia em equipe, 
que mistura rally de regularidade com outros esportes, 
cultura, aventura e planejamento. diversão garantida 
para quem quer fazer atividades esportivas junto com 
a família e os amigos, valorizando o trabalho de união. 
A diversidade hidrográfica da região em torno de 
brasília serviu de inspiração para muitas tarefas como 
o “caminho das águas”, em que dois participantes do 
grupo percorrem um rio a pé, no sentido da correnteza. 
e o “boia-cross”, em que apenas uma pessoa da equipe 
nada e rema em cima de uma boia, seguindo o leito 
do rio. A equipe do Adrenalina mostra todas as etapas 
dessa alegre competição de aventura. 

diário Catarinense - florianópolos/sC - 25/08/09

Jornal da Cidade - bauru/sp - 24/08/09
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AvENTURA NA CHAPADA DOs vEADEIROs
no ar em 20 de outubro
A Chapada dos veadeiros, no estado de goiás, a 227km 
de brasília, é uma das regiões mais antigas da América 
latina. o local recebeu o título de “reserva da biosfera”. 
nesse lugar fica o parque nacional da Chapada dos 
veadeiros, um patrimônio natural mundial, com 65 
mil hectares abertos à visitação pública. A área possui 
diversas trilhas, rios, praias, cânions e cachoeiras de 
água pura e cristalina. A equipe do programa comprova 
a vocação do parque para as atividades radicais no 
Circuito de Aventura, um conjunto de quatro atividades 
realizadas em um único dia, feitas com a orientação 
de guias experientes e com equipamentos seguros. o 
Circuito começa com o arvorismo, um desafio pelas 
copas das árvores a 12 metros de altura. A segunda 
etapa é uma trilha de 2km, realizada de bicicleta em 
direção à cachoeira Almécegas. nesse local, é feita 
uma descida de rapel por um paredão de 45 metros. 
depois, é preciso seguir de bicicleta até o voo do 
gavião, uma tirolesa de 850 metros, que encerra o 
Circuito de Aventura com muita emoção e adrenalina.

vALE DA LUA E CÂNION DO MACAQUINHO
no ar em 27 de outubro
 A Chapada dos veadeiros é a grande nascente do rio 
tocantins, um dos melhores locais do brasil para a 
prática de atividades ligadas à natureza. segundo os 
geólogos, é uma das regiões mais antigas da América 
do sul, extremamente importante. por isso, ganhou 
o título de reserva da biosfera, com três unidades 

de conservação. uma delas é o parque nacional da 
Chapada dos veadeiros. A 36km do município de Alto 
paraíso, dentro da serra do segredo, fica o vale da lua. 
um cânion de rocha solúvel que, segundo os geólogos, é 
o maior conglomerado de rochas porosas do mundo. um 
local propício para a prática do trekking e de mergulhos 
no rio são miguel, saltando entre as rochas que 
lembram formações lunares. outra atração é o Cânion 
do macaquinho, inserido no santuário das pedras, uma 
fazenda ecologicamente correta. o cenário perfeito para 
a equipe do Adrenalina, junto com guias experientes, 
mostrar a prática do canionismo, uma técnica de 
progressão em travessia de cânions.

Ficha tÉcnica
Apresentação: Ana Karina belegante 
direção: leo sassen 
reportagens: Ana Karina belegante e leo sassen 
edição: maurício brunner, luca silveira e beto nickhorn
Câmeras: luca silveira, leo sassen e Juliano mendes
Assistente de produção: débora Américo
produtora realizadora: Clip produtora

EQUIPE Tv UNIsINOs
Coordenação de conteúdo e programação tv unisinos: 
daniel pedroso 
Coordenação técnica tv unisinos: Wolfran bittencourt 

CANAL FUTURA
Coordenador de núcleo: gustavo baldoni
produtora: Joana levy 
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ALMANAQUE EDUCAÇÃO

A proposta do Almanaque Educação é ser um 
caleidoscópio informativo, abordando uma miscelânea 
de assuntos relevantes à cultura. o programa fala de 
política a economia, passando por comportamento, 
ecologia, cinema, artes plásticas e história. As ruas da 
capital paulista são o cenário das descobertas e dos 
questionamentos de uma trupe muito especial. o que 
une os integrantes do grupo é a paixão pela pesquisa e a 
vontade de mostrar as diversas experiências adquiridas. 
eles preparam telejornais, programas de rádio, declamam 
poemas e montam jogos em praça pública, entre tantas 
outras atividades. foram exibidos 23 episódios.

temA: atualidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
pArCeiro: tv Cultura

elenCo:
Jú Colombo: suspiro 
paulo Henrique Jordão: Chumbinho 
melissa nascimento: dorinha 
fabiano Ceuli: Azeitona 
maria de oliveira: guri 

sinopses por episódio (22 minutos):

EDUCAÇÃO - no ar em 2 de maio
o programa de estreia mostra o comprometimento das 
mães com a educação dos filhos. no quadro “pequenas 
Histórias particulares”, o músico Antônio nóbrega dá 
um testemunho sobre o papel da educação na sua 
vida. Já no quadro “game”, pessoas comuns revelam 
a percepção que têm sobre a cidade em que vivem. no 
“palavra de mestre”, um professor desvenda o universo 
de experiências de física e química.

CONsUMO - no ar em 9 de maio
A divertida trupe discute o tema “consumo” e procura 
descobrir como devemos atuar diante do forte 
consumismo infanto-juvenil. de um lado, um grupo de 
meninos que adoram videogames e consomem muitos 
jogos. do outro, uma menina que constrói seus próprios 
brinquedos a partir de material reciclado. o programa 
apresenta, ainda, um garoto que sonha em ser ator e 
recebe dicas da atriz ligia Cortez. 

MUDANÇAs NA LíNgUA PORTUgUEsA
no ar em 16 de maio
Como apresentar toda a rica diversidade da língua 
portuguesa aos estudantes? É isso que a trupe procura 
desvendar neste episódio. o programa fala sobre a 
linguagem criada pelos jovens para se comunicar com 
rapidez e eficiência, apresenta dicas de especialistas e 
fala sobre o papel da escola e da literatura. no quadro 
“pequenas Histórias particulares”, o poeta glauco 
matoso conta um pouco da sua história. 

sUsTENTABILIDADE - no ar em 23 de maio
A trupe do programa mostra que, para vivermos num 
mundo melhor, devemos prover o que há de bom 
para as pessoas e para o ambiente. Aprendemos 
que a responsabilidade com o meio ambiente é de 
todos nós. no quadro “grande reportagem”, quatro 
histórias que têm em comum o ideal de preservação. 
Acompanhamos também a história do garoto Antony, 
que quer ser veterinário e recebe várias dicas de 
profissionais.
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áFRICA - no ar em 30 de maio 
A relação áfrica-brasil é abordada por meio da onda 
dos cabelos black. sandra de sá e Chico César reforçam 
a conexão entre as duas culturas, através da arte e 
do visual irreverente e autêntico. o episódio mostra 
também uma escola quilombola, que tem como base 
a inclusão da cultura africana no currículo escolar, um 
telejornal com curiosidades sobre o tema e um game 
que explora as capitais da áfrica. 

CÉLULAs-TRONCO - no ar em 6 de junho
A trupe do programa explica que a utilização de células 
embrionárias para fins de investigação e tratamentos 
médicos varia de país para país. o programa é ilustrado 
com depoimentos de médicos e especialistas, além de 
personalidades como o músico marcelo Yuka e Hermano 
vianna, pai do vocalista dos paralamas do sucesso. 
são pessoas que depositam todas as esperanças em 
pesquisas com células-tronco embrionárias.

CULTURA FAsT - no ar em 13 de junho
o episódio propõe uma pausa na rotina agitada dos 
tempos atuais: o jornalista marcelo tas e a inspetora 
elimara silva mostram como fazem para relaxar em 
meio à correria do dia a dia. A matéria mostra ainda 
uma aula de Kum nye, que é uma técnica asiática, e 
um bate-papo com a monja budista Coen. Além disso, 
conferimos a rotina de um motoboy e uma apresentação 
de shakespeare em uma escola pública.

TRANsPORTE URBANO - no ar em 20 de junho
neste episódio sobre transporte urbano, o espectador 
confere um tour pelos transportes urbanos que 
circulam na avenida paulista e um bate-papo com o 
arquiteto e urbanista issao minami, da universidade 
de são paulo. Ainda nesta edição, um garoto descobre 
como é a rotina de um piloto de avião. no “game“, 
uma brincadeira que envolve os nomes das estações 
de metrô da capital paulista. 

jOvENs DO sÉCULO XXI - no ar em 27 de junho
esta edição do Almanaque Educação reflete sobre o 
papel dos jovens do século XXi. nascidos e criados 

em plena era digital e dando duro para serem 
protagonistas de sua história, eles seguem marcados 
pelas contradições e pelos dilemas próprios de sua 
geração. esses assuntos são abordados através das 
expectativas e dos questionamentos de jovens da 
cidade de são paulo. o episódio também mostra 
um curso novo da usp, universidade de são paulo, 
chamado gerontologia, cujo objetivo é cuidar de 
idosos sob os três eixos do conhecimento: o biológico, 
o psicológico e o social.

INvAsÃO DE PRIvACIDADE - no ar em 4 de julho
foi george orwell - escritor inglês nascido na índia em 
1903 - o precursor da expressão o “grande irmão”. em 
seu romance 1984, o autor retrata um universo ficcional 
sobre o futuro: no ano de 1984 viveríamos em uma 
ditadura totalitária, na qual o estado controla toda a 
sociedade por meio de câmeras filmadoras. podemos 
afirmar, então, que ficção e realidade caminham de 
mãos dadas, já que cresce a cada dia o número de 
câmeras de segurança espalhadas nas grandes cidades. 
mas será que esse monitoramento afeta algum direito 
da população? o espectador confere uma matéria que 
mostra câmeras de vídeo em escolas. Agora, os pais 
podem observar e até controlar o comportamento dos 
filhos, desde a sala de aula até as atividades recreativas 
e o convívio com professores e colegas. 

AMÉRICA LATINA - no ar em 11 de julho
sabia que conhecer melhor a América latina pode 
nos ajudar a compreender a nossa própria realidade 
e identidade? estes vinte e um países têm em 
comum muito mais do que apenas a colonização 
ibérica e a origem latina do idioma. esse é o tema 
abordado nesta edição do Almanaque Educação. na 
“grande reportagem”, uma visita a dois espaços que 
representam a cultura latino-americana na cidade de 
são paulo: a Kantuta, feira de produtos e de cultura 
boliviana, e o Ctn, o Centro de tradições nordestinas. 
na matéria, um nordestino e um boliviano trocam de 
papéis. Ainda nesta edição, a professora noemi Jafee, 
de língua portuguesa, traz explicações sobre conteúdos 
e problemas presentes no currículo de português. e no 

quadro “Quando eu Crescer”, as expectativas de um jovem estudante que 
sonha em ser político.

FÉRIAs - no ar em 18 de julho
esta edição do Almanaque Educação fala sobre uma época que é 
ansiosamente aguardada pelos estudantes durante todo o ano: as férias. 
para muitos, é o fim das responsabilidades. mas será que as férias 
existem apenas para isso? É o que a curiosa trupe tenta desvendar. 
eles aprendem que a palavra “férias” deriva do latim “feriae”, que 
significa “dias de descanso”. mas descobrem também que essa é uma 
ótima época para aprender. ler bons livros, brincar, conhecer gente 
nova ou desvendar novos lugares da cidade podem ser atividades muito 
significativas. na “grande reportagem”, a dermatologista lucia mandel 
dá dicas de como aproveitar o sol com segurança. Já a nutricionista 
Camila próspero ensina diversas receitas de sucos para manter o corpo 
hidratado durante o verão. o quadro “Quando eu Crescer” acompanha a 
visita de um garoto que sonha em ser bombeiro a um quartel.

EsPORTE - O BRAsIL QUE NÃO É só DO FUTEBOL no ar em 25 de julho
As lembranças das aulas de educação física costumam ser marcantes. 
para alguns, uma experiência prazerosa, de sucesso e vitórias. para 
outros, uma memória impregnada de sensações ligadas à incompetência 
e ao medo de errar. É possível planejar um trabalho com a educação 
física que possibilite aos alunos uma experiência construtiva? nesta 
edição, a divertida trupe aborda o tema “esporte - o brasil que não é 
só de futebol”. no quadro “grande reportagem” o líbero da seleção 
brasileira de vôlei, serginho, bate um papo descontraído com alunos e 
aspirantes a futuros atletas. Além de contar um pouco da sua própria 
história, o jogador fala sobre o seu projeto social, o viva vôlei serginho 
10. Ainda nesta edição, a atração mostra o funcionamento de uma 
fábrica de bolas, no quadro “por dentro”. 

ÉTICA, CIDADANIA E sOLIDARIEDADE - no ar em 1 de agosto
pensar e construir um mundo novo, diferente deste que conhecemos, 
pressupõe trazer o debate sobre a ética para o centro das discussões. É o 
que faz esta edição do Almanaque Educação. na “grande reportagem”, o 
público conhece um dos pontos mais importantes da declaração universal 
dos direitos Humanos, proclamada no dia 10 de dezembro de 1948, na 
Assembleia geral da onu: o direito à informação. A reportagem conta a 
história de marina, uma jovem que depois de frequentar um curso para 
gestantes do projeto nAsCe da usp leste se sentiu segura para cuidar 
da pequena maria Helena. no quadro “pequenas Histórias particulares”, 
o coreógrafo ivaldo bertazzo fala sobre seus trabalhos, conhecidos pelo 
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forte apelo à questão da ética, cidadania e dos direitos 
humanos. o episódio traz ainda um divertido bate-papo 
sobre ética, cidadania e solidariedade com jovens, no 
quadro “minha visão das Coisas”.

COIsAs QUE sALvAM O PLANETA X COIsAs QUE 
AMEAÇAM O PLANETA - no ar em 8 de agosto
esta edição do Almanaque Educação aborda 
os sérios riscos que a humanidade corre com o 
desequilíbrio ambiental e a falta de consciência 
do ser humano em relação à preservação do meio 
ambiente. A utilização inadequada dos recursos 
naturais e a intervenção arbitrária na natureza 
causam irreparáveis danos ao planeta. no quadro 
“grande reportagem”, um passeio a pé pelos sete 
quilômetros da estrada Caminhos do mar, onde o 
professor luís de Campos e uma turma de alunos 
de gestão Ambiental dão uma aula multidisciplinar 
a céu aberto. em “Horizontes Culturais”, uma visita 
de alunos de uma escola pública a um aquário no 
bairro do ipiranga, em são paulo. para fechar, no 
quadro “Quando eu Crescer”, o espectador confere 
a matéria com um estudante que tem o sonho de 
trabalhar com o mar. 

LEITURA E LITERATURA - no ar em 15 de agosto
A valorização e a presença marcante da leitura e dos 
livros fazem parte da história da humanidade. nesta 
edição, a divertida trupe do Almanaque Educação 
aborda o tema leitura e literatura e exibe, no quadro 
“grande reportagem”, histórias de pessoas que têm 
o livro como seu grande amigo. A mãe que lê para 
o filho desde que ele era bebê, uma professora que 
incentiva os alunos a conhecerem o mundo da leitura 
e um instituto que grava livros em áudio para levar a 
literatura àqueles que não podem ver. no quadro “Ao 
mestre Com Carinho”, a atração mostra o trabalho 
de um professor que realiza atividades de música e 
literatura com os alunos da rede estadual de ensino. 
Ainda nesta edição, o público confere o depoimento 
de uma bibliotecária sobre a literatura e imagens de 
arquivo da tv Cultura que recuperam a memória e a 
trajetória de monteiro lobato.

CAMINHO DAs ágUAs - no ar em 22 de agosto
o programa Almanaque Educação mostra que a água 
é um bem precioso. o único problema é que, em 
decorrência principalmente da poluição, a quantidade de 
água própria para o consumo tem diminuído muito. isto 
porque no mundo inteiro, sobretudo no brasil, os rios que 
possuem aproveitamento econômico diversificado sofrem 
em função do derramamento de toneladas de resíduos 
tóxicos e lixos provenientes da agricultura, da indústria 
e das grandes cidades. na “grande reportagem”, 
o público fica sabendo um pouco mais sobre os rios 
da cidade de são paulo. Com a ajuda do historiador 
Janes Jorge, o programa explica a importância dos rios 
para a metrópole e como eles são influenciados pelas 
cidades. o Almanaque Educação vai até a estação do 
guaraú, na serra da Cantareira, que abastece metade 
da região metropolitana de são paulo. para finalizar, o 
quadro “Horizontes Culturais” mostra a visita de alunos 
da escola pública estadual ao projeto de olho no tietê, 
estudo realizado de barco, através do rio tietê.

vIDA CONTEMPORÂNEA - no ar em 29 de agosto
Como lidar com os avanços da tecnologia? Como 
entender o volume gigantesco de informações geradas 
diariamente pelos meios de comunicação? Como salvar 
o planeta dos perigos ambientais? Como formar um 
ser humano ético em um mundo em que tudo muda 
tão depressa? são tantos os questionamentos, que o 
Almanaque Educação preparou uma reflexão sobre o 
tema vida Contemporânea. A “grande reportagem” 
da atração vai falar do comportamento das pessoas 
nos tempos modernos. Com uma turma que pratica 
o le parkour, o público vai conhecer um esporte que 
promove a intervenção urbana, uma atitude moderna 
que dá um novo sentido para o espaço em que vivemos. 
no quadro “minha visão das Coisas”, os integrantes da 
trupe do Almanaque Chumbinho e suspiro entrevistam 
profissionais de diversas áreas do mercado de trabalho 
para descobrir se eles exercem atualmente a profissão 
que almejavam quando crianças. 

CONHECIMENTO - no ar em 5 de setembro
o conhecimento é uma das características mais 

significativas do ser humano. desde o surgimento das civilizações, o homem 
tenta saciar sua curiosidade identificando o desconhecido e obtendo, assim, 
mais respostas para os assuntos que o inquietam. e o Almanaque Educação, 
que tem seu foco no conhecimento, preparou uma edição inédita sobre esse 
tema. A divertida trupe do programa visita uma exposição em são paulo para 
entender o universo que envolve o saber. Com a ajuda do físico e professor da 
unicamp marcelo Knobel, a trupe desvenda o legado deixado pelo cientista 
Albert einstein e compreende como suas pesquisas foram influenciadas por 
áreas como cultura, música, história e filosofia. 

MEMóRIA - no ar em 12 de setembro
o Almanaque Educação, comandado por uma irreverente trupe, mostra que 
recuperar as tradições de um povo é preservar a sua memória. A “grande 
reportagem” traz uma entrevista com Karen Worcman, diretora do museu 
da pessoa, criado em 1992. no quadro “minha visão das Coisas”, a 
personagem dorinha conversa com jovens para saber qual é a opinião deles 
sobre determinadas questões como: por que dizem que o nosso país não tem 
memória? o que significa preservar a memória de um povo? o que é a memória 
de uma cidade para você? Ainda nesta edição, o público confere um episódio 
da série Cultura é Currículo, uma parceria da tv Cultura com a fde, fundação 
para o desenvolvimento da educação, e a secretaria de educação. o projeto 
ensina curiosidades sobre a memória da cidade de são paulo aos estudantes 
paulistas da rede estadual de ensino. 

ATITUDEs - no ar em 19 de setembro
para manter a sustentabilidade do planeta, novas atitudes são fundamentais 
para a garantia da dignidade e da boa qualidade de vida às futuras gerações. 
entre essas atitudes estão o consumo consciente, a sustentabilidade, a 
melhora da qualidade de vida, a reciclagem, a preservação do meio ambiente, 
dentre outras. e o Almanaque Educação preparou uma edição inédita sobre 
esse tema. A divertida trupe do programa foi às ruas e fez as seguintes 
perguntas para os populares: você toma alguma atitude na sua casa para 
melhorar a vida no planeta? você já pensou em não consumir tanto? tudo isso 
o espectador confere na “grande reportagem”.

EsPECIAL DE NATAL - no ar em 19 de dezembro 
não há dúvidas de que o natal é uma grande celebração que une vários 
povos do mundo. mas, afinal, que festividade é essa que traz à tona Jesus 
Cristo, papai noel, reis magos, árvore de natal, presépio, presentes, ceia, 
são francisco, são nicolau, entre tantos outros emblemas importantes? 
essa é uma das questões que a trupe do Almanaque Educação discute nesta 
edição especial. na “grande reportagem”, o público conhece histórias de 
pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar o próximo, através do 
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trabalho voluntário. A atração vai até a ong Casa do 
Zezinho, que atende crianças e adolescentes do bairro 
Capão redondo, na Zona sul de são paulo, para conferir 
o voluntariado em aulas de inglês, na arte marcial Aikido 
e na recreação. Conhecemos também um voluntário 
diferente no grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer: o cão Joe, da raça golden retriever. ele 
recebe muito carinho da criançada e transforma o 
ambiente de hospital em pura alegria. 

EsPECIAL DE ANO NOvO - no ar em 26 de dezembro 
A data para a comemoração do Ano-novo varia de acordo 
com a cultura de cada país. nos países que seguem o 
chamado calendário gregoriano, como o brasil, 31 de 
dezembro representa o último dia do ano e, por isso, 
nessa época há muita festa e expectativa. nesta edição 
do Almanaque Educação, a animada trupe mostra qual o 
verdadeiro significado dessa grande comemoração, uma 
festa tão cheia de rituais e tradições. no quadro “grande 
reportagem”, o público vai conhecer as superstições 
e crenças populares relacionadas ao Ano-novo, como 
vestir uma peça de roupa nova ou comer lentilhas. no 
quadro “game”, um divertido jogo criado a partir de uma 
festa muito tradicional no brasil, o bumba meu boi. no 
“pequenas Histórias particulares”, uma conversa com 
o ator Hugo possolo, que conta detalhes de sua vida 
profissional como diretor, autor e ator. 

Ficha tÉcnica
Criação: Carlos Wagner messerlian, la-bella, fernando 
José de Almeida, laine milan, marcelo sirangelo e 
mário maseti
direção geral: mário masetti
direção: fábio Azevedo e marco Antonio bichir
roteiro: edu salemi e enéas pereira
Assistente de direção: Carol pimentel
Coordenação de produção: Célia lima
produção: beto bez, bruno Curci, Claudia maschio, 
débora varela, elton mattos, fabiana Carvalho, marina 
torres, mavra Chini e tammiris teles
pauta: Carla Antoniazzi
Consultoria de conteúdo: eliane míngües

operador de câmera/diretor de fotografia: 
Carlos eduardo da silva/samuel fabrício
eletricista: geraldo bernardes
Assistentes de câmera: murilo magalhães e thomas lima
operadores de áudio: pixuto e rodrigo Calabro
maquinista: laelson soares da silva
trilha sonora: matias Capovilla
supervisores de operações: luis Carlos facca 
e Wladimir de Angelis Jayme
Coordenadora de figurino: isabela teles
figurino: olivia Arruda botelho
Assistente de figurino: diego endo
maquiagem/Cabelo: diego souza/roberto barbosa
Camareira: sandra santos
Coordenador de edição: rodrigo botosso
edição: bruna lapato e marina spina
edição não linear: Ale morais e rodrigo mosca
sonorização: pedro Angeli
Coordenador de edição e finalização: odailton mendes
videografismo: Aline góis e Andressa Hell
Coordenador de computação gráfica: 
fernanda Chamlian
Arte: daniel suato, José paulino do nascimento, 
mário Cardoso e paula buschinelli
Cenografia: luciana nascimento
Assistente de cenografia: Clarissa paulino
produtora de objetos: val fernades
Coordenador de efeitos especiais: lourenço raposo
efeitos especiais: edna nogueira, evelin Cristina, 
flavia H. fabiano, Júlio César souza, luiz embrizi 
e thiago martins
Contrarregras: ulisses sousa e tiago pegnoratto
diretora de arte: inês schertel
gerência de apoio a produção: Juliana santonieri
diretoria de produção: marcelo Amiky
núcleo de educação: 
Cássia mello e monica gardelli franco
Coordenação núcleo de educação: 
fernando José de Almeida
gerência de produção: mariana brasil
diretoria de prestação de serviços: 
Carlos Wagner, messerlian e la-bella

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. 24 programas 
foram exibidos na grade de 2009.

temAs: agricultura; ecologia e ecossistemas
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 26 de junho
durAção: 25 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
pArCeiro: Amazon sat

ANIME-SE

programas exibidos a partir de uma seleção de curtas do 
Anim!Arte, festival brasileiro estudantil de Animação. 
As animações foram todas feitas por estudantes dos 
ensinos médio e fundamental, vindos de escolas públicas 
e privadas de várias partes do país, além de estudantes 
universitários brasileiros e estrangeiros. As técnicas 
utilizadas são bem variadas: massinha, desenhos, uso 
de objetos, bonecos e fotos. o programa exibe também 
curtas de animadores brasileiros profissionais que 
participaram da mostra paralela do festival.
 
temAs: arte; formação audiovisual;  juventude
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

episódio de 30 minutos:
programa 1 - no ar em 19 de janeiro
programa 2 - no ar em 26 de janeiro
programa 3 - no ar em 03 de fevereiro
programa 4 - no ar em 16 de março
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AO PONTO 

o programa Ao Ponto, com apresentação de Jairo 
bouer, é uma parceira da tv Cultura com o Canal 
futura. gravado nos estúdios da tv Cultura, o 
programa conta com uma plateia de 40 adolescentes, 
garimpados nos mais diversos lugares, que discutem 
temas relacionados ao universo jovem. eles também 
participam de dinâmicas e brincadeiras. Além disso, 
o programa traz uma banda diferente a cada episódio. 
para auxiliar o apresentador, um personagem novo, 
o estagiário, traz informações e propõe brincadeiras. 
o programa conta ainda com duas séries de quadros, 
uma sobre profissões e a outra sobre atitudes jovens, 
que retrata maneiras criativas de transformar o mundo. 
foram exibidos 16 episódios em 2009, sendo os três 
primeiros da temporada de 2008.

temAs: comportamento; juventude
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2003
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiro: tv Cultura

ApresentAdor: jairo Bouer é médico formado pela 
faculdade de medicina da universidade de são paulo, 
com residência em psiquiatria pela usp. Além da 
prática de consultório, bouer mantém programas na 
tv e em rádios brasileiras. foi consultor do governo 
do estado de são paulo no projeto “prevenção 
também se ensina”. 

sinopses por episódio (30 minutos):

áLCOOL - no ar em 5 de janeiro
A venda é proibida para menores de 18 anos, mas todo 
mundo sabe que milhares de adolescentes consomem 
muitas bebidas alcoólicas, e em grandes quantidades. 
será que não é possível se divertir sem ficar bêbado? 
para ter coragem de dançar ou paquerar precisamos 
apelar para o álcool? Quando começa o abuso? os 
adolescentes imaginam que estão aptos a beber? mais 
do que alertar os jovens, o programa pretende entender 
e mostrar qual é a opinião deles sobre o assunto. o 
episódio conta ainda com a participação da banda 
turbo trio e com os quadros “Assistente de iluminação” 
e “Customização de skate”.

REsPONsA - no ar em 12 de janeiro
neste programa, o Ao Ponto fala sobre as 
responsabilidades dos jovens. do que eles têm que 
cuidar? eles cumprem com suas obrigações ou querem 
empurrar para os outros? o episódio discute ainda 
responsabilidades que chegam de surpresa e antes 
da hora, como gravidez e a necessidade de sustentar 
uma casa. Que adaptações o jovem tem que fazer para 
encarar essas novas responsabilidades? Afinal, quais 
são as responsabilidades típicas dos jovens e quais não 
devem ser assumidas por eles? Jairo bouer também 
quer saber se a galera não anda ocupada demais, 
assumindo uma agenda tão lotada quanto a de grandes 
executivos. será que descansar e se divertir também 
não são um cuidado consigo próprio? para ilustrar, a 
plateia terá que organizar, numa agenda coletiva, um 
grande número de compromissos... será que 24 horas 

por dia são suficientes? o programa conta ainda com 
a participação da banda ludov e com os quadros 
“designer gráfico” e “Customização de festas”.

TRAIÇÃO - no ar em 19 de janeiro
neste episódio, o programa Ao Ponto fala sobre 
traição: em que momento e por que os jovens acham 
que ela acontece? “ficar” é uma maneira de não 
ser traído? A traição rola só no amor? Quais são os 
diferentes tipos de traição? A ideia é investigar o que 
os jovens entendem por traição e como eles lidam 
com esse conceito. Queremos saber se eles traem, 
se perdoam uma traição, se veem alguma coisa 
positiva no fato de passar por isso. eles se sentem 
donos do namorado ou da namorada? É possível ter 
certeza de que a traição não vai acontecer? para 
ajudar na discussão, um grupo de atores interpreta 
uma situação e a plateia tem que tomar uma decisão 
que vai afetar o rumo da história. o programa conta 
ainda com a participação da banda moptop e com os 
quadros “luthier” e “Customização de roupas”.

COMO É sER jOvEM E vIvER COM AIDs?
no ar em 20 de abril
este é o programa de estreia da nova temporada do 
Ao Ponto, produzida pela tv Cultura e pelo Canal 
futura, com apresentação de Jairo bouer. As principais 
questões discutidas no episódio são: Como vencer o 
preconceito? Como garantir qualidade de vida para 
jovens soropositivos? Como se prevenir?

vOCê É 100% HONEsTO? - no ar em 27 de abril
neste episódio, Jairo investiga o quanto os jovens 
estão habituados a praticar pequenos atos desonestos 
para levar vantagens no dia a dia. em seguida, eles 
revelam se acreditam que ser desonesto dessa maneira 
é similar a ser “esperto”, “malandro”. o programa 

discute, ainda, o chamado “jeitinho brasileiro”, que 
faz com que coisas anormais pareçam muito normais. 
e quais seriam as consequências desses pequenos e 
grandes delitos? 

As COTAs sÃO jUsTAs? - no ar em 4 de maio
este programa investiga a opinião e o conhecimento dos 
jovens a respeito das “cotas”. em seguida, são expostos 
argumentos contra e a favor das “cotas”, comparando 
os modelos existentes em outros países com o que se 
aplica no caso brasileiro. o tema é aprofundado através 
da exploração dos contextos históricos.

vOCê EDUCA sEUs PAIs? - no ar em 11 de maio
As principais questões discutidas neste episódio são: 
os pais educam ou a relação é uma via de mão dupla? 
os filhos também educam os pais? Como são os jovens 
com seus pais? eles conseguem se entender? e quando 
tem ruído na relação? você se dá bem com seus pais? 
pais: como estabelecer limites? e os filhos podem 
estabelecer limites para seus pais?

AMOR MATA? - no ar em 18 de maio
neste episódio, são discutidos temas como: Até onde 
podemos ir por causa do amor? Que loucuras são 
cometidas por amor? Quando o amor vira ódio? por que 
as pessoas matam por amor?

vOCê TEM gULA DE QUê? - no ar em 25 de maio
A gula, tida como um dos pecados capitais, está 
relacionada, hoje, com uma problemática ampla, 
envolvendo aspectos médicos, psicológicos, 
simbólicos, históricos e até políticos. neste programa 
são abordados alguns dos distúrbios alimentares 
mais comuns e preocupantes na adolescência, 
como bulimia e anorexia, obesidade e ideias gerais 
relacionadas à alimentação. 

o fluminense - niterói/rJ - 13/12/09
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vOCê COLOCARIA UMA MULHER NO sEU TIME? 
no ar em 1 de junho
este episódio fala sobre o espaço da mulher nas 
esferas eminentemente masculinas e vice-versa. o 
comportamento muda? existem regras que devem ser 
obedecidas ou simplesmente é preciso vencer etapas 
para garantir esse espaço? existe flexibilização de 
gênero nesse sentido? 

MACONHA vICIA? - no ar em 8 de junho
existe um consenso a respeito da maconha como uma 
droga “leve”. porém, algumas pesquisas recentes 
demonstram que a substância tem grande potencial 
de criar dependência. Assim sendo, o uso da maconha 
deveria ser discutido dentro da esfera de risco à saúde? 
e como fica a discussão a respeito da liberalização das 
drogas nesse contexto?

sUA EsCOLA É UMA BALADA?
no ar em 15 de junho
neste episódio o assunto central é a escola, ou, melhor, 
a visão que os adolescentes têm de suas próprias 
escolas. eles respondem a perguntas como: A sua 
escola funciona ou é uma “balada”? É só um espaço 
para você estudar? É um ambiente legal para aprender? 
o que você espera dela? o que você pode fazer para 
tornar a escola um espaço de crescimento?

TEM QUE vER PARA CRER? - no ar em 22 de junho
As principais questões discutidas neste episódio 
são: ocultismo, espíritos, bruxas etc. esses assuntos 
sempre geram curiosidade e povoam a nossa 
imaginação. você acredita em quê? Já viveu alguma 

situação curiosa? e quais são as explicações racionais 
possíveis para esses fenômenos? 

DINHEIRO TRAz FELICIDADE?
no ar em 29 de junho
em tempos de crise econômica mundial, alguns 
questionamentos podem ser muito pertinentes. o 
acumulo de capital é bom para o mundo? estamos 
acostumados a associar sucesso a dinheiro e supor que 
esses dois ingredientes, juntos, trazem felicidade. será 
que temos que buscar o acúmulo de dinheiro como meta 
na vida? É possível “remar contra a maré”? Que outras 
possibilidades de felicidade podemos encontrar? Que 
tipo de orientação você vai ter na vida?

vOCê CONsEgUE vIvER FORA DA TOMADA?
no ar em 6 de julho
Atualmente, qual é a importância de itens como celular, 
mp3 player, internet, telefone sem fio, game e afins? 
É possível viver “desplugado”? estamos cada vez mais 
dependentes de tecnologia? isso torna a nossa rotina 
mais ágil e prática? e será que atrapalha, de alguma 
forma? em quê? 

ACABEI A EsCOLA. E AgORA? - no ar em 13 de julho
todos os anos, milhares de estudantes concluem o 
ensino médio e têm que encarar algumas escolhas 
cruciais para as suas vidas. fazer faculdade ou 
trabalhar? Quais são as possibilidades e oportunidades 
para os jovens? os caminhos tradicionais ainda 
funcionam nos dias de hoje? Quais as vantagens e 
desvantagens de cada escolha? Como traçar um plano 
de crescimento?

Ficha tÉcnica 
Coapresentadores: Hananza e renan laviano
direção: márcia de Aguiar
Assistente de direção: Caio Zerbini
roteiro: marcio Araújo e rafael barioni
produção de quadros: urca filmes

Tv CULTURA 
Coordenador de produção: fábio da luz
produção: Adriele Cassiano, marina filipe, 
roberta prata e roberta Youssef
edição: ricardo fiorenza
trilha original: embolex
Assessoria de conteúdo: rose Hikiji
núcleo infanto-juvenil: Âmbar de barros
gerência de conteúdo núcleo infanto-juvenil: 
Andréa pinto
gerência de produção: leila maria de o. russo
supervisor de iluminação: 
thales de lima do nascimento
Auxiliares de iluminação: Alexsandro bretãs, Celso 
santos da silva, renato barbosa martins, renato 
pereira de lima e thiago dos santos novais
iluminação: silvio mongelos
operadores de microfones: Alexandre benatti Calvo. 
tiago medeiros e Wilson fonseca
operadores de áudio: flávio samuel da silva soares 
e sergio paulo braga de freitas
sonoplastia: Carlos marcello
operadores de cabo: Airton Candido da silva Junior, 
gerli paim de barros e Jose s. o. guerra Junior
Câmeras: Carlos travaglia filho, 
francisco ribeiro Antunes, Julio Callipo Jr., 
luis Carlos Cury e luiz Alexandre martins
direção de imagens: marcos Augusto malafaia
supervisão de operações: Agostinho Aguiar leitão 
e rubem Conceição Argolo
Assistente de figurino: daniela gimenez
figurino: olívia Arruda botelho

maquiagem: Celso ricardo
Coordenação figurinos: isabela teles
Coordenação edição e finalização: odailton mendes
Computação gráfica: pedro labaki
Coordenação computação gráfica: fernanda Chamlian
Contrarregras: André maciel merigui 
e luis Carlos evaristo
Assistente de cenografia: nélio Zeferino
Cenografia: gert seewald e nani brisque
efeitos especiais: lourenço raposo
direção de arte: inês schertel
gerência de apoio à produção: Juliana santonieri
diretoria de produção: marcelo Amiky
Coordenação núcleos conteúdo e qualidade: 
gabriel priolli

CANAL FUTURA 
Coordenadora de núcleo: maja vargas
produtoras assistentes: renata gazé 
e maria Cecília moutinho
supervisão de conteúdo: débora garcia e renata Couto
supervisão artística: João Alegria
produção executiva: vanessa Jardim
gerente de programação: Ana lucia gomes
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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ARQUIVOS DA FLORESTA

A série, com dez documentários sobre a região 
amazônica, criados a partir de matérias captadas ao 
longo de uma década, começou a ser exibida em 2008 
(seis episódios). entre outros temas, a série mostra a 
lenda do pirarucu, as riquezas do parque nacional da 
Amazônia e o parque nacional do Jaú, as quebradeiras 
de coco, uma entrevista inédita com orlando villas boas 
e o cotidiano de uma indiazinha no interior do Acre. em 
2009, os quatro episódios exibidos completam a série.

temAs: cultura regional; ecologia e ecossistemas
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2008
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: fundação vale

sinopses por episódio (30 min):

TUCUNARÉs E PIRARUCUs - no ar em 9 de junho
dona dulce é uma cozinheira bastante conhecida em 
Alter do Chão, um paraíso de água doce bem perto de 
santarém. no primeiro bloco do programa, dona dulce 
prepara um tucunaré na manteiga, em seu quiosque. 
enquanto cozinha, fala da vida e das mil maneiras de se 
preparar um delicioso peixe. em seguida, seu Américo 
e seu Antônio, pescadores de santarém, falam de 
como pescar tucunarés, tambaquis e pirarucus. no 
segundo bloco, as lendas e as verdades sobre o 
pirarucu. A pesca artesanal, o risco de extinção e as 
experiências de manejo e controle do pirarucu, na ilha 
de são miguel, no interior do pará.

ARTIGO FEMININO

para registrar a relação das mulheres com a 
política cotidiana, a equipe do documentário 
Artigo Feminino viajou pelo país para encontrar 
personagens que, mesmo vivendo realidades 
muito diferentes, alimentam a vontade de 
mudar o país. elas estão cada vez mais 
ativas nos sindicatos. são presença maciça 
nos movimentos sociais e nas discussões 
dos orçamentos participativos. Querem fazer 
uma política diferente e ocupar mais espaços 
de representação. esses e outros olhares 
incentivam mais pessoas a se engajarem pela 
mudança social. As mulheres não querem 
lugares privilegiados, querem fazer diferente. 
e, claro, querem direitos iguais.

temAs: comportamento; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 6 de março
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
roteiro e direção: maíra brito 
produção executiva: getsemane silva 
e marcya reis 
Coordenação de produção: giulianno baeta 
e Karina staveland 
montagem: fabiana ferreira.
produtora realizadora e distribuição: 
tv Câmara

QUEBRADEIRAs DE COCO - no ar em 16 de junho
o babaçu é uma das palmeiras mais cobiçadas de 
toda a indústria extrativista da Amazônia. dela se 
aproveita tudo, “cem por cento”, da raiz ao fruto (o 
coco), passando pelo caule e as folhas. este programa 
é sobre as quebradeiras de coco de babaçu do médio 
mearim, no interior do maranhão. elas organizaram 
um movimento, no início dos anos 90, que mudou a 
vida das comunidades da região. Agora elas estão, 
literalmente, colhendo os frutos. dadá, quebradeira 
de coco, relata o início do movimento e as conquistas 
dessas mulheres. A “lei do babaçu livre” e a produção 
de óleo e de sabonete também são destaques.

sABá, RAIMUNDA E MANÉ CHICO
no ar em 23 de junho
sabá, raimunda e mané Chico vivem em são francisco, 
comunidade ribeirinha do interior do Amazonas. A 
principal atividade dos três, sobretudo de sabá e 
mané Chico, é a extração do látex e o processamento 
da borracha. vamos acompanhar sabá e mané Chico 
durante a extração do látex, no seringal que fica 
próximo à comunidade. raimunda, esposa de sabá, 
fala da importância da mulher no trabalho com a 
seringa. As novas tecnologias de processamento da 
borracha, utilizadas na comunidade, também são tema 
desse programa.

PARQUEs NACIONAIs
no ar em 30 de junho
o parque nacional da Amazônia e o parque 
nacional do Jaú são o tema deste Arquivos 
da Floresta. José sales, diretor do parque da 
Amazônia, conduz a equipe para o “coração” 
da unidade de conservação; mostra a 
vegetação e fala dos desafios de seu trabalho. 
sérgio, técnico do ibama, apresenta alguns 
dos igapós de água escura do parque nacional 
do Jaú. seu João, que viveu muitos anos na 
região, antes da unidade de conservação, fala 
de sua infância no Jaú.

Ficha tÉcnica
Apoio institucional: fundação vale
direção, roteiro e pesquisa: vinícius reis
edição: fernanda bastos
finalização: erico luiz pereira
trilha sonora: fernando moura

CAnAl futurA
Coordenadora de núcleo: rosi escobar
produtoras assistentes: meriene mazzei
e maria Cecília moutinho
narração: vinícius dias
videografismo: victor marcello
Abertura: stânio soares
supervisão de conteúdo: débora garcia
e renata Couto
supervisão artística: João Alegria
produção executiva: vanessa Jardim
gerente de programação: Ana lúcia gomes
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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AS TRIGÊMEAS 

roma, londres, viena, paris, Himalaia. guiadas pela 
bruxa onilda, as trigêmeas circulam pelo tempo 
e espaço, pelos mais diversos cantos do mundo, 
sempre atrás de momentos históricos e personagens 
marcantes. o que pintores como velásquez e escritoras 
como Agatha Christie podem ensinar? e personagens 
fantásticos, como Cinderela, robin Hood e pinóquio? 
elas não sossegam enquanto não descobrem essas 
respostas pessoalmente.

temA: universo infantil
públiCo-Alvo: crianças
estreiA: 2002
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

sinopses por episódio (30 minutos):

A FLAUTA MágICA - no ar em 23 de março
As trigêmeas estão a caminho de viena para assistir 
ao espetáculo A Flauta Mágica, quando a bruxa onilda 
decide castigá-las por mau comportamento. elas, 
então, vão parar na viena de mozart, no século Xviii. 
lá, a rainha do Cavaleiro rapta as meninas pensando 
que, ao capturar três grandes amigas do compositor, 
ajudaria na interrupção do show.

O RATINHO QUE vARRIA O CANTINHO
no ar em 24 de março
A bruxa olinda envia as trigêmeas a uma cidade 
controlada por máquinas, onde é proibido conversar, 
cozinhar, festejar e ouvir música. Assim que chegam, 
as meninas conhecem o ratinho que, além de fazer 
faxina, é vocalista de uma banda de rock clandestina 
que se reúne para conversar e compor músicas. nessas 
reuniões, a banda planeja organizar um show para 
devolver a vida e realegrar a cidade. 

PATUFET - no ar em 25 de março 
A bruxa olinda envia as trigêmeas para a casa de um 
menino do tamanho de um grão de arroz. ele se chama 
patufet. As meninas acham o tamanho dele encantador 
e divertido, mas patufet não vê graça nenhuma nisso, 

já que seus pais nunca o deixam sair sozinho. As 
trigêmeas mostram ao menino que ele é capaz de sair 
sozinho e, enquanto ele passeia pelas ruas, começa a 
chover. patufet vai parar na barriga de um boi da cara 
preta que pega as crianças que têm medo de careta!

O BATERIsTA DE BRUC - no ar em 26 de março
As trigêmeas vão parar na era napoleônica, onde 
conhecem o baterista de bruc. ele conta todos os 
planos do general bechamel para conquistar a vila do 
menino. As meninas, então, enganam a bruxa onilda, 
fazendo com que ela as envie de volta ao mundo 
atual. A ideia é levar uma bateria e uma banda de 
rock de volta à era napoleônica e assustar o general 
do exército! Contando com a bateria e a ajuda do eco 
das montanhas, uma única batida dos tambores parece 
com o som da marcha de mil soldados. Com esse plano 
sensacional, as quatro crianças conseguem assustar o 
exército do general.

O EsTúDIO DE gAUDI - no ar em 27 de março
nesse episódio, a bruxa olinda envia as trigêmeas à 
barcelona do início do século XX. Chegando lá, elas 
conhecem Antoni gaudí, um arquiteto muito reservado 

JÁ nas lojas: Futura em DVD 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

Um Canal que vai da índia ao Chile, passando por pitanga, mangaba, agricultura da soja, impactos da 
saúde e energia alternativa sem sair de casa.

Para quem é fã dos programas Passagem Para..., Um Pé de Quê?, globo Ciência e globo Ecologia, agora 
é possível encontrá-los em novo horário: o de sua escolha. Nas lojas, a série de DvDs do Futura. 

símbolo da áfrica, personagem de lendas, importante ícone cultural: o baobá é uma das árvores 
convidadas de Regina Casé no Um Pé de Quê?. Confira ainda no DvD do programa as receitas feitas a 
partir da mangaba no sergipe e a ligação da tribo indígena de Bracuhy com a pitanga. 

Na índia, o chá é preto e o panda... vermelho? Descubra mais na passagem de Luís Nachbin por Darjeeling. 
As aventuras continuam no DvD do Passagem Para..., que nos leva ao local mais conhecido como o fim 
do mundo, que fica, na verdade, bem pertinho do Brasil, na Argentina. Em seguida, o programa ruma para 
o Chile, mais precisamente para o deserto mais árido do planeta, o Atacama. Por fim, a beleza histórica 
de Cartagena, na Colômbia, e sua ligação com o realismo fantástico do escritor gabriel garcia Márquez. 

No DvD do globo Ecologia, confira a série sobre aquecimento global. No primeiro, a descoberta do 
problema e um panorama do fenômeno. Em seguida, seus impactos para a saúde. Os eventos climáticos 
extremos e seu perigo para o mundo estão no terceiro episódio do filme. Por fim, as soluções, vistas por 
meio das alternativas para o uso da energia. 

O globo Ciência fecha a seleção de DvDs com episódios que vão do campo à cidade. No primeiro, a 
agricultura da soja. Em seguida, uma pergunta: O que ainda nos falta inventar? A fibra da banana e a 
nanofibra vêm em seguida. Por fim, uma análise do caos urbano e da falta, ou não, de planejamento das 
cidades. 

Os DvDs estão disponíveis em livrarias de todo o país. veja mais informações no site da Fnac.
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e ocupadíssimo com a construção de prédios 
estranhos. É claro que gaudí fica completamente 
apavorado com a ideia de ser distraído por três 
meninas que correm pelo estúdio.

Os FANTAsMAs DE LA PEDRERA 
no ar em 30 de março
nunca, nem nos sonhos mais loucos, gaudí poderia 
imaginar que três meninas como aquelas pudessem 
entrar em sua vida. mas a bruxa onilda parece achar que 
esse é o momento propício e faz com que as trigêmeas 
participem de um dos momentos mais importantes na 
vida do arquiteto: a construção do edifício la pedrera. 
só que, antes disso, os quatro aventureiros precisam 
enfrentar os famosos fantasmas de la pedrera.

sHERLOCK HOLMEs - no ar em 31 de março
As trigêmeas vão parar na biblioteca de sherlock 
Holmes. lá, elas conhecem o famoso detetive e seu 
inseparável amigo Watson. todos eles partem numa 
missão para resgatar e salvar a bruxa onilda das 
garras do fantasma de scottish, arqui-inimigo das 
bruxas inglesas!

A CIgARRA E A FORMIgA - no ar em 1 de abril
insetos de todas as formas e tamanhos passam as 
férias de verão às margens de uma poça que fica entre 
uma pilha de tijolos. parece até uma praia movimentada 
no litoral do mediterrâneo. A bruxa onilda envia as 
trigêmeas para esse pequeno paraíso turístico onde 
se vende sorvete no café Ant’s. um belo dia, a boêmia 
Cigarra entra em cena e vira o grande sucesso da 
cidade ao tocar seu bandolim. Quando o verão chega 

ao fim, a Cigarra fica chocada ao ver, pela primeira vez 
na vida, as chuvas de inverno.

A MENINA DO LEITE - no ar em 2 de abril
As trigêmeas vão parar numa fazenda produtora de 
leite, onde conhecem uma menina que planejava 
ganhar muito dinheiro com o negócio. As trigêmeas 
têm um plano para ajudá-la, mas a bruxa onilda, 
que não quer que nenhuma jarra de leite chegue ao 
supermercado, cria diversos obstáculos no caminho 
delas: ladrões malvados, uma ponte quebrada e um 
rio imenso a ser atravessado. será que as trigêmeas 
e a menina do leite conseguirão sobreviver a essa 
aventura?

CYRANO DE BERgERAC - no ar em 3 de abril
A bruxa onilda envia as trigêmeas à paris do século 
Xviii, onde elas conhecem uma menina chamada 
rosaura e seus vários pretendentes. o primo de 
rosaura, Cyrano de bergerac, tem uma paixão secreta 
pela prima e escreve a ela as mais belas cartas de amor, 
mas as assina com o nome de outros admiradores. 
rosaura nem faz ideia do que Cyrano sente por ela, até 
que as trigêmeas esclarecem a situação.

O MUNDO DO CINEMA - no ar em 6 de abril
para aprender mais sobre a invenção do cinema, teresa 
faz uma visita ao estúdio dos irmãos lumière, Anna 
conhece o cinema meliés e Helena vai até o laboratório 
edison. As três meninas ficam fascinadas com tudo o 
que veem. A rainha dos Cavaleiros, que é cinéfila de 
carteirinha, pede ajuda a bruxa onilda, complicando 
ainda mais a história. 

gERONIMO - no ar em 7 de abril
geronimo e os outros índios de sua tribo levavam uma 
vida sossegada e feliz, até a chegada dos homens 
brancos, que constroem um shopping próximo ao 
acampamento indígena. As trigêmeas, que são 
enviadas pela bruxa onilda para visitar a tribo, tentam 
ajudar os índios a ser adaptarem à vida moderna. 
porém, geronimo acha que isso é impossível e prefere 
fugir. As meninas estão determinadas a achá-lo e não 
vão desistir tão fácil dessa missão.

NO EvEREsT - no ar em 8 de abril
A bruxa onilda está tão furiosa com as trigêmeas que, 
como castigo, as envia ao Himalaia. As meninas vão 
parar num acampamento de alpinistas que querem 
conquistar o topo do monte everest. o chefe da 
expedição quer enviá-las de volta para casa, mas elas 
estão determinadas a participar da aventura. Como 
sempre, a bruxa onilda faz de tudo para complicar a 
vida das trigêmeas.

As TRIgêMEAs E vINCENT vAN gOgH
no ar em 9 de abril
vincent van gogh é um artista cabeça de vento alemão 
que vivia no sul da frança, onde passava seu tempo livre 
pintando flores. no dia em que as trigêmeas conhecem 
o pintor, ele está muito contente porque tinha acabado 
de saber que seu grande amigo, o famoso pintor paul 
gauguin, lhe faria uma visita. enquanto os dois pintores 
esperam que a chuva pare para que possam pintar ao 
ar livre, eles fazem autorretratos e também pintam as 
trigêmeas. mas eles acabam discutindo, e gauguin sai 
da casa de van gogh bufando de raiva.

As TRIgêMEAs E gUTENBERg
no ar em 10 de abril
graças à bruxa onilda, as trigêmeas ajudam um 
professor excêntrico a vencer um estranho concurso que 
influenciou a história da prensa tipográfica. Começando 
pelo egito, e como uma aventura leva a outra, as três 
meninas finalmente vão parar na casa do professor 
gutenberg. elas fazem de tudo para que o professor 
vença o concurso e não perca o grande prêmio para o 
trapaceiro sr. bisnes.

As TRIgêMEAs E zÉLIA, A gAzELA
no ar em 13 de abril
As trigêmeas vão parar na áfrica, onde, com um pouco 
de magia e bruxaria, elas ajudam Zélia, a gazela, 
a voltar a ser mulher. As meninas ainda dão uma 
mãozinha para recuperar os tesouros escondidos na vila 
de Zélia. Quando a bruxa malvada que tinha escondido 
os tesouros dá no pé, a vila de Zélia volta a ser a cidade 
próspera que fora no passado.

As TRIgêMEAs E A gAITA DE FOLE MágICA
no ar em 14 de abril
As trigêmeas vão parar num lugar onde é só 
permitido rir depois que a triste princesa Amalia der 
uma risada. o pai dela, o rei, declara que dará sua 
mão em casamento àquele que for capaz de fazê-la 
sorrir. dá-se aí o início ao desfile de pretendentes. 
graças às três meninas, um homem chamado pessoa 
consegue colocar as mãos na gaita de fole mágica, 
o único meio de fazer a princesa rir. Com isso, pessoa 
arruína os planos do primo mau de Amalia, que quer 
casar com ela e se tornar o sucessor do trono.

36 37



As TRIgêMEAs E A CAvERNA DE XUROI
no ar em 15 de abril
Anna, teresa e Helena vão parar em minorca. mas, 
desde a última vez que a bruxa onilda as enviou 
para o passado, as meninas encontraram piratas em 
vez de turistas! As trigêmeas encontram Catalina 
e conseguem explicar toda a verdade por trás dos 
mistérios de Xuroi: todo mundo está atrás dele 
porque imaginam que ele seja um ladrão. porém, ele 
é um príncipe árabe que fugiu das garras do malvado 
Agutzil e seus piratas.

As TRIgêMEAs E A MáQUINA A vAPOR
no ar em 16 de abril
A bruxa onilda envia as trigêmeas à inglaterra do século 
Xviii, onde a revolução industrial está a perigo porque 
James Watt ainda não havia inventado uma máquina. 
Até que, num belo dia, enquanto olhava a água ferver na 
chaleira, Watt é surpreendido por uma brilhante ideia. e 
foi assim que as trigêmeas testemunharam em primeira 
mão esta grade descoberta: a máquina a vapor!

As TRIgêMEAs E THOR, O vIKINg
no ar em 17 de abril
para castigar as trigêmeas, a bruxa onilda as envia 
para Asgard, o mundo dos reis vikings. thor, o deus 
do trovão, pega as meninas no flagra enquanto elas 
comiam as maçãs mágicas da deusa idun. thor explica 
às trigêmeas que as frutas são a fonte da juventude 
dos deuses. loki, um deus invejoso e com sede de 
poder, rapta a deusa idun com quem quer casar para se 
tornar rei de Asgard. felizmente, as trigêmeas e thor 
descobrem um jeito de resgatá-la.

As TRIgêMEAs E vELázQUEz - no ar em 20 de abril
velázquez é um grande pintor. porém, sempre retratou 
em seus quadros a ganância de sua majestade, o rei 
filipe iv. o rei, então, se irrita e decide proibir velázquez 
de pintar. sua majestade abre uma exceção e deixa 
que o pintor faça um quadro de sua filha. velázquez 
decide incluir no quadro uma aparição discreta do rei. 
o quadro é chamado de “las meninas”, em espanhol. 
As trigêmeas assistem ao trabalho do pintor. e elas 
também aparecem na pintura!

As TRIgêMEAs E O CORAjOsO PEQUENO 
ALFAIATE - no ar em 21 de abril
Há muitos e muitos anos, havia uma pequena vila 
que temia as maldades de um valentão que fazia 
o que tinha vontade, quando lhe desse na telha. 
isso tudo porque ele era maior que o resto dos 
moradores. mas no dia em que a bruxa onilda envia 
as trigêmeas para a vila, a sorte do vilão muda: 
graças às meninas, um corajoso pequeno alfaiate 
enfrenta o valentão da vila.

As TRIgêMEAs E A BELA E A FERA
no ar em 22 de abril
bela é uma jovem solitária que vive com seu pai no 
interior. um dia, o pai de bela a presenteia com uma 
flor, sem saber que tinha tirado a planta do jardim 
de uma terrível fera. furiosa com o pai de bela, a 
fera insiste que ele pague pelo que fez trabalhando 
como seu servo. Com a ajuda das trigêmeas, bela 
convence a fera em trocar os serviços de seu pai 
pelos dela. A donzela será responsável por grandes 
mudanças na mansão.

As TRIgêMEAs E gUILHERME TELL
no ar em 23 de abril
guilherme tell é o melhor e mais corajoso atirador 
da suíça. As trigêmeas conhecem o atirador e seu 
filho, gualteri, e ficam sem ação quando um malvado 
cavaleiro, chamado gessler, faz o jovem de prisioneiro. 
para libertar seu filho, guilherme tell deve acertar uma 
flecha na maçã que havia sido colocada na cabeça do 
menino. As trigêmeas se empenham em ajudá-lo, mas  
será que elas conseguirão?

As TRIgêMEAs E Os CAPITÃEs CORAgEM 
no ar em 24 de abril
A bruxa onilda envia as trigêmeas para um barco 
de pesca. lá, manuel, um pescador, vai ao resgate 
de Harvey, um menino que estava a bordo de um 
transatlântico e caiu no mar. o jovem exige ser levado 
para terra firme. porém, isso não vai ser possível, já 
que a temporada de pesca vai durar mais três meses. 
Harvey fica furioso, mas agradece às meninas pelo seu 
empenho, e manuel finalmente entende que a vida 
de pescador é maravilhosa e, o mais importante, ele 
aprende o valor de uma amizade.

As TRIgêMEAs E A PEQUENA sEREIA
no ar em 27 de abril
As trigêmeas encontram um príncipe que vai se casar 
com uma princesa que não ama. As meninas fazem até 
o impossível para que ele se apaixone pela pequena 
sereia. A bruxa do mar dá a elas uma poção mágica 
que transforma a pequena sereia em uma linda jovem. 
em troca da poção, a bruxa queria a voz da sereia. 
então, quando o príncipe se apaixona por outra jovem, 
que ele pensa ser seu verdadeiro amor, a pequena 

sereia não pode fazer nada para explicar a situação. 
Quando a bruxa do mar oferece uma solução a ela, a 
pequena sereia se vê diante de um grande dilema.

A FLOR DE ALECRIM - no ar em 28 de abril
um homem que vive na ilha de maiorca está 
gravemente doente. ele pede aos seus dois filhos, 
Joanot e bernadet, para saírem em busca da flor de 
Alecrim, que é conhecida por curar todos os males. mas 
ninguém nunca viu essa flor. Joanot viaja pelo mundo 
em busca da flor, enquanto bernadet e as trigêmeas 
ficam na ilha de maiorca para procurar a planta por 
lá. uma grande águia branca dá uma mãozinha a elas, 
enquanto a bruxa onilda pensa no que pode fazer para 
atrapalhar a busca. 

DR. jEKYLL E sR. HYDE - no ar em 29 de abril
A bruxa onilda castiga as trigêmeas enviando 
as meninas para as ruas escuras e nebulosas de 
londres, em pleno século XiX. lá, elas encontram 
o dr. Jekyll, que as convida para serem suas 
assistentes no seu laboratório. mas eles não estão 
sós. morando na mesma casa está o sr. Hyde, 
um homem assustador e misterioso, que sai de 
casa às escondidas todas as noites. As meninas 
tentam descobrir quem ele é, mas sua verdadeira 
identidade é um segredo que o dr. Jekyll guarda a 
sete chaves. 

O PRíNCIPE E O MENDIgO - no ar em 30 de abril
As trigêmeas assistem, em primeira mão, à história 
de dois meninos ingleses que, apesar da semelhança, 
não são gêmeos: um deles é um príncipe e o outro é 
um mendigo. As meninas chegam a londres no exato 
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As PIRATAs - no ar em 11 de maio
As trigêmeas vão parar em uma época em que os piratas 
governavam os sete mares. disfarçadas de marinheiras, 
elas partem a bordo de um navio no Caribe. no navio, 
elas conhecem mary reed, uma jovem menina que 
finge ser menino para poder realizar seu sonho de virar 
marinheira. Até que, um dia, elas caem nas garras do 
malvado John rackam e Anne bonny, sua parceira, dois 
dos piratas mais temidos do Caribe.

HOLET, O gNOMO - no ar em 12 de maio
o gigante lazonius vive com sua filha lazybelle na 
floresta de Aran valley. ele se recusa a permitir 
que os gananciosos romanos ponham seus pés 
naquele território. mas os romanos contam com 
o oportunismo de Holet, o gnomo, e conseguem 
capturar lazybelle. As trigêmeas e a bruxa onilda 
usam toda sua imaginação para convencer Holet a 
ajudá-las a libertar lazybelle.

O HOMEM INvIsívEL - no ar em 13 de maio
As trigêmeas conhecem um cientista que desenvolveu 
a fórmula de um remédio que ele precisa tomar 
urgentemente. o cientista explica a elas que, graças 
ao experimento malsucedido, ele tinha se tornado 
invisível. Agora, o cientista se esconde em um shopping 
e se diverte assustando os clientes. Com isso, ele pode 
sentir o gostinho de ser o homem mais poderoso do 
mundo. porém, as meninas acabam descobrindo 
um segredo: ele fica sem graça à toa e deixa de ser 
transparente quando cora de vergonha.

A FEsTA DE ANIvERsáRIO - no ar em 14 de maio
Hoje é aniversário da bruxa onilda e todos os 
personagens das histórias das trigêmeas foram ao 
castelo comemorar o grande dia. ela, porém, não está 
com vontade de comemorar. então, com a ajuda de 
Cinderela, robin Hood, pinóquio e outros personagens, 
as meninas tentam descobrir um modo de fazer com que 
a bruxa onilda queira comemorar seu aniversário. e, 
como em toda festa de aniversário, vai rolar presentes 
e um bolo  um bolo com uma surpresa especial!

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: Cromosoma tv produccions
distribuição: Cromosoma tv produccions

momento em que os dois meninos se encontram e têm 
a ideia de trocar as roupas para se divertirem. mas 
acontece que os soldados do rei expulsam o príncipe 
de suas terras, pensando que ele é um mendigo. depois 
disso, as meninas e o mendigo verdadeiro vão parar 
dentro do luxuoso palácio.

TRIsTÃO E IsOLDA - no ar em 1 de maio
o rei marcos da Cornualha envia tristão para uma 
missão: ele deve ir até a irlanda para buscar isolda, 
a futura noiva do rei. As trigêmeas o acompanham na 
viagem e, depois de viverem inúmeras aventuras, as 
meninas se encarregam de acabar com o feitiço que fez 
com que tristão e isolda se apaixonassem por engano. 
no final da história, isolda se casa com o rei e tristão 
se casa com sua amada Érica.

A RAINHA DAs NEvEs - no ar em 4 de maio
As trigêmeas conhecem Kay e gerta num pequeno 
vilarejo em uma montanha coberta de neve, para onde 
a bruxa onilda as havia enviado como castigo. As 
meninas e seus dois novos amigos se divertem na neve 
e não se dão conta de que estão sendo observados pela 
rainha das neves, uma bruxa má que joga um feitiço 
em Kay e o leva para seu castelo de gelo junto com 
ela. Quando chegam ao castelo para resgatar Kay, as 
meninas caem nas mãos dos bandidos.

AgATHA CHRIsTIE - no ar em 5 de maio
graças à bruxa onilda, as trigêmeas conhecem Agatha 
Christie, a famosa autora de livros de mistério. tal 
encontro acontece a bordo do grandioso e luxuoso 
expresso do oriente. em certo ponto, quando o trem 

passa por um túnel, a escritora descobre que seu 
manuscrito recém-acabado havia sido roubado. As 
meninas se encarregam de interrogar todos os suspeitos 
e, depois de investigar o caso a fundo, chegam a uma 
conclusão surpreendente.

O PRíNCIPE FELIz - no ar em 6 de maio
este não é realmente um príncipe feliz, porque foi 
transformado em uma estátua de ouro incrustada de 
joias. Assim, ele não pode fazer o que o deixa mais feliz: 
ajudar as pessoas necessitadas dividindo com elas a sua 
fortuna. mas as trigêmeas e uma andorinha resolvem 
ajudá-lo e, juntos, conseguem realizar todos os projetos 
do príncipe, e ele, no final, fica feliz de verdade.

TUTANKHAMON - no ar em 7 de maio
As travessuras das trigêmeas as levam para o egito, 
onde se juntam ao arqueólogo Howard Carter e 
presenciam a maior descoberta arqueológica de todos 
os tempos: a tumba do filho do faraó tutankhamon. mas 
o aventureiro belzoni e a bruxa onilda fazem o possível 
e o impossível para acabar com os seus esforços: as 
meninas enfrentam tempestades de areia, perigosos 
crocodilos no rio nilo e a terrível maldição do faraó. 

A MáQUINA DO TEMPO - no ar em 8 de maio
um inventor constrói uma máquina que possibilita a 
viagem através do tempo. As trigêmeas se juntam a 
ele numa viagem ao futuro, onde as máquinas fazem 
tudo para as pessoas. esse futuro era tão tedioso, 
que os quatro viajantes do tempo decidem retornar ao 
passado para procurar máquinas que fazem as pessoas 
rirem, as nossas famosas máquinas de jogos.
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BATALHA: A GUERRA DO VINIL

Batalha: A Guerra do Vinil é um projeto de animação 
em stop motion, que tem como primeiro resultado 
uma microssérie de quatro capítulos, com duração 
de cindo minutos cada. durante quatro anos, uma 
equipe de aproximadamente 40 pessoas dedicou o seu 
tempo ao desenvolvimento deste conteúdo original e 
genuinamente brasileiro. o universo da “batalha” é 
um espelho da realidade que os jovens enfrentam nas 
periferias dos grandes centros urbanos do país.

temAs: artes; juventude; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 7 de novembro
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
pArCeiro: turner

Ficha tÉcnica
direção: rafael terpins
Codireção: César dufolk e lucas emanuel
roteiro, direção de produção e edição: daniel greco
produção executiva: daniel greco e Juliana munhoz
direção de arte: rafael terpins e borys duque
direção de fotografia: marcelo greco
bonecos: lucas emanuel, mago franco 
e mateus pereira de Jesus
Cenografia: borys duque
Animação: César dufolk, lucas emanuel, 
tiago franco e mateus pereira de Jesus
direção musical: Alan terpins
produtora realizadora: terpins greco
Coprodução: Cartoon network
distribuição: turner international

CAPITÃO PLANETA

um herói ecológico que tem sua força extraída da 
natureza, o Capitão planeta é uma combinação dos 
poderes dos cinco planeteiros - terra, fogo, vento, água 
e Coração. todos os elementos e as forças da natureza 
estão à disposição dele. Apesar de ser um super-herói 
do meio ambiente, ele tem consciência de que não 
poderá resolver os problemas ecológicos do mundo 
para sempre. o Capitão planeta faz questão de dizer 
que todos precisam aceitar suas responsabilidades em 
relação ao futuro da terra. por isso, sempre repete: “o 
poder é de vocês!”, lembrando que as pessoas têm o 
poder de mudar o mundo.

temA: universo infantil
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

episódios de 30 minutos:

UM HERóI PARA O PLANETA TERRA - no ar em 22 de junho
CAÇADOREs DE ELEFANTE - no ar em 23 de junho
A MORTE DOs MAREs - no ar em 24 de junho
POLUINDO POR COMPUTADOR - no ar em 25 de junho
EXPLOsÃO POPULACIONAL - no ar em 26 de junho
O BURACO NA CAMADA DE OzôNIO - no ar em 29 de junho
O DRAgÃO PIPOPI - no ar em 30 de junho
CHUvA áCIDA - no ar em 1 de julho
A IRA DO vULCÃO - no ar em 2 de julho
DOENÇA DE RATO - no ar em 3 de julho
REsgATE MORTAL - no ar em 6 de julho
A áRvORE DA vIDA - no ar em 7 de julho
O MUNDO QUE EXIsTE EMBAIXO DE Nós - no ar em 8 de julho
UM NOvO DEFENsOR DA NATUREzA - no ar em 9 de julho
O CONQUIsTADOR - no ar em 10 de julho
UMA gUERRA sEM sENTIDO - no ar em 13 de julho
ACIDENTE NA UsINA NUCLEAR - no ar em 14 de julho
NÃO BEBA EssA ágUA - no ar em 15 de julho
O CAPITÃO PLANETA - no ar em 16 de julho
A REPREsA DO PLUNDER - no ar em 17 de julho
A CRIsE DE KwAME - no ar em 20 de julho
As FáBRICAs DE FUMAÇA - no ar em 21 de julho
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MIssÃO: sALvAR A TERRA
parte 1 - no ar em 22 de julho, e parte 2 - no ar em 23 de julho
DOIs FUTUROs
parte 1 - no ar em 24 de julho, e parte 2 - no ar em 27 de julho
O LIXO ATACA NOvAMENTE - no ar em 28 de julho
ABóBADAs DO DEsTINO - no ar em 29 de julho
POLUIÇÃO MENTAL - no ar em 30 de julho
QUE vENHAM Os sósIAs - no ar em 31 de julho
A ARCA - no ar em 3 de agosto
O PREDADOR - no ar em 4 de agosto
ILHA DA ENERgIA sOLAR - no ar em 5 de agosto
O AssAssINATO DE CORAL - no ar em 6 de agosto
BICO CALADO - no ar em 7 de agosto
sUíNO MARgINAL - no ar em 10 de agosto
UM TRABALHO INTERNO - no ar em 11 de agosto
UMA vIRADA NO DEsTINO - no ar em 12 de agosto
PROBLEMAs DENTRO DA CAsCA - no ar em 13 de agosto
LETRA MIúDA - no ar em 14 de agosto
POEIRA DE EsTRELAs - no ar em 17 de agosto
NA TRILHA DO TREM AzUL - no ar em 18 de agosto
PássARO DE OUTRA PLUMAgEM - no ar em 19 de agosto
O gRANDE DEsMATAMENTO - no ar em 20 de agosto
AMAzôNIA RADIANTE - no ar em 21 de agosto
ADEUs, BALEIAs - no ar em 24 de agosto
REUNIÃO PARA sALvAR A TERRA
parte 1 - no ar em 25 de agosto, e parte 2 - no ar em 26 de agosto
A PERDA DO gADO - no ar em 27 de agosto
TERRA ARRAsADA - no ar em 28 de agosto
O CANAL DO óDIO - no ar em 31 de agosto
UTOPIA - no ar em 1 de setembro
EFEITO EsTUFA - no ar em 2 de setembro
UM DEPósITO DE LIXO DO MAR - no ar em 3 de setembro
O BRILHO MORTAL - no ar em 4 de setembro
UM MUNDO PERFEITO - no ar em 7 de setembro
A MáQUINA DOs sONHOs - no ar em 8 de setembro
s.O.s. gRAND CANYON - no ar em 9 de setembro
ágUAs AMARgAs - no ar em 10 de setembro
CAÇADA CRUEL - no ar em 11 de setembro
só O AMOR UNIvERsAL PODE NOs LEvAR A PAz
no ar em 14 de setembro
Os ANIMAIs MERECEM REsPEITO - no ar em 15 de setembro
MARÉ EsPíRITO DE PORCO - no ar em 16 de setembro
UM DIA DE LOBO - no ar em 17 de setembro
A FóRMULA DO óDIO - no ar em 18 de setembro

Promoção Capitão Planeta: mais de mil desenhos! 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

Mais de mil desenhos, enviados por crianças e escolas das mais diversas partes do país, responderam 
com criatividade à pergunta “O que você faria para defender o meio ambiente na sua cidade?”. Assim 
chega ao fim a Promoção Capitão Planeta: três crianças foram escolhidas campeãs e levarão para casa 
uma bicicleta. Outros 50 desenhos ganham camisetas do herói ecológico. 

Os três vencedores foram selecionados de acordo com suas faixas etárias: Na categoria até 7 anos, 
saádila vitória Martins Rosa de jesus, de Edeia, goiás. Entre 8 e 11 anos, Carolina Raulino, de Blumenau, 
santa Catarina. Por fim, na faixa entre 12 e 15 anos, quem ganha é joelson Petter, de Chapecó, santa 
Catarina. 

Parabéns a todos! Continuem ligados nas aventuras do Capitão Planeta. 

Confira abaixo os desenhos vencedores:

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: turner
distribuição: turner

jOELsON PETTER

sAáDILA vITóRIA 

CAROLINA RAULINO
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CARMEN MIRANDA: BANANA IS MY BUSINESS 100 ANOS DE FREVO

este documentário é sobre as manifestações culturais 
e a diversidade de ritmos que compõem o carnaval do 
estado de pernambuco. numa viagem cultural do sertão 
ao litoral atlântico, os entrevistadores conversam 
com foliões, brincantes e atores da cena cultural e 
carnavalesca pernambucana, extraindo confissões de 
amor e entrega aos múltiplos ritmos e brincadeiras 
que caracterizam a festa. e a cada parada da equipe, 
a cada região visitada, novos rostos são revelados, 
novas loas são entoadas. o carnaval traz algo de novo 
e colaborativo a cada cidade visitada, desde os vales 
rochosos repletos de caatinga até o beijo molhado das 
águas salgadas do mar.

temAs: cultura regional; identidade cultural; vídeos e 
documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 19 de fevereiro
durAção: 20 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

CARNAVAL, BEXIGA, FUNK E SOMBRINHA

Ficha tÉcnica
diretora: Helena solberg
roteirista: Helena solberg
entrevistados: Cynthia Adler, eric barreto, mario 
Cunha, Alice faye, Aurora miranda, leticia monte, rita 
moreno, Cesar romero, synval silva e Helena solberg.
produtoras realizadoras: Channel four films e riofilmes
distribuição: public broadcasting service (pbs)

esse documentário biográfico, dirigido por Helena 
solberg e david meyer, conta, através de filmes de 
arquivo, filmagens caseiras e dramatizações, a vida 
da pequena notável Carmen miranda, a cantora luso-
brasileira que conquistou Hollywood. exportada para 
os euA como a “brazilian bombshell”, Carmen miranda 
foi uma estrela da broadway e de Hollywood nos anos 
40. o filme investiga sua importância para toda uma 
geração de brasileiros e norte-americanos.

temAs: história; personalidades; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 8 de fevereiro
durAção: 91 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
prêmios: brazilia festival of brazilian Cinema (1994) e 
Havana film festival (1995)
 

uma radiografia do trabalho feito pelos mais de 70 
grupos de clóvis, ou bate-bolas, existentes na Zona oeste 
do rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que mantêm viva 
a tradição do carnaval de rua, os grupos levam às últimas 
consequências os preparativos para a festa, que tem 
início 361 dias antes da saída dos blocos. o documentário 
foi dirigido por marcus vinicius faustini.

temAs: cultura regional; identidade cultural; vídeos e 
documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 20 de fevereiro
durAção: 63 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: marcus vinícius faustini 
produção: gabriela saboya e tatynne lauria
fotografia: marcus vinícius faustini e tamur Aimara
edição: gregório mariz
produtora realizadora: reperigeria e Kl
distribuição: Kl produções

Ficha tÉcnica
direção: Andrea ferraz
Coordenação de produção: Ariel maia
produtora realizadora: Ateliê produções
distribuição: fundarpe - fundação do patrimônio 
Histórico e Artístico de pernambuco
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Da ação presencial à tela da tv: a construção de relacio-
namentos comprometidos com a transformação social 
MARISA VASSIMON, gerente de mobiliZAção e ArtiCulAção ComunitáriA 

JACINTA RODRIGuES, CoordenAdorA de mobiliZAção 

PRISCILA PEREIRA, líder de proJetos dA mobiliZAção ComunitáriA

neste contexto surgiu a ideia da série Que exploração 
É essa?*, fruto da reunião da expertise de quem faz 
tv com 29 instituições que conhecem a realidade das 
violências sexuais contra crianças e adolescentes. uma 
realização do Canal futura em parceria com a Childhood 
brasil (WCf-brasil), a série foi desenvolvida utilizando 
técnicas de manipulação de bonecos em cinco episó-
dios de sete minutos.

para a preparação do programa, o processo de diálogo 
com as instituições parceiras foi fundamental. leituras 
dramatizadas dos roteiros foram realizadas com jovens 
que foram vítimas de práticas de exploração sexual e 
educadores em são paulo e pernambuco, assim como 
análise dos bonecos, sua aparência e vestuário. A partir 
da experiência dos jovens, muitos detalhes, aborda-
gens e personagens foram modificados. os debates fo-
ram acalorados, inflamados, apaixonados e, sobretudo, 
fundamentais para a quebra de visões dualistas e sim-
plificadoras da realidade. o resultado é uma iniciativa 
inédita na tv brasileira que, em 2010, irá contribuir no 
enfrentamento deste grave problema mundial, servindo 
de material de mobilização para educadores, jovens e 
famílias de todo o país. 

Acreditamos que uma nova maneira de produzir, este 
“modo de fazer e de mostrar”, rompe com um modelo 
tradicional de comunicação televisiva. neste contexto, 
dar voz às diferentes vozes em disputa em nossa socie-
dade é mais que um compromisso. sendo assim, ainda 
em 2009, percorremos os quatro cantos do país com as 
diferentes juventudes brasileiras para a produção da se-
gunda edição da série diz Aí* identificamos como estão 
organizadas e interferindo, cada qual a seu modo, na 
realidade sociocultural e política em consonância com 
as deliberações da Conferência nacional da Juventude, 
realizada em abril de 2008.

em 2009, a mobilização esteve envolvida também com 
a produção do programa nota 10*, série especial sobre 
segurança pública. Com parceria da fundação ford e do 
fórum nacional de segurança pública, os cinco episó-
dios abordaram a relação juventude, violência e ação 
policial, a abordagem policial, o dia a dia de um policial 
e a necessidade do envolvimento de todos no combate 
à violência no país, entre outros temas. A série foi reali-
zada durante a preparação da Conferência nacional de 
segurança pública, e sua implementação em 2010 de-

verá apoiar as políticas públicas e o trabalho das redes 
de direitos humanos atuantes no brasil. 

Ao mesmo tempo em que evidencia na tela questões 
cruciais para o país, em sua atuação presencial o Canal 
futura tem trabalhado para ampliar e fortalecer o rela-
cionamento com redes de instituições em todo o bra-
sil. uma das estratégias utilizadas para estreitar esses 
vínculos é o projeto maleta futura, que entrou na sua 
quarta edição no segundo semestre de 2009. 

Com foco na saúde coletiva e da família, a maleta saú-
de traz uma visão da saúde como qualidade de vida, 
por isso seu conteúdo é diversificado e multidisciplinar. 
recheada com o melhor da programação do Canal nesta 
temática, o acervo inclui episódios do programa esta-
ção saúde, produção realizada em parceria com a fun-
dação vale. para embasar a produção deste programa, 
foram realizados fóruns em belo Horizonte e são luís, 
com a participação de organizações não governamen-
tais que desenvolvem trabalhos de referência ligados 
às temáticas da saúde, pesquisadores e instituições go-
vernamentais, como a fiocruz e secretarias de saúde. 
Além dos programas do futura, mais de dez instituições 
disponibilizaram conteúdos para as maletas que estão 
sendo implementadas em todo o brasil com a liderança 
de 50 instituições que aderiram ao projeto. 

e é com o compromisso de fortalecer os fluxos de diá-
logo entre o Canal futura e a sociedade civil organiza-
da que a mobilização encerra 2009, na perspectiva de 
dar continuidade aos projetos em andamento e avançar 
ainda mais nesta caminhada de construir uma tv onde 
visões, sentidos e percepções circulem e traduzam um 
amplo leque da diversidade brasileira. 

no futura, o que se vê na tela é gerado no acompa-
nhamento contínuo e presencial do que acontece nos 
territórios e na produção compartilhada de conteúdos. e 
o processo não se encerra com as emissões na tv, essa 
produção retorna para as localidades para ser agregada 
às práticas sociais e em seguida retornar maximizada 
para o futura, na forma de proposições e subsídios 
diversos, formando assim um “círculo virtuoso” com o 
compromisso de contribuir com a transformação social. 

*veja sinopses neste anuário.

participação e construção de conteúdos em diálogo são 
ideias-chave para a área de mobilização e Articulação 
Comunitária do Canal futura. em 2009, na perspectiva 
de trazer para a tela do Canal as temáticas e causas 
mais prementes da população brasileira, conquistamos 
um novo patamar de desempenho com o aumento de 
horas inéditas na programação. 

frase a frase, imagem por imagem, programa a pro-
grama, construímos um ambiente de interação com 
diferentes instituições da sociedade civil, públicas e 
privadas na produção e disseminação de conteúdos 
úteis à atuação de todos os envolvidos. os programas 
ou séries criadas e exibidas, além de vários materiais 
provenientes de fornecedores sociais de comunicação 
e da atuação conjunta com a equipe do jornalismo, são 
evidências tangíveis dessa atuação. 

A presença da equipe do Canal em fóruns e conferên-
cias, como a Conferência nacional de direitos Humanos, 
Conferência nacional de segurança pública, Congresso 
brasileiro de enfrentamento à exploração sexual, Con-
gresso mundial de enfrentamento à exploração sexual, 
ii Congresso nacional do mops - movimento popular 
de saúde, entre outros, foram fundamentais para a pro-
dução desses conteúdos em consonância com as refle-
xões atuais e plurais da sociedade brasileira.

nesses espaços de debate ou no acompanhamento 
contínuo das práticas sociais protagonizadas pelas 
instituições, movimentos e lideranças em várias loca-
lidades do brasil, foi possível dialogar, ouvir, ampliar 
o olhar, quebrar estereótipos, relativizar as certezas e 
descobrir em conjunto maneiras mais consistentes de 
representar e promover soluções possíveis para proble-
mas complexos. 

tendo como ponto de partida estes espaços de diálo-
go, esta programação se torna viva ao retornar para 
os diferentes grupos em todo o brasil, e se tornando 
instrumento de trabalho e implementação de projetos 
nos territórios. um exemplo deste processo foi a forma 
como o futura se propôs a tratar de um dos principais 
temas da agenda nacional: a exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

Ao longo de dois anos, uma trajetória de pesquisas, 
parcerias, fóruns e participações da equipe de mo-
bilização e Articulação Comunitária nas principais 
agendas da sociedade civil ligadas ao tema respaldou 
o início de uma série de produções. depois de levar a 
questão para muitas pautas do jornalismo, o desafio 
do futura era produzir um programa que abordasse a 
exploração sexual infanto-juvenil a partir de uma abor-
dagem inovadora, capaz de transformar perspectivas, 
falas, textos e concepções. 
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CHRISTO REDEMPTOR

Através de relatos de pessoas que viveram na época de 
sua construção e do diário de Heitor da silva Costa, o 
engenheiro brasileiro que idealizou e executou a obra, 
voltamos ao período da concepção do Cristo redentor, 
este tão belo monumento que é, hoje em dia, parte 
integrante da rotina do rio de Janeiro. o filme conta 
também com depoimentos gravados em paris, com 
françoise landowski, filha do escultor paul landowski, 
e em roma, com elettra marconi, filha do inventor do 
telégrafo sem fio, guglielmo marconi.

temAs: história; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 27 de setembro
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
produção: bel noronha
fotografia: Alberto bellezia e marcelo pontes
roteiro: bel noronha 
montagem: Joana ventura e raquel Couto
edição de som: mariana barsted
pesquisa de imagens: bel noronha 
e Antonio venâncio
produção executiva: bel noronha
mixagem: denilson Campos
música: João nabuco
direção musical: João nabuco
produtora realizadora: bel noronha produções
distribuição: synapse produções

CIDADES E SOLUÇÕES

Apresentado por André trigueiro, o programa busca 
soluções para um mundo sustentável e destaca 
iniciativas que já dão resultado e que podem ser 
reaplicadas num país como o brasil, onde 80% da 
população vive em centros urbanos.

temA: ecologia e ecossistemas 
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.

sinopses por episódio (22 minutos):

ECODEsIgN - no ar em 2 de janeiro
o ecodesign desenvolve produtos que reduzem os 
impactos sobre o meio ambiente. ventiladores, 
fogões, garrafas térmicas e móveis projetados com 
consciência ambiental já podem ser encontrados no 
mercado.
 
FAIR TRADE: COMÉRCIO jUsTO
no ar em 9 de janeiro
o expectador acompanha o i encontro internacional 
de Comércio Justo e solidário no brasil. Qualidade e 
bom preço: saiba como os produtos com o selo fair 
trade são produzidos e chegam aos consumidores de 
todo o mundo.
 
EXTRAÇÃO sUsTENTávEL DO PALMITO
no ar em 16 de janeiro
o brasil é o maior produtor mundial de palmito. 
mas a grande procura também estimula a retirada 
predatória, o comércio clandestino e o risco 
de extinção de algumas espécies de palmeira.

CIDADANIA, CULTURA E ARTE EM COMUNIDADEs 
CARIOCAs - no ar em 23 de janeiro
A realidade das favelas cariocas não se resume a 
tráfico e violência. A comunidade de vigário geral 
descobriu soluções que podem virar referência para 
todo o mundo.

A sITUAÇÃO DO CINEMA BRAsILEIRO 
no ar em 30 de janeiro
Cerca de 92% das cidades brasileiras não têm uma 
única sala de cinema. Conheça as experiências bem-
sucedidas de exibição de filmes brasileiros onde não há 
cinemas ou facilidade para assisti-los. 

O CONCEITO DE CONsTRUÇÃO sUsTENTávEL 
EsTá REvOLUCIONANDO A CONsTRUÇÃO CIvIL 
DO MUNDO - no ar em 6 de fevereiro
neste programa, o expectador vai conhecer o primeiro 
empreendimento sustentável do rio de Janeiro, 
certificado com o selo verde. em são paulo, a usp abre 
espaço para essa nova tendência do mercado. Já em 
brasília, um bairro residencial é construído de acordo 
com o green building.
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As vANTAgENs DO COLETOR sOLAR EM 
RELAÇÃO AO CHUvEIRO ELÉTRICO
no ar em 13 de fevereiro
este episódio fala sobre os coletores solares. o 
expectador vai conhecer técnicas que utilizam a 
radiação do sol como fonte de energia para aquecer a 
água do banho. experiências como essa já deram certo 
na Alemanha e no brasil. 

ENERgIA sOLAR CHEgA A COMUNIDADEs 
DIsTANTEs E MUDA A ROTINA DA POPULAÇÃO
no ar em 20 de fevereiro
o sol é uma fonte de energia elétrica que está sendo 
usada cada vez mais no brasil e no resto do mundo. o 
país tem cerca de 23 mil sistemas que transformam a 
radiação solar em energia. 

O PROBLEMA DAs EMBALAgENs LONgA vIDA
no ar em 27 de fevereiro
o brasil produz nove bilhões de embalagens longa vida, 
dentre sucos, leite e extratos de tomate. o problema é 
que 75% das embalagens são descartadas de maneira 
irregular em lixões. neste episódio, aprendemos qual 
seria a solução mais adequada. 

PROjETOs DE INCENTIvO à LEITURA DÃO 
REsULTADO - no ar em 6 de março
o número de livros vendidos cresce a cada ano, mas, 
mesmo na era do conhecimento, a leitura é pouco 
praticada por muitas pessoas. Conheça projetos que 
estão incentivando os brasileiros a ler. 

ENERgIA A PARTIR DO EsgOTO
no ar em 13 de março
mais da metade do esgoto produzido no brasil 
(53%) é lançado sem nenhum tratamento no lugar 
errado, ameaçando a saúde pública e poluindo as 
águas. mas algumas cidades estão descobrindo 
que o esgoto pode ser fonte de energia e insumo 
para a agricultura. em foz do iguaçu, no paraná, e 
em franca, em são paulo, os esgotos domésticos 
e de animais são convertidos em energia e adubo 

orgânico de qualidade. e no rio de Janeiro, a 
maior estação de tratamento de esgoto do estado 
se prepara para transformar o resíduo em biogás e 
biodiesel, a partir de 2009. 

DINAMARCA É REFERêNCIA NO UsO IN TE-
LIgENTE DE FONTEs LIMPAs E RENOvávEIs DE 
ENERgIA - no ar em 20 de março
veja como os vikings se tornaram modelo no uso de 
fontes de energia. A dinamarca é o país do mundo 
que mais usa energia proveniente do vento, além de 
possuir uma usina geotérmica para transformar o 
calor em energia. 

O PROCEssO DE COMPENsAÇÃO DAs EMIssõEs 
DE gAsEs EsTUFA - no ar em 27 de março
primeiro programa neutro em carbono da tv 
brasileira, o Cidades e Soluções mostra o local onde 
foram plantadas as 996 árvores da compensação de 
gases estufa das edições exibidas nos últimos dois 
anos. 

EUA: LAvANDERIA ECOLógICA gAsTA 
75% MENOs DE ágUA QUE LAvANDERIA 
CONvENCIONAL - no ar em 3 de abril
em las vegas, conheça a lavanderia ecológica que 
deixa de consumir mais de 75 milhões de litros de água 
por ano. em são paulo, uma lavanderia se especializou 
em limpar roupas sem poluir o ambiente. 

As CONTRIBUIÇõEs DAs BACTÉRIAs NA vIDA 
DO HOMEM - no ar em 10 de abril
As bactérias são vistas como as principais causadoras 
de doenças, mas muita gente não sabe que elas 
também são aliadas da humanidade. veja como 
as bactérias beneficiam o dia a dia do homem.  

gEsTÃO sUsTENTávEL - no ar em 17 de abril
Conheça as cidades que adotaram uma gestão 
sustentável e, como resultado, conseguiram incentivos 
do governo federal e dos estados. o iCms ecológico 
assegura mais recursos estaduais a esses municípios. 

Os PROBLEMAs CAUsADOs POR sACOLAs 
PLásTICAs - no ar em 24 de abril
para reduzir os impactos causados por sacos plásticos 
no meio ambiente, duas redes de supermercados 
estimulam o uso de sacolas retornáveis. veja como a 
China e a Alemanha lidam com o assunto. 
 
sLOw FOOD: UMA NOvA PROPOsTA DE 
ALIMENTAÇÃO - no ar em 1 de maio
o movimento defende uma nova relação do homem com 
o alimento. na contramão do fast-food e da correria 
da vida moderna, a proposta desse movimento é uma 
alimentação mais consciente e prazerosa. 

Os BENEFíCIOs DA RECICLAgEM DO óLEO DE 
COzINHA - no ar em 8 de maio
Apenas 2,5% de todo o óleo de cozinha consumido 
pelos brasileiros são reinseridos na cadeia produtiva. 
Conheça os benefícios sociais e para o meio ambiente 
decorrentes da reciclagem do óleo de fritura. 

CONHEÇA DOIs EXEMPLOs DE HOTÉIs 
sUsTENTávEIs - no ar em 15 de maio 
no pantanal e na Amazônia, hotéis aliam ecoturismo, 

diversão e preservação ambiental. e saiba como 
funciona, no brasil, a norma técnica para obter a 
certificação de sustentabilidade. 

As NOvIDADEs DO ECOgERMA 2009 
no ar em 22 de maio
As tecnologias do futuro precisam estar comprometidas 
com a sustentabilidade. esta foi a mensagem dos 150 
expositores alemães que exibiram, em são paulo, as 
principais novidades em diversas áreas. 

Os CAMINHOs PARA O DEsENvOLvIMENTO 
sUsTENTávEL - no ar em 27 de maio
o criador da expressão triple botton line fala dos pilares 
do desenvolvimento sustentável. em paris, um exemplo 
de consciência na cadeia produtiva. no rio de Janeiro, 
um banco investe em lixo, água e esgoto. 

ECONOMIA DE ENERgIA EM PRÉDIOs
no ar em 5 de junho
o novo selo do procel medirá o consumo de energia 
nas edificações no brasil. A novidade será adotada a 
partir de junho. veja também como os alemães podem 
escolher livremente a sua fonte de energia. 
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As AÇõEs PARA O CONsUMO INTELIgENTE 
DE ágUA NA MAIOR CIDADE DO BRAsIL - 
no ar em 12 de junho
A conscientização do uso da água é muito 
importante. Conheça as medidas que a cidade de 
são paulo está colocando em prática para evitar 
o aumento no custo da água potável e o risco de 
racionamento. 

REvOLUÇÃO vERDE NA INDúsTRIA 
AUDIOvIsUAL - no ar em 19 de junho
uma revolução verde começa a acontecer 
na indústria do entretenimento audiovisual 
nos estados unidos e no brasil. eficiência 
energética, reciclagem de materiais e proteção 
da biodiversidade.

EsPECIAL MEIO AMBIENTE
no ar em 26 de junho
no Cidades e Soluções Especial com uma 
hora de duração, sérgio besserman e eugênio 
singer respondem às perguntas da plateia e 
dos internautas no Auditório do ibirapuera (sp). 
água, lixo, energia e construção sustentável são 
alguns dos assuntos do programa.

MODA sUsTENTávEL - no ar em 3 de julho
o programa mostra que a indústria da moda 
também pode ser sustentável. iniciativas 
vão na contramão do consumismo e do 
descartável e ainda reduzem os impactos da 
produção têxtil ao meio ambiente. em nova 
York, o estilista John patrick revolucionou com 
tecidos alternativos e orgânicos em roupas 
sofisticadas. em são paulo, vamos conhecer a 
eden, empresa que utiliza algodão orgânico de 
pequenos produtores.

HOLLYwOOD “vERDE” - no ar em 10 de julho
veja como a indústria do cinema norte-americano 
está prestigiando roteiros ecologicamente 
corretos, reciclando cenários, usando energia 
limpa e biocombustíveis. Conheça o lado verde 

de Hollywood e também do maior centro de 
produção audiovisual da América latina.

sEQUEsTRO ECOLógICO DE CARBONO
no ar em 17 de julho
mais de 80% da matriz energética mundial é 
de combustíveis como petróleo, carvão e gás. 
países investem em tecnologia para criação de 
fontes de energia limpa.

CONDOMíNIO sUsTENTávEL
no ar em 24 de julho
o condomínio mais ecológico do rio de Janeiro 
usa folhas secas para fazer adubo. um edifício 
comercial paulista promove a reutilização da 
água, controla persianas e estimula o uso do 
etanol como combustível.

PEgADA ECOLógICA - no ar em 31 de julho
É possível saber o quanto o seu estilo de vida 
impacta o meio ambiente. Através da “pegada 
ecológica”, da organização WWf, veja como 
pequenos ajustes na rotina podem ajudar o 
planeta.

ENgENHARIA DE TRáFEgO
no ar em 7 de agosto
o caos crescente no tráfego das grandes 
cidades ameaça a mobilidade dos cidadãos. o 
aumento desenfreado do número de veículos, 
o rápido crescimento das cidades, quase nunca 
acompanhado por adaptações na infraestrutura, 
são alguns dos desafios enfrentados pelos 
profissionais da engenharia de tráfego.

jARDINs COMEsTívEIs
no ar em 14 de agosto
A busca pelo cultivo sustentável de alimentos 
desperta a criatividade e movimenta a economia 
em todo o mundo. em vez de gastar água, dinheiro 
e suprimentos para o solo com fins apenas 
ornamentais, moradores da Califórnia investem na 
produção de hortaliças e frutas em seus jardins.

TELHADOs ECOLógICOs - no ar em 21 de agosto
o telhado é um item importante para a sustentabilidade 
de uma construção. dependendo do material usado, 
pode aumentar ou reduzir a temperatura interna, 
aproveitar materiais recicláveis e fazer a diferença 
até mesmo no combate ao aquecimento global. 
Conheça as inovações para telhados que o Cidades e 
Soluções foi conferir.

A RECICLAgEM DE AUTOMóvEIs
no ar em 28 de agosto
o destino da maioria das carcaças no país são os 
ferros-velhos, mas algumas empresas reaproveitam as 
peças que ainda possuem valor comercial. o mercado 
ainda é pouco explorado no país.

DE CARONA sE vAI LONgE - no ar em 4 de setembro
Caronas podem ser opções confiáveis, práticas e 
econômicas de transporte no mundo de hoje. em paris e 
são paulo é possível planejar seus deslocamentos pela 
internet escolhendo quem vai lhe dar carona.

ENTREvIsTA COM MINIsTRO CELsO AMORIM 
no ar em 11 de setembro 
reunião em dezembro tem participação de vários 
países e visa solucionar problema do aquecimento 
global através de novas estratégias para enfrentar 
estragos causados ao meio ambiente nos últimos anos.

COMUNIDADE gRID - no ar em 18 de setembro
A colaboração de voluntários permite avanços 
importantes em pesquisas científicas da fiocruz, 
através da comunidade mundial grid, que já 
proporcionou dados equivalentes a 200 mil anos de 
processamento.

RECICLAgEM DE LIXO ELETRôNICO
no ar em 25 de setembro
o país é referência quando o assunto é democratização 
digital. veja o trabalho de organizações que coletam 
computadores, recuperam as máquinas e promovem a 
inclusão digital em comunidades carentes.

ECONOMIzE NO BANHO QUENTE
no ar em 2 de outubro
o prazer de tomar um bom banho quente pode ter 
um preço alto: o chuveiro elétrico é um dos maiores 
vilões do consumo de energia em uma residência. 
mas existem soluções de baixo custo, que garantem 
o aquecimento da água do banho através de 
sistemas criativos e mais acessíveis. É o caso do 
kit que reaproveita o calor da água quente do banho 
para reduzir pela metade o consumo de energia do 
chuveiro. e dos coletores solares de baixo custo, que 
se multiplicam rapidamente pelo brasil.

PARá sUsTENTávEL - no ar em 9 de outubro
paragominas, uma cidade marcada pela violência e a 
destruição da floresta. o município do pará por muito 
tempo figurou entre as cidades que mais desmatam a 
Amazônia. em 2008, foi firmado um objetivo ambicioso: 
o desmatamento zero. 

sEM BUROCRACIA - no ar em 23 de outubro
A burocracia que atrapalha a vida dos brasileiros está 
com os dias contados. em alguns estados, já existem 
medidas para acabar com a burocratização de vários 
setores. neste episódio, são apresentados projetos 
como o “rio poupa tempo”, que reúne diversos serviços 
em apenas um lugar.

ágUA TRATADA DE EsgOTO
no ar em 30 de outubro
A cada ano que passa a água de esgoto tratada 
se torna mais valiosa. em são paulo, por exemplo, 
essa água já é comercializada. na Califórnia, uma 
moderna estação de tratamento fornece água potável 
para os moradores.

TERCEIRA IDADE NO BRAsIL
parte 1 - no ar em 6 de novembro
A terceira idade já soma 20 milhões de pessoas em todo 
o país. mas a grande maioria das cidades brasileiras 
não está preparada para atender às necessidades 
desta parcela tão específica da população.
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TERCEIRA IDADE NO BRAsIL
parte 2 - no ar em 13 de novembro
um exemplo de respeito aos idosos é santo Antônio 
da Alegria, no interior de são paulo. A cidade lidera o 
ranking de qualidade de vida entre pessoas com mais 
de 60 anos. em manaus, o governo adota políticas 
públicas voltadas para idosos.

APAgÃO - no ar em 20 de novembro
neste episódio, o Cidades e soluções discute as 
causas do apagão com roberto schaeffer, professor 
de planejamento energético da Coppe/ufrJ; Adriano 
pires, diretor do Centro brasileiro de infraestrutura; 
e eduardo barata, diretor do operador nacional do 
sistema elétrico, o ons.

TI vERDE - no ar em 27 de novembro
o mercado da informática busca soluções para reduzir 
o seu impacto ambiental. A quantidade de gases 
emitidos pelos mais de um bilhão de computadores 
existentes no mundo equivale à poluição provocada por 
todos os aviões que circulam pelo planeta.

DEsPOLUIÇÃO DAs ágUAs
no ar em 4 de dezembro
o brasil começa a despoluição de suas águas. 
investimentos crescentes em saneamento básico 
estão mudando a paisagem de cidades como o rio 
de Janeiro. na lagoa rodrigo de freitas já se pode 
perceber o resultado.

RETROFIT NO BRAsIL - no ar em 11 de dezembro
o retrofit é a prática arquitetônica que se insere na 
agenda do desenvolvimento sustentável. Através dessa 
técnica é possível mudar o interior para adequá-lo ao 
projeto, sem mexer na estrutura externa.

O ETANOL DO sÉCULO XXI - no ar em 18 de dezembro
o etanol é um dos principais trunfos tecnológicos do 
brasil. trinta e cinco anos de investimentos em pesquisas 
transformaram o país em líder mundial em etanol de 
cana. este episódio mostra as vantagens ambientais e 
econômicas e o protagonismo internacional do brasil 
nesse quesito.

CONHEÇA ALTERNATIvAs INTELIgENTEs, 
BARATAs E sUsTENTávEIs DE TRATAR O 
EsgOTO - no ar em 25 de dezembro
água doce e limpa é um recurso cada vez mais escasso. 
Conheça outras maneiras seguras e confiáveis de se 
tratar esgoto, sem precisar utilizar água potável. no 
brasil, quase 70% do esgoto não são tratados.

CINE CONHECIMENTO

partindo da ideia de que um bom filme sempre traz 
algum aprendizado, o Cine Conhecimento apresenta 
obras de vários países, que focam em questões 
históricas e atuais. em 2009, o Cine dá destaque 
a diretores famosos como Alan resnais, Krzysztof 
Kieslowski, françois truffaut, Charles Chapiln, Abbas 
Kiarostami, entre outros. o programa aborda diversas 
técnicas, detalhes de produção, história, curiosidades, 
premiações, perfil de profissionais e análise de 
linguagens, assim como a busca pela compreensão 
de comportamentos e diferenças culturais a partir dos 
contextos apresentados no filme em questão.

temAs: história; identidade cultural
públiCo-Alvo: adultos
estreiA: 1997
liCenCiAmento: liberado com restrições

ApresentAdorA: Renata guida é atriz formada em 
Artes Cênicas pela escola de Comunicação e Artes 
da usp. de 2008 a 2009, atuou em Clandestinos, na 
cidade do rio de Janeiro, sob direção de João falcão. 
em 2008, foi selecionada para integrar o CAt, Centro 
de Aperfeiçoamento teatral, na funArte-sp, com 
o espetáculo os possessos, sob direção de Antônio 

Abujamra. Atuou também no 
espetáculo três estações, 

sob direção de leonardo 
Antunes. também como 
atriz, fez fronteiras, 
de newton moreno e 
Alessandro toller, sob 
direção de newton 
moreno.

sinopses por episódio:

A MULHER DO LADO - no ar em 2 de outubro
bernard e Arlette têm um casamento feliz e tranquilo. 
Certo dia, o casal philippe e mathilde vai morar próximo 
à casa deles. o fato coloca frente a frente bernard e 
mathilde, que anos atrás se conheceram e tiveram um 
tórrido romance. o reencontro faz renascer a paixão 
entre os dois. o diretor truffaut utiliza uma narradora 
para contar essa história trágica sobre os sentimentos 
humanos 

duração: 106 minutos
elenco principal: gérard depardieu, fanny Ardant e 
Henri garcin
direção: françois truffaut
produtora realizadora: les films du Carrosse
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1981
Classificação indicativa: 12 anos
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duração: 110 minutos
elenco principal: fanny Ardant, Jean-louis trintignant 
e Jean-pierre Kalfon
direção: françois truffaut
produtora realizadora: films A2
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: 12 anos

MELODIA INFIEL - no ar em 30 de outubro
em uma charmosa paris da década de 1920, um 
violinista conhece e se apaixona por uma jovem 
estilosa, que vem a ser esposa de um grande amigo. 
forma-se então um conturbado triângulo amoroso, que 
coloca os personagens em confronto.

duração: 112 minutos
elenco principal: sabine Azéma, fanny Ardant 
e pierre Arditi
direção: Alain resnais
produtora realizadora: 
Centre national de la Cinématographie (CnC)
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1986
Classificação indicativa: 12 anos

AMOR à MORTE - no ar em 6 de novembro
elisabeth e simon estão perdidamente apaixonados há 
dois meses quando, repentinamente, simon morre. mas 
o rapaz, surpreendentemente, volta à vida e os dois 
resolvem contar o acontecido aos amigos Jerome e Judith. 

duração: 92 minutos
elenco principal: sabine Azéma, fanny Ardant e 
pierre Arditi
direção: Alain resnais
produtores realizadores: philippe dussart, les films 

Ariane e films A2
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1984
Classificação indicativa: 14 anos

A vIDA É UM ROMANCE - no ar em 13 de novembro
em dois momentos diferentes, nos anos de 1914 e 
1982, um castelo medieval serve de experimento para 
se criar uma sociedade onde as angústias podem ser 
excluídas da vida cotidiana. 

duração: 110 minutos
elenco principal: vittorio gassman, ruggero raimondi, 
geraldine Chaplin e fanny Ardant
direção: Alain resnais
produtora realizadora: fideline films
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: livre

O MORRO DOs vENTOs UIvANTEs
no ar em 20 de novembro
A série é baseada na famosa obra de mesmo nome 
do autor peter bowker. trata-se da história de amor 
entre Cathy e sua enigmática alma gêmea. um 
jovem itinerante chamado Heathcliff é acolhido em 
Wuthring Heights e cresce junto com ela. Apesar de 
Cathy se casar com outro homem, o amor entre os 
dois não morre.

Os INCOMPREENDIDOs - no ar em 9 de outubro
Antoine doinel tem 14 anos e mora em paris com os 
pais, que não mostram muito interesse pelo jovem. ele, 
por sua vez, tem problemas na escola: deixa de ir às 
aulas para passar as tardes no cinema e brincando com 
os amigos. depois de uma série de contratempos, o 
menino foge de casa e passa a viver de pequenos furtos.

duração: 99 minutos
elenco principal: Jean-pierre léaud, Claire maurier e 
Albert rémy
direção: françois truffaut
produtora realizadora: les films du Carrosse
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1959
Classificação indicativa: 12 anos

O TRIUNFO - no ar em 15 de outubro
baseado em uma história real, o filme narra a trajetória 
de ron Clark, um professor passional e inovador, que sai 
de uma pequena cidade para lecionar em uma escola do 
Harlem. Com o intuito de se aproximar dos alunos, ron 
utiliza seus métodos não convencionais de ensino.

duração: 90 minutos
elenco principal: matthew perry, Judith buchan, griffin 
Cork e Jerry Callaghan

direção: randa Haines
produtoras realizadoras: the Alberta film development 
program of the Alberta foundation for the Arts, Alberta 
film entertainment, granada entertainment, magna 
global entertainment e old beantown films.
distribuição: itv global entertainment
países de origem: euA e Canadá
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 12 anos

O AMOR EM FUgA - no ar em 16 de outubro
Aos 35 anos, Antoine doinel (Jean-pierre léaud), o 
personagem mais famoso do diretor francês françois 
truffaut, continua o mesmo adolescente de sempre. 
recém-divorciado de sua mulher, Christine, ele começa 
a lembrar as pessoas que marcaram sua vida. inclusive 
Colette, seu primeiro amor, que se tornou uma advogada 
muito conhecida, e lucien, o ex-amante de sua mãe, 
que hoje é um senhor de idade respeitado por todos. 
prisioneiro de seu passado, Antoine conhece sabine, 
uma jovem vendedora de discos que muda a sua rotina.

duração: 94 minutos
elenco principal: Jean-pierre léaud e marie-france pisier
direção: françois truffaut
produtora realizadora: les films du Carrosse
distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 12 anos

DE REPENTE, NUM DOMINgO
no ar em 23 de outubro
um tranquilo agente imobiliário se torna suspeito da 
morte de sua esposa e do amante dela. Ajudado pela 
secretária, única pessoa que acredita em sua inocência, 
ele passa a investigar o caso por conta própria. 
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duração: 142 minutos
elenco principal: Charlotte riley, tom Hardy, Kevin 
mcnally e Andrew lincoln
direção: Coky giedroyc
produtora realizadora: mammoth screen
distribuição: itv global entertainment
país de origem: reino unido
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos

UMA MENsAgEM DE HOLLY
no ar em 27 de novembro
Kate é uma executiva poderosa que deixa 
temporariamente o trabalho de lado para viver com 
sua amiga Holly, que revela estar com câncer. durante 
os meses em que passam juntas, Kate vive momentos 
tensos e de muito aprendizado. 

duração: 94 minutos
elenco principal: lindsay Wagner, shelley long e Cotter 
smith
direção: rod Holcomb
produtoras realizadoras: Corapeake productions, the 
polson Company e procter & gamble productions (pgp)
distribuição: itv global entertainment
país de origem: euA
Ano de produção: 1992
Classificação indicativa: 12 anos

O sILêNCIO - no ar em 4 de dezembro
devido a um talento especial para identificar objetos 
de acordo com o barulho que fazem, um menino cego 
é contratado como músico em uma pequena vila do 
tajiquistão. por causa de sua sensibilidade, mesmo 
sendo cego, nada o impede de “ver” coisas ao seu redor. 

duração: 76 minutos
elenco principal: tahmineh normatova e nadereh 
Abdelahyeva

direção: mohsen makhmalbaf
produtora realizadora: makhmalbaf productions
distribuição: mK2
país de origem: irã
Ano de produção: 1998
Classificação indicativa: 12 anos

O gRANDE DITADOR - no ar em 11 de dezembro
neste filme, Charles Chaplin faz dois personagens: 
Adenoyd Hynkel, um ditador alemão muito parecido 
com Hitler, e um barbeiro judeu quase sósia do ditador. 
A coincidência faz com que os dois sejam confundidos. 
o filme é principalmente uma paródia sobre Hitler e o 
nazismo, mas ataca também o fascismo de mussolini. 
Com inteligência, Chaplin reveza o humor com tristes 
imagens de um gueto aterrorizado por tropas inimigas. 
É nesta obra que está a clássica cena de Chaplin/
Hynkel brincando com o globo terrestre.

duração: 125 minutos
elenco principal: Charles Chaplin, Jack oakie, reginald 
gardiner
direção: Charles Chaplin

produtora realizadora: Charles Chaplin productions
distribuição: mK2
país de origem: euA
Ano de produção: 1940
Classificação indicativa: 12 anos

TEMPOs MODERNOs - no ar em 18 de dezembro
reconhecidamente uma das obras-primas de Charlie 
Chaplin, incluído entre os 100 melhores filmes de todos 
os tempos pelo American film institute, ”tempos 
modernos” é, ao mesmo tempo, uma comédia, um 
drama e até mesmo uma espécie de ficção científica 
- pelo menos para a época em que foi feito. trata-se, 
em suma, de uma história sobre o homem contra a 
máquina. e, nesse sentido, o filme é principalmente 
uma dura crítica ao desenvolvimento desenfreado. 
o eterno vagabundo trabalha em uma fábrica cujas 
máquinas são comedores de funcionários. Chaplin, 
inteligente e politizado, fala do homem comum 
engolido pelas engrenagens do capital e perseguido 
por suas escolhas.

duração: 87 minutos
elenco principal: Charles Chaplin, paulette goddard e 
Henry bergman
direção: Charles Chaplin
produtora realizadora: Charles Chaplin productions
distribuição: mK2
país de origem: euA 
Ano de produção: 1936
Classificação: livre

LUzEs DA CIDADE - no ar em 25 de dezembro
Após se apaixonar por uma florista cega que acredita 
que ele seja um milionário, um vagabundo tenta 
conseguir o dinheiro necessário para que sua amada 
faça uma operação que lhe permita voltar a enxergar.

duração: 87 minutos
elenco principal: Charles Chaplin, virginia Cherrill e 
florence lee
direção: Charles Chaplin
produtora realizadora: Charles Chaplin productions
distribuição: mK2
país de origem: euA
Ano de produção: 1931
Classificação indicativa: livre

ALEgRIA, RAPAzEs! - no ar em 1 de janeiro de 2010
três artistas herdam uma fazenda no sul dos estados 
unidos, mas a propriedade está repleta de dívidas. 
para conseguir dinheiro, eles resolvem montar um 
show no local, dando início a uma série de trapalhadas 
e confusões.

duração: 87 minutos
elenco principal: Carmen miranda, michael o’shea e 
vivian blaine
direção: lewis seiler
produtora realizadora: irving starr
distribuição: tCf Hungary film rights exploitation 
limited liability (foX)
país de origem: euA
Ano de produção: 1944
Classificação indicativa: livre
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LUKE E EU - no ar em 8 de janeiro de 2010
me and luke é uma história sobre um jovem que é pai 
prematuramente e seu filho recém-nascido. Quando 
seu filho nasce, matt descobre que sua namorada 
tomou todas as providências necessárias para que a 
criança seja adotada. Ao conhecer o filho, o jovem tem 
finalmente a conexão com uma pessoa pela qual sempre 
sonhou, logo não desistirá de criar essa criança tão fácil.

duração: 120 minutos
elenco principal: louise fletcher, Kristopher turner e 
Jack shepherd
direção: eleanore lindo
produtora realizadora: shaftesbury films / shaftesbury 
HftH
distribuição: itv global entertainment
país de origem: Canadá
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 10 anos.

AMADOR - no ar em 15 de janeiro de 2010
uma câmera acabou mudando completamente a vida 
de filip. Costumava fazer apenas filmagens caseiras, 
mas a empolgação com o equipamento o levou a 
gravar o cotidiano da sua cidade. esse hábito o fez ser 
testemunha de vários acontecimentos, o que complicou 
seriamente a vida de outros moradores da cidade.

duração: 117 minutos
elenco principal: Jerzy stuhr, malgorzata Zabkowska e 
ewa pokas
direção: Krzysztof Kieslowski
produtora realizadora: film polski
distribuição: mK2
país de origem: polônia
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 12 anos

MILAgRE NO CORAÇÃO
no ar em 22 de janeiro de 2010
baseado no romance de donna vanliere, a continuação 
de the Christmas shoes, este curta conta a história de 
nathan Andrews, um médico residente que volta para 
sua cidade natal após perder um adolescente na mesa 
de operação. ele passa a trabalhar com seu pai como 
mecânico e, passados alguns meses, nathan se torna 
técnico de um time de basquete. Como técnico, ele 
conhece Charlie e meghan. meghan está tentando abrir 
uma creche para mães solteiras que trabalham o dia 
todo, enquanto Charlie está enfrentando uma doença. 
o destino dos três se cruza e nathan reencontra alguém 
do seu passado. 

duração: 96 minutos
elenco principal: neil patrick Harris, rebecca 
gayheart, Angus t. Jones e Hugh thompson
direção: Karen Arthur
produtoras realizadoras: Craig Anderson productions, 
beth grossbard productions e Alberta film entertainment
distribuição: itv global entertainment
países de origem: euA e Canadá
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: 12 anos

O DINHEIRO - no ar em 29 de janeiro de 2010
uma nota de 500 francos transita por várias pessoas 
e lojas, até chegar nas mãos de um inocente. o 
acontecimento tem consequências sérias em sua vida, 
fazendo com que ele entre no mundo do crime. 

duração: 85 minutos
elenco principal: Christian patey, vincent risterucci e 
Caroline lang
direção: robert bresson
produtora realizadora: eôs films

distribuição: mK2
país de origem: frança
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: 14 anos

A jORNADA DE TERRY
no ar em 5 de fevereiro de 2010
terry conta a história de terry fox, um menino de 21 
anos que atravessou o Canadá de costa a costa com 
apenas uma perna. infelizmente, seus dias de corrida 
tiveram fim em thunder bay, ontario, onde o atleta 
acabou falecendo, um mês antes de completar 23 anos. 
Ainda assim, suas memórias viverão para sempre nos 
corações dos canadenses. 

duração: 120 minutos
elenco principal: shawn Ashmore, ryan mcdonald e 
noah reid
direção: don mcbrearty
produtora realizadora: shaftesbury films
distribuição: itv global entertainment
país de origem: Canadá
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: livre

CHAMADO PARA A sOBREvIvêNCIA
no ar em 12 de fevereiro de 2010
baseado na história real de um grupo de médicos e 
alunos de enfermagem que veem a morte de perto 
quando um dos aviões do comboio cai na densa mata 
mexicana no meio do caminho para uma clínica situada 
em uma região remota do méxico. Quase não há 
medicamentos, os suprimentos que trouxeram consigo 
estavam no avião derrubado, que foi saqueado por 
traficantes nativos que haviam chegado ao local do 
acidente antes deles. de tarde, eles decidem levar os 
feridos a uma vila vizinha com uma pista de aterrissagem 

longa o bastante para comportar o learjet para que a 
equipe de resgate aéreo da Califórnia pudesse levá-los 
a uma clínica nos estados unidos. Além de complicada, 
já que um dos feridos corria risco de vida, a viagem 
poderia ser em vão por causa de uma operação de 
combate ao tráfico de drogas que não permitia voos 
após o anoitecer. por isso, a equipe de resgate aéreo 
não consegue autorização para completar sua missão. 
Assim, dr. daniel perrin parte para Catamaco com o 
propósito de convencer as autoridades a dar permissão 
para o voo decolar. enquanto isso, o restante da equipe 
médica tenta alcançar a pista de voo ao amanhecer.

duração: 93 minutos
elenco principal: lindsay Wagner, robert loggia e 
Jennifer lopes
direção: larry shaw
produtoras realizadoras: Cosgrove/meurer productions 
e World international network (Win)
distribuição: itv global entertainment
país de origem: euA
Ano de produção: 1993
Classificação indicativa: 14 anos

DEz - no ar em 19 de fevereiro de 2010
o filme mostra o lado urbano do irã, focando os sonhos 
de sua classe média, mostrando um lado político 
de confronto nas relações de um taxista com seus 
passageiros. 
duração: 91 minutos
elenco principal: mania Akbari e Amin maher
direção: Abbas Kiarostami
produtora realizadora: Abbas Kiarostami productions
distribuição: mK2
país de origem: irã
Ano de produção: 2002
Classificação indicativa: 12 anos
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INTOLERÂNCIA - no ar em 5 de março de 2010
o filme fala da intolerância através dos tempos, através de 
quatro histórias paralelas. A narrativa transcorre em quase 
3 mil anos, registrando a opressão através dos tempos. 
‘’A Queda da babilônia’’, ‘’A Crucificação’’, ‘’o massacre 
da noite de são bartolomeu’’ e as lutas modernas entre 
o capital e o trabalho. todos esses temas continham 
apelos universais que deram ao filme um grande sucesso, 
particularmente por causa dos enormes cenários.

duração: 163 minutos
elenco principal: mae marsh, robert Harron e f. A. turner
direção: d. W. griffith
produtora realizadora: triangle film Corporation
distribuição: mK2
país de origem: euA
Ano de produção: 1916
Classificação indicativa: 12 anos

NAsCE UMA EsTRELA - no ar em 12 de março de 2010
neste primeiro musical e filme colorido do diretor, uma 
talentosa cantora se apaixona por um ator alcoólatra, 
cuja carreira está em declínio, e esse encontro 
transforma suas vidas. vencedor de dois oscars. 

duração: 111 minutos
elenco principal: Janet gaynor, fredric march e Adolphe 
menjou
direção: William A. Wellman
produtora realizadora: selznick international pictures
distribuição: mK2
país de origem: euA
Ano de produção: 1937
Classificação indicativa: 12 anos

O vENTO NOs LEvARá - no ar em 19 de março de 2010 
munido de câmera fotográfica e telefone celular, um 
estrangeiro no irã profundo é tratado pelos moradores da 

vila de casas de barro siah dareh, no Curdistão iraniano, 
como o “engenheiro”. no entanto, ele não chegou de 
teerã a serviço da engenharia, mas da espera. o real 
motivo da viagem é uma anciã à beira da morte. 

duração: 118 minutos
elenco principal: noghre Asadi e roushan Karam elmi
direção: Abbas Kiarostami
produtora realizadora: mK2 productions
distribuição: mK2
países de origem: frança e irã
Ano de produção: 1999
Classificação indicativa: livre
 
Ficha tÉcnica - gravação estúdio
direção e roteiro: eduardo valente
edição: elcio gonçalves gomes
direção de fotografia: Alex Araripe
Assistente de direção: leonardo levis 
Cenário e videografismo: stânio soares
figurino: dorys Hansen
Caracterização: Alzira pereira
diretor de tv: luis toledo 
Câmeras de externa: márcio pereira, 
luis Cláudio Cambuí e foguinho 
som: evaldo soares
trilha sonora original: rodrigo lima

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: martha ferraris 
produtora: Joana levy 
produtoras assistentes: luciana souza e renata lima
Análise de conteúdo: paulo vicente Cruz
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

Mercado da tela: BANFF 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

Por: Leonardo Menezes*
 

O Futura participou no início de junho da delegação 
de brasileiros que compareceu ao 30º Banff world 
Television Festival, evento que reúne produtores, 
broadcasters e representantes de instituições 
promotoras do audiovisual de todo o mundo, 
especialmente Canadá e Estados Unidos, em Banff, 
no Canadá, para discutir o mercado de televisão.

Lá, o Futura buscou em sua participação no festival 
encontrar filmes para o Cine Conhecimento 
e documentários especiais para Mundo.doc, 
além de programação para adolescentes em 
2010. Participamos do painel “Broadcaster Latin 
American Briefing” sobre as necessidades dos 
broadcasters da América Latina. O painel contou 
também com a presença de Âmbar de Barros, da 
Tv Cultura, e josé zimmerman, da Tv Brasil, além 
de julian Rodriguez Montero, da argentina Telefe.

Falamos sobre os documentários, animações e 
séries de ficção que buscamos para coproduzir 
e especialmente adquirir. Destacamos a 
dificuldade na busca por conteúdo infantil 
para meninos, uma vez que parece haver uma 
ausência de conteúdo entre a faixa pré-escolar 
e a adolescente, havendo predominância de 
programas mais voltados para as meninas. 

vale dizer que, muito antes da primeira ida do 
Futura à Banff (Lúcia Araújo, gerente geral do 
Futura, e Cláudio vasconcellos, gerente jurídico da 
FRM, participaram do festival em 2008), empresas 
e instituições canadenses já estavam presentes 
na tela e nas parcerias do Futura. 

Parcerias valiosas
A National Film Board (NFB) foi um dos primeiros 
grandes fornecedores do Futura para curtas e 
animações, exibidos por anos nos programas Teca 
na Tv, Futura na sala de Aula e Alô vídeo Escola. 
Temos forte parceria com a The Communication 
Iniciative, ONg liderada pelo canadense 
warren Feek e parceira do Futura durante a 

realização do “seminário de Comunicação para 
a Transformação social” no Estação Pinacoteca, 
em são Paulo, durante as celebrações dos 10 
anos do Futura em 2007.

Feira de negócios
Este ano o Cine Conhecimento irá exibir o filme 
canadense Terry, sobre a lição de coragem e 
persistência de um jovem com somente uma perna 
que resolve cruzar correndo o Canadá, baseado 
em fatos reais. Durante o mês de setembro - 
período de destaque na programação, por ser 
aniversário do Futura, compramos da canadense 
CCI o documentário O Diário de Friedrich Kellner, 
em virtude dos 70 anos do início da segunda 
guerra Mundial. 

Também fechamos negócio com a distribuidora 
canadense Nelvana (deles temos atualmente 
no ar a série infantil Universo Blaster) para 
compra do longa de animação Heidi para o Dia 
das Crianças, com destaque para as palestras 
sobre o impacto das novas mídias, que foram 
um dos pontos altos do festival em 2009, pois 
anteciparam questões importantes para os 
novos rumos da indústria audiovisual. 
Retornamos ao Brasil trazendo conosco uma 
pequena lista de canais interessados em 
negociar uma coprodução do programa globo 
Ecologia de 3 a 5 episódios no Canadá para 2010. 
vamos torcer!

*Leonardo Menezes é Líder de Aquisições e 
Relações Internacionais do Canal Futura.
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CINE ESPECIAL - O AMIGO INVISÍVEL

tixa é uma menina de sete anos e tem amigo que 
só ela vê, gabriel. mas essa amizade é vista com 
estranheza pela família. Com seu amadurecimento, 
ela percebe que o amigo só existe em seu 
pensamento. A partir desse episódio, passado nos 
anos 50, acompanhamos toda a história do brasil 
pelo olhar de uma criança. o elenco inclui os atores 
isabela garcia, paulo César grande, marcélia 
Cartaxo e Zezé motta.

temAs: protagonismo infantil; universo infantil; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 14 de julho
durAção: 74 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

elenCo:
isabela garcia, paulo César grande, marcélia Cartaxo, 
maria mariana, neusa borges, emanuelle moritz, ilya 
são paulo, Cláudia mauro, fernanda ghelman, Zezé 
motta, ricardo blat, Chico díaz, ida gomes, rosamaria 
murtinho

Ficha tÉcnica
direção e produção: maria letícia 
produtora realizadora: elo Audiovisual
distribuição: elo Audiovisual

CINE ESPECIAL - A MENINA E OS LOBOS

CINE ESPECIAL - HEIDI 

Heidi é uma menina órfã que passa a infância ao lado de 
seu avô, nos Alpes suíços. Apesar de ter uma vida simples, 
é uma criança feliz. em dado momento, porém, é levada, 
contra sua vontade, para viver com uma família rica em 
frankfurt. na nova casa, Heidi conhece Klara, uma menina 
deficiente. As duas ficam amigas instantaneamente, mas 
Heidi precisa voltar para a sua terra natal. Quando Klara 
finalmente tem a chance de visitar a nova amiga, ela 
acaba sendo apresentada a um mundo que antes nem 
sonhava conhecer. em sua nova vida, Klara ganha força e 
coragem para superar a paralisia.

temA: universo infantil
públiCo-Alvo: crianças
estreiA: 2009
no ar em 11 de outubro
durAção: 90 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

tilly, uma menina de oito anos de idade, sai de paris para 
passar férias no parque nacional, que é dirigido pelo 
seu tio. rodeada por pinheiros, cachoeiras e geleiras 
derretendo, ela descobre um mundo totalmente novo 
e, então, o inesperado acontece. lobos! As crianças da 
aldeia saem correndo, assustadas. A tensão é grande 
e os moradores estão divididos entre a lealdade e a 
segurança. matar ou não matar os lobos? tilly descobre 
um segredo, não conta para ninguém e, então, consegue 
dar um final feliz à história.

temAs: universo infantil; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: crianças
estreiA: 2009
no ar em 24 de dezembro
durAção: 87 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: pierre Antoine Hiroz
produtoras realizadoras: millesime productions, Cine 
manufactures, france 2, Canal+ e television suisse 
romande
distribuição: mediatoon distribution

Ficha tÉcnica
vozes: Christopher plummer (avô), tajja isen (Heidi), 
Kathryn greenwood (tia dete), Colm feore (sr. sesseman), 
Ashley taylor (Clara) e michael d’Ascenzo (peter)
direção: Alan simpson
produção: dominique Christina neudecker
produção executiva: peter volkle, david ferguson, scott 
dyer, doug murphy, Cynthia taylor e patricia burns.
produtoras realizadoras: tv-loonland - germany, 
telemagination - u.K. e nelvana - Canadá.
distribuição: nelvana international
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Programação é pôr a “cara” na tela
JOãO ALEGRIA - gerente de progrAmAção, JornAlismo e engenHAriA

A tela do televisor é a principal forma de acesso ao público de que dispõe um canal de televisão. Através daquilo 
que mostra na telinha, um canal de televisão se define, exprimindo sua identidade nas escolhas que faz por tal ou 
qual conteúdo e linguagem audiovisual. numa situação de diálogo permanente, mediado por uma tecnologia de 
transmissão de imagens e sons à distância, forma-se o público de um determinado canal à medida que pessoas ou 
grupos sociais passam a se sentir identificados com a programação oferecida.

para estabelecer uma boa interlocução com o público, é preciso valorizar corretamente os espaços que compõem uma 
grade de programação. em síntese, estes espaços são de três tipos: programas, intervalos e breaks. os programas 
todos sabem do que se trata, lembrando sempre que eles podem ter as mais variadas durações e formatos [filme, 
documentário, telejornal, variedades etc.]. os intervalos são os espaços entre diferentes programas, quando um 
programa já se encerrou, mas o próximo ainda não começou. os breaks, por outro lado, são os espaços entre os 
blocos de um mesmo programa. e tudo isso, somado, forma a programação.

A escolha da programação e o modo como cada produto é realizado são fatores importantes na equação que define 
a personalidade de uma emissora. ter uma “cara” bem definida a faz reconhecível quando os canais são visitados 
em zapping pelos telespectadores. pelas escolhas narrativas um canal de televisão compõe seu estilo, que deve ser 
trabalhado de modo a ser facilmente reconhecível através da tela da tv. A grade de programação e a metodologia 
de produção são patrimônios valiosos e estratégicos para uma emissora de tv.

por essa razão, durante o ano de 2009, a equipe da gerência de programação do Canal futura dedicou-se a produzir um 
profundo diagnóstico, reavaliando suas práticas e escolhas. esse diagnóstico valeu-se das informações disponíveis 
através de pesquisas sobre a audiência do Canal futura (quantitativas e qualitativas), mas também contabilizou os 
dados disponibilizados pelos vários segmentos que compõem as equipes internas e externas envolvidas na realização 
dos conteúdos futura e sua utilização.

Ao final do processo foi produzida uma proposta de reacomodação de horários e conteúdos numa grade de 
programação renovada, com estreia prevista para maio de 2010. essa “nova grade” busca evidenciar ainda mais as 
opções editoriais do Canal futura, seus princípios e diretrizes de ação, e também as demais áreas de atuação do 
projeto social de Comunicação, que nem sempre ficam evidentes na tela da tv. 

segmentos específicos de público como aquele 
composto pelos educadores e pelos agentes sociais, as 
crianças e jovens, a família brasileira, que estão com 
o canal há muitos anos e dos quais o Canal futura se 
orgulha, ganham ainda mais espaço e atenção.
A agenda sempre defendida pelo canal deu origem 
a faixas de programação que se dedicam a temas 
relevantes como o empreendedorismo, trabalho 
e geração de renda; os telecursos; os programas 
voltados para as questões ambientais e a produção 
sustentável; educação; saúde e qualidade de vida; além 
da reconhecida faixa infantil do futura.

o biênio 2009/2010 traz ainda o desafio da migração 
digital da programação do Canal futura, que a partir 
da estreia da nova grade contará com um novo centro 
exibidor de onde os conteúdos serão distribuídos sem 
o uso de fitas (tapeless). tal transformação, que coloca 
o Canal em sintonia com as tendências do presente da 
televisão, abre um universo de novas possibilidades de 
interação com a audiência e de produção de conteúdo 
em diálogo com as organizações que compõem as 
diversas redes sociais articuladas pelo Canal.

nas próximas páginas, um balanço das ações de 
programação no ano de 2009.
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balanço de Programação

relação De ProDuções - nÚcleo De 
PrograMação

CArnAvAl e 100 Anos de CArmem mirAndA:
doc Carmem miranda: bananas is my business
doc J. Carlos - a figura da capa
doc 100 Anos de frevo
doc Carnaval, bexiga, funk e sombrinha
interprograma desfilando pela História - 11 peças
Clips palavra Cantada - 2 peças
vinheta Carnaval 2009 - 1 peça
interprograma nomes do brasil Carmem miranda - 1 peça
Chamada geral Carnaval
Chamada J. Carlos, a figura da Capa
Chamada Cartola, música para os olhos

semAnA dA mulHer:
doc vida e obra de frida Kahlo
doc Artigo feminino
doc lêda arte leda
Clips palavra Cantada - 2 peças
interprograma mulher de negócios - 10 peças
interprograma geração futura - 1 peça
vinheta semana da mulher - 5 peças
Chamada geral semana da mulher
Chamada mundo.doc vida e obra de frida Kahlo
Chamada mulheres que brilham

Ano frAnçA-brAsil:
programa debret em: viagem quadrinhesca e histórica ao brasil
Chamada debret
Agendas frança brasil
diálogos: o mundo contemporâneo
memórias do Correio Aéreo
A rua é nossa... é de todos nós
ser Jovem na frança
mostra olhar e fingir
na frança a liberdade
Quando a luz chegar
expo Yves saint laurent

Agenda 11º fiCA
Agenda 12º festival do Japão
Agenda eco fashion
Agenda expo Ambiental - feira internacional de soluções
Agenda salve o planeta
Animação tv pitágoras 
dicas Apresentadores 
frases meio Ambiente
vinheta mês verde 
Chamada programação especial mês verde no futura 
Chamada sala de notícia especial meio Ambiente
Chamada dossiê universo Jovem 
Chamada tom da Caatinga
Chamada terra 40° 
Chamada Arquivos da floresta
Chamada globo ecologia
Chamada A História das Coisas
Chamada Capitão planeta 
Chamada Cidades e soluções manut
Chamada Cidades e soluções especial
vinheta dia mundial do meio Ambiente

progrAmAção espeCiAl sertÕes / 100 Anos 
Após euClYdes dA CunHA:
doc epopeia euclydeacreana
doc os sertões
interprograma nomes do brasil - luiz gonzaga - 1 peça
interprograma nomes do brasil - euclides da Cunha - 1 peça
Chamada sala de notícias euclydes da Cunha
Chamada epopeia euclydeacreana

100 Anos de burle mArX:
doc burle marx
programa um pé de quê? especial burle marx
interprograma nomes do brasil - burle marx - 1 peça
Chamada doc. burle marx
Chamada um pé de quê? especial burle marx

mês dA leiturA: 
programação especial “outubro: é ver pra ler”
mais de 156 horas de programação sobre o tema na tela 
do futura e mais de 11 horas de produção inédita.
estreia do programa umas palavras
matérias no Jornal futura
sala de notícias drummond
sala de notícias Érico veríssimo
sala de notícias guimarães rosa
sala de notícias José lins do rêgo
sala de notícias entrevista Heloísa buarque de Hollanda
sala de notícias entrevista rubem Alves

sala de notícias entrevista rui de oliveira
sala de notícias em debate Criança e indústria Cultural
sala de notícias em debate os desafios do livro século XXi
Agenda perfil do leitor brasileiro
Agenda os bravistas shekiná
Agenda Corujão da poesia
Agenda biblioteca Comunitária gotinhas de orvalho
Agenda bibliotecas populares de niterói
Agenda Crônicas da Cidade
Agenda fundação dorina nowil para cegos
Agenda Coque + peró
Agenda borrachalioteca
Agenda roedores de livros
Agenda instituto eco futura - Jurema pe
Agenda eco futura belterra - pA
Agenda domínio público
Agenda maílde Araújo + Caranguejo
Agenda evando dos santos
Agenda instituto brasil leitor
Agenda eco futuro (panelas + teixeira)
Agenda eco futuro (parati + magé)
Agenda livroteca brincante do pina
Agenda 13° Jornada de literatura de passo fundo
Agenda mundo da leitura
Agenda livroclip
vinheta ver pra ler
vinheta dia da leitura
vinheta dia nacional do livro
Campanha machado de Assis
Campanha fórum das letras
Campanha ver pra ler 
inter dica mundo da leitura
Chamada mês da leitura ver pra ler
Chamada mês da leitura ver pra ler Jornalismo
Chamada Cine especial Heidi
Chamada escolas Argentinas
Chamada debret em: viagem quadrinhesca e histórica ao brasil
Chamada sala em debate Criança e indústria Cultural
Chamada sala em debate os desafios do livro do século XXi
Chamada umas palavras
inter eu gosto de ler (21 peças)

diA dAs CriAnçAs: 
Cine especial Heidi
matérias no Jornal futura
sala de notícias
sala de notícias em debate
vinheta dia das Crianças - 1 peça
Chamada Cine especial Heidi

4º Cine ouro preto
festival de inverno - estreia
festival de inverno - manut
o francês no brasil em todos os sentidos
tapeçarias francesas
sur la route / na estrada
paisagens Coreográficas
Henry matisse
marc Chagall
Ateliê voador
A frança na rota dos selos
expo máquinas de sonhar

mês do meio Ambiente:
programação especial “Junho: mês verde no futura”
mais de 207 horas de programação sobre o tema na tela 
do futura e mais de 24 horas de produção inédita.
doc A História das Coisas 
doc terra 40º
doc dossiê universo Jovem
estreia do programa Amazônia rural 
estreia do programa tom da Caatinga
estreia do programa Capitão planeta
série Arquivos da floresta
Cidades e soluções
Cidades e soluções especial
trailler tom da Caatinga
globo ecologia
globo rural
matérias no Jornal futura
dicas no Jornal futura
sala de notícias energia
sala de notícias Catadores
sala de notícias meio Ambiente / Cidades
sala de notícias índios
sala de notícias rios
sala de notícias madeira legal / Acre
sala de notícias em debate - o que fazer com o lixo?
sala de notícias em debate - energia nuclear
sala de notícias entrevista José Carlos meirelles

Tempo inédito no ar: 1640 horas, 54 minutos e 13 segundos
Tempo de produção Futura: total 892 horas, 5 minutos e 15 segundos
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diA do professor: 
estreia da série escolas Argentinas
Cine Conhecimento especial o triunfo
sala de notícias
sala de notícias em debate
vinheta dia do professor - 1 peça

diA nACionAl dA ConsCiênCiA negrA:
doc mandela, em nome da liberdade
Chamada mandela, em nome da liberdade
interprograma Consciência negra - 1 peça
vinheta dia nacional da Consciência negra - 1 peça

diA mundiAl de lutA ContrA A Aids:
doc diário de Kelly
doc ritmo solidário
sala de notícias em debate
Campanha Crack
Campanha Hiv 1
Campanha Hiv 2
vinheta dia mundial de luta Contra Aids - 1 peça

fim de Ano:
Cine Conhecimento - trilogia Charles Chaplin
Cine especial A menina e os lobos 
Cine especial Alegria, rapazes!
especial A Aventura dos vegetais 
especial o natal do menino imperador 
especial paulinho da viola - meu tempo é hoje 
um mundo diferente 
umas palavras especial vik muniz 
vinheta natal (2 peças) 

outrAs AçÕes:
semana dos extremos
doc Conhecer para sustentar, um novo olhar sobre o vale 
do itajaí
matérias no Jornal futura

semana do empreendedorismo
programas que tratam sobre o tema foram exibidos de 
segunda a sexta, às 6h30 e 11h30
4 Campanhas bota pra fazer
sala de notícias
sala de notícias em debate
matérias no Jornal futura
Chamada geral empreendedorismo

interprogramas especiais
nomes do brasil villa-lobos - 1 peça
mensagens infantis - 12 peças

Chamadas especiais
(exemplo: chamada de lançamento do Estação saúde)
- Campanha promocional estação saúde: 
5 teasers mostrando situações do dia-a-dia que envolvem 
o desejo por saúde (brinde, gravidez, exercício físico, 
cumprimento)
1 chamada

promoções
sítio do picapau Amarelo - brindes (3 peças)
palavra Cantada (1 peça)
As trigêmeas (3 peças)
sítio do picapau Amarelo - teatro (1 peça)
Capitão planeta (2 peças)

vinhetas especiais
dia mundial da água
dia mundial da saúde
dia do descobrimento do brasil
dia do trabalho
dia das mães
dia do estudante
dia do folclore
dia da independência do brasil
dia da árvore
início Horário de verão
dia do médico

total de chamadas: 2036 
total de agendas: 268 

CONHECER PARA SUSTENTAR - 
UM NOVO OLHAR SOBRE O VALE DO ITAJAÍ

o documentário Conhecer para Sustentar: um novo 
olhar sobre o Vale do Itajaí é parte integrante do 
projeto homônimo realizado pela fundação bunge. o 
filme apresenta uma reflexão crítica sobre a tragédia de 
2008, em santa Catarina, e propõe um novo olhar sobre 
a ocupação e uso do solo no vale do itajaí. entrevistas 
com especialistas, moradores, representantes do poder 
público e profissionais da mídia que vivenciaram os 
fatos trazem explicações sobre o episódio ocorrido 
em novembro de 2008. na ocasião, deslizamentos de 
morros e encostas deixaram 14 cidades em estado 
de calamidade pública e outras 49 em estado de 
emergência. o programa apresenta soluções para o 
uso e a ocupação do solo, tanto nas regiões agrícolas 
como nas áreas urbanas, tendo como destaque o bairro 
sustentável - uma iniciativa da fundação bunge -, que 
está em fase de planejamento. no encerramento, o 
documentário convida a sociedade a participar da 
reconstrução de santa Catarina.

temAs: ecologia e ecossistemas; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 24 de novembro
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: Camilo tavares
produtora realizadora: pequi filmes 
distribuição: fundação bunge
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DE OLHO NA EDUCAÇÃO

bruno vem de uma família pobre e enfrentou muitas 
dificuldades até chegar à faculdade, pois sempre se 
sentiu despreparado para as aulas. o irmão, um pouco 
mais novo, desistiu da escola e foi trabalhar. os dois 
são um retrato dos jovens brasileiros que dão corpo à 
pesquisa feita pelo movimento todos pela educação: 
muitos jovens não têm base para cursar a série em que 
estão matriculados. por essa e outras razões, acabam 
abandonando os estudos. no especial De Olho na 
Educação, bruno conta sua história, fala dos obstáculos 
e dos incentivos que encontrou na escola, enquanto 
especialistas e professores desvendam os desafios que 
a sociedade brasileira tem que enfrentar para mudar a 
história da educação no país.
 
temAs: escola; juventude
públiCo- Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 29 de maio de 2009
durAção: 26 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

Ficha tÉcnica
editora-chefe: Ana lagôa
produção: Janaína paixão, André libonati e renata francisco
roteiro: beatriz Coelho silva
direção de externa: vinicius reis
videografismo: stânio soares
locução: Adriana levis
operador de áudio: marcelo seabra
edição de vídeo: marcos Castanhola
produção executiva: vanessa Jardim
supervisão de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: Ana lúcia gomes
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

DEBRET EM: VIAGEM QUADRINHESCA E HISTÓRICA AO BRASIL

para encerrar o Ano da frança no brasil, o futura lança 
Debret em: Viagem Quadrinhesca e Histórica ao Brasil, 
baseado no livro em quadrinhos homônimo do autor e 
ilustrador João spacca. o programa, dividido em sete 
blocos (animação + making of), destaca a trajetória e o 
legado deste pintor francês que registrou brilhantemente 
a sociedade do rio do início do século XiX, durante os 
15 anos em que esteve no país. Através de recursos de 
videografismo, trilha sonora, sonorização e dublagem, 
os desenhos originais ganham vida na tv num formato 
inovador: não é animação, é HQ em movimento, uma 
forma divertida de se aprender história. no making of, 
você descobre como tudo foi produzido desde o livro 
até a finalização do programa e ainda acompanha toda 
a polêmica histórica que envolve esse período com o 
bibliófilo e editor pedro Corrêa do lago, historiador e 
curador por muitos anos dos museus Castro maya, 
Julio bandeira, e a historiadora lilia moritz schwarcz, 
além do próprio autor, spacca. 

temAs: história; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
durAção: 75 minutos
no ar em 31 de outubro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições

diário Catarinense - florianópolis/sC - 01/11/09
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Os olhos do pintor: Debret em Viagem Quadrinhesca 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM: www.FUTURA.ORg.BR

Ficha tÉcnica
Coordenação geral: Cristiana bittencourt
direção e roteiro: André luís loureiro
Coordenação de videografismo: stânio soares
videografismo: dilson papito e renan de Araújo
produção: Joana levy e vinicius dias
direção de fotografia: reinaldo Zangrandi 
finalização: daniele pimentel
Cinegrafistas: Antonio gurgel, renato spirro e vitor santos
áudio: marcelo seabra, marcos barata, rodrigo freitas e luis Abi Asli
trilha sonora: Zanna sound
sonoplastia: eferson Junger
estagiários: fabio de souza e João Carlos nascimento
dublagem: Audionews
narrador: marcio seixas
dubladores: Adriana torres, Alfredo martins, Carlos seidl, duda 
espinoza, Helio ribeiro, isaac shneider, José santana, Julio Chaves, 
marcio seixas, marco ribeiro, mauro ramos, nádia Carvalho, priscila 
Amorim, sergio stern e sylvia salustti
diretor de dublagem: marco ribeiro
Análise de conteúdo: renata Couto e isadora Andrade
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia 
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

uma homenagem aos olhos franceses que melhor 
retrataram o rio de Janeiro do século XiX. A nova 
série de animação Debret em: Viagem Quadrinhesca e 
Histórica ao Brasil traz para o mundo dos quadrinhos 
os registros mais fiéis do cotidiano da cidade sede da 
coroa portuguesa no brasil. estreia dia 31, sábado. 

Como parte dos festejos do Ano da frança no brasil, o 
futura lança sua segunda série de animação histórica. 
depois do sucesso de dom João no brasil, monarcas e 
corte dão lugar a cidades, ruas, o interior das casas, a 
vida dos escravos, a natureza e todos os detalhes do 
cotidiano do rio de Janeiro, marca registrada da obra 
do pintor francês. 

“debret é sempre visto como um documentador. mas 
ele é, acima de tudo, um grandissíssimo artista”, 
conta pedro Corrêa do lago, bibliófilo, editor e um 
dos responsáveis pela coletânea Debret e o Brasil - 
Obra Completa. A série de animação é fruto do livro 
homônimo do quadrinista João spacca, baseado nos 
três volumes da mais importante obra de debret: 
Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Ambientada no 
rio de Janeiro do pintor, o livro cria uma narrativa, com 
o protagonista debret e seus retratos, o cenário. 

Debret por ele mesmoA série, por sua vez, encarrega-
se de dar movimento a essa história. “escolhemos 
colocar a narrativa na voz de debret, para que ele 
mesmo relembrasse os momentos marcantes que 
viveu”, conta André loureiro, diretor e roteirista do 
programa. “talvez, se não existisse o debret, não 
saberíamos como era o cotidiano do rio naquela 
época”, afirma Julio bandeira, historiador que foi por 
anos curador dos museus Castro maya, que guardam 
boa parte do acervo do artista.

o pintor chega ao rio de Janeiro após a queda de 
napoleão na frança, quando vários bonapartistas se 

veem obrigados a fugir de perseguições. se a política foi 
o principal motor para a vinda de outros companheiros 
artistas como Joaquim lebreton, o chefe da missão e o 
arquiteto grandjean de montigny, para debret, a morte 
de seu filho e a separação de sua mulher trouxeram-no 
ao brasil com a disposição de uma vida nova.

grande entusiasta da cultura que encontra no país, 
debret pinta com a precisão de um retratista todos os 
meandros da vida da cidade. “ele estava sempre onde 
a coisa acontecia”, comenta pedro Corrêa do lago. “ele 
se coloca muito bem perante a Corte e acompanha o 
seu dia a dia”, acrescenta.

A adaptação para a tv contou com a equipe de 
videografismo composta pelos animadores dilson 
papito e renan de Araujo, supervisionados por stânio 
soares e coordenados por Cristina bittencourt, além 
de dubladores e sonorizadores. “dois anos depois de 
ter desenhado o livro, para transpor para a televisão, 
criei cenas especiais para a passagem de um quadro 
ao outro, ou cenas mais abertas, que ficariam melhor 
no vídeo”, conta spacca. 

o resultado da combinação da obra de debret, do traço 
do ilustrador e das técninas de animação é esmiuçado 
no making of da série, um programa que traz entrevistas 
do próprio quadrinista, de pedro Corrêa do lago, de 
Julio bandeira, da historiadora lilia moritz schwarcz e 
de toda a equipe envolvida no trabalho. o making of vai 
ao ar junto da série.

Jornal do tocantins - palmas/to - 25/10/09
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DIÁRIO DE KELLY

este documentário acompanha a viagem de Kelly 
rowland, a embaixatriz da fundação staying Alive, a 
países como áfrica do sul, tanzânia, Quênia e estados 
unidos, onde ela teve a oportunidade de conhecer 
projetos inspiradores dedicados à conscientização 
sobre a Aids e o vírus Hiv. A produção testemunha 
a primeira vez em que Kelly ouve as experiências 
fascinantes que muitos líderes do projeto se dispõem 
a contar. desde a história do garoto de programa que 
virou ativista na famosa Hyena square, na tanzânia, 
até a jovem da Carolina do sul, nos euA, que ajuda 
outras meninas a tomarem sábias decisões quando o 
assunto é sexo.

temAs: personalidades; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 1 de dezembro
durAção: 50 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: 12 anos
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: suede
produtora realizadora e distribuição: mtv networks 
international

DIz AÍ II 

Jovens de todo o brasil atuam socialmente em ongs, 
organizações comunitárias e redes da sociedade 
civil. trabalhos como esses buscam transformar suas 
comunidades e suas condições de vida. A série mostra 
a mobilização desses grupos de jovens espalhados 
por diferentes regiões do brasil. organizados, eles 
participam de articulações sociais e estão sintonizados 
com os muitos problemas que a juventude enfrenta. A 
série de programas conta suas histórias, mostra suas 
principais ações e desafios. o Diz Aí, em sua segunda 
temporada, promove um diálogo entre esses jovens e 
seus grupos. A partir de ações concretas, eles conversam 
sobre suas diferenças e identificações, fortalecendo 
suas possibilidades de comunicação e mobilização.

temAs: direitos humanos; juventude 
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2008
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 

sinopses por episódio (entre 5 e 8 minutos):

ABERTURA - no ar em 30 de março
o primeiro programa oferece uma visão panorâmica 
dos grupos que compõem a série. 

jUvENTUDEs, CIDADANIA E CULTURA
no ar em 6 de abril
o programa fala sobre a relação entre juventude, 
cidadania e cultura. os protagonistas deste episódio 
são os grupos revolution reggae, iCoJude e Agência 
mandacaru, da região sisaleira da bahia. 

jUvENTUDEs E TRABALHO - no ar em 13 de abril
o terceiro programa trata da relação entre juventude e 
mercado de trabalho. A organização social que conduz 
o programa é a ong Acreditar. 

jUvENTUDEs E RELAÇõEs RACIAIs
no ar em 20 de abril
o tema deste episódio é a ligação a juventude e as 
relações raciais. para abordar esse assunto, vamos 
conhecer o grupo enraizados. 

jUvENTUDEs E COMUNICAÇÃO
no ar em 27 de abril
o quinto programa fala sobre diferentes formas de 
comunicação. neste episódio, vamos acompanhar 
o trabalho do grupo boca no trombone e das ongs 
Catavento Comunicação e som das Carnaubeiras. 

jUvENTUDEs E MEIO AMBIENTE
no ar em 4 de maio
o penúltimo programa trata da relação dos jovens 
com o meio ambiente. o tema é ilustrado pelos grupos 
Coletivo de Jovens de belterra e Coletivo de Jovens de 
belém. 

jUvENTUDEs E sEXUALIDADE
no ar em 11 de maio
o último programa fala de um assunto muito comum 
entre jovens: a sexualidade. o grupo que conduz este 
episódio é o e-jovem.

estado de minas - belo Horizonte/mg - 27/03/09
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DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM 

Como os jovens de hoje percebem o planeta em que 
vivem e até onde se interessam pelo assunto? essa 
é a pergunta que norteia o Dossiê Universo Jovem 
Sustentabilidade. desde 1999, a mtv procura saber o 
que pensam os jovens brasileiros. depois de pesquisar 
sobre religião, família, educação, sexo, poder de 
consumo e mídia, dessa vez a equipe de pesquisadores 
quis saber o que eles pensam sobre a preservação do 
planeta. Apesar de sustentabilidade ter virado moda, 
parece surpreendente que 43% dos entrevistados não 
conheçam o significado da palavra. 

temAs: juventude; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: jovens
estreiA: 2009
no ar em 2 de junho
durAção: 54 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

ESCOLAS ARGENTINAS

Com estética cinematográfica, o Escolas Argentinas 
conta ao espectador histórias de escolas rurais, urbanas, 
técnicas, musicais, interculturais, bilíngues e internas. 

temAs: escola; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

sinopses por episódio (30 minutos):

NAvEgAR É PRECIsO - no ar em 15 de outubro
A escola tem mais de 80 anos de história e se localiza 
a uns 60 quilômetros de tigre. os alunos são filhos de 
ilhéus: pescadores, tecelões de cobertores, machadeiros 
ou artesãos de junco. eles vão à aula de canoa ou de 

ApresentAdores: Penélope Nova é apresentadora 
e vJ da mtv. Felipe solari é ator, apresentador e vJ 
da mtv.

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: mtv brasil
distribuição: mtv brasil

lancha coletiva. É uma escola de permanência, ou seja, 
os docentes dormem no local durante a semana. 

MINHA CULTURA, MINHA EsCOLA
no ar em 22 de outubro
os docentes desta escola iniciaram um processo 
educativo intercultural bilíngue com a comunidade 
wichi. lá já foram formados 60 professores aborígenes. 

deles dependem uma escola média, três escolas rurais 
e uma de ensino técnico. o objetivo dos docentes é 
promover a busca de alternativas de produção, visando 
a uma melhora na qualidade de vida das famílias 
da comunidade onde a escola está inserida. Assim 
nasceram numerosos empreendimentos em apicultura, 
artesanato e capacitações com projeção de trabalho.

UMA EsCOLA MAIs QUE EsPECIAL
no ar em 29 de outubro
esta escola é uma egb (ensino geral básico) de rosario, 
cujos docentes iniciaram, há mais de 12 anos, um plano 
de integração de alunos portadores de necessidades 
especiais. uma equipe de admissão integrada por dois 
psicólogos, professores e os diretivos analisa os casos 
dos alunos que chegam encaminhados por instituições e 
profissionais externos ao estabelecimento, com o intuito 
de começar o processo de adaptação à vida escolar.

APRENDENDO NO sEU RITMO
no ar em 5 de novembro
A escola pedro esnaola é uma escola média com 
formação musical, que confere um grau de professor 
de música aos formados que fazem mais dois anos 
de magistério. pela manhã, os alunos estudam 
as disciplinas curriculares e, à tarde, fazem a 
especialização em música, com disciplinas teóricas 
como linguagem musical. eles também praticam 
instrumentos como piano, violão, violoncelo, violino, 
saxofone, flauta transversal, clarinete e percussão. 

APRENDER PARA MELHOR CUIDAR
no ar em 12 de novembro
o jardim de infância desenvolve inúmeros projetos 
para promover a consciência ambiental nos alunos e, 
consequentemente, em toda a comunidade. Aluminé é 
uma localidade afetada pelo avanço da desertificação e 

a pesca indiscriminada. os projetos visam à recuperação 
do ecossistema do rio Aluminé, o cuidado com as matas 
nativas, a separação do lixo orgânico e inorgânico para 
posterior produção de fertilizante de terra. A escola 
também promove a divulgação das atividades em um 
jornal que os próprios alunos produzem, e onde são 
publicados todos os movimentos ecológicos da região.

EDUCAÇÃO PLUgADA - no ar em 19 de novembro
A escola propõe o trabalho sistemático com os conteúdos 
curriculares das diferentes áreas em articulação com 
os conteúdos curriculares de informática para todas as 
séries, além de estimular a incorporação da tecnologia 
da informação e Comunicação aos processos de 
aprendizado e ensino. 

UMA EsCOLA ACEssívEL A TODOs
no ar em 26 de novembro
motivados diante da situação de imobilidade e 
dependência de pessoas com incapacidades motoras 
que, por razões econômicas, não estão em condições 
de adquirir uma cadeira de rodas, os estudantes de 
quinto e sexto anos desta escola técnica projetam e 
constroem cadeiras de rodas motorizadas e manuais 
para serem distribuídas gratuitamente por organizações 
da comunidade. o projeto integrou o conteúdo das 
disciplinas de oficina de mecânica, solda, eletrônica e 
Automação, Autocad, máquinas elétricas, formulação 
e Avaliação de projetos, e também incorporou 
conhecimentos de outras disciplinas dos últimos anos 
de estudo, incluindo as da área de Ciências sociais.

APRENDIzADO QUE ULTRAPAssA FRONTEIRAs
no ar em 3 de dezembro
nesta escola, é realizada uma das primeiras experiências 
de educação bilíngue espanhol-português. Argentinos 
e brasileiros convivem em uma fronteira marcada por 
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intercâmbios culturais, econômicos e educativos. em 
dois dias na semana, um professor argentino ministra 
aula na escola theodoretto, da cidade brasileira 
de dionísio Cerqueira. da mesma forma, em outros 
dois dias da semana, um professor brasileiro ensina 
português, história, geografia e literatura do seu país 
aos alunos argentinos.

EsCOLA TAMBÉM É LUgAR DE MÃE
no ar em 10 de dezembro
Alunos e docentes desta escola deram início a um plano 
de contenção psicológica para crianças em situação de 
risco. eles convivem com a violência, a pobreza e a 
morte. entre outros projetos, impulsionaram uma creche 
que funciona dentro do próprio estabelecimento, para 
que as mães adolescentes não abandonem os estudos. 
A característica mais marcante desta creche é ser uma 
das poucas que funcionam em horário noturno, o que 
permite que as mães continuem os estudos no turno 
da noite.

sEMEANDO sABER - no ar em 17 de dezembro
A escola de bryn Wgyn apresenta um projeto de 
multiculturalidade com as comunidades galesa e 
boliviana, na área rural situada entre gaiman e 
dolavon, perto de trelew. As crianças aprendem tarefas 
agrícolas que depois praticam junto com os seus pais.

QUERO UMA EsCOLA NO CAMPO
no ar em 31 de dezembro
A escola agrotécnica funciona em uma granja de 300 
hectares. foi fundada em 1916 como um lar agrícola 
para mulheres vinculadas ao mundo rural. os alunos 
realizam vários empreendimentos produtivos: o leite 
produzido na fazenda é distribuído entre famílias de 
baixa renda de graça e o mesmo fazem com os pintinhos 
criados na granja avícola. os alunos também usufruem 
de uma queijaria e de uma fábrica de embutidos, além 
de poderem praticar a pecuária e a apicultura, entre 
outras especialidades agrícolas.

EDUCAÇÃO NO AR - no ar em 7 de janeiro de 2010
este episódio apresenta uma escola onde funciona uma 
rádio. A emissora consegue funcionar em virtude de um 
convênio entre uma escola e o instituto de energias 
não Convencionais (Conicet - unsa).

OLHOs ATENTOs - no ar em 14 de janeiro de 2010
A escola pública osvaldo magnasco está localizada em 
buenos Aires e atende a 132 alunos com deficiência 
auditiva. nos últimos anos, a instituição mudou um 
velho paradigma que promovia o ensino da fala para 
alunos surdos e o substituiu pelo bilinguismo, que 
reconhece a linguagem de sinais como legítima.

Ficha tÉcnica 
direção: bruno stagnaro
produção executiva: frederica s. santiago
edição: pablo gonzalez
distribuição: Canal encuentro

De olho no corpo: Estação Saúde 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

estilo de vida saudável, tempo para cuidar do corpo e qualidade de vida no cotidiano são direitos de todos. Aliado 
das pessoas que desejam saber melhor como podem manter a saúde, o futura estreia dia 29 de junho, segunda-feira, 
o Estação Saúde, um programa inteiramente voltado para prevenção e cura, com um jeito diferente e divertido de 
informar. 

o velho ditado diz que é melhor prevenir do que remediar. mais atual do que nunca. É esta a principal tendência no 
campo da saúde: a aposta nos cuidados frequentes com o bem-estar. A proposta do Estação Saúde, vencedor do 3º 
pitching do Canal futura, é apresentar um formato dinâmico e uma visão multidisciplinar sobre o tema. 

o apresentador sávio moll, ex-integrante do grupo doutores da Alegria, aborda um tema por dia, através de conexões 
com o cotidiano, trazendo opiniões de pessoas comuns e de especialistas diversos, além de informações sobre 
tratamento e dicas de prevenção. 

saúde desmistificada
Ao longo da série, reflexões e debates acerca de mitos e verdades são divididos em semanas temáticas, que abordam 
assuntos como saúde da mulher e do bebê, alimentação saudável e doenças como gripes, hepatite, hanseníase, 
tuberculose e hipertensão.

o primeiro episódio fala sobre gravidez e pré-natal. por que as grávidas sentem tantos desejos de comidas 
específicas? o formato da barriga tem relação com o sexo do bebê? Qual a alimentação ideal? A gestante deve 
praticar exercícios físicos? 

A série é uma realização da produtora carioca panorâmica, em parceria com o futura. dos 66 episódios, 44 também 
contam com a parceria da fundação vale. ela entra no ar em substituição ao programa Viva Legal, que desde 1997 
falava de saúde diariamente no futura. 
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ESTAÇÃO SAúDE

A nova série do futura trata de saúde, com foco na 
sua dimensão coletiva e familiar. o objetivo é trazer 
assuntos relevantes para a população brasileira em 
geral. falar da doença e da cura, mas dando relevância 
à prevenção. um apresentador bem-humorado conduz 
o tema do dia, fazendo conexões com o cotidiano, 
conversando com médicos, pessoas comuns e outros 
profissionais essenciais à promoção da saúde. É uma 
abordagem divertida que, ao mesmo tempo, nos leva a 
refletir sobre mitos e verdades em relação à saúde de 
cada um de nós.

temA: saúde
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
pArCeiro: fundação vale 

ApresentAdor: sávio Moll integrou o projeto 
doutores da Alegria por dez anos. Como professor, fez 
parte de projetos sociais como Horizontes Culturais 
e escolas de paz, levando à formação de grupos de 
teatro amador para crianças e jovens de escolas 
públicas da periferia da cidade do rio de Janeiro. 
no teatro, há dois anos trabalha no espetáculo As 
Centenárias, onde divide o palco com marieta severo 
e Andréa beltrão, com direção de Aderbal freire filho. 
entre os espetáculos mais recentes estão: “o púcaro 
búlgaro”, “o que diz molero”, “A incrível Confeitaria 
do sr. pellica”, “minha Alma é imortal” e “farsa da boa 
preguiça”.

sinopses por episódio (30 minutos):

gRAvIDEz/PRÉ-NATAL - no ar em 29 de junho
no programa sobre gravidez, sávio moll conhece a 
história de três grávidas em diferentes estágios de 
gestação e, através delas, compartilha com o público 
a receita para uma gravidez saudável. este programa 
conta com a participação de uma nutróloga e de dois 
obstetras, que falam sobre a importância do pré-natal 
e de uma dieta saudável. sávio mostra ao público que 
gravidez não é doença, é o momento em que a mulher 
está mais saudável e precisa apenas de cuidados 
especiais e muita atenção.

PARTOs - no ar em 30 de junho
nesse programa, sávio moll busca informações sobre 
os tipos de partos e o que uma mulher deve levar em 
consideração na hora de decidir de que maneira o seu 
filho vai vir ao mundo. Acompanhado de um obstetra 
e de um pediatra, sávio conversa com três gestantes 
e descobre os benefícios de cada parto e quando eles 
são mais indicados.

PRIMEIRO ANO DE vIDA - no ar em 1 de julho
neste programa, sávio investiga que cuidados as 
mães devem ter com os bebês em seu primeiro ano 
de vida. o que fazer durante o pós-parto, os benefícios 
da amamentação e o momento ideal do desmame. o 
programa fala também das vacinas, dos direitos da 
mãe e do bebê. Através de três mamães recentes, uma 
delas moradora de parauapebas, no pará, o público 

acompanha situações como a de uma mãe que teve um 
bebê prematuro e de outra que tem o apoio do marido e 
da empresa em que trabalha na hora de retomar a vida 
profissional.

PLANEjAMENTO FAMILIAR - no ar em 2 de julho
sávio investiga o que as pessoas sabem sobre 
planejamento familiar e busca mais informações a 
respeito do tema. dois obstetras, um no rio de Janeiro 
e outro em são José de ribamar, no maranhão, 
falam sobre os principais métodos contraceptivos e 
o atendimento especializado que os postos de saúde 
oferecem. o público acompanha algumas histórias 
familiares marcantes. os pais que optaram por ter um 
único filho, uma família grande, e um casal que não 
quer ter filhos. 

gRAvIDEz DE RIsCO - no ar em 3 de julho
o programa sobre gravidez de risco reforça a importância 
do pré-natal. o Estação Saúde mostra, neste episódio, 
que o acompanhamento médico e a informação são 
fundamentais para qualquer gestante, e mais ainda 
para aquelas que correm algum risco. sávio moll e 
um grupo de especialistas acompanham algumas 
gestações de risco, como o caso de uma mãe 
que espera o primeiro filho aos 
40 anos, uma q u e 
teve diabetes 
gestacional e 
outra que 
apresenta 

o globo - rio de Janeiro/rJ - 28/06/09 Jornal do brasil - rio de Janeiro/rJ - 26/06/09
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sintomas de pré-eclampsia. em todos esses casos, 
conhecemos as expectativas das gestantes e seu grau 
de consciência a respeito da realidade da maternidade.

OBEsIDADE - no ar em 6 de julho
o programa Estação Saúde investiga o fenômeno da 
obesidade, que é a “porta de entrada” para várias 
doenças graves, como enfarto, hipertensão, derrame 
cerebral etc. este episódio aborda os fatores genéticos, 
psicológicos, socioculturais e até econômicos que 
podem estar relacionados à obesidade, com especial 
atenção ao sedentarismo e à má alimentação. Junto 
com a equipe médica, o apresentador sávio moll aborda 
os diferentes graus da doença, a obesidade infantil, a 
prevenção, o diagnóstico, o tratamento e os casos em 
que a cirurgia é indicada. os especialistas também 
dão dicas e orientações de como prevenir, identificar 
e tratar a doença. Acima de tudo, eles ensinam a levar 
uma vida mais saudável.

INFECÇõEs ALIMENTAREs - no ar em 7 de julho
o episódio sobre infecções alimentares mostra que 
a melhor maneira de lidar com esse problema é a 
prevenção. sávio e a equipe de saúde vivenciam 
situações cotidianas: do lanche na praia ao churrasco 
com os amigos. eles mostram como se devem preparar 
os alimentos, ensinam a forma correta de fazer a 
higienização e mostram os hábitos de higiene que o 
consumidor deve seguir. sávio também conversa com 
uma mulher que teve infecção alimentar e ela explica 
como foi o seu tratamento.

DIABETEs - no ar em 8 de julho
o conceito central do programa é o alerta de que 
diabetes é uma doença crônica, que pode gerar 
complicações para diversos órgãos. para preveni-la 
é importante ter hábitos saudáveis de vida, como a 
prática de exercícios e uma alimentação balanceada. 

o apresentador sávio moll conversa com pessoas que 
convivem com essa doença. Com a ajuda da equipe 
médica do programa, conhecemos os diferentes tipos 
de diabetes, os sintomas e as consequências de suas 
complicações.

DEsNUTRIÇÃO - no ar em 9 de julho
o episódio mostra que é possível se alimentar bem, 
mesmo com poucos recursos. e nem sempre gordura 
é sinônimo de saúde. o programa fala sobre o conceito 
de desnutrição e suas causas, o difícil acesso de 
grande parte da população brasileira aos alimentos 
nutritivos e as alternativas para resolver essa situação. 
sávio conhece a rotina das cantinas nas escolas 
públicas, investiga, junto com a equipe de saúde, as 
consequências da desnutrição e aprende como tratar 
as doenças provocadas por esse problema.

PLANEjAMENTO ALIMENTAR
no ar em 10 de julho
neste programa, sávio moll vai conhecer um pouco dos 
hábitos alimentares de diferentes tipos de pessoas. 
o apresentador também fala sobre o planejamento 
alimentar. Junto com especialistas da equipe de saúde, 
ele analisa as melhores opções de cardápio para 
pessoas em diferentes faixas etárias e com diferentes 
rotinas de atividades.

gRIPEs E REsFRIADOs - no ar em 13 de julho 
gripes e resfriados são doenças comuns e, justamente 
por conta disso, muita gente acha que sabe como tratá-
las. sávio e a equipe de saúde do programa falam 
das principais diferenças entre as duas doenças e 
esclarecem dúvidas sobre formas de contágio e mitos 
e verdades a respeito desse assunto. um programa 
recheado de dicas sobre prevenção, tratamentos 
e a importância das campanhas de vacinação 
proporcionadas pelo governo.

MENINgITE - no ar em 14 de julho
o Estação Saúde esclarece as principais dúvidas a 
respeito da meningite, fala das formas de prevenção 
e dos diferentes tipos da doença. sávio acompanha 
um agente de saúde em sua rotina de monitoração de 
famílias na periferia do rio de Janeiro e em uma praça 
de são luís, no maranhão. ele testa o conhecimento 
da garotada sobre essa doença e conhece uma menina 
que teve meningite, e que, por conta do diagnóstico 
rápido, ficou completamente curada e sem sequelas.

HANsENíAsE - no ar em 15 de julho
A hanseníase é uma doença cercada de preconceitos 
e popularmente conhecida como lepra. A maioria dos 
pacientes tem vergonha de falar sobre o assunto e de 
buscar ajuda. neste programa, sávio, junto com a equipe 
de saúde, vai andar por parauapebas, no pará, e pelo rio 
de Janeiro, ouvindo histórias de pessoas que tiveram a 
doença e que atualmente ajudam a derrubar os tabus que 
a envolvem. vamos saber mais sobre grupos de apoio, 
prevenção, sintomas e o tratamento da hanseníase.

TUBERCULOsE - no ar em 16 de julho
A tuberculose é uma doença que infecta um terço da 
população mundial. diante desse quadro, sávio vai atrás 
de informação sobre prevenção, sintomas e tratamento 
da doença. neste programa, aprendemos a importância 
de seguir o tratamento até o fim, já que a recaída da 
doença pode provocar um quadro ainda mais grave.

HEPATITE - no ar em 17 de julho
prevenção é a palavra-chave quando o assunto é 
hepatite. vamos conhecer os diferentes tipos da 
doença, as formas de contágio e os tratamentos. 
sávio conversa com um grupo de jovens para saber os 
cuidados que eles têm tido em sua vida sexual para 
evitar a hepatite C. o programa fala sobre o transplante 
de fígado e em que casos ele é indicado.

HIPERTENsÃO ARTERIAL - no ar em 20 de julho
neste programa, sávio e a equipe de saúde falam 
sobre hipertensão. uma doença silenciosa que 
pode ser prevenida com um estilo de vida saudável, 
ou seja, alimentação balanceada e exercícios 
físicos. Através da história de três personagens, 
conhecemos as diferentes causas da doença: 
estresse, excesso de peso e questões genéticas. e, 
a partir daí, aprendemos mais sobre o tratamento 
da hipertensão, que inclui o uso de medicamentos, 
a adoção de hábitos de vida saudáveis e visitas 
regulares ao médico.

ATAQUE CARDíACO - no ar em 21 de julho
o ataque cardíaco é um mal que pode acometer 
qualquer pessoa, mas principalmente aquelas que têm 
uma rotina de vida estressante, fumam ou têm histórico 
de doenças coronarianas na família. Com a ajuda da 
equipe de saúde, sávio mostra qual a dieta adequada 
para quem quer se manter saudável e para quem precisa 
controlar fatores de risco, como hipertensão e diabetes. 
Acompanhamos também a história de um homem que, 
após sofrer um ataque cardíaco, recuperou-se e se 
tornou um atleta. 

sEDENTARIsMO E TABAgIsMO 
no ar em 22 de julho
o sedentarismo e o hábito de fumar nunca foram hábitos 
saudáveis para o ser humano. o sedentarismo pode ser 
responsável pelo aparecimento de doenças crônicas, 
e o fumo, além de diminuir a capacidade respiratória 
das pessoas, carrega inúmeras substâncias tóxicas e é 
uma das principais causas de morte em todo o mundo. 
neste programa, sávio nos apresenta três pessoas que 
estão tentando mudar seus hábitos de vida e se tornar 
mais saudáveis.

86 87



AvC - no ar em 23 de julho
o AvC, acidente vascular circulatório, popularmente 
conhecido como trombose ou derrame, é uma 
alteração neurológica grave, que pode ser evitada. 
neste programa, conhecemos pessoas que são mais 
propensas a sofrer um AvC, como diabéticos, fumantes, 
pessoas com colesterol alto e sedentários. Além disso, 
acompanhamos casos de pessoas que estão em fase 
de recuperação. os especialistas da equipe de saúde 
reforçam a fórmula da vida saudável: boa alimentação, 
controle de peso, exercícios físicos regulares e hábitos 
saudáveis. esses são os ingredientes essenciais para a 
prevenção da doença.

EMERgêNCIAs CIRCULATóRIAs
no ar em 24 de julho
na hora das emergências circulatórias, é importante 
estar bem informado. um bom atendimento pode ser 
a diferença entre a vida e a morte. o Estação Saúde 
mostra como se faz um atendimento de emergência 
circulatória e traz histórias de pessoas que controlam 
fatores de riscos, como hipertensão e diabetes, além de 
mostrar pacientes que já passaram por essa situação.

FEBRE AMARELA - no ar em 27 de julho
A febre amarela é uma doença grave que ocorre 
principalmente em áreas florestais do brasil. neste 
programa, sávio vai até o pará, conversa com um 
agente de saúde local e descobre como se prevenir 
nas regiões endêmicas do país. o programa mostra 
ainda dois tipos da doença, a forma de transmissão, 
os sintomas, a importância da vacina, o tratamento e, 
principalmente, as medidas de prevenção.

DENgUE - no ar em 28 de julho
A dengue é uma doença que pode ser fatal e precisa 

da colaboração de todos nós. sávio investiga as causas 
da doença, seus sintomas e o tratamento. ele faz ainda 
um alerta para a principal medida de prevenção: o 
combate ao mosquito transmissor. na equipe de saúde 
do programa, contamos com um agente de saúde que 
vai falar sobre as principais ações no combate ao 
mosquito: não deixar a água parada, cobrir as caixas 
d’água e prestar muita atenção no cuidado com as 
plantas que temos em casa.

MALáRIA - no ar em 29 de julho
A malária é uma doença muito comum na região norte do 
país e, se não tomarmos cuidado, pode se expandir para 
outros lugares. sávio vai ao pará conhecer a região do 
garimpo, local onde a doença se alastrou rapidamente. 
Com a ajuda da equipe de saúde, conhecemos as formas 
de transmissão, sintomas, tratamentos e prevenção. e 
fica o alerta: a malária pode ser fatal. 
 
LEIsHMANIOsE/RAIvA - no ar em 30 de julho
leishmaniose e raiva são duas doenças transmitidas 
pelos animais para o homem. o programa mostra os 
sintomas dessas doenças e os cuidados que devemos 
ter com os animais para prevenir a contaminação. sávio 
revela a importância da vacina contra a raiva e o tipo de 
tratamento para a leishmaniose. A equipe de saúde dá 
informações importantes para que a convivência com 
os animais traga só alegrias.

vERMINOsEs - no ar em 31 de julho
existem dezenas de parasitas que infectam o ser humano. 
e o ambiente ideal para eles se multiplicarem são casas 
sem higiene e comunidades sem saneamento. neste 
programa, sávio vai mostrar que evitar verminoses tem 
a ver com condições saudáveis, cuidados com a higiene 
pessoal e o preparo correto dos alimentos.

CÂNCER DE PULMÃO - no ar em 3 de agosto
nesse episódio, sávio e a equipe de saúde falam sobre 
câncer de pulmão. A causa mais relevante para o 
desenvolvimento da doença é o tabagismo, já que 90% 
dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados 
em fumantes. Através da história de três pessoas 
que convivem com a doença ou com o cigarro, vamos 
conhecer a importância do diagnóstico precoce, o 
tratamento e a vida após o câncer de pulmão. falamos 
também dos perigos do fumo passivo e da melhor forma 
de se prevenir a doença: parar de fumar. 

sINUsITE - no ar em 4 de agosto
no Estação Saúde sobre sinusite, o programa fala sobre 
uma das doenças respiratórias mais comuns. sávio e a 
equipe de saúde revelam as causas, a prevenção e o 
tratamento da sinusite, além de discutir a importância 
da qualidade do ar do ambiente em que vivemos. 
vamos até o interior de minas gerais para mostrar, 
através do caso do menino Clayton, de cinco anos, que 
é muito importante ficar atento à doença, porque as 
consequências podem ser sérias. 

AsMA - no ar em 5 de agosto
neste episódio, o assunto é a asma, uma doença 
inflamatória grave, que é resultado de uma infecção ou 
lesão nos tecidos pulmonares. sávio moll e a equipe 
de saúde apresentam histórias de crianças e adultos 
que convivem com a doença e que precisam adaptar 
sua rotina por conta disso. tosse, falta de ar e chiado 
no peito são os principais sintomas da asma. o Estação 
Saúde mostra os tratamentos existentes e as dicas para 
conviver com a doença e levar uma vida com qualidade.

PNEUMONIA - no ar em 6 de agosto
Cuidar da saúde dos nossos pulmões é um hábito 
fundamental para garantir uma vida saudável. neste 

episódio do Estação Saúde, sávio moll e o pneumologista 
da equipe de saúde falam sobre a pneumonia, uma 
infecção pulmonar que afeta principalmente crianças e 
idosos e que, se não for tratada, pode levar à morte. A 
prevenção da pneumonia e o seu tratamento passam 
por uma alimentação saudável, exercícios físicos, bons 
hábitos de higiene e cuidados com a limpeza de casa e 
do local de trabalho. 

ALERgIAs REsPIRATóRIAs - no ar em 7 de agosto
As alergias respiratórias são doenças extremamente 
comuns. rinites, sinusites, faringites, laringites e 
traqueítes são provocadas por reações alérgicas. 
neste episódio da série Estação Saúde, sávio 
moll mostra que lidar com alergias tem tudo a ver 
com os cuidados com o ambiente à nossa volta. 
Acompanhamos também a história de uma dona de 
casa mineira que mudou seus hábitos de limpeza 
em função de uma alergia respiratória. ninguém 
deixa de ser alérgico, mas, com o conhecimento do 
agente causador e cuidados básicos com a limpeza 
pessoal e dos ambientes de convivência, a doença é 
facilmente controlada.

PUBERDADE - no ar em 10 de agosto
A semana temática sobre sexualidade é aberta com 
o programa sobre puberdade. neste episódio, sávio 
e a equipe de saúde falam das transformações 
físicas, biológicas e psicológicas que acontecem 
nessa fase da vida do ser humano. A atuação da 
escola e o diálogo em família são fundamentais 
para ajudar em determinadas mudanças de 
comportamento. isso porque a informação é a 
melhor aliada para que os jovens não se desesperem 
durante a puberdade. o programa mostra também 
alguns mitos e as verdades sobre questões ligadas 
a essa fase. 
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DIsFUNÇõEs sEXUAIs - no ar em 11 de agosto
falar de sexo ainda é um tabu para muita gente. 
Quando alguma coisa vai mal na vida sexual, ainda 
é difícil procurar ajuda e conversar sobre o assunto. 
o Estação Saúde revela quais são as principais 
disfunções sexuais, suas causas e tratamentos. mostra 
também que uma vida sexual saudável é fundamental 
para o bem-estar geral de qualquer cidadão.

DsTs - no ar em 12 de agosto
neste episódio do Estação Saúde, o assunto são as 
dsts, doenças sexualmente transmissíveis. Além da 
Aids, podemos contrair doenças como sífilis, Hpv, 
herpes, hepatite b, gonorreia, clamídia, entre outras. 
sávio conversa com médicos e pacientes que falam 
sobre os principais sintomas e formas de prevenção e 
tratamento. A mensagem que o programa quer passar 
é: quem se cuida, usa preservativo e valoriza a vida.

AIDs - no ar em 13 de agosto
o programa sobre Aids do Estação Saúde explica 
o que é a doença, fala da prevenção com o uso de 
camisinha e dos remédios e tratamentos para quem 
já contraiu o vírus Hiv. Através da história de vida de 
três pessoas e da orientação da equipe de saúde do 
programa, mostramos que o conceito de “grupo de 
risco” mudou para “comportamentos de risco”. sendo 
assim, qualquer pessoa que não se previne pode acabar 
virando mais um portador da doença. mas o programa 
também mostra que há vida após a Aids e que a 
doença, apesar de não ter cura, pode ser controlada 
através de um tratamento. 

gRAvIDEz ADOLEsCENTE - no ar em 14 de agosto
A gravidez na adolescência é um fenômeno que 
muda não só a vida das jovens grávidas, mas de 
toda uma família. diante desse quadro, o Estação 

Saúde apresenta histórias de grávidas adolescentes 
e seus parceiros e investiga por que a cada ano, 
no brasil, mais de um milhão de adolescentes 
engravidam. sávio conversa com psicólogos e mostra 
que uma boa relação familiar, diálogo, informação 
e acompanhamento médico geram decisões de vida 
mais saudáveis.

sANEAMENTO - no ar em 17 de agosto
saneamento, lixo, meio ambiente e saúde. neste 
programa da série Estação Saúde, o assunto é a 
importância do saneamento para a saúde pública e 
coletiva. o episódio mostra as doenças que podem 
ser transmitidas com a falta de água encanada, 
o tratamento de esgoto e a coleta de lixo, a 
responsabilidade do governo e a responsabilidade 
de cada um com a higiene da comunidade. sávio e a 
equipe de saúde também dão dicas práticas para que 
as pessoas possam se prevenir de doenças trazidas 
pelo contato com o lixo e com o esgoto. 

sAúDE BUCAL - no ar em 18 de agosto
falar de saúde bucal é falar de cuidados com os 
dentes, capacidade de comunicação e problemas 
psicológicos que podem se manifestar através de 
dificuldades na fala. Além dessas questões, sávio moll 
aborda ainda temas como prevenção contra cáries, 
doenças relacionadas à higiene bucal e programas de 
tratamento dentário gratuito.

sEgURANÇA/TRÂNsITO - no ar em 19 de agosto
o que o trânsito tem a ver com saúde? será que, 
cuidando dos problemas do trânsito, contribuímos 
também para uma cidade mais saudável? sávio 
descobre a resposta para essas e outras perguntas e 
ainda conhece Cirlania, que está fazendo o curso para 
motorista em vitória, no espírito santo.

ALCOOLIsMO - no ar em 20 de agosto
o alcoolismo é um problema que pode levar a muitas 
doenças, tanto físicas quanto psicológicas e sociais. por 
isso, sávio e a equipe de saúde do programa discutem 
as causas e as consequências dessa doença. Através 
de histórias reais, conhecemos a luta e a superação 
contra o alcoolismo, e discutimos a conduta de jovens 
frente às bebidas alcoólicas. são apresentadas também 
algumas políticas governamentais de combate a esse 
problema social. 

DROgAs - no ar em 21 de agosto
o que são as drogas? Qual a diferença entre drogas 
lícitas e ilícitas? e os jovens, por que eles são os 
principais consumidores? Qual o efeito das drogas no 
organismo? Como um usuário de droga pode tornar-
se um dependente e, às vezes, se envolver com a 
criminalidade? um dos convidados deste episódio 
é João estrela, que discute essas e outras questões. 
sávio vai ainda para vitória, no espírito santo, conhecer 
narlen, um ex-usuário de drogas que hoje participa de 
uma campanha de redução de risco para viciados.

vACINAÇÃO - no ar em 24 de agosto
no episódio sobre vacinação, o Estação Saúde mostra 
a importância das vacinas para a prevenção de diversas 
doenças nos primeiros anos de vida da criança. sávio e 
a equipe de saúde mostram que os pais têm em mãos 
um importante instrumento para lembrá-los desse 
dever: a caderneta de vacinação. vamos também até 
o espírito santo para conhecer o trabalho dos agentes 
de saúde na conscientização sobre a importância das 
vacinas para a saúde da criança.

CREsCIMENTO - no ar em 25 de agosto
neste programa, sávio moll descobre os fatores que 
influenciam no crescimento de uma criança. Através 
da história de três crianças e de conversas com a 
equipe de saúde, descobrimos que altura depende de 
vários fatores e que cada um tem um ritmo próprio 
de crescimento. fica a dica para um crescimento 
saudável: boa alimentação, esportes e visitas 
regulares ao médico.

DIFICULDADE DE APRENDIzAgEM
no ar em 26 de agosto
A dificuldade de aprendizagem envolve dois pontos 
fundamentais da vida de qualquer pessoa: saúde e 
educação. ela pode afetar crianças de todas as idades 
e classes sociais, além de comprometer seriamente 
o futuro delas. mas quem tem menos oportunidades 
na vida tem mais dificuldade de aprendizagem? 
sávio entrevista o gabrielzinho do irajá, que, mesmo 
com dificuldade de visão, consegue ter um ótimo 
rendimento escolar.
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DIARREIA - no ar em 27 de agosto
neste episódio, sávio e a equipe de saúde abordam 
um problema muito comum e bem mais sério do que 
se imagina: a diarreia. o episódio fala sobre os perigos 
da desidratação, os tipos de diarreia e as causas mais 
comuns. o espectador aprende também a prevenir uma 
diarreia, cuidando da higiene pessoal e dos alimentos. 
outro assunto tratado é a importância do saneamento 
básico nas comunidades para a prevenção de diarreias. 

LEsõEs E FRATURAs - no ar em 28 de agosto
A semana temática sobre saúde infantil é encerrada 
com o episódio sobre lesões e fraturas. o programa 
esclarece as principais causas e consequências e fala 
da importância de se ter uma casa segura para a criança 
poder brincar sem o perigo de acidentes. Aprendemos 
também que há vários tipos de fraturas, mas, seja ela 
qual for, nunca se deve tentar colocar o osso no lugar. 
o importante é chamar ajuda médica o mais rápido 
possível. o programa também fala sobre a fisioterapia 
para a recuperação em casos como esses. 

DEPREssÃO - no ar em 2 de novembro
o que é depressão? Quais são os sintomas? Quem 
tem mais depressão: o homem ou a mulher? Qual a 
diferença entre estar triste e estar deprimido? será  
que todo mundo está propício a ter depressão? e a 
cura, existe? neste episódio, sávio moll vai em busca 
das respostas para estas perguntas, com a ajuda da 
equipe de saúde do programa.

síNDROME DO PÂNICO - no ar em 3 de novembro
nesse episódio, sávio e a equipe de saúde abordam 
um problema de saúde mental que muita gente não 
conhece ou não sabe reconhecer: a síndrome do pânico. 
o programa mostra que é muito comum os sintomas da 
doença serem confundidos com sintomas de doenças 
cardíacas ou clínicas, e que isso acarreta na demora no 

diagnóstico. o episódio mostra ainda a importância de 
seguir o tratamento com acompanhamento psiquiátrico 
e psicológico. trata-se de uma doença que tem cura, 
e o apoio de amigos e familiares é fundamental para 
melhores resultados. 

TOC/BIPOLAR - no ar em 4 de novembro
este programa trata de dois distúrbios mentais: o 
transtorno obsessivo-Compulsivo, o toC, e o transtorno 
bipolar. Através da história de dois personagens, sávio 
e a equipe de saúde mostram o impacto do toC na vida 
social. eles apontam também uma saída, informando 
sobre a importância do tratamento com remédios 
psiquiátricos e terapia comportamental. o episódio 
mostra ainda os sintomas e tratamentos do transtorno 
bipolar e informa, através dos CAps (Centros de Apoio 
psicossocial), como as políticas públicas de saúde 
lidam hoje em dia com esse tipo de paciente. 

EsQUIzOFRENIA - no ar em 5 de novembro
As doenças mentais, como a esquizofrenia, 
costumavam ser alvo fácil para a discriminação. 
pessoas que sofriam com este tipo de problema 
eram chamadas de loucas e isoladas do convívio 
social. neste episódio, o Estação Saúde mostra que 
o esquizofrênico pode ter uma vida produtiva e que a 
companhia e a solidariedade dos amigos são fatores 
muito importante. sávio moll descobre também que a 
arte é uma ótima maneira do paciente se expressar, 
melhorar sua qualidade de vida e fortalecer a saúde 
mental.

INsôNIA/EsTREssE - no ar em 6 de novembro
falar de insônia e estresse é falar de cuidados com 
a mente e o corpo. neste episódio, o Estação Saúde 
trata de questões como a relação entre cansaço e a 
falta de sono, e a forma como a insônia e o estresse 
podem afetar as nossas vidas. 

ANDROPAUsA/MENOPAUsA
no ar em 9 de novembro
o programa sobre andropausa e menopausa fala de 
uma fase natural do processo de envelhecimento do 
homem e da mulher. sávio e a equipe de saúde do 
programa mostram como é importante encarar esse 
momento da forma mais saudável possível. o episódio 
mostra ainda os benefícios e os riscos da reposição 
hormonal, a importância de manter uma vida social 
ativa e o tipo de alimentação adequada para essa 
faixa etária. o programa também aborda o impacto da 
andropausa e da menopausa na vida de um casal que 
está envelhecendo junto. 

ARTROsE - no ar em 10 de novembro
este episódio fala sobre artroses nos idosos, uma 
doença que chega devagar e mostra seus sinais aos 
poucos, mas que, se não for tratada precocemente, pode 
trazer muitos incômodos. os assuntos abordados são a 
prevenção e os tratamentos, incluindo aí a colocação 
de próteses. A equipe de saúde do programa também 
cita a importância da fisioterapia e de exercícios físicos 
bem planejados por um profissional da área.

OsTEOPOROsE - no ar em 11 de novembro
o risco de desenvolver osteoporose aumenta 
com a idade. e muitas fraturas sofridas por idosos 
poderiam ser facilmente prevenidas. mas como 
é essa prevenção? o que podemos fazer para ter 
ossos mais saudáveis, inclusive em uma idade mais 
avançada? essas e outras questões são abordadas 
neste episódio do Estação Saúde.

ALzHEIMER - no ar em 12 de novembro
o tema deste programa é a memória. sávio e a 
equipe de saúde explicam os principais sintomas e o 
tratamento do Alzheimer. essa doença está relacionada 
com o envelhecimento e a perda da memória recente. o 
episódio fala da importância de um diagnóstico precoce 
para o sucesso do tratamento, da necessidade de se ter 
conhecimentos específicos para cuidar de um portador 
da doença e, principalmente, de um apoio psicológico 
para a família do paciente. Além disso, conhecemos 

algumas dicas de práticas diárias para combater o 
Alzheimer: palavras cruzadas, internet, leitura e jogos. 

ENvELHECIMENTO ATIvO
no ar em 13 de novembro
Quem deseja ter uma velhice saudável precisa se 
preparar e investir desde já na qualidade de vida. para 
obter uma orientação precisa sobre o tema, sávio moll 
conversa com vários especialistas e descobre como 
é possível envelhecer e continuar sendo uma pessoa 
produtiva. o programa apresenta idosos saudáveis 
que dão dicas de como lidar com o envelhecimento e 
mostram como se mantêm ativos e felizes.

PATERNIDADE - no ar em 16 de novembro
o tema deste programa é a paternidade. o Estação Saúde 
fala sobre a influência que essa mudança exerce na saúde 
física e mental de pais e filhos. Através de depoimentos 
de três pais, o programa mostra os medos, as dúvidas 
e os novos modelos de paternidade que existem na 
nossa sociedade. pais de filhos com diferentes mães, 
pais de filhos de diferentes gerações etc. eles contam 
como conseguem se virar com as trocas de fraldas e os 
cuidados específicos de bebês recém-nascidos. 

MAsCULINIDADEs - no ar em 17 de novembro
este episódio fala sobre como os homens veem seu 
papel na sociedade e como isso influi na qualidade 
de vida e na saúde deles e de todos os que estão à 
sua volta. o programa conduzido por sávio moll e 
comentado pela equipe de saúde fala das diversas 
masculinidades possíveis no mundo atual. Como 
padrões rígidos de comportamento podem prejudicar 
a saúde do homem e como os modelos de família e 
distribuição de tarefas domésticas estão mudando. por 
fim, o episódio toca em uma questão muito grave: a 
violência e relação deste tema com a masculinidade. 

DOENÇAs UROLógICAs - no ar em 18 de novembro
sávio moll e a equipe de saúde tiram as dúvidas 
mais comuns e falam sobre as doenças urológicas. o 
programa explica tudo sobre os aparelhos urinário e 
reprodutor do homem. Aprendemos que a melhor forma 
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de evitar o cálculo renal é beber bastante líquido e que 
o fumo é a principal causa do câncer de bexiga. o outro 
tema abordado são mitos e verdades que cercam um 
grande tabu para o homem: a vasectomia. 

CÂNCER DA PRósTATA - no ar em 19 de novembro
este episódio levanta a questão do câncer de próstata, 
que é um dos tumores mais comuns entre homens 
acima de 45 anos de idade. Com a ajuda da equipe de 
saúde, sávio revela que a melhor atitude é a prevenção. 
Cuidar da doença em seu estágio inicial é o primeiro 
passo para a cura. Conhecemos ainda a história de um 
senhor que teve câncer de próstata e que, depois da 
cirurgia, ficou totalmente curado e ainda leva uma vida 
sexual completamente saudável.

HOMEM sAUDávEL - no ar em 20 de novembro
o programa fala da relação do homem com a sua saúde. 
o tema principal é a tradicional falta de cuidado que o 
homem tem com o seu corpo e com sua mente. mas 
muitas mudanças estão ocorrendo nos últimos anos em 
relação a essa questão. sávio e a equipe de saúde do 
programa mostram a importância do exercício físico e 
de uma alimentação saudável. É possível e necessário 
ter cuidados com a saúde em todas as idades.

DOENÇAs DA TIREOIDE - no ar em 23 de novembro
A tireoide é o tema deste episódio. o programa trata das 
principais questões acerca dessa glândula que é muito 
importante para a nossa saúde. sávio e sua equipe 
mostram onde fica a tireoide, explicam como ela age 
no nosso organismo, falam sobre doenças que podem 
afetá-la e sobre o que devemos fazer para garantir o 
bom funcionamento da glândula. Juntos, médicos e 
pacientes explicam o que é mito e o que é verdade no 
tratamento do hiper e do hipotireoidismo. o programa 
aborda também o hipotireoidismo congênito, uma 
doença de fácil diagnóstico, através do teste do pezinho.

gAsTROENTEROLOgIA - no ar em 24 de novembro
Como funciona o aparelho digestivo? Quais são as 
principais doenças e tratamentos? Como a alimentação 
pode ajudar? o estresse tem alguma influência no 
funcionamento do estômago e do intestino? Com a 
ajuda da equipe de saúde, sávio moll busca respostas 
para estas questões comuns e conta um pouco mais 
sobre doenças e tratamentos do aparelho digestivo.

DOENÇAs DO RIM - no ar em 25 de novembro
neste programa, entendemos a importância dos 
rins. Além de filtrar nosso sangue, eles produzem 
hormônios importantes para o funcionamento do 
corpo. sávio investiga as principais doenças renais e 
esclarece o que é hemodiálise e em que situações o 
transplante de rim é necessário.

sAúDE DA vIsÃO - no ar em 26 de novembro
neste episódio, o assunto é a saúde dos olhos. Catarata, 
glaucoma, hipermetropia, miopia e astigmatismo são 
algumas das doenças que podem atacar os nossos 
olhos. A dica mais importante do programa é: se estiver 
sentindo alguma dificuldade de enxergar, procure logo 
o oftalmologista. Cuidados com os olhos são para a 
vida toda: desde a infância até a terceira idade.

REUMATOLOgIA - no ar em 27 de novembro
o tema deste programa são as doenças reumáticas. 
As populares “dores nas juntas” são, na verdade, 
um conjunto de enfermidades não causadas por 
trauma, mas que provocam dor, inchaço ou limitação 
de movimento das articulações. sávio investiga as 
diversas causas das doenças reumáticas e mostra 
a importância de um diagnóstico precoce para que o 
tratamento comece antes que as lesões se agravem.

EsPECIAL - no ar em 28 de novembro
este episódio especial reforça o objetivo da série: 

promover a saúde, melhorar a qualidade de vida e 
prevenir doenças. sávio conversa com um clínico geral, 
uma endocrinologista, uma psicóloga, uma pediatra e 
um preparador físico, além de dar dicas e orientações 
que promovam o bem-estar da população de uma 
maneira geral. 

ConsultoriA: 
Carlos dos santos silva - médico, mestre em pediatria 
e doutorando em saúde pública pela escola nacional 
de saúde pública (ensp-fioCruZ); coordenador do 
programa de saúde escolar da secretaria municipal 
de saúde do rio de Janeiro; coordenador executivo do 
projeto de brasil-Canadá de Ações intersetoriais em 
promoção da saúde pela escola nacional de saúde 
pública, em parceria com a Canadian public Health 
Association (2007-2009)
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Abertura : Ângela odoardi e Zé dassilva
videografismo: fabio Araujo 
trilha sonora: Armando lôbo
produtora realizadora: panorâmica Comunicação ltda

FUNDAÇÃO vALE
Consultoria de conteúdo: fundação vale
diretor superintendente: silvio vaz de Almeida 
gerente geral: liesel mack filgueiras 
Coordenador do território: Christiana saldanha 
Analista do território: lilian neves
diagonal urbana: vera osório 

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: martha ferraris e lúcia morgado
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: luciana souza e renata lima
Análise de conteúdo: renata Couto
gerente de mobilização: marisa vassimon
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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FIM DO SILÊNCIO

Com diferentes idades, religiões, classes sociais 
e profissões, as personagens de Fim do Silêncio 
não escondem o rosto nem as identidades. todas 
abortaram há mais de oito anos, prazo, no brasil, para 
a prescrição do crime. elas contam como e por que 
decidiram interromper a gravidez. o documentário 
confirma que a prática ainda é um dos mais graves 
problemas de saúde pública do país e mostra que a 
criminalização não impede mulheres de arriscarem a 
própria saúde. estima-se que cerca de um milhão de 
abortos ilegais sejam realizados a cada ano no brasil, 
o que resulta em cerca de 200 mortes anuais. o 
aborto passou a ser considerado crime em 1940, 
sendo permitido hoje apenas para casos de gravidez 
resultante de estupro ou quando há risco de vida 
da gestante. Fim do Silêncio foi vencedor de uma 
seleção da fiocruz, instituição ligada ao ministério 
da saúde, para a realização de programas de curta 
e média metragens, de ficção e documentário, com 
temas de saúde pública. 

temAs: comportamento; saúde; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: jovens e adultos
estreiA: 2009
no ar em 28 de setembro
durAção: 60 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: 16 anos
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: thereza Jessouroun
produtora realizadora: Kino filmes
distribuição: fiocruz

GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS 

Após duas semanas de workshop com profissionais do 
mercado de televisão, 24 estudantes universitários dos 
mais diversos lugares do brasil veem suas ideias irem 
ao ar em rede nacional, pelo Canal futura. o resultado 
é a série Geração Futura Universidades Parceiras. o 
trabalho final das oficinas é a produção de vídeos. os 
alunos aprenderam dicas valiosas sobre práticas de 
produção em tv, como roteiro, conteúdo, criação de 
programas, jornalismo, produção, edição, fotografia 
e composição gráfica. A partir daí, de volta às suas 
cidades, os novos produtores usam seus sotaques para 
mostrar as variações linguísticas presentes no território 
brasileiro.

temAs: formação audiovisual; identidade cultural; 
juventude; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2006
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
parceiros: upf, ufpi, uesC, unoeste, ufop, ueg, 
unAerp, unipAr, puC-pr, furb, univAli, unisC, 
ufpb e unifor

sinopses por episódio (8 minutos): 

PROgRAMA 1 - UPF e UFPI - no ar em 21 de novembro
o programa mostra identidades culturais bastante 
distintas. “Como é no truco...” (upf) analisa um jogo de 
truco contado do ponto de vista das gírias e expressões 
utilizadas por jogadores do rio grande do sul. em “por 
obra e graça dos mais velhos” (ufpi) vemos o resgate 
da cultura piauiense através da dança, da música e das 
expressões passadas de geração para geração.

PROgRAMA 2 - UEsC e UNOEsTE
no ar em 28 de novembro
o programa traz dois vídeos que se complementam. 
“Colcha de sotaques” (uesC) traz jovens que contam 
como as características e preferências distintas das 
cidades onde nasceram fazem parte de suas identidades 
baianas. Já “identidade do oeste paulista” (unoeste) 
mostra a diferença entre campo e cidade, contrapondo 
a cultura da roça e a cultura japonesa.
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PROgRAMA 3 - UFOP e UEg
no ar em 05 de dezembro
o programa traz o contraponto de duas gerações. em 
“Aqui todo mundo fala igual” (ufop) somos levados 
para dentro do mundo universitário e das repúblicas de 
ouro preto. As gírias locais fazem parte do cotidiano, 
mas para quem vem de fora são necessárias algumas 
explicações. Já em “vó, Cê É Querida!” (ueg), uma 
senhora congrega as tradições de seu tempo de moça 
com as inovações da vida cotidiana contemporânea. 
 
PROgRAMA 4 - UNAERP e UNIPAR
no ar em 12 de dezembro
no programa, constatamos duas maneiras distintas de 
se conviver com a cultura local. no vídeo “um nordestino 
na terra do “r” (unAerp) somos apresentados a Carlos 
tampa, um pernambucano arretado que dá aulas de 
música para crianças. Já em “rusticidade” (unipAr) 
temos a sensação de ver a mais pura tradição de uma 
cavalgada realizada em serra dourada, no paraná.

PROgRAMA 5 - PUC-PR e FURB
no ar em 19 de dezembro
no programa, somos apresentados a formas de combinar 
diferentes culturas linguísticas. “Comunidade das 12 
tribos” (puC-pr) revela uma comunidade formada por 
pessoas de todo o país. lá, o português, o hebraico e o 
inglês se misturam, formando quase um dialeto local. Já 
em “blumenau: olhos e ouvidos” (furb), descendentes 
de italianos, alemães e poloneses contam como é a 
combinação dessas línguas com o português.

PROgRAMA 6 - UNIvALI e UNIsC
no ar em 26 de dezembro
no programa, conhecemos uma banda e uma cidade 
que se localizam em santa Catarina. “som peixeiro” 
(univAli) apresenta o tarrafa elétrica, uma banda que 
se preocupa em incorporar a linguagem “peixeira” em 
suas músicas e na maneira de se apresentar. em “A 
língua de sofía” (unisC) temos uma menina de santa 
Cruz do sul que nos mostra exemplos da influência 
alemã em sua família e na cidade onde vive.

PROgRAMA 7 - UFPB e UNIFOR
no ar em 2 de janeiro de 2010
o programa traz a relação entre tradições nordestinas 
e as influencias estrangeiras. em “telúrico” (ufpb), 
um cordelista tenta explicar essa delicada relação 
através das mudanças nos sabores da tradicional 
tapioca. A mesma discussão se apresenta em “duas 
faces do mesmo Ceará” (unifor), onde o repente e os 
desenhos animados japoneses convivem e dividem o 
mesmo território.

Ficha tÉcnica
Coordenação do projeto: beatriz tompson 
e tatiana Azevedo
Assistentes do projeto: vinícius Costa 
e maressa bessa
supervisão de roteiros: Cris Campos
Análise de conteúdo: leonardo machado 
e renata Couto
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerante de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervição geral: Hugo barreto

Programa 1
upf: fernanda Canofre e fernanda da Costa
ufpi: naruna brito e sanmya meneses

Programa 2
uesC: leonardo bião e poliana ribeiro
unoeste: edson Campanharo e matheus teixeira

Programa 3
ufop: fernanda luiza e Henrique dutra
ueg: lucas de pádua e luís gustavo rocha

Programa 4
unAerp: milena maganin
unipAr: fabiana oliveira e Janiele delquiqui

Programa 5
puC-pr: fernanda berlinck e giana Andonini
furb: Adriano dorow darosi

Programa 6
univAli: Caroline Weiss
unisC: natália bracht löff

Programa 7
ufpb: megaron Xavier
unifor: Aline farias e thereza Costa

meio norte - teresina/pi - 13/11/09
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Relatório de ações com universidades parceiras em 2009

NOvAs PARCERIAs:

UNIMEP E UMEsP  

modelo de parceria: produção de Conteúdo

UNIvATEs

modelo de parceria: retransmissão do Canal futura em sistema de televisão a cabo.

sINERgIA ENTRE A REDE:

vIDEOgRAFIsMO

objetivo: capacitação de profissionais dos departamentos de Arte das emissoras parceiras do Canal futura. 
universidades envolvidas: ufop e furb

INTERCÂMBIO DE jORNALIsMO

objetivo: unificar e intensificar a produção jornalística das emissoras parceiras.
universidade envolvida: unisinos

LABFUTURA

objetivo: workshop de Criação para capacitar emissoras parceiras que produzem conteúdo diversos para o Canal futura
universidade envolvida: unifor

II ENCONTRO DE jORNALIsMO

objetivo: integrar e capacitar as equipes das emissoras parceiras que produzem diariamente matérias jornalísticas para 
a grade nacional.
universidades envolvidas: todas.
Ação especial: prêmio Jornalismo futura de melhor reportagem, maior participação e menção Honrosa.

III ENCONTRO DE REITOREs

objetivo: integrar e informar os dirigentes das universidades parceiras sobre as principais ações do futura previstas 
para o ano e as atividades realizadas na rede.

PRODUÇÃO DE CONTEúDO PARA jORNALIsMO NACIONAL

Jornal futura: 214 matérias jornalísticas

sala de notícias em debate: sobre eventos extremos, o programa foi realizado em parceria com a bunge e gravado pela 
furb tv, em santa Catarina.

nova oportunidade:

redirecionamento da base de Jornalismo do Canal futura, em são paulo, para as instalações da tv mackenzie.

PRODUÇÃO DE CONTEúDO COM A MOBILIzAÇÃO COMUNITáRIA

geração futura universidades parceiras: 

oficina com 28 alunos

7 programas de 10 minutos 

Histórias de um viajante: 

produção Casa da videira, Canal futura e tv lumen

7 interprogramas de 2 minutos 

PRODUÇÃO DE CONTEúDO PARA A gRADE DE PROgRAMAÇÃO

Profissões de Futuro: 

5 programas de 30 minutos
projeto desenvolvido pela área de relacionamento com universidades. produção de 14 emissoras parceiras sobre 
perspectivas de carreiras em relação às atuais demandas do mercado de trabalho.

Amazônia Rural:

25 episódios de 30 minutos
parceria desenvolvida entre a área de relacionamento com universidades e Amazon sat, do grupo rede Amazônica, 
afiliados rede globo na Amazônia. programa semanal, dirigido ao homem do campo, sobre as atividades desenvolvidas, 
por quem depende do trabalho agrícola para sobreviver.

Mundo da Leitura:

29 episódios de 30 minutos
parceria com a upf tv, passo fundo - rs. em setembro de 2009, o programa recebeu mais de 7.000 e-mails de 
telespectadores.

Adrenalina: 

10 programas de 30 minutos
parceria com a tv unisinos, são leopoldo - rs.

PARCERIAs COM OUTRAs MíDIAs

Impressos - Parceria FTD

o Canal futura, através da tv lumen, iniciou em 2009 uma negociação com a ftd, uma das maiores editoras de livros 
didáticos do brasil, para produção de livretos inspirados no programa teca na tv. 

sites - Parceria UMEsP

o Canal futura iniciou em 2009 uma parceria com o núcleo de mídias digitais da universidade metodista de são paulo 
para produção de sites/games em projetos do Canal futura.

Mackenzie
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GLOBO CIÊNCIA

Com apresentação de Alexandre Henderson, os trinta 
programas da temporada 2009 traçam um panorama 
da evolução da ciência no brasil em várias áreas, 
através da história de grandes cientistas. Cada 
episódio é dedicado a um nome da ciência brasileira, 
apresentando o seu perfil, sua história e mostrando 
seu trabalho e o desenvolvimento de suas pesquisas 
na área. o programa conversa com familiares, procura 
colaboradores e seguidores em universidades e 
instituições científicas para mostrar a evolução e o 
estágio atual das pesquisas. dentre outros, o Globo 
Ciência conta a história de Carlos Chagas, César lattes, 
Johanna döbereiner, paulo freire, nise da silveira e 
oswaldo Cruz.

temAs: ciência e tecnologia; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1985
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
pArCeiro: tv globo
prêmio: troféu raça negra 2009, categoria melhor 
apresentador de tv

ApresentAdor: Alexandre Henderson é ator e 
jornalista. no Canal futura, apresentou a série Nota 10 
do projeto A Cor da Cultura.

sinopses por episódio (30 minutos):

CARLOs CHAgAs - no ar em 10 de maio 
uma das maiores realizações científicas brasileiras 
completa cem anos em 2009: a descoberta da doença 
de Chagas, e o primeiro episódio do Globo Ciência 
deste ano é dedicado ao cientista Carlos Chagas. A 
equipe do programa vai a lassance, em minas gerais, 
onde o cientista fez suas descobertas, e leva junto, 
para contar a história, simone petraglia Kropf, doutora 
em História social, pesquisadora da fundação oswaldo 
Cruz e coordenadora das comemorações dos cem anos 
da descoberta da doença. no rio, uma conversa com 
a neta do cientista, Cristina Chagas gouvêa vieira; 

com a doutora em biologia Celular e molecular, maria 
de nazaré Correia soeiro, coordenadora do programa 
integrado de doença de Chagas da fundação oswaldo 
Cruz; com a doutora em biologia Jacenir mallet; e 
com o doutor em medicina tropical João Carlos pinto 
dias, pesquisador da fiocruz em minas gerais. os 
entrevistados falam sobre a vida e a obra de Carlos 
Chagas, sobre a situação da doença de Chagas no 
brasil e no mundo e sobre as pesquisas atuais.

de santa Catarina. em são paulo, o Globo Ciência 
entrevista nelson papavero, doutor em Ciências 
biológicas e professor aposentado da universidade 
de são paulo, sobre a importância do apoio de fritz 
müller a Charles darwin. por último, uma conversa 
com o também médico Cezar Zillig, autor de livros 
sobre o cientista e sobre a correspondência dele com 
darwin.

MILTON sANTOs - no ar em 24 de maio 
único latino-americano a receber o maior prêmio 
internacional no campo da geografia: o vautrin lud, 
equivalente a um prêmio nobel. A equipe do programa 
visita a casa dele e conversa com a viúva, marie 
Hélène tiercelin santos e também o laboratório de 
geomorfologia e estudos regionais da universidade 
federal da bahia, criado por ele. lá acontece uma 
conversa com a professora maria Auxiliadora da 
silva, doutora e pós-doutora em geografia Humana 
e companheira de trabalho de milton santos. na 
usp, uma entrevista com o professor fábio Contel, 
doutor em geografia Humana, e com maria Adélia 
Aparecida de souza, doutora em geografia, e 
presidente do territoriAl - instituto de pesquisa, 
informação e planejamento. os entrevistados falam 
sobre a vida e a obra de milton santos, suas opiniões 
sobre o mundo contemporâneo e as pesquisas em 
andamento na área da geografia.

DjALMA gUIMARÃEs - no ar em 31 de maio 
um dos maiores geocientistas brasileiros, 
descobridor da maior reserva mundial de nióbio, 
em Araxá, djalma guimarães é o tema deste Globo 
Ciência. o programa mostra a reserva, explorada pela 
Companhia brasileira de metalurgia e mineração, 
onde conversa com o geólogo bruno riffel. em belo 
Horizonte visita o museu de mineralogia djalma 
guimarães e conversa com o filho mais velho e com 
um neto do cientista: luiz raul guimarães e milton 
guimarães bueno do prado, respectivamente. o 
Globo Ciência também entrevista os geólogos João 
Henrique grossi sad, professor aposentado da 

FRITz MüLLER - no ar em 17 de maio 
este episódio do Globo Ciência é dedicado ao 
naturalista fritz müller, o primeiro cientista a 
comprovar as teorias de Charles darwin. o programa 
vai a blumenau visitar o museu instalado na casa 
onde viveu fritz müller e conversa com a bisneta 
dele, tula mayer. o programa também apresenta 
uma conversa sobre o trabalho do naturalista com 
a professora sueli maria vanzuita petry, mestre em 
História do brasil e diretora do patrimônio Histórico 
museológico da fundação Cultural de blumenau. 
Além disso, uma conversa com o trineto de fritz 
müller, o agrônomo Horst Kalvelage, pesquisador da 
empresa de pesquisa Agropecuária e extensão rural 
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universidade federal de minas gerais e ex-aluno de 
djalma guimarães. Além disso, uma conversa com 
vitória régia peres marciano, diretora do museu e 
professora aposentada do instituto de geociências 
da universidade federal de minas gerais. em ouro 
preto, o programa visita a escola de minas da ufop 
e conversa com o professor fernando flecha Alckmin 
sobre o futuro da geologia.

NIsE DA sILvEIRA - no ar em 7 de junho 
doutora nise da silveira, uma das mais importantes 
psiquiatras brasileiras. o Globo Ciência visita o 
museu de imagens do inconsciente e conversa com 
os portadores de transtornos mentais. o programa 
entrevista ainda o fotógrafo sebastião barbosa e o 
diretor do núcleo de informações do instituto franco 
basaglia, milton freire pereira, que foram tratados 
e trazidos de volta à sociedade pela doutora nise. o 
expectador acompanha uma conversa com ferreira 
gullar, crítico de arte e poeta, sobre o trabalho de 
artistas descobertos por nise da silveira. vemos ainda 
os depoimentos do diretor do museu de imagens 
do inconsciente, luiz Carlos mello, e de Alexandre 
magalhães da silveira, sobrinho da doutora nise. o 
Globo Ciência também conversa com o psiquiatra 
fernando portela Câmara, professor da universidade 

federal do rio de Janeiro, 
sobre as mudanças no 
tratamento psiquiátrico depois 

da doutora nise, e com o professor paulo duarte de 
Carvalho Amarante, do laboratório de estudos e 
pesquisas em saúde mental e Atenção psicossocial 
da fundação oswaldo Cruz, que traça um panorama da 
saúde mental no brasil.

MAURíCIO OsCAR DA ROCHA E sILvA
no ar em 14 de junho 
o cientista maurício oscar da rocha e silva é 
o personagem deste episódio do Globo Ciência. 
responsável pela descoberta da bradicinina durante 
uma pesquisa com veneno de jararaca, ele possibilitou 
o desenvolvimento dos modernos medicamentos contra 
hipertensão. o programa vai ao instituto biológico de 
são paulo, onde a descoberta foi feita, e conversa 
com a pesquisadora marta maia braggio, do Centro 
de pesquisa e desenvolvimento de sanidade Animal. 
na faculdade de medicina da usp, uma entrevista 
com o filho de maurício, o professor e pesquisador 
maurício da rocha e silva. em ribeirão preto, o 
Globo Ciência entrevista o professor e farmacologista 
sérgio Henrique ferreira, que participou de um grupo 
de pesquisa liderado por rocha e silva e fez outra 
descoberta pesquisando o veneno da jararaca: uma 
substância que potencializa a bradicinina. no instituto 
butantan, em são paulo, o programa mostra como 
é feita a pesquisa com o veneno e conversa com 
o pesquisadora maria de fátima furtado sobre as 
pesquisas atuais na área.

jOsUÉ DE CAsTRO - no ar em 21 de junho 
este episódio do Globo Ciência mostra a vida e a 
obra de Josué de Castro, o cientista que denunciou 
a fome como um flagelo fabricado pelos homens 
contra outros homens. o programa vai a recife, 
onde mostra a vida nos mangues, fonte dos estudos 
de Josué de Castro. o Globo Ciência entrevista a 
filha do cientista, a socióloga Anna maria de Castro, 
professora da universidade federal do rio de Janeiro, 
conversa com a doutora em saúde Coletiva rosana 
magalhães, pesquisadora e professora da fundação 
oswaldo Cruz, com o diretor do ibase, o economista 
francisco menezes, e também com o professor José 
Arlindo soares, da universidade federal da paraíba, 
ex-presidente do Centro de estudos e pesquisas 
Josué de Castro, no recife.

PAULO FREIRE - no ar em 28 de junho 
o Globo Ciência desta semana é dedicado ao educador 
paulo freire. o programa vai a Curvelo, minas gerais, 
para mostrar um projeto de alfabetização e inclusão, 
baseado no método de freire. lá, a equipe do programa 
conversa com os alunos e com tião rocha, criador 
do Centro popular de Cultura e desenvolvimento. o 
expectador também é lavado ao recife, onde acompanha 
uma conversa com a esposa do educador, Ana maria 
freire. em são paulo, uma visita ao instituto paulo freire 
e uma conversa com o diretor da instituição, o professor 
moacir gadotti, da universidade de são paulo. ele fala 
sobre o método de alfabetização e suas aplicações. no 
rio de Janeiro, o Globo Ciência entrevista a professora 
eloiza da silva gomes de oliveira, da universidade 
do estado do rio de Janeiro, a uerJ, que traça um 
panorama da educação no brasil hoje.

gILBERTO FREYRE - no ar em 5 de julho 
gilberto freyre é o personagem deste episódio do Globo 
Ciência. o programa visita a fundação gilberto freyre, 
no recife, instalada na casa onde viveu o autor de Casa 
Grande e Senzala, e conversa com a filha dele, sônia 
maria freyre pimentel. em são paulo, uma entrevista 
com o historiador gustavo Henrique tuna sobre a 

obra de gilberto freyre. Além disso, a professora lilia 
moritz schwarcz, da universidade de são paulo, traça 
um panorama das Ciências sociais no brasil atual. no 
rio, uma conversa com o antropólogo gilberto velho, 
professor da universidade federal do rio de Janeiro, 
sobre a polêmica que envolve as teorias de freyre. 

FERNANDO LOBO CARNEIRO - no ar em 12 de julho 
este episódio da série é dedicado ao mestre da 
engenharia fernando lobo Carneiro. A equipe do 
programa conversa com o professor ronaldo Carvalho 
battista, da Coppe, que explica a importância do 
estudo sobre resistência dos concretos, conhecido no 
exterior como “ensaio brasileiro”. Além disso, uma 
conversa com francisco e elizabeth, respectivamente 
irmão e filha de fernando lobo Carneiro. os outros 
entrevistados do programa são o professor nelson 
francisco favilla ebecken, que explica como lobo 
Carneiro levou o brasil a vencer o desafio de explorar 
petróleo em águas profundas, e o professor Alberto 
Coimbra, idealizador da Coppe, que fala sobre a 
criação da instituição e a contribuição de fernando 
lobo Carneiro nesse projeto.

LEOPOLDO NACHBIN - no ar em 19 de julho 
leopoldo nachbin, o mais representativo matemático 

Jornal do brasil - rio de Janeiro/rJ - 06/05/09

estado de minas - belo Horizonte/mg - 24/10/09
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brasileiro, é o personagem deste episódio da série 
Globo Ciência sobre grandes cientistas nacionais. A vida 
do matemático é contada pelos filhos, o jornalista luís 
nachbin e o matemático André nachbin, pesquisador 
do instituto nacional de matemática pura e Aplicada, 
o impA. ele faz uma espécie de visita guiada ao mundo 
da matemática e traça um panorama sobre o ensino 
dessa ciência no brasil. o Globo Ciência também 
conversa com o professor elon lages lima, mestre e 
doutor em matemática e pesquisador do impA, sobre o 
trabalho de nachbin. por fim, mauricio matos peixoto, 
um dos fundadores do impA, fala sobre os avanços da 
pesquisa matemática no brasil.

OswALDO CRUz - no ar em 26 de julho
o episódio é dedicado a um mito da ciência brasileira: 
oswaldo Cruz, o cientista que livrou o brasil de doenças 
como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. 
Além disso, ele foi protagonista da revolta da vacina, 
um dos episódios mais interessantes da nossa história. 
o Globo Ciência conversa com o pesquisador Carlos 
fidélis, sobre a campanha de saneamento do rio de 
Janeiro e a revolta da vacina, e com o neurocientista 
eduardo oswaldo Cruz, neto do cientista, sobre a 
vida dele em família. o programa também entrevista 
o pesquisador da fiocruz Jaime benchimol, que fala 
sobre o trabalho de oswaldo Cruz na erradicação 
da varíola, na descoberta da doença de Chagas, no 
combate à malaria e na reestruturação dos órgãos de 
saúde e higiene do brasil. A outra entrevista é com 
paulo gadelha, presidente da fiocruz, que fala sobre 
os problemas atuais da saúde pública no brasil e sobre 
as pesquisas em andamento na fundação instituto 
oswaldo Cruz.

vITAL BRAzIL - no ar em 2 de agosto
vital brazil mineiro de Campanha é o personagem 
deste episódio do Globo Ciência na série dedicada a 
grandes cientistas brasileiros. A equipe do programa 
visita a cidade de Campanha, onde entrevista o ex-
prefeito ronald ferreira, que conta o que aconteceu 
na cidade no dia em que vital brazil morreu. em são 

paulo, uma entrevista com o pesquisador giuseppe 
puorto, diretor do museu biológico do instituto 
butantan, sobre os avanços nas pesquisas com 
animais peçonhentos e Érico vital brazil, neto do 
homenageado. em niterói, o Globo Ciência visita 
o instituto vital brazil e conversa com o diretor 
científico luiz eduardo da Cunha. no rio de Janeiro, 
uma entrevista com lael vital brazil , filho dele.

BARTHOLOMEU DE gUsMÃO - no ar em 9 de agosto
bartholomeu de gusmão, o inventor do balão de ar 
quente, o aeróstato, é o personagem deste episódio. 
o programa conversa com o professor da ufrJ murillo 
florindo Cruz filho, economista, mestre e doutor em 
Ciências, sobre a vida e o trabalho do chamado “padre 
voador”. os outros entrevistados do programa são o 
professor Henrique lins de barros, do Centro brasileiro 
de pesquisas físicas, autor do livro Desafio de Voar, 
que explica o mecanismo que faz o balão subir, e o 
ex-ministro da infraestrutura ozires silva, engenheiro 
aeronáutico, ex-professor do instituto de tecnologia da 
Aeronáutica de são José dos Campos e ex-presidente 
da embraer. ele fala sobre a contribuição do brasil na 
indústria aeroespacial e as novidades no setor.

jOsÉ BONIFáCIO DE ANDRADA E sILvA
no ar em 16 de agosto
o programa mostra um lado menos conhecido do 
patriarca da independência: o de naturalista e 
mineralogista. o Globo Ciência conversa com o 
historiador e professor José murilo de Carvalho, 
da universidade federal do rio de Janeiro, sobre a 
atividade política de José bonifácio. Conversa também 
com martim Andrada, sétimo descendente em linha 
direta, sobre o lado familiar. A história do cientista é 
contada por Alex gonçalves varela, mestre e doutor 
em geociências e autor de várias obras sobre José 
bonifácio, e pelo professor Carlos Alberto lombardi 
filgueiras, da universidade federal do rio de Janeiro, 
doutor em Química e especialista em História da 
Ciência. Alex gonçalves varela fala sobre as pesquisas 
na área de mineralogia e Carlos Alberto filgueiras 
sobre os trabalhos de José bonifácio na área das 
Ciências naturais.

gRAzIELA MACIEL BARROsO
no ar em 23 de agosto
graziela maciel barroso, chamada de “primeira grande 
dama” da botânica brasileira, é a personagem deste 
episódio do Globo Ciência. o programa conta a história 
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dela através de entrevistas com três pesquisadoras 
do Jardim botânico do rio de Janeiro e ex-alunas 
de graziela: marli pires morim, mestre e doutora em 
Ciências biológicas, Ângela maria studart da fonseca 
vaz, mestre em botânica e doutora em biologia 
vegetal, e Ariane luna peixoto, também mestre em 
botânica e doutora em biologia vegetal. o programa 
conversa ainda com rafaela forzza, doutora em 
Ciências biológicas, e sérgio ricardo sodré Cardoso, 
doutor em Química biológica e também pesquisador 
do Jardim botânico. ele mostra como são feitas as 
pesquisas botânicas usando a biologia molecular. A 
história pessoal de graziela maciel barroso é contada 
pelo neto silvio peixoto.

sÉRgIO BUARQUE DE HOLANDA
no ar em 30 de agosto
o historiador e sociólogo sérgio buarque de 
Holanda é o personagem deste episódio da série 
Globo Ciência sobre grandes cientistas brasileiros. 

o programa traz entrevistas com a filha de sérgio 
buarque de Holanda, Ana de Holanda, e o neto Zeca 
buarque. eles falam sobre a vida do personagem 
em família, relembram histórias e cantam um 
samba que fizeram para sérgio buarque quando ele 
completou 60 anos. A obra do sociólogo é analisada 
pelos professores maria odila leite da silva dias, 
da puC de são paulo e da usp, edgar salvadori de 
decca, da universidade de Campinas, e luciano 
raposo de Almeida figueiredo, da universidade 
federal fluminense. 

ADOLPHO LUTz - no ar em 6 de setembro
Adolpho lutz, considerado o pai da medicina tropical 
e da zoologia médica no brasil, é o personagem 
deste episódio. A vida e a obra de lutz são contadas 
por Cristina luce, sobrinha-neta do cientista; luís 
fernando ferreira, doutor em medicina e pesquisador 
da fiocruz; silvana Calixto, bióloga e pesquisadora do 
instituto Adolpho lutz; José eduardo tolesano, também 
biólogo e pesquisador do instituto Adolpho lutz, e 
ricardo lourenço, doutor em medicina veterinária e 
pesquisador da fiocruz. 

LOUIs CRULs - no ar em 13 de setembro
o astrônomo louis Cruls é o personagem deste 
episódio. sua vida e a obra são contadas pelo bisneto 
dele, tadeu de Araújo penna, e por Christina Helena 
da motta barboza, engenheira e historiadora, mestre 
e doutora em História e pesquisadora do museu de 
Astronomia e Ciências Afins. para falar sobre a 
missão Cruls, que demarcou no planalto Central a 
área onde a nova capital brasileira seria construída, 
o Globo Ciência convida Jarbas silva marques, que 
integrou, em 2003, um grupo de pesquisadores que 
refez a expedição Cruls. outro integrante desse 
grupo de pesquisadores, ronaldo rogério de freitas 
mourão, astrônomo do observatório nacional e 
criador do museu de Astronomia e Ciências Afins, 
fala sobre as pesquisas de louis Cruls na área 
da Astronomia e ensina como se orientar pelas 
estrelas.

MARIO sCHÖNBERg - no ar em 20 de setembro
o físico mario schönberg, descobridor do efeito urca, 
que explica a explosão das estrelas, é o personagem 
deste episódio da série dedicada a grandes cientistas. 
A vida e a obra de schönberg são contadas pela filha 
dele, a geneticista Ana Clara guerrini schönberg; pelo 
professor da puC de são paulo, José luiz goldfarb, 
mestre em filosofia e História da Ciência, e doutor em 
História da Ciência; pela professora da usp, Amélia 
império Hamburger, mestre em física; e pelo professor 
da unicamp, ernesto Kemp, mestre e doutor em física. 
o programa também aborda o pensamento de mario 
schönberg sobre fenômenos paranormais, chamados 
por ele de parafísicos.

MANUEL AUgUsTO PIRAjá DA sILvA
no ar em 27 de setembro
manuel Augusto pirajá da silva, descobridor da 
classe mansoni do schistosoma, causador da 
esquistossomose, é o personagem deste episódio. 
A vida e a obra do pesquisador são contadas pelo 
sobrinho-neto fernando da rocha perez e pelo 
professor naftale Katz, da fioCruZ - mg, especialista 
em doenças infecciosas e parasitárias. o Globo 
Ciência também entrevista o biólogo roberto Henrique 
pinto moraes, mestre em entomologia e pesquisador 
do instituto butantan, que estuda o controle biológico 
do caramujo hospedeiro do schistosoma. o episódio 
traz ainda entrevistas com o professor sérgio verjovski 
Almeida, da usp, mestre e doutor em biofísica e 
integrante do grupo de pesquisadores que fez o 
sequenciamento do genoma do schistosoma, e a 
pesquisadora do instituto butantan, luciana Cezar de 
Cerqueira leite, doutora em bioquímica que, a partir 
do sequenciamento genético, pesquisa uma vacina 
contra a doença.

CELsO FURTADO - no ar em 4 de outubro
programa dedicado a Celso furtado, o mais influente 
economista brasileiro do século XX. A vida de Celso 
furtado é contada pelo professor luiz gonzaga belluzzo, 
da universidade de Campinas, doutor em economia e 

presidente do Centro internacional Celso furtado de 
políticas para o desenvolvimento. Quem também dá 
entrevista é a viúva do economista, a jornalista rosa 
freire d’Aguiar furtado. para discutir as ideias de Celso 
furtado, o Globo Ciência convida dois conhecidos 
economistas brasileiros: Carlos lessa, ex-presidente 
do bndes e professor emérito da universidade federal 
do rio de Janeiro, e maílson da nóbrega, ex-ministro 
da fazenda.

EDgARD ROQUETTE-PINTO - no ar em 11 de outubro
A vida e a obra do pai da radiodifusão e um dos 
grandes antropólogos brasileiros é contada por 
dominichi miranda de sá, mestra e doutora em 
História social, professora e pesquisadora da 
fundação oswaldo Cruz e coautora de um livro 
sobre edgard roquette-pinto. o programa também 
conta com a participação do radialista e mestre em 
Comunicação social, luiz Carlos saroldi, do neto 
Cláudio roquette-pinto bojunga, jornalista, professor 
e escritor, e pela professora maria fátima roberto 
machado, da universidade federal do mato grosso, 
mestra e doutora em Antropologia social. o Globo 
Ciência visita também a Casa indígena de Cuiabá, que 
abriga índios da tribo dos paresi. A tribo foi estudada 
por roquette-pinto durante a expedição que fez junto 
com o marechal rondon, e mostra como são feitos os 
estudos antropológicos. 

EURYCLIDEs DE jEsUs zERBINI
no ar em 18 de outubro
A história do médico que fez o primeiro transplante 
de coração no brasil é contada pelo doutor euclydes 
marques, professor emérito da faculdade de medicina 
da universidade de são paulo e pesquisador-
colaborador do instituto do Coração, o incor, que ajudou 
o dr. Zerbini no primeiro transplante. Acompanhamos 
ainda a entrevista com o professor Jorge Kalil, diretor 
do laboratório de imunologia do incor e presidente do 
Conselho Curador da fundação Zerbini; o professor 
Adib Jatene, primeiro médico a implantar uma ponte 
de safena aqui no brasil; e o doutor noedir Antônio 
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groppo stolf, professor da usp, presidente do Conselho 
diretor e diretor da divisão de Cirurgia do instituto do 
Coração. A vida pessoal do cientista é lembrada pelo 
filho ricardo Zerbini.

ALEXANDRE RODRIgUEs FERREIRA
no ar em 25 de outubro
A história do naturalista que chefiou a expedição 
filosófica pelas Capitanias do grão-pará, rio negro, 
mato grosso e Cuiabá é contada pelo professor ronald 
José raminelli, da universidade federal fluminense, 
mestre e doutor em História social; pelo professor 
mauro Cezar Coelho, da universidade federal do 
pará, mestre em História social da Cultura e doutor 
em História social; pela doutora em educação maria 
elice prestes, e pelo cientista paulo emílio vanzolini, 
professor emérito da universidade de são paulo, 
médico, doutor em Ciências biológicas e um dos mais 
importantes zoólogos brasileiros. 

FRITz FEIgL - no ar em 1 de novembro
o químico fritz feigl, austríaco naturalizado brasileiro, 
é o personagem deste episódio. para mostrar a vida e 
a obra do criador da análise de toque, o Globo Ciência 
conversa com evelyn freier milsztajn, sobrinha de fritz 
feigl e presidente da Associação religiosa israelita, 
max nahmias, diretor do museu Judaico do rio de 
Janeiro. também conversa com o farmacêutico, mestre 
e doutor em Química Ângelo da Cunha pinto, professor 
do instituto de Química da universidade federal do 
rio de Janeiro; com Aída espínola, companheira de 
trabalho de fritz feigl, mestre, doutora e pós-doutora 
em Química, e com o professor Cláudio Cerqueira 
lopes, também da ufrJ, graduado em farmácia e 
mestre, doutor e pós-doutor em Química. o programa 
mostra como são feitos os testes com luminol na 
investigação de crimes.
 
jOÃO BARBOsA RODRIgUEs
no ar em 8 de novembro
A história desse professor de desenho que se tornou 
um grande cientista é contada pela pesquisadora da 

fundação oswaldo Cruz, magali romero sá, mestre em 
Ciências biológicas e doutora em História e filosofia 
da Ciência; pelo artista plástico ronaldo pereira 
rego, descendente de João barbosa rodrigues; pelo 
professor lúcio menezes ferreira, da universidade 
federal de pelotas, mestre e doutor em História, e por 
Cláudio nicoletti, mestre em botânica, doutorando em 
biologia vegetal e pesquisador do Jardim botânico do 
rio de Janeiro. 

jOsÉ LEITE LOPEs - no ar em 15 de novembro
o físico José leite lopes estudou a integração de 
forças fundamentais da natureza e previu a existência 
de uma nova partícula, chamada bóson Z-zero. A vida 
e a obra do cientista são lembradas pelos filhos dele, o 
doutor em Antropologia social José sérgio leite lopes, 
professor da universidade federal do rio de Janeiro, e 
Ângela mousinho leite lopes, professora da escola de 
belas Artes da ufrJ. o trabalho dele é contado pelo 
pesquisador do Cbpf e professor da uerJ francisco 
Caruso, pelo doutor em física teórica prof. José Antônio 
martins simões, professor emérito da universidade 
federal do rio de Janeiro, e pela professora sandra 
Amato, também da ufrJ, mestra e doutora em física.
 
CÉsAR LATTEs - no ar em 22 de novembro
este episódio do Globo Ciência é dedicado ao físico 
César lattes, um dos descobridores da partícula 
subatômica píon. o programa conversa com a filha 
mais velha do cientista, maria Carolina lattes; com a 
doutora em História Ana maria ribeiro de Andrade, 
pesquisadora do museu de Astronomia e Ciências Afins 
do ministério da Ciência e tecnologia; com o físico 
Alfredo marques de oliveira, do Centro brasileiro de 
pesquisas físicas; e com um ex-aluno de César lattes, o 
professor edison Hiroyuki shibuya, da universidade de 
Campinas, consultor do Centro brasileiro de pesquisas 
físicas e de universidades do Japão e da bolívia. os 
entrevistados falam sobre a vida de lattes, analisam 
a obra e a importância dele para o desenvolvimento da 
ciência no brasil, além de falarem sobre as pesquisas 
atuais no campo da física.

jOHANNA DÖBEREINER - no ar em 29 de novembro
este episódio fala sobre a autora de estudos sobre o 
papel das bactérias na fixação biológica do nitrogênio. 
o programa, todo gravado em seropédica, no rio de 
Janeiro, visita o sítio da cientista e conversa com 
o marido dela, Jürgen döbereiner, mestre e doutor 
em medicina veterinária e pesquisador da embrapa. 
na embrapa Agrobiologia, a equipe entrevista os 
pesquisadores maria Cristina prata neves, doutora em 
fisiologia vegetal, ex-aluna, colaboradora e ex-chefe da 
doutora Johanna; vera lúcia divan baldani e o professor 
José ivo baldani. todos eles são mestres e doutores em 
Ciências do solo e também trabalharam com a cientista. 
os entrevistados falam sobre a vida e o trabalho da 
doutora Johanna döbereiner, sobre a importância dela 
para a ciência e sobre a continuidade de suas pesquisas.
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outro programa que me marcou foi o sobre florestas, desmembrado em dois episódios. nele fomos à Amazônia 
entender a constituição de uma das maiores florestas do mundo, suas peculiaridades, seus desafios e a importância 
botânica, hídrica e para o clima do mundo. Caxiuanã foi nosso destino. fiz uma passagem a 52 metros de altura, 
vendo a copa das árvores daquela imponente floresta. A emoção foi grande! 

os programas contidos na série Empreendedorismo foram marcantes, porque vimos vários projetos científicos feitos 
dentro ou fora do ambiente acadêmico, mostrando que ciência está presente em tudo na vida e que o país tem um 
grande potencial humano para desenvolver produtos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas.

homenagem aos grandes

este ano estamos fazendo a série sobre grandes cientistas brasileiros, a vida e a obra desses grandes nomes que 
marcaram a história mundial. vimos a vida de personagens como o geógrafo milton santos, o médico Josué de 
Castro, que fez o mapa da fome no brasil, o naturalista fritz muller, a psiquiatra nise da silveira, a agrônoma Johana 
dobereiner, o educador paulo freire, o radialista e antropólogo edgard roquette-pinto, o mineralogista djalma 
guimarães, o cardiologista euryclides Zerbini, o matemático leopoldo nachbin, o físico César lattes, o astrônomo 
luís Cruls, os microbiologistas manoel pirajá da silva, Carlos Chagas, Adolpho lutz. enfim, percorremos várias áreas 
do conhecimento. e o programa também tem a função de resgatar a memória dessas pessoas ilustres que tanto 
contribuíram para o desenvolvimento do nosso país. 
 
fiquei muito feliz com a indicação ao troféu raça negra 2009 na categoria melhor apresentador de tv. A iniciativa é 
muito importante por indicar e premiar profissionais que se destacam nas diversas áreas. o evento a cada ano ganha 
uma dimensão maior, atraindo o olhar da imprensa e do público que lota a sala são paulo anualmente. o importante 
é que faz com que nós, negros, tenhamos visibilidade. Consequentemente, isso lança a sociedade à reflexão, que 
passa a entender que é necessário superar o preconceito racial, tão arraigado e, ao mesmo tempo, tão invisível na 
nossa sociedade. 

por outro lado, acho que bons ventos já anunciam uma nova era. o país está mudando e o mundo evoluindo em 
relação a essa questão. vejamos: a nação mais influente do globo tem um representante negro e isso é sinal de que 
a humanidade dá novos passos. Quem sabe, um dia, sejamos todos iguais na lei e de fato; fico na torcida para que as 
oportunidades estejam ao alcance de todos, sobretudo dos que labutam sua história. 

Cor premiada: finalista do Troféu Raça Negra 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

A 7ª edição do Troféu Raça Negra, prêmio que destaca iniciativas que valorizam a inclusão 
do negro na sociedade, tem este ano um vencedor que leva a cara do Canal. Alexandre 
Henderson, à frente do programa Globo Ciência, foi eleito na categoria melhor apresentador 
de televisão. Abaixo, Henderson relembra um pouco de sua trajetória. 

por: Alexandre Henderson, apresentador do Globo Ciência

A oportunidade inicial de mostrar meu trabalho como apresentador foi com o programa Nota 10, que integrava o 
projeto A Cor da Cultura. o projeto tinha como premissa tratar a importância de se trabalhar a questão racial na 
educação. Acho fundamental, porque é na infância que se constrói a autoestima e um olhar positivo de nós mesmos. 
se o mundo não representa igualitariamente e de forma qualificada a todos, logicamente os grupos mantidos na 
invisibilidade estarão em desvantagem. isso afeta a vida de quem não tem uma base familiar ou de formação, ainda 
mais em um mundo em que as oportunidades não são acessíveis a todos. 
 
ser negro em um mundo que sempre o representou de modo negativo ou invisível, quando não simplista e equivocado, 
é um desafio. o programa mostrou que a escola tem papel imprescindível na questão racial. o Nota 10 fez com que 
professores do país mergulhassem nesse universo e revissem seus próprios preconceitos, muitas vezes escondidos. 
As escolas, parte da sociedade, também se questionaram sobre essas questões. o futura deu um passo muito 
importante, trazendo para o audiovisual uma abordagem que a sociedade brasileira ainda insiste em não discutir. 

uma lupa para a ciência

Apresento desde 2007 o Globo Ciência, um programa que faço com muito gosto e que considero um grande presente 
na minha vida. o maior desafio é transportar alguns temas técnicos para uma linguagem palatável, que prenda o 
público e que seja próxima da realidade dos telespectadores. 
e a resposta vem das pessoas, que têm um olhar muito respeitoso com o meu trabalho. fico muito feliz quando me 
param na rua e dizem que, através do Globo Ciência, aprendem assuntos diversos. Acho que essa identificação vem da 
leveza e do amor que tenho pelo meu trabalho. Aprendo diariamente. Já tive oportunidade de me emocionar em muitas 
entrevistas e de estar com grandes cientistas brasileiros, com jovens que serão futuros pesquisadores brasileiros e 
com pessoas muito simples de norte a sul desse país. 
 
lembro-me de programas como Razão e Emoção, de 2008, que tivemos o privilégio de gravar em Coimbra, portugal 
e no maranhão. nesse episódio, conversamos com as mulheres quebradeiras de coco babaçu e vimos que as lutas 
e os desafios diários e históricos se assemelham na essência aos vividos por todas as minorias no mundo, que lutam 
por seus direitos e que têm que encarar adversidades e deveres que muitas vezes não condizem com suas culturas. 
Como entender regras que são comuns a todos, mas que são traduzidas e interpretadas por grupos sociais distintos, 
que vivem realidades de vida diferentes? esse era o questionamento do programa.
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GLOBO ECOLOGIA

o Globo Ecologia 2009 inicia o ano com uma série 
especial de dez episódios sobre alimentos. os episódios 
mostram o processo de produção e distribuição dos 
alimentos, com destaque para os atuais padrões 
de consumo. A equipe vai em busca das principais 
iniciativas de saneamento básico e soluções para a 
remoção de lixo nas áreas urbanas. em seguida, uma 
série de cinco episódios sobre resíduos, um dos maiores 
problemas da atualidade. A questão das espécies em 
extinção no brasil é o tema da terceira série e revela o 
trabalho de biólogos na luta pela preservação das 395 
espécies ameaçadas no país.

do paraíba, no rio de Janeiro.
O AvANÇO DA sOjA - no ar em 9 de maio
neste episódio, aprendemos sobre a origem da soja e 
por que ela se adaptou tão bem ao brasil. o expectador 
acompanha o trabalho de pesquisadores da embrapa 
que fizeram com que a soja se desenvolvesse no país. 
no segundo bloco, a expansão desta cultura e os 
impactos ambientais que este avanço tem provocado 
no meio ambiente, principalmente no Cerrado 
brasileiro, o ecossistema mais impactado por esta 
expansão.

A EXPANsÃO DA CANA-DE-AÇúCAR
no ar em 16 de maio
o mapa do agronegócio no brasil. por que nosso país 
se coloca no planeta como um grande celeiro? o maior 
produtor de alimentos do mundo ainda tem capacidade 
para dobrar a área cultivada. no primeiro bloco, 
mostramos o mapa do agronegócio no país. o segundo 
bloco é dedicado à cultura da cana. os impactos da 
produção canavieira no meio ambiente e o que fazer 
para minimizá-los.

AgRICULTURA ORgÂNICA - no ar em 23 de maio
o episódio apresenta um passo a passo da agricultura 
orgânica, sem agrotóxicos. mostra que o modelo visa 
proporcionar saúde para quem produz e consome, 
além de reduzir os impactos ambientais da produção 
de alimentos. o programa refaz o caminho dos pontos 
de venda até a origem dos produtos, mostrando as 
diferenças da produção no campo em relação ao 
sistema convencional.

AgRICULTURA FAMILIAR - no ar em 30 de maio
o programa mostra a importância da agricultura familiar 
como fonte de preservação cultural, ambiental, social e 
econômica para o brasil. uma atividade responsável 
por 10% do produto interno bruto do país. A equipe do 
Globo Ecologia viaja para as cidades de brazilândia, no 
distrito federal, e Cruz das Almas, na bahia. nos dois 
locais, nossa equipe mostra o dia a dia dessas famílias. 

PEIXEs DE ágUA DOCE - no ar em 6 de junho

A produção de peixes e o desafio da sustentabilidade. 
o programa mostra como as atividades econômicas 
e a urbanização interferem nos estoques pesqueiros. 
também apresenta as pesquisas que estão sendo 
realizadas para tornar a criação de pescado em 
cativeiro mais sustentável. e revela ainda a corrida 
contra o relógio para evitar a extinção do surubim do 
paraíba.

EMBALAgENs - no ar em 13 de junho
o episódio fala sobre a preocupação da indústria de 
embalagens em reduzir cada vez mais o gasto com 
recursos naturais e energia. Aprendemos como e por 
que as embalagens ganharam tanta força na sociedade 
de hoje. em piracicaba, uma lei municipal proíbe o uso 
de sacos plásticos no comércio e incentiva o uso de 
sacolas retornáveis em supermercados e padarias. 
Quem agradece é o meio ambiente.

EROsÃO gENÉTICA - no ar em 20 de junho
A perda de espécies selvagens de plantas pode 
comprometer a oferta de alimentos no futuro. o 
programa mostra as causas e as consequências da 
erosão genética - o nome dado à extinção dessas 
espécies. o episódio também apresenta o trabalho 
de cientistas brasileiros para tentar preservar esses 
recursos para as futuras gerações através de bancos de 
sementes, conservação in vitro e coleções ativas. 

temA: ecologia e ecossistemas
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1990
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
pArCeiro: tv globo

ApresentAdor: Max Fercondini é ator. Atuou 
nas novelas Páginas da Vida, Ciranda de Pedra, Sete 
Pecados, entre outras. todas na rede globo.

sinopses por episódio (20 minutos):

ARROz E FEIjÃO - no ar em 25 de abril
o Globo Ecologia inicia a série “do prato à 
terra”perguntando: de que maneira o que a gente 
come afeta o meio ambiente? o programa traça um 
panorama da base alimentar do brasileiro. e mostra 
que a urbanização afastou o consumidor da origem 
do alimento. o episódio mostra ainda os impactos da 
produção da base do cardápio nacional: o arroz e o 
feijão. e revela como reverter esse problema.

O IMPACTO DA CARNE - no ar em 2 de maio
o programa fala dos impactos da modernização da 
agricultura e da pecuária no brasil. mostra que o 
modelo de produção trazido pela revolução verde 
levou à expansão das fronteiras agrícolas. o episódio 
também revela o quadro dramático do avanço do gado 
sobre a floresta amazônica e o custo ambiental da 
carne. o episódio compara os efeitos a longo prazo 
dessa atividade com a degradação registrada no vale 
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O AQUECIMENTO gLOBAL E O FUTURO DA 
AgRICULTURA NO BRAsIL - no ar em 27 de junho
o que pode acontecer com a agricultura brasileira 
diante do aquecimento global? pesquisa realizada 
pela embrapa informática Agropecuária indica que a 
geografia da produção agrícola brasileira pode mudar 
caso nenhuma intervenção seja feita para amenizar os 
efeitos do aquecimento global. Alguns exemplos são as 
plantações de café longe do sudeste, cana no sul do 
país e mandioca fora do semiárido.

LIXO URBANO - no ar em 4 de julho
para onde vai o lixo que produzimos nas nossas casas? 
partindo dessa pergunta, o Globo Ecologia discute o 
problema do lixo urbano. o programa traz a história da 
nossa relação com os resíduos, os impactos causados 
pelo descarte inadequado no ambiente e as novas 
tecnologias de tratamento do lixo já em uso no brasil e 
no mundo. e mostra ainda como funciona uma central 
de gerenciamento de resíduos.

O vALOR DO LIXO - no ar em 11 de julho
neste episódio, o telespectador percebe que o aterro 
sanitário está longe de ser a melhor opção de destino 
do resíduo urbano. na europa, esse resíduo é muito 
usado nos fornos das indústrias de cimento, o que no 
brasil ainda é uma novidade. A cidade de Cantagalo 
é um exemplo bem-sucedido no tratamento de seus 
resíduos e uma das poucas no país a destinar parte 
deles às indústrias de cimento.

LIXO TECNOLógICO - no ar em 18 de julho
o programa mostra a importância da destinação segura 
do lixo eletrônico: resíduos repletos de substâncias 
tóxicas e que crescem na mesma proporção da inovação 
tecnológica. o episódio fala sobre as iniciativas de 
resgate desses equipamentos e de reaproveitamento 
dos componentes, através de uma cadeia chamada 
logística reversa. por fim, uma reflexão sobre a 
necessidade de regulamentação do setor.

REsíDUOs DA RECICLAgEM - no ar em 25 de julho

bloco um perfil do entomólogo Ângelo machado.
O MUTUM-DO-sUDEsTE - no ar em 15 de agosto
o episódio mostra como funciona o programa de 
reintrodução do mutum-do-sudeste, que se encontra 
ameaçado de extinção. o mutum-do-sudeste 
desapareceu da mata Atlântica fluminense por causa 
da caça. Hoje ele está sendo reintroduzido na reserva 
ecológica de guapiaçu, no estado do rio de Janeiro, 
um dos últimos refúgios da mata de baixada do país.

O CONCON DA REsTINgA - no ar em 22 de agosto
o formigueiro do litoral vive somente na restinga 
de massambaba, que vai de saquarema até Arraial 
do Cabo, na região dos lagos, no rio de Janeiro. A 
destruição do seu habitat pode levar à extinção dessa 
espécie ainda pouco conhecida pelos pesquisadores e 
pela população. A ideia é criar o parque da Costa do 
sol para proteger a espécie e, assim, tirá-la da lista das 
ameaçadas de extinção.

LOBO-gUARá - no ar em 29 de agosto
o programa mostra como se encontra o Cerrado, um dos 
ecossistemas mais ameaçados de extinção no brasil. na 
serra da Canastra, em minas gerais, o projeto lobos da 
Canastra trabalha com a conservação do lobo-guará e 
de seu ecossistema, o Cerrado. As principais ameaças 
que esses animais sofrem são: a destruição do habitat 
e as doenças transmitidas por cães domésticos. nossa 
equipe participou de uma campanha de vacinação de 
cachorros nas fazendas da região.

EsPÉCIEs QUE AMEAÇAM EsPÉCIEs
no ar em 5 de setembro
o mico-leão-dourado e o sagui da serra escuro estão 
sendo ameaçados por uma outra espécie - o mico-
estrela, que saiu de seu habitat, o nordeste, pelas 

todo processo de transformação gera resíduos e com 
a reciclagem não é diferente. o programa mostra o 
que é feito com esse material nos dois segmentos que 
mais crescem da cadeia de reaproveitamento: o do 
alumínio e o de pet. entendemos como funciona esse 
ciclo contínuo de reutilização, onde o que é rejeitado 
por uma empresa se transforma em fonte de renda para 
outra indústria.

REsíDUO INDUsTRIAL - no ar em 1 de agosto
o Globo Ecologia mostrar os resíduos industriais de 
dois componentes do automóvel: o catalisador e o 
pneu. no posto do detran, o veículo do apresentador 
max fercondini é reprovado por causa desses dois 
elementos. no campo, a reportagem mostra o que fazer 
quando esses componentes não funcionam mais. o 
caminho da reciclagem dos pneus e dos catalisadores é 
o tema do programa de hoje.

O LIvRO vERMELHO - no ar em 8 de agosto
o programa mostra os critérios adotados pelo ministério 
do meio Ambiente para a inclusão das espécies da fauna 
brasileira na lista dos animais ameaçados de extinção. 
na última lista, 627 espécies estão ameaçadas. o 
apresentador max fercondini entrevista um dos editores 
do Livro Vermelho, o biólogo Adriano paglia. no segundo 

mãos do homem. Aqui no sudeste, o mico-estrela 
disputa alimento e pode transmitir doenças para as 
espécies endêmicas da mata de baixada e da mata 
Atlântica. estudos pretendem descobrir a melhor forma 
de tirar a espécie invasora desses dois biomas. 

ágUAs LIMPAs PARA O PATO-MERgULHÃO
no ar em 12 de setembro
o Cerrado é um ecossistema seco, sem água, certo? 
errado. neste programa nossa equipe viaja até a 
serra da Canastra e mostra uma região com um 
grande potencial hídrico, que abriga as nascentes de 
importantes rios como o são francisco. local ideal para 
que uma espécie criticamente ameaçada de extinção 
consiga sobreviver. Quem é ela? o pato-mergulhão.

O FAvEIRO DE wILsON E As vEREDAs
no ar em 19 de setembro
o faveiro de wilson só é encontrado na região central 
do estado de minas gerais. A árvore foi descoberta 
em 1969, mas foi só a partir de 2003 que começou a 
ser estudada. É uma espécie muito rara e importante 
para aquele ecossistema. Já as vereda, estão sendo 
ameaçadas pelas queimadas e ficam no extremo norte 
de minas gerais. um verdadeiro oásis em pleno sertão 
mineiro. A grande questão é que tudo isso pode sumir.

MARIsMAs, DUNAs, BANHADOs E PAMPAs
no ar em 26 de setembro
o Globo Ecologia leva o telespectador ao extremo 
sul do brasil, quase na fronteira com o uruguai. no 
rio grande do sul, nossa equipe conhece os diversos 
ecossistemas que compõem a lagoa dos patos, o 
maior complexo lagunar do mundo. marismas, dunas, 
banhados, pampas e o mar. na água, botos, toninhas 
e leões-marinhos. As ameaças a essas espécies e ao 
ecossistema são os assuntos do programa.

116 117



ConsultoriA: 
série alimentos - Lívia Barbosa
possui graduação em museologia pela museu 
Histórico nacional (1969), graduação em Ciências 
sociais pela universidade do estado do rio de Janeiro 
(1970), mestrado em Ciências sociais pela university 
of Chicago (1975), doutorado em Antropologia social 
pelo museu nacional - universidade federal do rio de 
Janeiro (1986), pós-doutorado pela universidade de 
tóquio (1996) e pós-doutorado pelo museu nacional 

- universidade federal do estado do rio de Janeiro 
(1996). Atualmente é membro do Conselho diretor da 
universidade Cândido mendes, autônoma da escola 
superior de propaganda e marketing, diretora do 
Centro de Altos estudos de propaganda e marketing 
da escola superior de propaganda e marketing - 
espm e presta consultoria para a rede globo de 
televisão. tem experiência na área de Antropologia, 
com ênfase em teoria Antropológica.

MANgUEzAIs: BERÇáRIOs DE vIDA
no ar em 3 de outubro
o manguezal é um ecossistema que ocorre em 
praticamente todo o litoral brasileiro. É um berçário de 
vida para inúmeras espécies de peixes, caranguejos e 
camarões. sem o manguezal, a vida não se renova. no 
Globo Ecologia, conhecemos os mangues conservados 
de Canavieiras, no sul da bahia, onde foi criada uma 
reserva extrativista marinha. 

CAvERNAs DO BRAsIL - no ar em 10 de outubro
no vale do Alto ribeira se concentra o maior número de 
cavernas: mais de 300. lá a ameaça é um decreto que 
pretende classificar as cavernas em relação ao grau de 
relevância. para os espeleólogos, todas as cavernas 
são importantes do ponto de vista cultural, histórico e 
geológico. Atualmente, é feito no local um trabalho de 
manejo em 32 cavernas para saber qual o impacto da 
presença do homem.

FUNgOs DA AMAzôNIA - no ar em 17 de outubro
o programa mostra a diversidade dos fungos da 
Amazônia e vai em busca de um cogumelo luminoso 
ameaçado de extinção, que só existe neste lugar. o 
reino dos fungos é ainda pouco estudado na natureza, 
mas fundamental para manter uma floresta inteira em 
pé. o episódio mostra curiosidades sobre os cogumelos, 
como uma espécie pouco valorizada no brasil, mas que 
é considerada uma iguaria em países da europa. 

ARIRANHAs DO PANTANAL - no ar em 24 de outubro
no Globo Ecologia, uma viagem ao sul do pantanal do 
mato grosso do sul. As ameaças a este impressionante 
ecossistema e a incrível diversidade biológica são os 
assuntos deste programa. de barco, de carro e a cavalo, 

nossa equipe participa de uma expedição por dois rios 
pantaneiros em busca das ariranhas e descobre que 
andar pelo pantanal é se surpreender a todo instante.

LAgARTINHO DO PAMPA - no ar em 31 de outubro
o episódio mostra a riqueza do bioma pampa e as 
características do lagartinho do pampa, animal que 
está prestes a entrar na lista vermelha de espécies 
em extinção. ele só existe neste ecossistema e sofre 
ameaça pela sombra de árvores exóticas, como o 
eucalipto. o programa faz uma longa caminhada pelos 
campos naturais e explora os potenciais e as ameaças 
de um lugar que ainda é pouco preservado. 

CAMPOs DE ALTITUDE DA MATA ATLÂNTICA
no ar em 7 de novembro
o sapo flamenguinho vive em campo de altitude 
acima de dois mil metros. É uma espécie que pode 
entrar para a lista das ameaçadas de extinção, caso 
a temperatura da terra aumente. estudos estão sendo 
feitos para saber mais sobre a rotina desse anfíbio que 
virou símbolo do parque nacional do itatiaia, no estado 
do rio de Janeiro, onde a espécie ainda é facilmente 
encontrada. A reprodução vai até dezembro.

váRzEAs DO CERvO DO PANTANAL
no ar em 14 de novembro
neste episódio, vemos o que acontece com o meio 
ambiente de uma região quando uma usina hidrelétrica 
é construída. nossa equipe acompanha o trabalho de 
cientistas, no interior de são paulo, que estudam o cervo 
do pantanal em cativeiro. os animais foram resgatados no 
momento do enchimento de um reservatório. Aprendemos 
também que a várzea é o primeiro ecossistema a ser 
destruído por causa da hidrelétrica. 
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série resíduos - Claudio Mahler
graduado em engenharia Civil (1971) e em psicologia 
(1988), completou o mestrado (1974) e o doutorado 
em geotecnia pela universidade federal do rio de 
Janeiro (1994). fez pós-doutorado na universidade de 
osnabrück (2001) e na faculdade de saúde pública da 
universidade de são paulo (2006), onde também obteve 
o titulo de livre docente. Atualmente, é professor 
associado ii na universidade federal do rio de Janeiro 
(Coppe). É líder do grupo de estudos em tratamento 
de resíduos na ufrJ. tem, desde 1995, projetos com 
a Alemanha, financiados pela fundação volkswagen, 
dAAd e ministérios do Ambiente e educação. 
orientou 43 teses de mestrado e 16 de doutorado. tem 
experiência na área de engenharia Civil, com ênfase 
em geotecnia Ambiental, atuando principalmente nos 
seguintes temas: resíduos sólidos, solos não saturados, 
solos contaminados, tratamento e recuperação dos 
solos, aterros e fluxo de contaminantes. É, atualmente, 
diretor de Administração e finanças da fAperJ e 
coordenador dos cursos de pós-graduação da decania 
do Centro de tecnologia da ufrJ. É pesquisador 1C 
no Cnpq e membro coordenador junto à Comunidade 
europeia no projeto riskcycle.

série espécies em extinção - Adriano Paglia 
biólogo, formado pela universidade federal de 
viçosa. possui mestrado e doutorado em ecologia, 
Conservação e manejo de vida silvestre (eCmvs), 
pela universidade federal de minas gerais. escreveu 
11 artigos em periódicos especializados e 30 
trabalhos em anais de eventos. possui 19 capítulos de 
livros publicados. entre 1991 e 2005, participou de 10 
projetos de pesquisa, sendo que coordenou 4 destes. 
Atualmente, é professor do Centro universitário 
metodista de minas - izabela Hendrix e coordenador 
de planejamento territorial da ong Conservação 
internacional (Ci-brasil), tendo sido um dos editores 
do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 
Extinção, publicado em novembro de 2008. 

Ficha tÉcnica
direção: vinicius reis
direção geral: Claudio savaget
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produção executiva: elza Kawakami
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Câmeras: Antonio gurgel e bruno prada
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produtora realizadora: raíz savaget Comunicação

CANAL FUTURA
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Leadership initiative: Educação no Século XXI 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

reunir os maiores talentos mundiais em educação. mas não só isso. dar grande ênfase para a participação de 
líderes de diferentes partes do planeta com ampla experiência e capacidade de tornar realidade ideias e teorias no 
campo pedagógico. modelar e construir ferramentas para grandes mudanças sociais, com vistas à inovação social e 
à solução de problemas comuns. 

Apresentar estratégias inteligentes para toda a sociedade no que tange a políticas públicas em educação e, 
finalmente, mostrar que a universidade é também um campo de ação, além de sua produção acadêmica. estes são 
os grandes objetivos do evento internacional que acontece em Harvard, o Ali, ou Advanced leadership initiative. 
não por acaso, um time de feras mundiais em educação está se reunindo entre os dias 12 e 14 de março, na 
renomada Harvard business school. especialistas do calibre do ministro da educação da finlândia, timo lankinen, 
um dos países com melhor performance no teste internacional pisA; de rosabeth moss Kanter, uma das 50 mulheres 
mais influentes do mundo, também pesquisadora e professora da Harvard business school, ou do ex-ministro da 
educação do brasil, paulo renato souza, um dos grandes responsáveis pela criação dos parâmetros Curriculares 
nacionais e de testes de performance para instituições de ensino e alunos. 

Alguns consensos prevalecem na discussão em campo. o primeiro deles é que o debate dos papéis da educação na 
formação de uma sociedade ultrapassa os limites territoriais ou nacionais, posto que o que está em pauta atinge 
níveis globais. nada mais sensato do que imaginar que as soluções também apareçam a partir do encontro, do 
diálogo e da troca entre diferentes nações. o conceito de comunidade global delineia o pano de fundo das discussões 
travadas nesta que é uma das mais prestigiosas universidades do mundo. 

e nessa discussão acalorada não faltam questões provocadoras: o que podemos chamar de desafios da educação 
para o século XXi e qual é o papel das lideranças em educação ao endereçar essas questões? Como a educação tem 
preparado estudantes para uma cidadania democrática? Qual o papel de empreendedores sociais na melhoria da 
educação? Como líderes podem promover a inovação educacional? 

o desafio da educação relevante
A primeira mesa do dia, que sucedeu a abertura do encontro feita por fernando reimers (Harvard graduate school of 
education) e rosabeth moss (Harvard business school), foi liderada pelas estudiosas Kathleen mcCartney (reitora da 
faculdade de educação de Harvard), deborah meier (mission Hill e universidade de nova iorque) e stacey Childress 
(Harvard business school). 

Kathleen mcCartney abriu sua apresentação com a frase: “A educação é o direito humano do momento. não é 
possível que um país cresça e se desenvolva sem investimento em educação”, afirmou a reitora. Apesar de serem 
uma nação rica, os euA não escapam de índices pouco louváveis no que tange à educação fundamental. no teste 
internacional pisA, que avalia alunos de dezenas de países (ricos e pobres) e verifica sua performance em língua, 
ciência e matemática, os euA amargaram o 25° lugar, muito atrás de nações como finlândia, Coreia, suíça e Canadá. 
o que dá certo em um país pode ser simplesmente copiado por outro? existe um caminho certeiro para se aplacar 
dificuldades comuns no campo da educação? o que priorizar quando os recursos são escassos? formação de 
professores ou educação infantil? políticos, em geral, não gostam de investir em educação porque anos se passam 
sem que se tenha um resultado concreto e visível para seus possíveis eleitores. educação é, antes de tudo, processo. 
leva tempo para uma iniciativa se mostrar efetiva, concreta. muitas vezes toda uma geração. 

e quais seriam as habilidades básicas para os cidadãos do século XXi? parece haver concordância nesse quesito: 
capacidade de trabalhar em colaboração; capacidade de inovar; habilidade de criar frente a atribulações e problemas 
aparentemente de difícil solução. mas a escola que temos hoje está formando alunos para essas habilidades? ou 
perdeu o trem da história? 

A expert debora meier foi enfática em dizer que uma educação de qualidade só acontece quando o professor e o 
aluno encontram algo que valha a pena ser ensinado. nessa interseção entre professor>conteúdo>aluno, se dá a 
excelência na educação. Aquela educação nutrida por significado, por sentido. 

finalizando a instigante mesa de abertura, stacey Childress reforçou para o público a importância de ações 
empreendedoras ao redor da escola, pela escola, para a escola. e afirmou que professores expostos a constante 
treinamento e capacitação de fato apresentam melhores resultados se comparados a professores com menos treino. 
Quem ganha no final é o aluno, que aprende mais e melhor. e a nação, que a longo prazo pode vislumbrar a superação 
de desafios porque pode contar com um time de cidadãos preparados para olhar de frente as dificuldades e gerar 
soluções inovadoras, criativas e inspiradoras a partir delas, concluiu stacey. 

entre uma mesa e outra, fomos brindados com as vozes afinadas e harmoniosas do boston Children’s Chorus. em Harvard, 
até a apresentação de um coral traz aspectos para discussão dos especialistas em educação. Qual o papel da educação 
artística no desenvolvimento da excelência acadêmica e do caráter? o que os jovens que participam do coral ganham 
com isso? você já parou para refletir sobre questões como essa? A arte faz mesmo diferença para o aprendizado? 

cruzando fronteiras, reduzindo gaps
A última mesa do dia teve a participação de ron fergunson (Harvard Kennedy school); Andreas schleicher (oeCd); 
leah Ybarra (Center for talented Youth, John Hopkins university); Charito Kruvant (Creative Associates international) 
e ruth simmons (reitora da brown university). 

sabe-se que a educação tem sido prioridade para muitas nações por muitos anos. Qual seria a razão para problemas 
recorrentes com relação à eficácia dos sistemas de ensino? o que sabemos sobre a relação entre raça e renda x 
performance educacional nos euA? Qual o desempenho norte-americano frente a alunos de outros países em testes 
internacionais como o pisA?

Algumas respostas foram sendo traçadas ao longo da discussão: a valorização da educação básica nos euA é baixa 
quando comparada a outros países; é preciso mudar esse paradigma, recomendam os especialistas. Há pouco 
investimento na formação de professores, além destes terem perdido legitimidade na sociedade, sendo pouco 
admirados até mesmo por seus alunos e pares. 
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Além disso, a discriminação entre estudantes com diferentes etnias (latinos, negros, asiáticos e brancos) revela que 
o fosso entre eles aumenta quanto mais a escola os vê como diferentes, como se fossem geneticamente propensos 
a uma determinada performance nos estudos por conta de sua origem. outra reflexão importante do grupo de 
palestrantes tem relação com o investimento de tempo, recursos e formação para a educação infantil, já que nela se 
constroem as bases para a aquisição de conhecimentos nos anos subsequentes. 

mas talvez a maior lição desta última mesa do dia tenha sido a percepção de que toda criança, não importa o 
momento que esteja vivendo, tem capacidade para aprender. Há estudos no campo da neurociência que comprovam 
a elasticidade de algumas estruturas do cérebro, expandindo-se conforme novos conhecimentos vão sendo 
incorporados. se isso é verdade, não há por que reforçar estigmas de alunos com dificuldades de aprendizagem, 
nem desistir de estudantes que apresentem desafios aos mestres. “sob condições acertadas, todos os estudantes 
podem ser bem-sucedidos”, concluiu a moderadora da discussão rosabeth moss. o que não pode faltar nunca é 
compromisso em ensinar, o envolvimento efetivo com o processo pedagógico, essência de toda boa escola! 

leadership initiative: debates do segundo dia 
Alguns educadores postulam que o número de horas que um estudante permanece em sala de aula não necessariamente 
afeta sua aprendizagem e seu desempenho. mas os organizadores do Advanced leadership initiative at Harvard 
university parecem discordar dessa premissa. isso porque prepararam uma agenda de trabalho para os participantes 
do think tank iniciando pontualmente às 8h da manhã e encerrando às 19h. 
Quase 12 horas seguidas de trabalho onde todos foram constantemente convidados a dar sua opinião, incrementar a 
discussão e contar sobre sua experiência no campo educativo. pausa para café? Algumas e breves, não mais do que 
10 minutos contabilizados no relógio. Almoço? sim, mas dentro da própria arena de debates, por 30 minutos estritos. 
nessas horas entendemos por que o conceito de fast-food é tão popular nos euA!

o incansável fernando reimers, professor da escola de educação de Harvard e organizador do evento, além de 
mostrar-se absolutamente confortável com a agenda intensa de trabalho, moderou algumas das mesas, organizou 
conversas paralelas pelos corredores da universidade e ainda foi capaz de sabatinar o grupo de participantes sobre o 
que aprenderam ao longo das seções de discussão. tudo lembrava uma grande e orquestrada aula, onde os assuntos 
oscilavam entre políticas públicas em educação, currículo, alianças entre diferentes setores da sociedade, recursos 
financeiros e humanos e mensuração de resultados. 

Parcerias entre o público e o privado
A primeira mesa do dia teve a participação de professores da escola de educação de Harvard, como robert schwarz e 
James Honnan, assim como Allen grossman (Harvard business school). pelo setor privado, Hansueli maerki, homem 
de negócios que já liderou projetos de empreendedorismo social para a ibm, assim como stan litow, também 
experiente executivo que vem influenciando políticas educativas baseadas em tecnologia em diferentes países. 

Allen grossman defendeu que a maior contribuição que o setor privado pode dar à educação é justamente a 
capacidade de gestão de recursos (humanos, financeiros, estruturais etc.). outra grande ajuda seria apontar para 
alunos e professores quais são as necessidades de mercado que estão postas e que precisariam ser respondidas 
pelos novos candidatos a vagas que saem dos bancos escolares e universitários a cada ano, ávidos por um 
emprego recompensador. 

grossman parece acreditar em alguns fatores críticos para o sucesso de um projeto que prevê em seu escopo algum 
tipo de parceria: os participantes devem ser “iguais”, ou deve-se tentar reduzir a desigualdade entre os participantes; 
devem aprender constantemente juntos; devem demonstrar vontade de se engajar em uma causa; apresentar foco 
nas capacidades de um certo negócio ou questão; avançar rumo às necessidades urgentes de uma dada comunidade; 
dar continuidade às ações implementadas; fazer com que o setor privado e a comunidade concordem quanto aos 
objetivos finais da ação empreendida e, finalmente; devem ter uma noção comum do que é “sucesso”, inclusive para 
reconhecê-lo quando este de fato acontecer. 

o ponto levantado sobre parceiros que devem ser “igualados” para que se entendam causou polêmica no grupo. 
Jim Honnan afirmou que isso de fato não existe e que a prática mostra que as parcerias acontecem mesmo entre 
parceiros genuinamente diferentes, mas que ao menos mantêm um propósito comum. 

stan litow começou sua apresentação dizendo que a educação é crítica em qualquer parte do mundo porque interfere 
diretamente nos índices econômicos. salientou que normalmente existe um grande desconhecimento mútuo entre os 
setores: “o setor privado não conhece as idiossincrasias do setor público, que não reconhece o terceiro setor etc.”. um 
dos trabalhos dos novos líderes que emergem na área de educação deveria justamente se concentrar em reduzir o gap 
de informação e conhecimento entre os setores, colocando-os lado a lado para trabalhar em torno de uma mesma causa. 

litow concluiu sua exposição dizendo que em educação não há soluções fáceis e unívocas. É necessário um esforço 
muito maior de todos os envolvidos para identificar problemas, suas possíveis causas e eventuais soluções. ele 
afirmou que muitas vezes aprendemos mais com os erros do que com acertos e que documentar esses processos de 
aprendizagem durante o percurso de implementação de um projeto é uma das maneiras mais eficazes para atingir 
mais rapidamente resultados. 

adiante, na arena de debates
A segunda parte da mesa começou com o empresário e empreendedor social brasileiro luis pascoal, um dos 
fundadores do movimento “todos pela educação”. ele lembrou ao grupo que é importante ouvir quando se quer 
conseguir parcerias duradouras e de sucesso. ressaltou que não é uma boa estratégia de aproximação chegar com 
soluções prontas e não conhecer as diferentes formas de “solucionar” os problemas que surgem do diálogo entre 
parceiros. A comunidade deve escolher o problema que quer solucionar e trabalhar nas formas de enfrentamento. 
esquentando a discussão, phill buchanan, do Center for effective philantropy, mostrou-se bastante interessado 
na mensuração de resultados de ações no âmbito social. para esse estudioso, é necessário que se construam os 
indicadores relevantes de desempenho. 

A parte da tarde iniciou com uma grande discussão aberta à comunidade acadêmica da Harvard business school, 
tendo como expositores a educadora brasileira e presidente do CedAC beatriz Cardoso; rob gordon (City Year); rona 
Kiley (teaching first, reino unido); geoff mulgan (Young fundation, reino unido) e eric schwarz (Citizen schools).
 
Cada um deles apresentou um caso ou projeto emblemático em seu país, apontando os fatores de sucesso, os desafios 
enfrentados e as lições aprendidas com cada uma dessas iniciativas. beatriz Cardoso focou sua apresentação na 
questão da aprendizagem e da formação de professores, discutindo como é possível fazer com que docentes sejam 
mais engajados, garantindo que os estudantes aprendam de forma mais eficaz. 
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o caso emblemático do projeto “escola que vale” foi destacado durante sua fala, lembrando aos participantes 
que se trata de um projeto patrocinado pela iniciativa privada (vale), mas implementado por uma ong, o CedAC, 
junto ao setor público (escolas). um excelente exemplo de como os três setores podem estar juntos em torno de 
uma mesma causa. 

vivendo uma das maiores crises financeiras da história, os euA lutam bravamente para não perder seu lugar de 
potência mundial. no entanto, rob gordon lembrou a todos sobre o federalismo norte-americano, a segregação racial 
e a noção de que, dentro do espírito capitalista clássico, uns necessariamente vão ser bem-sucedidos e outros vão 
falhar, vão ser deixados para trás. para ele, esses fatores explicam a baixa performance norte-americana em testes 
internacionais de desempenho de alunos do ensino básico como o pisA. 

geoff mulgan, mais adiante, trouxe uma interessante experiência do reino unido, a “school of everything”, ou 
“escola de tudo”. trata-se de uma plataforma on-line onde qualquer pessoa pode aprender algo e ensinar algo. 
de posturas de yoga a artesanato, passando por idiomas. É uma maneira eficaz de fazer um bom diagnóstico dos 
problemas enfrentados por uma dada comunidade, experimentando soluções práticas. 

Mudança na forma de educar 
Quem quer que tenha se detido sobre os resultados do pisA em suas três versões (linguagem, matemática e ciências), 
deve ter reparado que um certo país europeu aparece praticamente em primeiro lugar em todos os testes: a finlândia. 
por esse motivo, o think tank de Harvard convidou o ministro da educação timo lankinen para apresentar o caso 
de sucesso finlandês. na mesma mesa, que teve forte caráter investigativo, também participaram a estudiosa linda 
darling-Hammond (stanford university); bill schmidt (michigan state university) e fernando reimers (escola de 
educação de Harvard).

lankinen ressaltou que a finlândia não está buscando revolucionar a educação, mas garantir que esta continue 
evoluindo, gradualmente. “o que dá certo precisa ser mantido”, defende o ministro. em um país rico, onde as 
principais demandas sociais por educação, saúde, habitação e trabalho já foram devidamente endereçadas, fica mais 
fácil concentrar esforços e recursos no setor educativo. 

A receita dos finlandeses parece estar relacionada a um forte investimento na formação de professores (todos com 
mestrado ou doutorado); na flexibilidade do currículo, com nuances diferentes em cada município, e na confiança no 
profissionalismo do corpo docente: respeitado pela sociedade, admirado pelos alunos. A homogeneidade da população 
também é outro fator que determina o sucesso da finlândia. É um dos países europeus com menor índice de imigração. 

mas nem tudo são flores nas terras frias da finlândia. o país enfrenta desafios na tensão entre demandas das áreas 
urbanas e rurais; começam a enfrentar problemas decorrentes da recessão econômica mundial; lidam com alunos que 
deixam a escola antes de completar os estudos; reconhecem uma pequena, mas crescente imigração; preocupam-se 
com o tamanho das turmas nas escolas e, finalmente, estão intrigados com a aprendizagem digital, ainda um grande 
gap em todo o país, apesar dos esforços do governo em tornar esse assunto mais presente em todas as salas de aula.
 
Concluindo as discussões da mesa, linda darling Hammond se deteve no estudo do pisA, identificando os países com 
melhor performance e comparando-os com os euA, enquanto bill schmidt mostrou indignação ao criticar fortemente 
o sistema de ensino norte-americano, que privilegia a quantidade de conteúdos em detrimento de um maior 
aprofundamento em cada tópico. schmidt ressaltou que os norte-americanos “aprendem as partes que compõem o 
olho humano, mas não aprendem o processo de enxergar”. 

Discussões em curso 
Com o dia ainda longe de acabar, três mesas ocorreram simultaneamente, dividindo o grande grupo de participantes. 
eu escolhi participar da discussão sobre novas tecnologias e educação. lá estavam nicholas negroponte (mit); mitchel 
resnick (mit); richard rowe (open learning exchange) e Chris dede (escola de educação de Harvard). nada mal para 
quem se interessa pelo assunto e quer saber o que de mais avançado está sendo pensado no campo das novas mídias...

Que gaps a tecnologia ajuda a resolver? Quais são os aspectos mais promissores do uso de novas tecnologias para 
o ensino? Quais seriam os riscos? Quais são as oportunidades do uso de novas tecnologias para desenvolver as 
habilidades básicas necessárias para os cidadãos do novo milênio? 

negroponte defendeu arduamente, como de costume, seu projeto “um laptop por criança”, hoje já implementado em 
várias partes do mundo. mitchel resnick apresentou seu projeto “scratch”, onde crianças exercitam sua criatividade 
e a possibilidade de trabalhar em cooperação com outras crianças a partir de uma plataforma on-line baseada em 
imaginação, criação, brincadeira, compartilhamento, reflexão e imaginação. para mitchel, evoluímos da sociedade 
da informação para a sociedade do conhecimento e, hoje, a sociedade da criatividade. tanto dede quanto rowe 
detiveram suas apresentações em análises acadêmicas, mostrando o potencial educativo de experiências que se 
baseiam em novas tecnologias, lembrando que cada projeto deve demonstrar o que criou, documentar os passos para 
sua implementação e persuadir outros grupos a se engajarem em uma determinada causa. 

o instigante caso do brasil 
Após uma calorosa apresentação da mesa composta por brasileiros feita por fernando reimers, destacando os 
avanços que o brasil tem vivido em termos de políticas públicas em educação, o ex-ministro da educação paulo 
renato souza, o empresário luis pascoal e a educadora beatriz Cardoso deram uma aula sobre como o governo, a 
iniciativa privada e o terceiro setor podem trabalhar em prol do bem comum. 

paulo renato lembrou que em sua gestão houve uma ampla reforma fiscal que permitiu que os recursos em educação 
fossem melhor distribuídos, chegando às escolas e melhorando o salário dos professores. garantir acesso à escola para 
todas as crianças também foi um objetivo alcançado. resta ainda o grande desafio de tornar a educação de qualidade.

beatriz Cardoso postulou que a educação passou a fazer parte da agenda nacional, até mesmo sendo notícia em 
grandes jornais. isso fez com que toda a sociedade voltasse seus olhos para o que acontece nos espaços escolares, 
cobrando resultados, performance e preparo dos professores. o controle social, portanto, permite que cada vez mais 
a educação deixe de ser um assunto de burocratas e especialistas, para se tornar assunto de cada cidadão. 

luis pascoal dividiu com todos suas estratégias para criar alianças, contando os passos vividos pelo movimento 
“todos pela educação”, ressaltando seus principais acertos e erros.

o dia de discussão terminou em ritmo tupiniquim: o brasil foi a grande estrela. “se há muito para ser feito, também 
há muito para ser celebrado, sobretudo quando olhamos para trás e vemos os grandes saltos que o brasil teve em 
termos de universalização do ensino e gestão de recursos públicos”, concluiu paulo renato. 

leadership initiative: quem irá liderar? 
o terceiro dia de discussões do Ali (Advanced leadership initiative) juntou stan litow (ibm), Charlie mcCormack 
(save the Children) e paulo renato souza no painel “Quem irá liderar? A educação pode ser considerada um campo 
para novos e mais comprometidos líderes?”.
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A descentralização das verbas públicas, permitindo que cada município gerisse seus recursos, foi outra medida 
ousada de seu governo, mas com positivos e perenes resultados em todo o país. para paulo renato, o papel do 
governo é liderar ações e políticas públicas, mas nunca de forma apartada dos demais setores. Convidá-los a fazer 
parte da discussão e chegar juntos a boas soluções é um bom caminho a ser seguido. “Com a comunidade envolvida 
em torno da educação toda a sociedade sai ganhando”, reforçou paulo. 

Concluindo sua apresentação, o economista e ex-ministro da educação ainda acrescentou que a relação com os 
meios de comunicação em geral é fundamental para que aquilo que está sendo feito pelos governos e até mesmo 
pelo terceiro setor chegue ao conhecimento de todos os cidadãos. Quando a mídia põe em pauta a situação das 
escolas, seja para criticá-las ou mesmo para mostrar iniciativas de sucesso que sejam inspiradoras para outras 
escolas, esse movimento todo ajuda a criar uma espécie de predisposição da sociedade (cidadãos, empresas, ongs, 
governo) para manter sempre no topo das prioridades as questões de educação. 

Passo a passo para ações concretas 
Como última tarefa, rosabeth moss propôs que todos os participantes do evento pudessem compartilhar com o grupo 
o que aprenderam ao longo desses três dias de think tank. As contribuições poderiam estar ligadas a algo a ser 
aperfeiçoado nos próximos encontros, poderiam ser pensamentos ainda incompletos ou mesmo ideias para futuras 
ações coletivas. um a um, todos os participantes puderam levantar algum ponto de discussão e repartir suas opiniões 
com os demais. uma boa maneira de medir o sucesso do evento.
de forma extremamente ágil, classificando as contribuições por aproximações semânticas, rosabeth foi anotando 
tudo o que surgia dos relatos, agrupando as ideias em torno de conceitos como: desafios, oportunidades de projetos, 
temas em responsabilidade social e gestão do conhecimento. 

Ao final, propôs ao grupo uma espécie de check-list ou passos básicos para a implementação de um projeto ou ideia 
no campo da educação. 

os caminhos para a participação podem, por exemplo, se valer de organizações que já existem; ou podem seguir 
para a criação de novas ongs, para a aglutinação de ongs por semelhança de projetos ou causas ou mesmo pode 
acontecer através da contribuição individual. 

É importante começar definindo qual a causa em que se quer atuar, que objetivos podem ser alcançados e como. 
mais adiante, é fundamental definir quais programas e projetos serão responsáveis por desencadear os processos 
de mudança em direção aos objetivos que precisam ser alcançados. Quais as formas de entrega? Que modelagem de 
gestão será preparada? e, finalmente, é crucial trabalhar a cultura da organização e dos participantes para que estes 
estejam cada vez mais comprometidos com ações de mobilização e sucesso das equipes, permitindo que projetos 
consigam alçar voos altos e promissores, com resultados tangíveis e mensuráveis. 

*Débora Garcia é pedagoga e gerente de conteúdo e novas mídias do Canal Futura.

litow ponderou que para atrair novos líderes para a área da educação, é necessário também criar incentivos concretos 
e significativos para seduzir os melhores quadros, não só aqueles com boa vontade, mas sobretudo aqueles com 
sólida formação, capacidade de liderança e gestão. 

“muitos bons quadros que poderiam estar comprometidos com a educação não o fazem por falta de tempo e por não 
saberem onde e com quem trabalhar”, comentou litow. para casos dessa natureza, por que não construir plataformas 
on-line de colaboração, permitindo que pessoas, mesmo remotamente, possam se engajar em torno de uma causa? 
outra solução seria incentivar mais e mais trabalhos voltados para o terceiro setor que tenham regime de meio 
período, atraindo até mesmo pessoas já aposentadas, mas com ampla e consistente formação na área de gestão e 
humanidades. 

para as empresas que querem incentivar o comprometimento de seus funcionários com temas sociais e educativos, 
existe a possibilidade do que litow chama “a month on the ground”, onde executivos passariam algum tempo 
diretamente nas bases, conectados com as necessidades das comunidades do entorno de suas empresas, 
reconhecendo possíveis caminhos para futuras parcerias. 

A ibm normalmente promove esse tipo de iniciativa, sobretudo em suas instalações em países em desenvolvimento. 
isso ajuda aos executivos da empresa traçar onde estão os problemas, permitindo que apresentem soluções mais 
eficazes, acertando melhor o alvo.

boas causas
o governo também poderia liderar medidas que estimulassem o voluntariado, na avaliação de litow. por exemplo, a 
redução de taxas para aqueles cidadãos que estão doando parte do seu tempo para causas sociais. essa seria uma 
solução para incentivar novos e talentosos quadros de líderes para o trabalho com o terceiro setor, utilizando o que 
as pessoas têm de melhor: seu conhecimento e sua paixão por uma causa.
 
Charlie mc Cormack (save the Children) apresentou brevemente o trabalho de uma das maiores e mais respeitadas 
organizações não governamentais do mundo: a “save the Children”. na visão de Charlie, o trabalho social não pode 
abrir mão da competência, do controle, do rigor na gestão e nos recursos e na busca constante dos melhores perfis 
profissionais. 

não é exatamente um business na acepção primeira do termo, mas é, de alguma forma, um “negócio” que precisa 
ser gerido profissionalmente, com responsabilidade e transparência. uma maneira de dar escala para ações locais 
e ampliar as bases de voluntários bem treinados para que estes sejam capazes de liderar diferentes ações, com 
distintas complexidades, ao redor do mundo. 

paulo renato, fechando as discussões do Ali, colocou novamente o brasil em destaque, compartilhando com os 
participantes o que ele considera ter sido o fator crítico de sucesso de suas duas gestões como ministro da educação 
no governo fernando Henrique Cardoso. uma plateia atenta ouviu do ex-ministro que um dos grandes acertos de 
seu governo foi instituir medidas concretas para avaliação, medindo o acesso à educação e a qualidade do ensino. 
“Quando se criam parâmetros, fica mais fácil comparar e chegar a análises mais apuradas dos resultados”, pontuou 
paulo renato. dessa maneira, políticas públicas voltadas para a educação podem ser organizadas em torno de 
critérios mais tangíveis e mensuráveis e não somente a partir da subjetividade executiva das lideranças políticas.
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GLOBO EDUCAÇÃO

de olho na meta mundial de educar a todos, estabelecida 
na Conferência mundial sobre educação para todos, na 
tailândia, em 1990, o brasil busca os meios para fazer a 
sua parte. o programa Globo Educação espera contribuir 
para a discussão dos grandes desafios e dificuldades 
que a educação básica enfrenta no país. toda semana 
o programa mostra um exemplo de instituição de 
educação que tenha encontrado uma maneira criativa 
de superar deficiências e falta de recursos para melhor 
atender a seus estudantes. experiências escolares de 
diretores, professores, pais e alunos que enfrentam 
a realidade de suas comunidades. no formato de 
uma revista, o programa aborda assuntos e questões 
de educação. no quadro “de olho na educação”, um 
especialista analisa importantes temas do ensino. em 
“A escola para mim...”, uma personalidade lembra 
da época de estudante. em “palavra de professor”e 
“palavra de Aluno”, professores e alunos apresentam 
depoimentos sobre suas experiências. em “palavra 
de família”, é a vez dos pais emitirem opiniões. e no 
quadro “fique por dentro”, o programa explica aquele 
jargão, aquela palavrinha ou termo difícil para quem 
não é da área. É no quadro “escola brasil”- o principal e 
de maior duração - que o programa mostra um exemplo 
de escola que luta para superar as adversidades. dessa 
maneira, o Globo Educação espera contribuir para que 
o brasil atinja o quanto antes a meta mundial de educar 
a todos.

temAs: escola; metodologias em educação
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
pArCeiros: tv globo

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

sinopses por episódio (30 minutos):

UMA vIsÃO DA EDUCAÇÃO NO BRAsIL
no ar em 6 de junho
o ministro fernando Haddad aborda temas 
importantes como inclusão escolar, evasão, 
metodologias pedagógicas, orçamento e novas 
tecnologias. o especialista da ong “todos pela 
educação”, mozart neves ramos, também participa 
do programa ao contextualizar a situação do brasil 
em relação à de outros países.

INTEgRAÇÃO FAMíLIA NA EsCOLA ARMANDO 
DE ANDRADE - no ar em 13 de junho
o Globo Educação visita a escola municipal Armando 
de Andrade, onde o sucesso ultrapassou os muros 
da escola e envolveu uma cidade inteira. de porta 
em porta, o projeto “integração família/escola”deu 
a taboão da serra o título de “cidade educadora”e 
se tornou referência em gestão escolar no brasil e 
no exterior. o sociólogo César Callegari analisa os 
ingredientes que fizeram e ainda fazem a diferença.

PROjETO PEDAgógICO DIFERENCIADO NA 
EsCOLA AMORIM LIMA - no ar em 20 de junho
“uma escola sem paredes”. É assim que a emef 
Amorim lima, em são paulo, se tornou conhecida 
em todo o brasil após importar o projeto político 
pedagógico inovador de uma escola de portugal 
- a escola da ponte. Helena lara resende vai 
conhecer esta escola sem paredes, sem provas, 
com um ensino baseado em roteiros temáticos que 
relacionam diferentes disciplinas. A especialista 
regina scarpa explica a importância de um projeto 
político pedagógico e dá dicas para escolas que 
estão elaborando ou repensando o seu próprio 
projeto.

DIREITO A QUALIDADE NA EsCOLA MUNICIPAL 
RIO gRANDE DO NORTE - no ar em 27 de junho
uma visita a Campo grande, bairro da Zona oeste 
do rio de Janeiro, para exemplificar o conceito de 
“Qualidade com equidade”. Helena lara resende 
visitou a escola municipal rio grande do norte, 
conversou com professores, alunos e pais e nos conta 
como a escola - através da participação e da motivação 
de todos - conseguiu não apenas qualidade, mas 
também equidade, ou seja, todos os alunos dentro de 
um mesmo patamar de qualificação.

TECNOLOgIA NA EsCOLA MUNICIPAL OswALDO 
ARANHA - no ar em 4 de julho
A tecnologia é uma ferramenta fundamental para a 
educação, mas é um recurso caro. Como conseguir 
transformar uma escola pública em uma das mais 
informatizadas da rede municipal de são paulo? A escola 
municipal oswaldo Aranha, no bairro do brooklin, Zona 
sul de são paulo, conseguiu essa proeza ao estabelecer 
parcerias com a participação da comunidade.

jOgOs NO ENsINO DA MATEMáTICA NA EsCOLA 
vIvA - no ar em 11 de julho
A matemática tem sido eterna vilã no processo de 
aprendizagem e, muitas vezes, a razão pela qual os 
alunos abandonam a escola. A secretaria municipal 
de educação de santo Antônio de pádua, no rio de 
Janeiro, resolveu inovar e criou, em 2005, o “projeto 
de Jogos e Atividades matemáticas”. desde a sua 
implantação, a experiência está entre as 20 inovadoras 
em gestão educacional do brasil. o projeto contempla 
de forma surpreendente o conteúdo dos parâmetros 
Curriculares de matemática, através do uso de jogos 
matemáticos e constante prontidão do corpo docente. 
na escola viva, o uso de jogos se dá principalmente 
na educação infantil, a partir dos três anos, e no 
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ensino fundamental i. Alessandra barros Cretton é a 
professora responsável pelo projeto na secretaria. foi 
ela a idealizadora, formatadora e implementadora - a 
peça-chave do nosso programa. 

INCLUsÃO NA EsCOLA MUNICIPAL gAsPAR 
vIANA - no ar em 18 de julho
o programa mostra o grande desafio de integrar alunos 
com alguma deficiência - física ou psicológica - ao 
universo dos alunos regulares. esse é o trabalho dos 
profissionais que compõem o corpo de professores 
da escola municipal gaspar vianna, em vista Alegre, 
subúrbio do rio de Janeiro. 
 
INTEgRAÇÃO NA EsCOLA MUNICIPAL ULYssEs 
gUIMARÃEs - no ar em 25 de julho
uma escola não é feita apenas de livros, cadernos, 
lousas e salas de aula. A educação também pode 
acontecer em praças, galpões, quintais, campos 
de futebol ou qualquer espaço vizinho em que seja 
possível ensinar e aprender. o Globo Educação foi até 
belo Horizonte, na escola municipal ulysses guimarães, 
para conhecer o programa que ultrapassou os limites da 
escola e ganhou toda a comunidade: o programa escola 
integrada. Através de parcerias com a vizinhança, os 
educadores e voluntários fazem do morro do papagaio 
uma grande sala de aula. A equipe do Globo Educação 
conversa com pais, professores, alunos, diretores 
e vizinhos sobre os acertos e desafios que envolvem 
a experiência de integrar comunidade e escola, na 
tentativa de conquistar uma educação integral de 
qualidade. no quadro “de olho na educação”, maria 
do Carmo brant, superintendente do CenpeC, Centro 
de estudos em educação, Cultura e Ação Comunitária, 
apresenta um panorama da educação integral no brasil.

ENsINO MÉDIO PROFIssIONALIzANTE NO 
COLÉgIO TÉCNICO INDUsTRIAL DE gUARA-
TINgUETá - CTIg - no ar em 1 de agosto
o ensino técnico é o caminho mais curto para ingressar 
no mercado de trabalho? para responder a essa e 
outras perguntas, o Globo Educação visitou o Colégio 
técnico industrial de guaratinguetá Carlos Augusto 
patrício Amorim, o Ctig, uma escola de ensino 
técnico localizada em guaratinguetá, no estado de 
são paulo. na escola, a apresentadora Helena lara 
resende conversa com alunos e professores sobre 
as ferramentas que fazem uma educação profissional 
inclusiva sem abandonar a formação humanística. no 
projeto “Aprender a ensinar”, alunos voluntários do 
Ctig dão aulas especiais para alunos do nono ano do 
ensino fundamental de escolas vizinhas. no quadro 
“de olho na educação”, o professor francisco Cordão 
traça um panorama do ensino profissionalizante no 
brasil e tira as dúvidas de quem pretende cursar o 
ensino médio técnico. 

EDUCAÇÃO INFANTIL COM PARCERIA NA 
EsCOLA MUNICIPAL BENEDITO BARBOsA DA 
sILvA - no ar em 8 de agosto
A escola municipal benedito barbosa da silva, também 
chamada de escolinha do pavão, no rio de Janeiro, 
é uma pequena escola da zona rural que, graças ao 
comprometimento de sua equipe pedagógica e da 
comunidade, desenvolve um trabalho de educação 
infantil exemplar. A busca de parcerias que ajudem no 
projeto pedagógico é uma das principais características 
da escola, que conta com o importante apoio do Centro 
de educação e documentação para Ação Comunitária, 
o CedAC, cujo foco é promover ações que favoreçam 
a aprendizagem e a interação das comunidades em 

que atua. A equipe do Globo Educação mostra esse 
exemplo de educação infantil bem-sucedido e conversa 
com educadores, gestores, alunos e membros da 
comunidade.

ALFABETIzAÇÃO, LETRAMENTO E INCLUsÃO NA 
EsCOLA MUNICIPAL jOsÉ DE CALAsANz
no ar em 15 de agosto
na escola municipal José de Calasanz, em belo 
Horizonte, minas gerais, a palavra inclusão não 
significa apenas incluir estudantes com deficiências 
especiais nas salas de aula, mas estender a todos 
a chance de aprender, principalmente àqueles que 
vêm de famílias de renda mais baixa. A escola foi 
criada a pedido dos próprios moradores do ipê, 
um bairro pobre de belo Horizonte. eles queriam 
uma instituição que compreendesse e respeitasse 
as características e limitações da comunidade. 
os educadores da escola procuram ficar atentos, 
acompanhando e avaliando cada estudante de perto, 
em alguns casos individualmente. na Calasanz, o 
ensino muda conforme o rendimento do aluno.

EDUCAÇÃO DE jOvENs E ADULTOs NO CENTRO 
MUNICIPAL DE REFERêNCIA DE EDUCAÇÃO DE 
jOvENs E ADULTOs - CREjA - no ar em 22 de agosto
A educação de jovens e adultos é considerada uma 
modalidade da educação básica no brasil. em 2003, 
a secretaria de educação do município do rio de 
Janeiro criou o CreJA, Centro de referência em 
educação de Jovens e Adultos, uma escola voltada 

para o aprendizado desses estudantes. A escola foi 
instalada no centro da cidade para melhor atender 
aos jovens e adultos que trabalham na região central 
do rio. A equipe do Globo Educação realiza diversas 
entrevistas com gestores, educadores e alunos, além 
de mostrar a política pedagógica do CreJA - focada 
em três vertentes principais de ação: a escolarização, 
a educação permanente, com cursos paralelos, artes 
e laboratórios de informática, e a qualificação, com 
banco de empregos e orientação para entrevistas para 
quem busca uma nova colocação, por exemplo. isso 
tudo visando o pleno exercício da cidadania de seus 
alunos.

EsCOLA EsTADUAL ITáLIA E A vALORIzAÇÃO 
INTERCULTURAL - no ar em 29 de agosto
em porto Alegre, no rio grande do sul, uma escola 
atrai seus alunos e reforça o aprendizado ao ensinar 
a cultura, a história e o idioma dos avós e bisavós que 
vieram da itália. Helena lara resende visita o projeto 
onde o ensino voltado para as características culturais 
da região reflete na aprendizagem dos alunos e reforça 
a relação com a comunidade. o projeto de trazer as 
características específicas da comunidade para dentro 
da sala de aula começou em 2006, com as aulas de 
italiano. o especialista fala da importância de se fazer 
da escola um reflexo da comunidade. por lá, o ensino 
da língua italiana em uma comunidade de imigrantes 
aumenta a autoestima e o interesse dos alunos, ajuda 
a resgatar os vínculos de identidade cultural entre os 
moradores e reflete a força da comunidade local.
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CIDADANIA, DEsENvOLvIMENTO E IDENTIDADE 
LOCAL NA EsCOLA MUNICIPAL jUDITH MACEDO 
DE ARAújO - no ar em 5 de setembro
A escola professora Judith de macedo Araújo, em porto 
Alegre, estimula seus estudantes a participarem de 
ações que transformam e trazem conquistas simbólicas 
e materiais à comunidade. lá o aluno aprende ao mesmo 
tempo em que tenta mudar a realidade em que vive. o 
projeto é uma parceria com uma universidade. Helena 
lara resende participa dessas ações e entende como 
a escola está ajudando a transformar sua comunidade.

CURRíCULO INTERDIsCIPLINAR NO CENTRO DE 
ENsINO MÉDIO DE TAgUATINgA DO NORTE - 
CEMTN - no ar em 12 de setembro
o Globo Educação vai até brasília conhecer um projeto 
escolar de sucesso, que virou realidade graças à 
autonomia político pedagógica. no quadro “de olho 
na educação”, um especialista comenta a importância 
do diálogo entre os que estão dentro e fora da escola. 
o Centro de ensino médio de taguatinga do norte 
elabora e coloca em prática projetos que estimulam a 
leitura, promovem a cidadania e incentivam o debate 
sobre o preconceito. os projetos do Cemtn ajudam o 
aluno a entrar em contato com os conteúdos formais 
de uma maneira mais divertida e atraente. o estudante 
vira participante ativo da construção do próprio 
conhecimento. 

EDUCAÇÃO NO CAMPO NA EsCOLA MUNICIPAL 
HERMíNIO PAgOTO - no ar em 10 de outubro
o local é uma área rural do brasil onde normalmente 
os índices de evasão escolar são altos e os de 
alfabetização, baixos. lá, uma escola cria uma proposta 
pedagógica que valoriza a cultura local e faz os alunos 
se enxergarem na própria instituição, construindo uma 
ponte para a educação.
 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE OTávIO 
HENRIQUE DE OLIvEIRA - no ar em 17 de outubro
o Globo Educação mostra uma creche municipal do 
rio de Janeiro que enfrenta com sucesso o desafio da 
formação de profissionais para a educação infantil, a 
utilização das regras e técnicas de cuidado com bebês 
e crianças pequenas, além da implantação do projeto 
político pedagógico em uma região com baixo índice de 
desenvolvimento.

POLíTICA EDUCACIONAL E sEUs REsULTADOs 
NA EsCOLA MUNICIPAL CORONEL FRANCIsCO 
AgUIAR - no ar em 24 de outubro
Como adquirir uma educação de qualidade? o Globo 
Educação cai na estrada e encontra no município de 
sobral, interior do Ceará, uma escola que segue um 
projeto inspirador para o brasil. A Coronel francisco 
Aguiar de educação infantil e ensino fundamental 
enriqueceu o currículo com as aulas de circo, dança 
e teatro. A escola mostra como a política pública do 
município melhorou os índices educacionais. no quadro 
“de olho na educação”, um especialista explica pontos 
importantes para conquistar resultados.

EsCOLA CARMELITA RAMALHO E A IMPOR-
TÂNCIA DO CRIAR E DO BRINCAR
no ar em 31 de outubro
É possível aprender brincando? o Globo Educação busca 
essa resposta em uma escola de são Carlos, no interior do 
estado de são paulo, que adicionou as brincadeiras à sua 
proposta pedagógica. no projeto brincar, os educadores 
da escola Carmelita ramalho participam de cursos e 
aprimoram a sua prática na formação de crianças com o 
intuito de desenvolver com elas atividades recreativas, 
lúdicas e expressivas. no quadro “de olho na educação”, 
a especialista maria lúcia medeiros fala sobre o papel da 
brincadeira na educação infantil.

EsCOLA EsTADUAL LICEU DE MARACANAú - 
sEMEsTRALIDADE - PROjETOs/QUALIDADE - 
COMBATE AO DEsINTEREssE/EvAsÃO
no ar em 7 de novembro
um dos grandes desafios do brasil é promover 
a educação de qualidade, abrindo as portas do 
conhecimento para todos os alunos, reconhecendo 
e explorando as diferentes habilidades. um colégio 
público no Ceará vem vencendo este desafio. É o liceu 
de maracanaú.

HOwARD gARDNER: INTELIgêNCIAs MúLTIPLAs 
no ar em 14 de novembro 
no último programa da temporada, o Globo Educação 
traz os melhores momentos e experiências deste ano 
e uma entrevista especialíssima com Howard gardner, 
um dos maiores educadores do mundo, que fala de 
educação e da teoria das inteligências múltiplas. 

gEsTÃO DEMOCRáTICA NA EsCOLA MUNICIPAL 
vILA APARECIDA - no ar em 19 de setembro
o Globo Educação vai até o rio grande do sul mostrar 
uma escola que toma decisões em conjunto com a 
comunidade e lida com a gestão de forma eficiente, 
criativa e democrática. e o filósofo e educador mário 
sérgio Cortella lembra que a comunidade deve participar 
não só das atividades escolares, mas também da 
própria gestão da escola. A escola municipal de ensino 
fundamental vila Aparecida promove a participação 
de todos nos momentos de planejamento, realização 
e avaliação dos projetos pedagógicos. Ali, a gestão 
escolar tem um sabor e um sentido diferente para os 
pais, professores, alunos, supervisores e diretores. 

CORREÇÃO DE FLUXO DE APRENDIzAgEM NO 
CENTRO DE ENsINO FUNDAMENTAL 120
no ar em 26 de setembro
neste episódio do Globo Educação, trazemos uma escola 
que combate a defasagem entre idade e série com práticas 
de correção de fluxo. Além disso, também previne esse 
problema com a aplicação de projetos pedagógicos que 
fazem da escola um lugar de troca afetiva. A construção 
do conhecimento se torna um prazer.

gEsTÃO EFICIENTE COMO ALTERNATIvAs PARA 
A EvAsÃO NA EsCOLA MUNICIPAL PEDRO LEssA 
no ar em 3 de outubro 
o ensino de má qualidade, o desinteresse e a falta de 
recursos são alguns dos motivos que fazem com que 
muitos alunos desistam de frequentar a escola. A escola 
municipal pedro lessa, no rio de Janeiro, mostra como 
é possível combater a evasão escolar a partir de um 
modelo de gestão atuante que une disciplina, relação 
com a família, autonomia dos professores e coesão da 
equipe. A apresentadora Helena lara resende percebe 
que a realidade difícil é enfrentada com muito trabalho 
e diálogo.
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Ficha tÉcnica
direção geral: estevão Clavatta
direção: fernando Acquarone 
e luis fernando goulart
Assistente de direção: Joana Antonaccio
editor-chefe: sérgio Kalili
roteiro: Heitor silva
Consultoria: todos pela educação, Cedac, elisa 
meirelles, elisângela fernandes, Alice Andrés, 
Andréa pineda, Cyntia paes de Carvalho, Alicia 
bonamino e patrícia lacerda
edição: marcela Amarante
produção executiva: nuno godolphim
equipe de produção: livia nunes e mariana Abreu
pesquisa: laura sarmento, Ana Carolina oliveira 
e renata than
figurino: roberta tozato
Câmeras: guilherme sussekind e ricardo pelissari
videografismo: patrícia Chueke e phil
som direto: diogo fonseca e marcos Cantanhede
trilha sonora: flórida musica
finalização: fernanda oliveira, léo Hallal 
e Claudio tammela
produtora realizadora: pindorama filmes
 
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: rosi escobar
produtores assistentes: André libonati, 
daniela guedes e maria Cecília moutinho
estagiária: geane senra
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerante de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

GLOBO RURAL

programa jornalístico semanal com ênfase na arte, 
cultura, história, meio ambiente e informações de 
utilidade para quem vive no campo ou na cidade. em 
2009, foram exibidos 46 episódios.

temAs: agricultura; atualidades; ecologia 
e ecossistemas
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1997
no ar a partir de 5 de janeiro
durAção: 45 minutos
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: tv globo

GLOBO UNIVERSIDADE

o Globo Universidade é um programa sobre o meio 
acadêmico, que mostra o que há de melhor e de 
inovador nas universidades do brasil e do exterior. 
ensino, pesquisas e projetos científicos são pautas de 
matérias e entrevistas. em 2009, foram exibidos 50 
episódios.

temA: atualidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2008
no ar a partir de 21 de janeiro
durAção: 25 minutos
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: tv globo
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J. CARLOS - A FIGURA DA CAPA

Ficha tÉcnica
editora-chefe: Ana lagôa
direção e roteiro: José brito Cunha
imagens: Antônio gurgel e tiago tolentino
edição e finalização: fábio durão
sonorização: Éferson Junguer
videografismo: thiago macedo
narração das caricaturas: vinícius dias
trilha original de chorinho: 
sonido produções musicais
Composição: João Callado
produção: Janaína paixão e virgínia fialho
supervisão de conteúdo: débora garcia 
e renata Couto
produção executiva: vanessa Jardim
supervisão artística: João Alegria
gerente de programação: Ana lúcia gomes
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

Agradecimentos
g.r.e.s. Acadêmicos da rocinha
fundação Casa de rui barbosa
livraria folha seca
museu da imagem e do som
Centro de Arquitetura e urbanismo do rio de Janeiro
Arquivo nacional
Companhia bonde de santa teresa
shopping da gávea
parque lage
salinas
Jornal O Globo
 
obras de referência
J. Carlos Contra a guerra
o rio de J. Carlos
História da imprensa no brasil
o vidente míope
o desenhista invisível
o bonde e a linha
Carnaval de J. Carlos
J. Carlos - Época, vida e obra
História da Caricatura no brasil

nascido em botafogo e imortalizado no Jardim 
botânico, José Carlos de brito e Cunha trabalhou 
intensamente na imprensa carioca e colaborou com 
as principais publicações brasileiras de 1902 a 1950. 
na redação de revistas conceituadas, ajudou o leitor a 
formar sua opinião frente aos acontecimentos políticos 
e culturais do país. seus desenhos estamparam por 
inúmeras vezes capas dos veículos mais influentes 
da mídia impressa do seu tempo, como Careta, Fon-
Fon, Para Todos, O Cruzeiro, O Malho e outros. Com 
pinceladas marcantes e legendas sempre sintéticas, 
J. Carlos retratou o carnaval, a política, as praias, o 
futebol, a mulher, os modismos e costumes de uma 
cidade que fazia do calçadão de Copacabana um palco 
para os mais controversos espetáculos. tudo isso em 
uma época em que a fotografia ainda não era tão 
difundida nos meios de comunicação.

temAs: história; personalidades; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 19 de fevereiro
durAção: 60 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

ApresentAdor: josé Brito Cunha é jornalista 
formado pelas faculdades integradas Hélio Alonso e 
pós-graduado em Cinema-documentário pela fundação 
getúlio vargas. o início da carreira foi no programa 
Globo Ecologia, onde passou oito anos desbravando 
o brasil e, por algumas vezes, o mundo para fazer 
reportagens sobre meio ambiente. nessa fase, que 
considera uma das mais ricas da sua vida profissional, 
descobriu sua vocação pelas temáticas ambientais. 
É membro da rbJA - rede brasileira de Jornalistas 
Ambientais. passou ainda pela Folha de São Paulo, 
onde trabalhou como repórter-fotográfico.

folha de londrina - londrina/pr - 19/02/09

138 139



Ser tão brasileiro: Especial Euclides da Cunha 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM: www.FUTURA.ORg.BR

 
em 1909, atingido por balas certeiras do amante de sua esposa, euclides da Cunha morreu precocemente. o brasil 
perdia um de seus mais brilhantes pensadores e escritores. Cem anos depois, seu legado continua vivo: com Os 
Sertões (1902), livro-reportagem sobre a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha realizou um inédito mergulho na alma 
de um país desconhecido.

Na contramão do entusiasmo pela recém-proclamada República, anunciou a existência de um povo à margem dos 
grandes centros, com sua própria história e formação cultural. Colocava o dedo na ferida que enfrentaríamos desde 
então (e até hoje): a desigualdade e a necessidade de inclusão de todos os brasileiros na utopia de um mesmo país. 

Durante o mês de agosto, uma série de programas se dedica a conhecer Euclides, sua trajetória pessoal, a produção 
de seu clássico livro, e também o evento que lhe despertou a consciência: a Guerra de Canudos, liderada por Antônio 
Conselheiro em resistência às tropas republicanas.
 
canudos ontem e hoje
para produzir uma série de reportagens sobre o tema, o Jornal Futura viajou até a região em que houve o conflito, 
onde fez a ponte entre passado e presente. 

A primeira reportagem vai ao ar na sexta-feira, dia 7. trata-se de uma apresentação do escritor euclides da Cunha 
e de como nasceu sua obra-prima, Os Sertões. A partir da semana seguinte, de segunda a sexta, a série apresenta 
diversos aspectos de Canudos, ontem e hoje. 

Historiadores falam da formação da comunidade e do surgimento do líder messiânico Antônio Conselheiro. no 
programa seguinte, Canudos hoje: a condição de vida de seus moradores. Quem são, como vivem, que problemas 
sociais enfrentam? A série então vai em busca de respostas a estes problemas: como a universidade do estado da 
bahia (eub) desenvolve pesquisas para desvendar a arqueologia local, incrementar o turismo e propor soluções 
econômicas para os moradores. 

As duas últimas reportagens se dedicam ao meio ambiente e à cultura. revelam, por exemplo, que a espécie da 
caatinga que deu nome ao povoado, Canudo de pito, está extinta, e visitam a reserva de araras-azuis-de-lear, espécie 
que quase desapareceu, mas hoje dá esperanças aos biólogos. no programa sobre a cultura, a reportagem vai até 
Canudos velho, próxima às ruínas da cidade submersa, conhecer com antigos moradores sua tradição artística. 

amazônia, guerra e migração
nem só de Canudos se fez a epopeia de euclides da Cunha. em 1905, o escritor foi convidado pelo barão do rio 
branco para chefiar uma missão oficial do ministério das relações exteriores para reconhecimento do Alto purus, 
território que hoje integra o estado do Acre. A expedição durou ano, no qual euclides travou contato intenso com a 
realidade amazônica. o resultado foi um conjunto de textos nos quais registrou suas impressões sobre a natureza e 
o homem da região. 

o especial Epopeia Euclydeacreana parte dos relatos do escritor para, um século depois, mergulhar novamente 
no território acreano, comparando as conclusões do autor na época com a realidade contemporânea do 
estado.

Uma comunidade de sertanejos enfrenta tropas do Exército. A Campanha de Canudos, travada no sertão 
da Bahia, faz o jornal O Estado de S. Paulo decidir enviar um correspondente à região. o repórter era euclides, e 
seus relatos iriam muito além de reportagens pontuais. 

Com direção e roteiro de Cristina fonseca, o documentário Os Sertões faz uma reconstituição histórica da guerra e 
detalha a estrutura criada por Euclides em seu livro: “A Terra”, “O Homem” e “A Luta”. 

Nosso primeiro correspondente de guerra só falará do conflito depois de levantar dados geográficos e culturais 
daquela região e do Brasil. Canudos, ele demonstra, é resultado do confronto entre dois Brasis, distintos não só no 
espaço como no tempo. O programa se vale de cenas fortes, feitas na própria região, somadas aos depoimentos de 
descendentes dos revoltosos, para mostrar o sertão e o sertanejo hoje. 

Para completar, um programa especial sobre a sina que acompanhou os sertanejos durante todo o século XX: a 
migração. Em Eu Vou de Volta os pernambucanos Camilo Cavalcante e Cláudio Assis mostram duas viagens 
simultâneas feitas em ônibus clandestinos para registrar histórias dos migrantes nordestinos. o filme faz o percurso 
de ida e volta entre são paulo a Caruaru (pe), ouvindo passageiros e motoristas do ônibus, e aos poucos revelando 
sua intimidade. A produção integra a série Cinco por Cinco do projeto rumos, do itaú Cultural. 
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JORNAL FUTURA

um programa jornalístico, no formato de revista 
eletrônica interativa, que busca reportar projetos 
e ações voltados para questões sociais, que levem 
à reflexão sobre os problemas do nosso dia a dia e 
suas possíveis soluções. A pauta sobre a qual se 
debruça diariamente a equipe do Jornal Futura trata 
de temas que estão diretamente ligados à cultura 
brasileira, ao meio ambiente, à saúde, à educação, 
à cidadania, à qualidade de vida e à justiça social. 
problemas da estrutura do nosso ensino, ações para a 
preservação do meio ambiente com sustentabilidade, 
mercado de trabalho diante do desenvolvimento 
do país, diversidade étnica e direitos humanos são 
alicerces da linha editorial do jornal. em 2009, séries 
especiais permitiram aprofundar ainda mais questões 
de alta relevância para a sociedade brasileira: Ensino 
Médio, Madeira Certificada, Empreendedorismo, 
Amamentação, Cem anos sem Euclides da Cunha, 
Mês da Leitura, Criança Brasileira, Ano França-Brasil, 
Segurança Pública, Saúde na Família, Semana da 
Mulher, Semana do Homem. edição diária de segunda 
a sexta, ao vivo às 12h, com reprise às 17h.

temA: atualidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1997
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiros: Cnn, tv globo, tv Câmara, opas, tv soico 
(moçambique), tv brasil - Canal integración (América 
latina), bayer schering pharma e as tvs universitárias: 
furb tv, tv Cefet, tv lúmen, tv pitágoras, tv serra 
Azul, tv uesC, tv ufAm, tv ufop, tv ufpb, tv 
unAerp, tv unama, tv unifor, tv unisC, tv unisinos, 
tv univali, tv univap, upf tv e tv mackenzie.

Ficha tÉcnica
Apresentadores: lísia palombini, José brito Cunha,  
dani moura, Carmem de Camargo, renata Affonso 
e Amanda pinheiro
editora-chefe: Ana lagôa
produção: Janaína paixão, maria Cecília moutinho 
e Jaqueline souza
estagiários: marcelo sperandio, Christian baeta, 
renata freire e Ana beatriz petrini
editor-executivo: marcílio brandão
editora e plataforma web: Adriana lewis
produção de jornalismo: luciana ribeiro (rJ)
repórteres: Adriana lewis, Carmem Camargo, Cristiano 
reckziegel (sp), dani moura, priscila steffen 
e José brito Cunha. 
repórteres cinematográficos: Carlos felix e tiago tolentino
Coordenador artístico: márcio motokane
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

LÊDA DE ARTE LEDA

este documentário, que conta com o depoimento de 
Ziraldo, mostra a obra e a personalidade irreverente da 
escultora lêda gontijo, a primeira mulher a receber a 
medalha machado de Assis, da Academia brasileira 
de letras. em 2003, lêda expôs no museu nacional de 
belas Artes, no rio de Janeiro, e, aos 92 anos, continua 
esculpindo em madeira e pedra-sabão, no seu ateliê 
em lagoa santa, minas gerais.

temAs: arte; personalidades; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 8 de março
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: daniela gontijo 
direção de fotografia: dudu miranda 
produção executiva: stefan Alexander
edição: philippe ladvocat
montagem: philippe ladvocat 
música: bernardo uzeda 
distribuição: stefan Alexander

MUDANÇAS CLIMÁTICAS - O PLANETA PRECISA DE VOCÊ

Ficha tÉcnica
direção: davy bortolossin
roteiro: André ferretti, daniélle Carazzai e rebeca 
daminelli (fundação o boticário)
Computação gráfica: ivan stephan e shade
locução: pazzelo
imagens: arquivo gW paraná Comunicação s.A. e 
istockphoto
produtora realizadora: gW paraná Comunicação s.A.
realização: fundação o boticário de proteção à 
natureza e o boticário

diminuir os impactos causados pelas mudanças climáticas 
no planeta é o grande desafio lançado para a nova geração. 
podemos sair triunfantes dessa importante missão se 
seguirmos os caminhos indicados neste vídeo, produzido 
pela fundação o boticário de proteção à natureza. o filme 
mostra que as ações humanas têm contribuído para alterar 
drasticamente o clima da terra, mas que, com atitudes 
simples que podem ser adotadas em nosso dia a dia, 
podemos diminuir o impacto sobre o planeta e contribuir 
para seu equilíbrio. empresas, governos, organizações da 
sociedade civil e toda a sociedade são responsáveis por 
mudar sua forma de se relacionar com o meio ambiente. A 
hora de revermos nossos conceitos e hábitos de consumo 
é agora. vamos começar hoje a tornar a vida possível no 
planeta de amanhã.

temAs: ecologia e ecossistemas; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 13 de dezembro
durAção: 6 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado
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MUNDO DA LEITURA

Através das aventuras de gali-leu e sua turma, o 
programa Mundo da Leitura incentiva o público infantil 
à leitura. o tema é abordado de forma lúdica e dinâmica, 
num programa que apresenta teatro de animação, 
contadores de histórias, poesias, dicas de Cds, filmes, 
livros, histórias em quadrinho, contos, lendas, trava-
línguas e reportagens que trazem informação e cultura, 
sem esquecer da diversão. o programa é produzido 
pela universidade de passo fundo por uma equipe 
interdisciplinar que envolve os cursos de letras, Artes 
e Comunicação, educação, Ciências exatas, o setor de 
design e a upftv, canal de televisão parceiro do futura.

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

elenCo:
Natália Bohrer é jornalista, formada na universidade 
de passo fundo. o trabalho como apresentadora do 
Mundo da Leitura é sua primeira experiência na tv. 

giancarlo Camargo é ator do viramundos, um grupo 
de teatro itinerante que se apresenta pelo brasil 
num ônibus-palco. no programa ele é o mil-faces e 
também o reco-reco.

Paulo Balardim, criador do gato gali-leu, é ator-
bonequeiro e um dos diretores da Cia Caixa do 
elefante teatro de bonecos, que faz bonecos e cenários 
para teatro e televisão. Já trabalhou para diversas 
campanhas e canais de tv.

Elisângela de Fátima Fernandes de Mello faz 
a voz e a manipulação da borralheira. graduada 
em matemática e especializada em informática, é 
assistente de criação do Centro de referência de 
literatura e multimeios - mundo da leitura.

Eliana Rodrigues Leite faz a voz e a manipulação da 
ratazana e trabalha na produção de arte do programa 
Mundo da Leitura. 

QuAdros:
CONTAÇÃO DE HIsTóRIAs
o quadro apresenta histórias da literatura infanto-
juvenil, contadas através de diferentes técnicas como 
teatro de animação, teatro de imagens, teatro de 
sombras e elementos cênicos.

OFICINA
permite que a criança desenvolva atividades lúdicas 
através da produção criativa de elementos e objetos. 
A experiência proporciona o desenvolvimento de 
habilidades nas áreas das artes plásticas, ciência, 
música, teatro e informática.
 
jOgO MUNDO DA LEITURA
Consiste em um jogo de conhecimento sobre obras, 
autores ou filmes, disputado entre duas equipes de 
alunos, na faixa etária dos 10 aos 11 anos. A atividade 
é conduzida por gali-leu e natália bohrer.

DIA DE gATO
os personagens gali-leu, borralheira, ratazana e reco-
reco vivem diferentes situações que dão ao espectador 
a oportunidade de conhecê-los um pouco mais, através 
de aventuras muito divertidas. 

FIQUE EsPERTO
Apresentar informações curiosas é o foco deste quadro, 
que mostra, por exemplo, como acontecem os terremotos, 
como é a dança ucraniana e como funciona o código 
morse. os temas contemplam artes plásticas, ciência, 
informática, dança, teatro e literatura, entre outros.

LABIRINTO
o quadro propõe a solução de enigmas e charadas para 
serem desvendados por gali-leu e pelos telespectadores. 
os enigmas são lançados pelo personagem mil-faces e 
solucionados no programa seguinte. 

OUTROs QUADROs:
parlendas, poesias, dicas de leitura e trava-línguas 
também fazem parte do Mundo da Leitura, assim como 
o quadro “Com a pulga Atrás da orelha”, que é um 
teste envolvendo os temas abordados no programa, e o 
quadro “Correspondência”, que abre espaço para gali-
leu ler e-mails e cartas dos telespectadores.

sinopses por episódio (30 minutos):

O gUARDA-CHUvA DO vOvô - no ar em 27 de maio
reco-reco visita gali-leu no mundo da leitura, 
e o nosso gatinho mostra para ele as novidades. 
borralheira recebe uma mensagem de Cassandra que 
diz para ela dar um chá “especial”para fazer o gali-
leu ter vontade de ser pai. logo mais, gali-leu manda 
uma mensagem para Cassandra querendo saber se ele 
terá chance de ser um escritor reconhecido. ratazana 
recebe a mensagem de gali-leu e fica empolgada. 
Confira ainda a história “o guarda-chuva do vovô”e não 
perca a oficina de origami.

O PUM - no ar em 3 de junho
gali-leu confere a mensagem de Cassandra sobre a sua 
carreira de escritor e não gosta do que lê. borralheira 
e nati caminham juntas, quando nossa gata desabafa: 
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O PERIQUITIM, O BEM-TE-vI E O CARCARá 
no ar em 29 de julho 
gali-leu lê mais uma mensagem de Cassandra, desta vez 
recomendando nosso gatinho a participar de um clube 
de autores anônimos. mas esse é só mais um plano 
de ratazana para confundir gali-leu e, assim, dominar 
o mundo da leitura. Assista à história “o periquitim, o 
bem-te-vi e o carcará”, de ricardo Azevedo, e saiba mais 
sobre energia renovável no “fique esperto”.

O CACHORRO QUE DEIXOU DE sER BOBO
no ar em 5 de agosto 
gali-leu pega um táxi e vai atrás do Clube dos Autores 
Anônimos, mas ele não imaginava que demoraria tanto 
para chegar. o que ele não faz ideia é de que isso é 
mais um plano de ratazana para dominar o mundo da 
leitura. Assista também a história “o cachorro que 
deixou de ser bobo”, de sérgio Capparelli, e aprenda a 
fazer um passa-bola na oficina. 

A ONÇA E O BICHO HOMEM - no ar em 12 de agosto 
borralheira está ansiosa esperando por gali-leu, que foi 
ao Clube dos Autores Anônimos. Quando nosso gatinho 
chega em casa, ela não deixa barato e quer saber o que 
ele estava fazendo na rua até de madrugada. na toca dos 
ratos, ratazana comemora a briga dos dois, esperando 
assim dominar o mundo da leitura. Assista à história “A 
onça e o bicho homem”e conheça algumas crianças que 
adoram escrever, no “fique esperto”.
 
TURMA DO gALI-LEU 6 - parte 1 - no ar em 19 de 
agosto, e parte 2 - no ar em 26 de agosto
neste programa, você revê todas as aventuras desta 
temporada: a busca de gali-leu pelo reconhecimento 
de seu trabalho como escritor, borralheira querendo 
de toda forma convencer gali-leu a ser pai e ratazana 
tentando enganar os nossos gatinhos para dominar o 
mundo da leitura. 

A PRINCEsINHA MEDROsA
no ar em 25 de novembro
gali-leu quer conversar com borralheira sobre a noite 
em que ele chegou em casa de madrugada, mas nossa 

gatinha não lhe dá ouvidos. enquanto isso, na toca dos 
ratos, ratazana toma seu banho da beleza com muitas 
notas de dinheiro. o espectador confere também a 
história “A princesinha medrosa”e aprende como fazer 
um jogo de pingue-pongue na oficina.

A TIgELA DA MADEIRA - no ar em 2 de dezembro
borralheira e nati caminham na praça e conversam 
sobre gali-leu. enquanto isso, nosso gato leitor 
confere a montagem das lonas da Jornadinha. Já 
a ratazana quer saber se reco-reco sabe notícias 
sobre os gatos. o episódio mostra ainda a história “A 
tigela de madeira”e apresenta um circo diferente no 
“fique esperto”.
 
O TOCO DE LáPIs - no ar em 9 de dezembro
gabriele chega da escola com vários livros da 
Jornadinha e encontra sua mãe fazendo lasanha. 
ratazana digita uma mensagem para borralheira e 
a gata fica irritada com a cartomante Cassandra. o 
episódio mostra a contação de histórias “o toco de 
lápis”e ensina a fazer um cabuletê na oficina.

O sONHO DO sULTÃO - no ar em 16 de dezembro
gabriele conversa com a sua professora sobre a 
Jornadinha. enquanto isso, gali-leu e borralheira 
conferem a instalação das lonas da Jornadinha. o 
espectador confere “o sonho do sultão”e aprende mais 
sobre sonambulismo no “fique esperto”.

ela tem planos para fazer gali-leu querer ser pai. 
Confira a divertida história “o pum”e fique sabendo 
mais sobre mangás no “fique esperto”.

As AvENTURAs DO BONEQUINHO DO BANHEIRO 
- no ar em 10 de junho 
borralheira vai até uma loja de artigos esotéricos para 
comprar o ingrediente principal do chá que Cassandra 
prescreveu para gali-leu. enquanto isso, reco-reco 
volta à toca dos ratos e encontra ratazana separando 
várias pilhas com notas de dinheiro. não perca a 
história “As aventuras do bonequinho do banheiro”e 
confira como se faz um quirigami, na oficina.

PEDRO E LUA - no ar em 17 de junho
borralheira está preparando chá para gali-leu com o 
“ingrediente secreto”. nosso gatinho não gosta da ideia 
de tomar chá, mas, para não contrariar borralheira, ele 
se rende. ratazana dá de presente para reco-reco 
uma nova tabuleta da cartomante Cassandra. Confira 
a história “pedro e lua”e não perca o “fique esperto” 
sobre as plantas carnívoras.

BURRINHO AMARRADO - no ar em 24 de junho 
borralheira oferece o chá com pó de asas de morcego 
para gali-leu beber, mas ele despista nossa gatinha e 
o despeja pela janela. logo mais, borralheira pede mais 
conselhos, via e-mail, para Cassandra. não perca a 
história “burrinho amarrado”, de pedro bandeira e osnei 
rocha, e aprenda a fazer fantoches de luva na oficina.

O PAsTOR E As CABRAs sELvAgENs
no ar em 1 de julho 
gali-leu e borralheira vão a um sarau literário. lá eles 

encontram vários escritores que recitam suas poesias. 
borralheira aproveita para recitar um poema que gali-
leu fez para ela. todos aplaudem empolgados. Assista 
a história “o pastor e as cabras selvagens”e saiba mais 
sobre a linguagem de sinais no “fique esperto”.

O AvARENTO - no ar em 8 de julho 
gali-leu e borralheira estão no sarau literário. Alguns 
escritores vão até a mesa deles para conversar, 
maravilhados com a qualidade do poema de gali-leu. 
mas, quando descobrem que nosso gatinho ainda não 
tem nenhum livro publicado, perdem o interesse e vão 
embora. Confira a história “o avarento”, de esopo, e 
divirta-se com mil-faces fazendo um reco-reco.

O CIRCO - no ar em 15 de julho 
gali-leu bebe, a contragosto, o chá que borralheira 
prepara para ele. enquanto isso reco-reco chega à 
toca e cobra os sanduíches que ratazana prometeu lhe 
dar para que ele distribuísse os folhetos de Cassandra. 
logo mais, gali-leu acorda assustado e escreve um 
e-mail para a cartomante. Confira a história “o circo”e 
conheça um projeto de música que utiliza materiais 
reciclados no “fique esperto”.

O LEÃO, O LOBO E A RAPOsA - no ar em 22 de julho 
gali-leu termina de escrever um e-mail para Cassandra. 
ratazana recebe o e-mail e pensa num plano para 
confundir ainda mais gali-leu e dominar o mundo da 
leitura. logo mais, borralheira também envia uma 
mensagem para Cassandra, que dá uma dica para o chá 
ficar mais forte. não perca a história “o leão, o lobo 
e a raposa”e aprenda a fazer um carrinho de caixa de 
fósforos na oficina.
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MEsTRE DOs MEsTREs - no ar em 23 de dezembro
gabriele vai à Jornadinha com sua turma da escola. A 
menina conversa com gali-leu e com vários escritores, 
entre eles o homenageado da Jornada, pedro bandeira. 
o episódio mostra a história “mestre dos mestres”e 
ensina como se faz um futebol de mesa na oficina. 

UMA CAMPAINHA PARA O INIMIgO
no ar em 30 de dezembro
gali-leu e borralheira deitam para mais uma noite de 
sono, mas nosso gatinho não consegue dormir. reco-
reco distribui propaganda de Cassandra, enquanto 
ratazana fica irritada quando vê gali-leu nas capas 
dos jornais. A história do dia é “uma campainha para 
o inimigo” e o espectador aprende mais sobre peixes 
ornamentais no “fique esperto”. 

A RAPOsA E A CEgONHA
no ar em 6 de janeiro de 2010
gali-leu chega em casa com uma sacola enorme de 
livros, disposto a ler tudo rapidamente. borralheira 
fica decepcionada, já que estava preparando um jantar 
romântico para o seu caramelo. será que vai dar briga? 
para completar, a história “A raposa e a cegonha” e 
dicas sobre como fazer barangandões na oficina. 

O ADvOgADO DO sACRIsTÃO
no ar em 13 de janeiro de 2010
reco-reco está trabalhando para sua chefinha, quando 
encontra um cantor cego na rua. Quando o cego para 
de cantar, reco-reco percebe que ele é gago, mas não 
gagueja quando canta. será que o nosso gaguinho 
vai se empolgar a cantar também? A história do dia 
é “o advogado do sacristão”e no “fique esperto” o 
espectador aprende tudo sobre um instrumento de 
percussão muito conhecido, a bateria. 

O REI QUE TINHA ORELHAs DE BURRO
no ar em 20 de janeiro de 2010
gali-leu está jogando forca em seu computador, 
quando recebe uma mensagem de Cassandra. mas o 
recado dela não anima nem um pouco o nosso gato 
leitor. o espectador confere a história “o rei que tinha 

orelhas de burro” e aprende na oficina como fazer um 
projetor de caixa de sapato. 

QUEM TE MATOU? - no ar em 27 de janeiro de 2010
gali-leu fala com nati em particular. ele está 
preocupado com o que Cassandra anda escrevendo em 
suas mensagens e quer saber o que a menina pensa 
sobre as cartomantes. o episódio também mostra a 
história “Quem te matou?” e ensina tudo sobre fungos 
no “fique esperto”. 

A MOÇA E A vAsILHA DO LEITE
no ar em 3 de fevereiro de 2010
gali-leu e borralheira conversam sobre a cartomante 
Cassandra. reco-reco, feliz da vida, está cantando 
pelos cantos e deixa ratazana preocupada. Além disso, 
o espectador confere a história “A moça e a vasilha do 
leite” e aprende como se faz estampas com giz de cera 
na oficina. 

A MORTE E O PAXá
no ar em 10 de fevereiro de 2010
gali-leu e borralheira descobrem que a cartomante 
Cassandra é, na verdade, a ratazana. gali-leu recebe 
uma carta de uma editora interessada em publicar seu 
livro. borralheira conta a gali-leu que está grávida. 
o episódio apresenta ainda a história “A morte e o 
paxá”e ensina como fazer um vídeo no “fique esperto”.

FINAL DA sÉRIE - parte 1 - no ar em 17 de fevereiro, 
e parte 2 - no ar em 24 de fevereiro
gali-leu e borralheira brigam por causa do caso 
do Clube dos escritores Anônimos, mas acabam se 
reconciliando, para frustração da ratazana. gali-leu 
passa a se ocupar com a preparação da Jornadinha de 
literatura e borralheira volta a ter ciúme do marido, que 
dá mais atenção aos livros do que a ela. paralelamente 
a isso, acontece a Jornadinha, com participação 
especial da gabriele. gali-leu e borralheira descobrem 
que ratazana é a suposta cartomante Cassandra. reco-
reco descobre que pode cantar sem gaguejar e passa 
a falar de forma cantada, como um repentista popular. 
borralheira engravida, para a alegria do casal.

ConsultoriA:
Paulo Becker graduou-se em letras na universidade 
federal do rio grande do sul e é mestre e doutor 
em teoria da literatura pela pontifícia universidade 
Católica do rio grande do sul. desde 1997, leciona na 
universidade de passo fundo, também no rio grande 
do sul, onde participa como roteirista e consultor da 
criação do programa Mundo da Leitura. Já publicou 
livros de ensaio, poesia e literatura infantil, além 
de possuir diversos artigos publicados em revistas 
especializadas em literatura.

Ficha tÉcnica
elenco: giancarlo Camargo e natália bohrer
voz e manipulação de bonecos: paulo balardim, 
elisângela de mello, giancarlo Camargo e eliana 
rodrigues leite
roteiro e consultoria: paulo becker
pesquisa: eliana teixeira. elisângela de mello e bruno 
philippsen
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: lisandra blanck e natália bohrer
produção de arte: eliana leite e nathália brasil
estagiários: Juliana Acco e paulo ludwig
Câmeras: Charles balbinot, gilmar lima, Claiton Abreu 
e leonardo gobbi
equipe técnica: Anderson leiria, dorli Kemmerich, 
sérgio toscan, Júlio meira e Jonatas Wendland.
edição: Alessandro Cunha lorenz
trilha sonora: sandro Cartier
letras das canções: paulo becker

direção geral upftv: 
José Henrique fonseca
Coordenação do Centro de 
referência de literatura e 
multimeios - mundo da leitura: 
tania m. K. rösing
produtora realizadora: upftv

CANAL FUTURA
Coordenador de núcleo: 
gustavo baldoni
produtora: Joana levy 
produtoras assistentes: 
meriene mazzei e renata lima
Análise de conteúdo: 
larissa machado 
gerente de produção: 
vanessa Jardim
gerente de conteúdo: 
débora garcia 
gerente de programação: 
João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo 
supervisão geral: Hugo barreto

Jornal do brasil - rio de Janeiro/rJ - 11/05/09
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Desafios da área de licenciamento
VANESSA JARDIM, gerente de produção e Ativos

LEONARDO MENEzES, líder de AQuisiçÕes

levar a brasilidade do futura para novos públicos. este é o objetivo do licenciamento de programas do canal para as 
novas mídias e para países na América latina, na áfrica e na ásia. Ao mesmo tempo, escrever sobre os desafios da 
área de licenciamento pode soar obsoleto e contraditório. pois, se existe tanto conteúdo disponibilizado gratuitamente 
e de fácil acesso, por que estamos nós afirmando que licenciar conteúdo pode ser algo desafiador?

se por um lado pode nos parecer que hoje não existem mais problemas em licenciarmos e disponibilizarmos uma 
programação, por outro, quem faz televisão sabe que as coisas não são bem assim. A lei dos direitos autorais é uma 
realidade consolidada que garante ao autor da obra direitos sobre a mesma. e, nesse momento, começamos a nos 
deparar com situações mais desafiadoras, como, por exemplo, ter que retirar de um programa aquela música linda 
que fez toda a diferença no momento da exibição desse programa no brasil por não termos os direitos dela para 
exibição internacional.

também nesse caso, muitos se perguntarão: por que retirá-la? enquanto outros afirmarão: deixe a música, só hoje já 
ouvi umas quatro vezes na internet!

porém, a história não é bem assim. podemos deixar a música? sim, podemos, desde que ela tenha sido negociada 
para estar presente no programa de tv, no dvd, na internet ou em qualquer outra mídia que venha a existir. ou ainda 
podemos negociar tudo isso, no momento em que estamos desejando licenciar a série e/ou episódio para outras 
mídias. e nos dois momentos precisamos de recursos disponíveis para tal.

para esse tipo de negociação é necessário que se tenha um orçamento compatível e com isso começamos a clarear 
por que estamos escrevendo sobre os desafios da área de licenciamento.

Além do desafio financeiro, nos deparamos também com a agilidade que hoje encontramos no acesso à informação 
de uma maneira em geral. temos aí twitter, facebook, orkut, myspace, Youtube, msn, além das mais tantas que 
podem neste momento estar sendo criadas. mas só porque você pode achar diversos conteúdos disponibilizados 
nestas plataformas, não quer dizer que estão propriamente liberados para estarem lá. ninguém pode transferir 
aquilo que não tem. Quem posta conteúdo que não é de sua propriedade está violando o direito autoral e pode ser 
responsabilizado até criminalmente. 

do ponto de vista da responsabilidade do Youtube, ela é regulada por uma lei norte-americana de 1998, chamada de 
dmCA - digital millennium Copyrigh Act. por essa lei, toda vez que for descoberto um conteúdo ilícito no site, este 
é notificado e obrigado a retirar o conteúdo do ar imediatamente, caso contrário, será responsabilizado, e essa lei se 
aplica tanto ao provedor de acesso à internet quanto ao provedor de conteúdo. 

portanto, produzir programas para a televisão, ainda mais em se tratando de produções seriadas por ano, como é o 
caso do futura, gera a necessidade de se planejar, realizar, exibir e avaliar o que está pronto para ser licenciado e o 
que precisa de adaptações para ser distribuído para outras mídias ou para outros países.

e diante dessa realidade podemos verificar que hoje produzir programas instigantes, charmosos e atrativos não 
passa somente pela criatividade do autor e/ou diretor. Hoje quem pensa e quer licenciar seus conteúdos para além 
da tv, precisa, no momento do planejamento da série, analisar o quanto licenciável a mesma é e o que precisa 
financeiramente ser destinado para o momento da criação, bem como para o momento da limpeza de direitos (rights 
clearance), possibilitando assim as inúmeras formas de veiculação, oferecidas para além da televisão.

em suma, o grande desafio dessa área consiste em garantir 
que um determinado conteúdo valha tão a pena, que o 
telespectador deseje pagar por ele (de alguma forma) 
ou mesmo tenha paciência para encontrá-lo no meio a 
tantas outras ofertas tentadoras. e tudo isso obviamente 
terá que estar contemplado no orçamento aprovado. não 
é fácil, mas temos certeza que é viável, desde que haja 
planejamento e integração das áreas, trabalhando com 
esse objetivo em comum.
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MUNDO.DOC

o mundo é feito de histórias. Algumas remontam a 
eras passadas, outras a regiões inóspitas. mas todas 
trazem em si a emocionante caminhada da humanidade 
pela terra. saiba mais sobre as histórias que nos fazem 
humanos na faixa mundo.doc. documentários inéditos 
e exclusivos redescobrem nosso passado, decifram 
lendas e mitos de povos que vivem em diferentes 
partes do planeta e celebram a diversidade humana.
 
temAs: história; diversidade cultural; vídeos 
e documentários.
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2006
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

a incrÍvel conquista Da lua (120 minutos)
no ar em 18 de julho
em julho de 1969, por apenas duas horas, o mundo 
parou para assistir ao homem pousando e andando 
na lua. milhares de pessoas acompanharam o evento 
através de aparelhos de tv com imagens embaçadas 
e em preto e branco, transmitidas diretamente da 
superfície lunar, a cerca de 4.000.000km de distância 
da terra. pela primeira vez na história, toda humanidade 
pôde acompanhar o desenrolar de um acontecimento 
impactante. A Incrível Conquista da Lua mostra os 
bastidores e apresenta as histórias dos astronautas 
e dos heróis desconhecidos da exploração lunar - os 
cientistas e engenheiros que tornaram possível essa 
incrível viagem.

Ficha tÉcnica
direção: lauren Aguirre 
produção: peter tyson
produtora realizadora: nova
distribuição: pbs

civilizações secretas
A série Civilizações Secretas explora o caráter misterioso e exótico 
das comunidades pré-colombianas. revela fatos inéditos sobre 
as civilizações maias e incas, focando na população da América 
Central e da América do sul. Com uso de animações e efeitos 
especiais, a série proporciona ao espectador uma experiência 
divertida e reveladora. 

sinopses por episódio (52 minutos):
 
ANDEs: vIvENDO COM MúMIAs - no ar em 2 de maio
em várias regiões dos Andes, local onde o império inca um dia 
dominou, a descoberta de múmias é uma rotina bastante frequente. 
ficou claro que a prática da mumificação nos Andes era diferente 
do que em qualquer outro lugar do mundo. Como essa prática 
andina foi enraizada na região e como ela se disseminou? veja 
neste episódio a resposta para esses fatos intrigantes.

MACHU PICCHU: ROTA PARA O CÉU - no ar em 9 de maio
machu picchu é um dos patrimônios mundiais mais belos e símbolo 
principal do império inca. As escavações incansáveis no local 
revelaram muitos segredos responsáveis pela prosperidade inca, 
como a própria cidade, que fora construída incrustada na cadeia 
de montanhas andina. Como e por que os incas construíram a 
cidade em um ambiente tão hostil? esse fato intriga pesquisadores 
até hoje. este episódio explora os segredos arquitetônicos que 
possibilitaram a construção dessa magnífica cidade.

DINAsTIAs REAIs NA sELvA - no ar em 16 de maio
Composta por uma vasta rede de 70 cidades, a civilização maia na 
América Central prosperou no coração da selva por mais de dois 
mil anos. Como essa civilização foi capaz de se desenvolver em 
meio à selva hostil, onde há escassez de água devido à hidrografia 
desprivilegiada da região? neste episódio, o instigante mistério 
será revelado.

Os IMPÉRIOs INCA E MAIA vIsTOs DO CÉU- no ar em 23 de maio
este episódio apresenta imagens espetaculares de machu picchu, 
símbolo do império inca. os lugares visitados são o templo maior 
na Cidade do méxico, o local sagrado mais importante da civilização 
asteca, e as antigas pirâmides do povo maia, erguidas no seio da 
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floresta tropical, em meio à América Central. o episódio “os impérios inca e maia 
vistos do Céu”oferece ângulos aéreos desses locais e apresenta as características 
únicas e a história cativante em torno dessas culturas.

Ficha tÉcnica
diretor: pierre Combroux, Akira niinobé e Hideo nashimoto
produção: stéphane millière, marie-pierre Aulas e tomoyuki osato
narração: pierre- Alain de garrigues
produtora realizadora: nHK
distribuição: mico

Diários De FrieDrich Kellner (47 minutos) - no ar em 29 de agosto 
o funcionário público August friedrich Kellner ocupa um posto mediano de inspetor 
de Justiça em pequenas cidades na Alemanha. Quando vem a segunda guerra, ele 
é convocado a servir como soldado de infantaria do regime nazista. uma história 
como a de muitos outros alemães, não fosse por um detalhe peculiar: Kellner se 
torna um importante ativista político, desafiando o terceiro reich por meio de 
vastos relatos, documentados em diários. são dez volumes e quase mil páginas de 
anotações.

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: Abella entertainment
distribuição: CCi

ePoPeia euclYDeacreana (55 minutos) - no ar em 8 de agosto
A história do Acre e de seu povo pela ótica de um dos maiores escritores 
brasileiros do século XX. durante o lançamento do doC tv ii no Acre, a vt 
publicidade sugere ao futuro roteirista rodrigo neves que ele se inscreva na 
oficina de roteiros realizada pelo cineasta maurice Capovilla, em rio branco. 
o próximo passo é a escolha do tema a ser roteirizado. Após debates sobre os 
diversos aspectos histórico-culturais que caracterizam o Acre, um acontecimento 
mostra-se excelente para ser desenvolvido, principalmente pelo seu lado poético 
na descrição da Amazônia, o “deserto verde”. isso porque, em 1905, euclides 
da Cunha, já então eleito para a Academia brasileira de letras e autor de Os 
Sertões, foi convidado pelo barão do rio branco para chefiar uma missão oficial 
do ministério das relações exteriores para reconhecimento do Alto purus, em 
uma jornada de um ano, da qual resultaram algumas das mais belas páginas já 
escritas sobre a história do Acre e seu povo.

Ficha tÉcnica
roteiro e direção: rodrigo neves
fotografia: Celso Kava
trilha sonora: berna Ceppas
distribuição e realização: tv Cultura

esPecial burle Marx (60 minutos) - no ar em 1 de agosto
roberto burle marx, morto em 1994, foi um dos maiores paisagistas de todos os tempos. 
A proposta do programa é passar a limpo a vida e a obra deste brasileiro que, com seu 
trabalho, ganhou reconhecimento internacional. marx desenvolveu o Jardim botânico 
do rio de Janeiro, toda a área verde de brasília, os pátios do prédio da unesCo, em 
paris, e os jardins da onu, no Chile, entre outros projetos.

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: Zita bressane
distribuição e realização: tv Cultura

É carnaval 
A cada ano, o carnaval brasileiro cria, na passarela do samba, um novo mundo. o público 
assiste a um impressionante espetáculo musical e visual. o globodoC surpreende, ao 
mostrar que o famoso show do carnaval é apenas o final de um fascinante e comovente 
processo criativo. isso porque o maior espetáculo da terra vai muito além do que se 
pode ver.

sinopses por episódio (50 minutos):

A CELEBRAÇÃO DO sAMBA - no ar em 28 de dezembro
Quando uma escola de samba começa a desfilar durante o carnaval, o público 
tem certeza que está prestes a presenciar um show inesquecível. mas como tem 
início a realização desse grandioso espetáculo? um ano antes da festa, as escolas 
já definem os enredos de suas apresentações. os temas ricos e criativos são guia 
privilegiado para quem deseja se aventurar pelos mistérios do país do carnaval. são 
também ponto de partida para a elaboração dos sambas-enredo. no globodoC, você 
tem a oportunidade única de acompanhar os compositores transformando ideias em 
versos e melodias. A tarefa não é fácil, e, por isso mesmo, as escolas organizam 
emocionantes concursos para escolher os sambas perfeitos para seus desfiles. 
Quando as baterias finalmente entram em cena, fica fácil entender por que elas são 
consideradas o coração de toda escola de samba. Cada regente tem um segredo 
para abrilhantar as apresentações. em comum, a paixão pelo carnaval, a principal 
matéria-prima dessa festa contagiante.
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sAMBA, sUOR E LágRIMAs - no ar em 29 de dezembro
o samba-enredo narra uma história que ganha vida nos desfiles, diante dos olhos 
do público, que se emociona e vibra. são meses de preparação até que os imensos 
cenários, as luxuosas fantasias e os impressionantes passos de dança ganhem 
forma e movimento. Quais são as técnicas secretas, as etapas de criação, e o 
sentimento que anima os artistas que só aparecem nos bastidores da festa? o 
resultado de tanto trabalho é apresentado uma única vez e impressiona por sua 
exuberância e beleza.

O MAIOR EsPETáCULO DA TERRA - no ar em 30 de dezembro
o grandioso carnaval brasileiro, em seu show de cores, batuques e alegria, é 
formado por uma riqueza impressionante de detalhes. porém, para a maioria do 
público, os pequenos espetáculos promovidos pelos autores da festa, realizados com 
dedicação e persistência, passam despercebidos. o globodoC apresenta, ao mesmo 
tempo, o carnaval brilhoso que se vê na passarela do samba e os segredos de seus 
bastidores. A ansiedade dos componentes das escolas minutos antes do desfile, a 
satisfação dos criadores com a obra que ganha vida na avenida, o êxtase diante 
dos aplausos. depois da última apresentação, a festa se encerra para a maior parte 
dos espectadores. mas para os artistas do carnaval e torcedores, é apenas o início 
de uma nova e emocionante etapa: a contagem dos votos dos jurados. o carnaval 
brasileiro é também um campeonato e o globodoC convida a todos a assistirem ao 
comovente momento em que é revelado o nome da escola vencedora.

Ficha tÉcnica
produtora realizadora e distribuição: tv globo internacional

gÊnios Da ciÊncia
galileu galilei, Charles darwin e Albert einstein estão entre os homens que mais 
revolucionaram a história do mundo como o conhecemos. suas teorias, apesar 
de versarem sobre campos diferentes, têm em comum o caráter questionador 
do pensamento vigente de uma época. inspirada pelos 200 anos de nascimento 
de darwin e os 130 anos da teoria da relatividade, de einstein, a série Mundo.
doc exibe três documentários inéditos, que contam a história da vida, dos estudos e 
das descobertas desses três grandes gênios da ciência.

sinopses por episódio (60 minutos):

EINsTEIN - no ar em 14 de março 
Há exatamente 100 anos, Albert einstein, perplexo com os efeitos surtidos por sua 
revolucionária teoria da relatividade, chegou a uma surpreendente conclusão: massa 

e energia são equivalentes e estão reunidas na fórmula E = mc2. este documentário 
dramatiza a marcante história por trás da equação. dentre as ideias de einstein, 
a fórmula E = mc2 é, sem dúvida, a mais famosa. Ainda assim, quantas pessoas 
sabem o significado real dessa fórmula? baseado na vida real, este documentário 
provocativo e instigante desvenda os mistérios de uma fórmula aparentemente 
simples por meio da revelação de como ela foi criada.

DARwIN - no ar em 21 de março
durante 21 anos, Charles darwin guardou a sete chaves a teoria da evolução, que 
foi revelada apenas a alguns amigos. Certa vez, darwin disse a um deles: “É como 
confessar um assassinato”. essa angústia ainda repercute na sociedade atual, 
estando presente no desafio que sua poderosa teoria impõe ao entendimento sobre 
o mundo e sobre a humanidade em si. o programa que mostra o drama vivenciado 
por darwin nos momentos decisivos de sua vida é entremeado por uma sequência de 
documentários sobre pesquisas atuais, ligando o passado ao presente e apresentando 
os principais conceitos da teoria evolucionária. Além disso, o documentário aborda 
as razões pelas quais a “ideia arriscada” de darwin talvez seja mais importante hoje 
do que fora em sua época, mostrando também como essa ideia expressa o poder da 
ciência em explicar o passado e predizer o futuro da vida no planeta terra. 

gALILEU - no ar em 28 de março
esse especial de duas horas narra a história do pai da ciência moderna e sua luta 
para que as autoridades eclesiásticas aceitassem a verdade de suas incríveis 
descobertas. nascido em 1564, galileu viveu uma geração após nicolau Copérnico 
ter tornado pública sua controversa teoria de que a terra não seria o centro do 
universo em torno do qual o céu girava. galileu sustentou a ideia de que a terra 
girava em torno de seu próprio eixo e que, junto com os outros planetas, rodava 
em torno do sol. tal visão era considerada absurda pela maioria dos estudiosos por 
contradizer certas passagens bíblicas e desafiar o senso comum, que considerava a 
terra como um objeto sólido e estático. 

Ficha tÉcnica
direção: tom Koch 
produção executiva: John smithson
produção e roteiro: gary Johnstone
produtora realizadora: nova
distribuição: pbs
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KuaruP - a alMa PerDiDa vai voltar (46 minutos) - no ar em 23 de dezembro
um ritual pleno de beleza e emoção. no Kuarup, além de grande esforço físico 
e espiritual, índios do Alto Xingu, no brasil, trazem de volta a alma perdida de 
parentes e amigos que já morreram. de acordo com a crença dos índios, esse 
resgate garante serenidade aos espíritos dos entes queridos e marca o início de 
uma nova vida, agora na aldeia das almas. na cerimônia, considerada a maior de 
todos os tempos, as nações que habitam o parque indígena do Xingu se unem para 
homenagear um grande amigo - um homem branco. trata-se do sertanista orlando 
villas bôas, que dedicou praticamente toda a sua vida à demarcação das terras 
indígenas e ao respeito e preservação de sua cultura e seu modo particularíssimo de 
viver. do corte na floresta de um tronco de árvore que personifica o homenageado 
até seu destino final, passando pela constatação de que o morto está entre os 
índios, são dois dias de um ritual ao mesmo tempo contido e exuberante, nas 
terras sagradas do Xingu.

Ficha tÉcnica
produtora realizadora e distribuição: 
tv globo internacional

Miguel nicolelis - transForManDo viDas (45 minutos)
no ar em 21 de dezembro
um dos mais intrigantes mistérios da vida humana reside dentro de nós. descobrir como 
o cérebro funciona tem sido, há muito tempo, uma ambiciosa meta da comunidade 
científica mundial. na linha de frente dessa batalha pelo conhecimento está o médico 
brasileiro miguel nicolelis, um dos 20 cientistas mais influentes da atualidade. no 
estado norte-americano da Carolina do norte, onde mora, e também em são paulo, 
onde nasceu, o estudioso coordena equipes que buscam diariamente entender a 
misteriosa linguagem das células cerebrais. o principal objetivo de nicolelis pode 
transformar para sempre a história de milhões de pessoas: ele planeja usar a força 
do pensamento para devolver o movimento a quem sofre de algum tipo de paralisia 
motora. As pesquisas, até agora, são bastante animadoras. A maneira peculiar com 
que o neurocientista interpreta o cérebro o levou a outra descoberta impressionante, 
que foi capa da prestigiada revista Science. para amenizar os terríveis sintomas do mal 
de parkinson, em vez de indicar a cirurgia tradicional, que exige a abertura do crânio, 
nicolelis usa a medula espinal como alvo do tratamento. As celebradas conquistas do 
médico brasileiro plantaram uma semente promissora em seu país de origem. miguel 
nicolelis criou, no estado do rio grande do norte, nordeste do brasil, o instituto 
internacional de neurociências de natal. um projeto grandioso que, além de um centro 
de pesquisas de alto nível, tornou-se referência mundial pelo investimento em saúde e 
educação. o admirável empenho de nicolelis tem um desejo nobre: mostrar o fantástico 
potencial da ciência como agente de transformação social.

Ficha tÉcnica
produtora realizadora e distri buição: 
tv globo internacional

os sertões (56 minutos) - no ar em 15 de agosto
o documentário faz uma reconstituição histórica da guerra de Canudos, através da 
captação de imagens locais e de depoimentos da segunda geração de sobreviventes da 
guerra. o documentário segue a mesma estrutura do livro, aborda as discussões sobre 
cultura, raça e sociologia através de cenas feitas na própria região de Canudos, na vila de 
rosário, na tribo Kaimbé, na aldeia de massacará e na cidade histórica de monte santo.

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: Cristina fonseca
fotografia: José elias da silva
trilha sonora: david tygel
distribuição: tv Cultura

ManDela: eM noMe Da liberDaDe (90 minutos) - no ar em 21 de novembro
o filme Mandela, em Nome da Liberdade revela quem é o homem por trás desta grande 
lenda. Herói e fonte de inspiração, o ex-líder rebelde e ex-presidente da áfrica do sul 
foi o principal representante do movimento antiapartheid, como ativista, sabotador e 
guerrilheiro. no documentário, as faces de um guerreiro que, sob a ótica do governo 
sul-africano, era um terrorista. o filme explora sua vida no contexto de um país pouco 
conhecido e mal compreendido, em um continente que passa por complexos processos 
políticos de superação da colonização.

Ficha tÉcnica
diretor: Joel Calmettes
produtora realizadora e distribuição: 
europe images international
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PatriMÔnio vivo 
A série fala sobre as obras-primas do espírito humano. por um longo tempo, somente 
monumentos ou textos escritos atraíam a atenção pública. A herança oral e imaterial 
de civilizações que não dispunham de linguagem escrita era considerada arcaica ou 
irrelevante, embora representasse um patrimônio de valor substancial. para proteger 
este enorme e desconhecido patrimônio, a unesCo recentemente tombou 47 obras-
primas que representam um patrimônio cultural vivo da humanidade. desde a sabedoria 
para o trabalho com madeira de Zafimaniry de madagascar à cosmovisão andina dos 
Kallawaya da bolívia, essas obras são excepcionalmente valiosas do ponto de vista 
artístico, histórico e antropológico. 

sinopses por episódio (52 minutos):

ENTALHADOREs DA FLOREsTA - no ar em 5 de setembro
o conhecimento mateiro de Zafimaniry do madagascar foi proclamado uma obra-prima do 
patrimônio da Humanidade pela unesCo. em 2003, a organização lançou um plano para 
proteger essa tradição que foi transmitida oralmente de geração a geração, durante séculos. 
na costa noroeste de madagascar vive o povo Zafimaniry, composto por madeireiros 
famosos por suas incríveis habilidades de trabalhar a matéria-prima. os sutis e poéticos 
padrões geométricos de seu trabalho traduzem os princípios que regem suas vidas.
Direção: Jérôme segur
Prêmio: graz film festival (áustria) --finalista

A RABECA MágICA - no ar em 12 de setembro
nas estepes da mongólia, o poderoso som do morin Khuur atinge o coração de homens 
e animais e tem fama de possuir poderes mágicos de cura. mais do que somente 
um instrumento musical, o morin Khuur, também chamado de “rabeca de cavalaria”, 
glorifica a beleza da estepe e seus poderosos espíritos. mas, acima de tudo, é uma fonte 
de inspiração para várias gerações de famílias. 
Direção: benoît segur
Prêmio: Cinema verite festival (frança) - seleção oficial

A DANÇA DOs EsPíRITOs - no ar em 19 de setembro
As canções e danças tradicionais dos pigmeus de baaka da áfrica Central foram 
proclamadas pela unesCo uma obra-prima do patrimônio da Humanidade. o coração 
da floresta equatorial da áfrica Central é uma terra de mitos e mistérios. Cantos e 
música estranhos emergem da densa selva. eles são os pigmeus baaka, que cantam e 
dançam para os espíritos da caça e da coleta de mel. A vida deles é uma canção sem 
fim que expressa sua intensa espiritualidade e sua profunda comunhão com a floresta.
Direção: Jean Queyrat
Prêmio: Cinema verite festival (frança) - seleção oficial
 

O BALÉ REAL DO CAMBOjA
no ar em 26 de setembro
o balé real do Camboja foi proclamado pela unesCo 
uma obra-prima do patrimônio da Humanidade. o balé 
quase desapareceu durante a década de 1970, quando 
artistas, dançarinos e intelectuais eram perseguidos 
e massacrados. somente alguns poucos professores 
e dançarinos escaparam da ditadura e são eles que 
tentam transmitir este know-how para novos alunos. 
Atualmente, a mídia moderna, o turismo de massa 
e a falta de fundos novamente ameaçam a antiga 
dança. As ações da unesCo ajudam a construir novas 
escolas, organizar mais shows e se comunicar mais 
com o mundo exterior.
Direção: Jérôme segur

UMA DANÇA EM EXTINÇÃO - no ar em 3 de outubro
em Cuba, sulaidy aprende a tumba francesa, uma 
dança antiga que seus ancestrais mantiveram viva 
desde o tempo em que eram escravos, há centenas de 
anos. Andrea e seu marido, flavio, presidem a tumba 
de santiago. eles temem pelo futuro da tumba. para 
perpetuar a tradição, os dois pegam as crianças pelas 
mãos e as ensinam a jogar e cantar. A luta deles é para 
que a dança sobreviva através dos jovens. 
Direção: Jean Queyrat

O CURANDEIRO DOs ANDEs
no ar em 10 de outubro
nos altos vales dos Andes bolivianos, os médicos do 
povo Kallawaya acumularam uma experiência única e 
lendária em toda América latina, que foi transmitida 
de pai para filho durante séculos. max é um médico 
famoso de Kallawaya. ele conhece mais de 600 tipos 
de plantas medicinais e animais que curam. Hoje, 
o médico ensina a seu filho Johnny os segredos da 
medicina do povo Kallawaya. Juntos, eles atravessam 
as montanhas a pé, indo de vila em vila e curando os 
enfermos que cruzam seu caminho. A medicina de 
Kallawaya está correndo risco de desaparecer. essa 
tradição só sobrevive por meio da transmissão oral e 
graças a pessoas como max e Johnny. 
Direção: Jean Queyrat
Prêmio: Cinema verite festival (frança) - seleção oficial

KABUKI, O jAPÃO EM CENA
no ar em 17 de outubro
Atualmente, o Kabuki, uma das formas mais tradicionais 
da dramaturgia japonesa, transmitida de pai para filho, 
é o teatro mais popular do país. Kazutaro é o intérprete 
mais jovem dos nakamura gangiro, um dos grupos de 
Kabuki mais prestigiados. em poucos meses, ele se 
apresentará no teatro Kabuki Za, em tóquio. graças à 
ajuda de seu pai e avô, Kazutaro atua em espetáculos e 
aprende sobre essa arte ancestral.
Direção: Jérôme raynaud

RITO DE PAssAgEM - no ar em 24 de outubro
todos os meses de abril, os demônios makishi vêm 
pegar os pequenos zambianos. esse acontecimento 
marca o rito de passagem dos adolescentes para a vida 
adulta. na vila de Kashushu, a cerimônia mukanda, de 
500 anos, foi transmitida oralmente de pai para filho. 
patrick, o principal organizador deste ano, tem que 
levantar fundos para as fantasias, alimentação e para 
os quatro meses de iniciação. porém, a festa é tão cara 
que patrick tem que lutar para conseguir o dinheiro e 
manter a tradição. ele teme pelo futuro de mukanda 
que, sem a ajuda de uma organização como a unesCo, 
corre o risco de desaparecer. 
Direção: Jérôme ségur

Ficha tÉcnica
produtora realizadora e distribuição: Zed
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são João Do norDeste - uM Povo eM Festa (50 minutos)
no ar em 22 de dezembro
durante todo o mês de junho, no nordeste do brasil, floresce uma festa de raízes 
profundas. o são João é tradição na região. surgiu na europa como um festejo profano, 
um ritual camponês em agradecimento pelas colheitas. Com o cristianismo, foi associado 
ao nascimento do santo e chegou ao brasil através dos colonizadores portugueses. nas 
terras do nordeste, que sofrem com secas e enchentes, a festa de são João assume 
uma forma típica e única. A comemoração mantém a mistura religiosa e pagã de suas 
origens e assimila práticas e crenças dos nativos. torna-se, assim, um detalhado e 
colorido mosaico, retratando perfeitamente a região. são João, santo Antônio e são 
pedro, os três santos juninos, são festejados em celebrações que misturam procissões 
católicas e misticismo, colheitas no campo e shows de música nas cidades, explosões 
de pólvora e danças ancestrais. o resultado é um espetáculo de rara e comovente 
beleza, feito de história, folclore e esperança. uma manifestação cheia de surpresas, 
capaz de levar espectadores ao riso e às lágrimas porque, acima de tudo, o são João é 
uma festa do povo.

Ficha tÉcnica
produtora realizadora e distribuição: 
tv globo internacional

terra 40° (120 minutos) - no ar em 6 de junho
o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos mares, os incêndios, as 
enchentes e as secas. no dia que precede uma eleição histórica, o premiado produtor 
e correspondente martin smith investiga como as maiores empresas do mundo e os 
governantes de vários países estão reagindo ao eminente desastre ambiental que está 
prestes a destruir a terra. “Atuei como jornalista na guerra fria, vivenciei a fragmentação 
da união soviética, a ascensão da Al Qaeda e as guerras do iraque e do Afeganistão”, 
comenta smith. “Contudo, nada se equipara às mudanças climáticas no tocante às suas 
causas e à gravidade”, completa o jornalista. ele viajou por doze países, em quatro 
continentes, com o intuito de investigar se as grandes empresas e os governos dessas 
nações serão capazes de enfrentar esse enorme desafio. 

Ficha tÉcnica
roteiro e reportagem: martin smith
produção executiva: david Anning
produtora realizadora: frontline
distribuição: pbs international

viDa e obra De FriDa Kahlo (88 minutos) - no ar em 8 de março
o inédito relato da extraordinária vida da artista mexicana frida Kahlo é apresentado 
sob a perspectiva das influências históricas e culturais que contribuíram para inspirar 
sua personalidade. “vida e obra de frida Kahlo” explora os aspectos peculiares desse 
ícone do século XX que se tornou uma das maiores sensações internacionais entre os 
amantes da arte moderna e os ativistas políticos radicais. 

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: Amy stechler
elenco: lila downs, rita moreno, diego rivera e leon trotsky 
produtora realizadora: daylight films
distribuição: pbs international
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NO ESTRANHO PLANETA DOS SERES AUDIOVISUAIS

sinopses por episódio (30 minutos):

vERDADE - no ar em 13 de abril
Através da relação entre o registro e a realidade, o 
programa estabelece uma discussão sobre o conceito 
de verdade no audiovisual, de Jesus Cristo até Tropa de 
Elite, passando pelo trem dos irmãos lumière. neste 
programa são entrevistados o cineasta José padilha e 
o crítico e jornalista Amir labaki, entre outros.

REALIDADE - no ar em 20 de abril
em uma espécie de continuação do episódio anterior, 
a discussão agora é sobre a questão da realidade 
instantânea no audiovisual. o “aqui e agora” através do 
tempo. neste programa são entrevistados os cineastas 
eduardo Coutinho e Caito ortiz, além do jornalista Caco 
barcellos, entre outros.

FICÇÃO - no ar em 27 de abril
o programa examina a ficção no audiovisual. A 
necessidade da narrativa aristotélica que sempre foi 
buscada e com a qual as pessoas se identificam desde 
antes do cinema. neste programa são entrevistados 
os roteiristas fernando bonassi e marçal Aquino, os 
diretores eduardo Coutinho e José padilha e o ator bill 
pullman, entre outros.

ARTIFICIAIs - no ar em 4 de maio
finalmente um programa com dinossauros, monstros, 
transformers e tudo aquilo que não é real no audiovisual. 
um episódio sobre as realidades artificiais e virtuais, 
criadas desde o começo do cinema, de méliès ao 
Senhor dos Anéis, seja com auxílio de trucagem ou de 
3d. neste programa são entrevistados o diretor luis 
Carone, o animador fabio Yamaji e o ator bill pullman, 
entre outros.

EXPERIMENTAIs - no ar em 11 de maio
numa época de banalização da imagem, o programa 
faz uma lista daqueles que estão repensando, 
experimentando e reformulando a linguagem 
audiovisual. o audiovisual como vanguarda. neste 
programa são entrevistados a curadora solange 

em setembro de 2008, mês de aniversário do Canal 
futura, foi a estreia do primeiro No Estranho Planeta 
dos Seres Audiovisuais, iniciando uma série de 16 
episódios sobre imagem, som e a nossa relação com 
essa linguagem. os demais episódios foram ao ar em 
2009. o tom de ficção científica do título, que também 
está presente nas locuções do programa, cabe bem a 
esta série idealizada pelo cineasta Cao Hamburger. 
Afinal, o planeta terra cada vez mais parece um estranho 
mundo no qual todos consomem e produzem narrativas 
audiovisuais. em qualquer lugar convive-se com 
imagens e sons: na tv, no computador, nos celulares, 
nas salas de cinema, nos exames médicos, nos telões 
nas ruas das grandes cidades etc. mas, afinal, o que é 
audiovisual? de onde vem essa mania por imagens em 
movimento? e para onde ela vai? esta série é pensada 
para quem faz e consome audiovisual. ou seja, para 
todos nós! Com muito bom humor, o programa mistura 
recursos técnicos e gêneros, propondo-se a discutir a 
linguagem audiovisual e experimentando-a, através de 
uma narrativa caótica, frenética e multifacetada.

temA: formação audiovisual
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2008
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições

ApresentAdorA: Maria Laura Nogueira é paulista 
e iniciou sua carreira artística com sete anos de 
idade, no ballet clássico. É formada no teatro escola 
Célia Helena, em Comunicação das Artes do Corpo na 
puC-sp, além de cursar o Cptzinho de Antunes filho. 
Atuou na novela Ciranda de Pedra, na minissérie JK, 
no especial Por Toda Minha Vida, sobre a vida de raul 
seixas, todos na rede globo. 

farkas, o cineasta michael gondry e a produtora Zita 
Carvalhosa, entre outros.

sUBTERRÂNEOs - no ar em 18 de maio
este programa investiga os subterrâneos do audiovisual. 
os filmes marginais, independentes, caseiros e de 
fundo de quintal, feitos da melhor maneira possível. 
A história que ninguém conhece sobre os filmes que 
ninguém viu. neste programa são entrevistados a atriz 
Helena ignez e os diretores José mojica marins e paulo 
gregori, entre outros.

INsTANTÂNEOs - no ar em 25 de maio
o programa fala sobre a invasão avassaladora da 
internet no audiovisual. A imagem no seu estado 
mais descartável, sem qualidade. efêmero e, acima 
de tudo, instantâneo e espontâneo. neste programa 
são entrevistados o antropólogo Hermano vianna, a 
produtora Zita Carvalhosa e o realizador de vídeos para 
a internet guilherme Zaiden, entre outros.

POPULAREs - no ar em 1 de junho
este episódio trata da relação entre o público e o 
retorno financeiro. o pão e o circo na televisão, as 
dificuldades do chamado “cinemão” e a dúvida: 
como ganhar dinheiro com internet? neste programa 
são entrevistados o antropólogo Hermano vianna, 
o publicitário Washington olivetto e o polivalente 
marcelo tas, entre outros.
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vIOLENTOs - no ar em 8 de junho
tratando o audiovisual como discurso da natureza 
humana, esse programa aborda a curiosidade e o desejo 
do homem pela violência na tela. neste programa são 
entrevistados o rapper e videasta mv bill, os roteiristas 
marçal Aquino e fernando bonassi, os cineastas 
José mojica marins e José padilha, além do ator bill 
pullman, entre outros.

PORNOgRáFICOs - no ar em 15 de junho
o programa investiga o erotismo e a pornografia no 
audiovisual. o fascínio pelas imagens em movimento 
sensual: dos primeiros registros eróticos dos vaudevilles 
até as mudanças que a bilionária indústria pornográfica 
está fazendo no comportamento sexual do mundo. 
neste programa são entrevistados os cineastas José 
padilha e eduardo Coutinho, a pesquisadora eliane 
robert moraes e os atores bill pullman e Helena ignez, 
entre outros.

MONTAgEM - no ar em 22 de junho
o episódio trata da importância da montagem no 
audiovisual. A única ferramenta exclusiva da sétima 
Arte e fundamental no processo de “esculpir o tempo”. 
neste programa são entrevistados os montadores e 
diretores daniel rezende e paulo sacramento, e o vj 
Arthur beniconte, entre outros.

sONOROs - no ar em 29 de junho
finalmente, um episódio focado só no áudio do visual. 
Já dizia paolo gregori que audiovisual é 100% som e 
100% imagem. um olhar sobre o som como direção 
narrativa, a música como linguagem, os musicais e 
videoclipes. neste programa são entrevistados os 
compositores tony berchans e Antonio pinto, o cineasta 
michel gondry e o artista visual Wagner morales, entre 
outros.

RECICLADOs - no ar em 6 de julho
um programa muito pertinente na era da ecologia. A 
saturação da produção audiovisual começa a gerar 
discussões sobre direitos autorais, refilmagens e 
histórias que são contadas desde o tempo dos homens 

das cavernas. neste programa são entrevistados o 
vj Arthur boniconte e o diretor eugenio puppo, entre 
outros.

INTERATIvOs - no ar em 13 de julho
este programa investiga o futuro do audiovisual 
na definição do pesquisador Arlindo machado: o 
videogame, a tv digital, os interativos, a narrativa 
audiovisual construída pelo interactor. o cinema se 
aproxima do videogame e o videogame de sequências 
cinematográficas, atores profissionais etc. seria 
esse o futuro da indústria de entretenimento? neste 
programa são entrevistados o diretor Caito ortiz, o ator 
bill pullman e o pesquisador Arlindo machado, entre 
outros.

CONCLUsÃO - FUTURO AUDIOvIsUAL
no ar em 20 de julho
este programa reúne todo o material coletado ao 
longo da série. tenta responder, agora indo mais a 
fundo, a primeira pergunta da série: Qual é o futuro do 
audiovisual? neste programa, muitos entrevistados da 
série voltam à cena, como os cineastas michael gondry, 
José padilha, eduardo Coutinho, paulo gregório e luis 
Caroni.

Ficha tÉcnica 
idealização: Cao Hamburger
roteiro e direção: paulinho Caruso e teo poppovic
produção: matias mariani
produção executiva: Cao Hamburger e matias mariani
diretor de produção: marcelo monteiro
equipe de produção: Adriana de lima barbosa, rodrigo 
“Juca” Crespi, priscila Cattai, gabriela franco, luís 
dreyfuss, tiago Cruz, renata imbriani, João duarte, 
marianne m. marti, glaucia garcia, Cecilia engels, 
bruno peres e ricardo magozo.
Assistentes de direção: daniel boesel e bruna Campello
direção de fotografia: Anderson Capuano
Assistentes de câmera: daniella saba e José de Assis
som direto: paulo seabra
trilha sonora original: sérgio villaça - sound design
locução: teodoro poppovic

edição: André Albuquerque, marcelo Junqueira, felipe 
Hassum e pedro Andreta
pesquisa: lucas Justiniano e ivan Altman
After effects: marcelo Junqueira, André Albuquerque 
e bruno mazzilli
videografismo: estúdio paralelo
direção de arte: maíra mesquita e marina lodi
produção de objetos: rod di sciascio
figurino: Yael Amazonas e magnum ladeira
maquiagem: giovanna botelho, ivan moraes 
e Alex espíndola
Atores convidados: fabio marcoff, Helena Cerello, 
bernardo glogowsky e ricardo “murphy” oliveira
produtoras realizadoras: Caos Conteúdo e primo filmes

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: maja vargas
produtoras assistentes: renata gazé e maria Cecília 
moutinho
supervisão de conteúdo: débora garcia
supervisão artística: João Alegria
produção executiva: vanessa Jardim
gerente de programação: Ana lucia gomes
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

Jornal do tocantins - palmas/to - 07/04/09

A Crítica - manaus/Am - 05/04/09
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NOTA 10

A nova temporada da série Nota 10 revela as mais 
diferentes e bem-sucedidas iniciativas na área de 
educação. de projetos de preservação de cultura 
popular à formação de novos educadores ambientais, 
passando pela aprendizagem industrial e tecnológica, 
o programa mostra uma nova geração de jovens 
qualificados e com autonomia para se tornarem 
realizadores e transformadores da realidade em 
que vivem. A série aborda a dinâmica do espaço 
de aprendizagem, o entrosamento dos alunos e a 
relação com os profissionais de ensino, além de trazer 
comentários de especialistas.

temA: metodologias em educação
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1997
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiros: fiesp, votorantim, gerdau, fundação itaú 
social e fundação bradesco

ApresentAdor: Alexandre Piccini é ator. na 
tv globo, participou de episódios dos programas A 
Diarista, O Sítio do PicaPau Amarelo e da novela Como 
Uma Onda. no Canal futura, apresentou durante dois 
anos o Globo Ciência. 

sinopses por episódio (30 minutos):

APRENDIzAgEM INDUsTRIAL
no ar em 1 de março
este episódio aborda o novo papel da aprendizagem 
industrial. em visita à escola senAi orlando laviero 
ferraiuolo e ao Centro de f. profissional engenheiro 
James C. stewart, ambos em são paulo, o programa 
entrevista alunos, professores e coordenadores 
pedagógicos para investigar o que há de novo no perfil 
do futuro profissional da indústria. 

PRáTICAs DE PROjETOs sOCIAIs E CULTURAIs 
NO ENsINO MÉDIO - no ar em 8 de março
o Nota 10 aborda a preparação dos jovens para a 
participação em projetos sociais e culturais. em 
visita ao Centro educacional 024, em tatuí, e ao 
Centro educacional 124, em itapetininga, ambos no 
estado de são paulo, o programa revela exemplos da 
atuação social e cultural protagonizada pelos jovens 
do ensino médio. 

MUITOs TEXTOs, MúLTIPLAs LEITURAs
no ar em 15 de março
o episódio mostra a existência de diversas linguagens 
em nosso cotidiano e o papel das instituições de 
ensino na preparação dos jovens para a leitura. o 
conteúdo é abordado em entrevistas com pedagogos, 
professores e alunos do Centro educacional 166, 
em santo André, e no Centro educacional 427, em 
guarulhos, na grande são paulo. 

CULTURA E ARTE EsTÃO EM TODA PARTE
no ar em 22 de março
Cultura e arte estão em toda parte. o Nota 10 mostra 
a Casa de Cultura da maré, projeto do rio de Janeiro 
que leva oficinas culturais de teatro, música e dança 
a jovens que têm pouco contato com a arte. o 
programa também vai até ronda Alta, interior do rio 
grande do sul, onde o Ação griô nacional promove o 
resgate da cultura tradicional e oral da comunidade 
indígena Kaingang.

ACEssO à CULTURA É UM DIREITO DE TODOs
no ar em 29 de março
Assim como saúde e educação, a cultura também é um 
direito de todos. o Nota 10 mostra o projeto Quadra - pessoas 
e ideias que, a partir da arte contemporânea, danças, 
performances, vídeos e cinema, oferece instrumentos que 
compõem o conceito de tecnologia do Convívio. e o projeto 
Arte em Construção, semeando Asas na Comunidade, 
que incentiva o gosto pela arte e a descoberta de novas 
perspectivas de desenvolvimento por meio de cursos de 
teatro para jovens, além de apresentações públicas em 
Cidade tiradentes, um dos bairros mais marginalizados e 
populosos da cidade de são paulo. 

ARTE E CULTURA NA EDUCAÇÃO DOs jOvENs
no ar em 5 de abril
valorizar a arte e a cultura na educação dos jovens 
pode mudar o futuro de uma geração. o Nota 10 
mostra o projeto A Arte do brincante, dos dançarinos 
Antônio nóbrega e rosane Almeida, que forma “arte-
educadores”, a partir de oficinas de canto, dança, 
teatro e percussão popular. o programa acompanha 
também o projeto música nas escolas, que começou 
com a ideia de contribuir para a formação cultural de 
600 crianças e adolescentes da rede pública de barra 
mansa, no rio de Janeiro, e hoje atende mais de 5 mil 
jovens. eles aprendem teoria e prática musicais de 
qualidade, ferramentas básicas para a formação de 
músicos e espectadores qualificados.

jOvEM NO TRABALHO
no ar em 12 de abril
o episódio “Jovem no trabalho” mostra as principais 
dificuldades dos jovens para entrar no mercado. Como 
uma pessoa que nunca trabalhou pode provar que tem 
experiência? o apresentador visita projetos que ajudam a 
fazer a ponte entre o jovem e o trabalho, além de qualificar 
os novos profissionais para o mercado. no Centro de 
educação profissional, em porto Alegre, vamos conhecer 
um curso técnico de serralheria. na escola nossa 
senhora do rosário acontece o projeto miniempresa, em 
que jovens criam e dirigem uma empresa escolar. 
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MÃO NA MAssA - no ar em 19 de abril
o episódio “mão na massa” começa na praia, num jogo 
de futebol feminino, e discute o lugar que a mulher vem 
ocupando no mundo do trabalho. o apresentador visita 
projetos que têm como público-alvo mulheres das mais 
diferentes faixas etárias. A ong fios da terra, no rio 
de Janeiro, estimula mulheres a conseguirem uma 
nova fonte de renda a partir do trabalho de tecelagem. 
o projeto Culinária de meninas, em porto Alegre, 
trabalha na capacitação de mulheres para que elas 
possam exercer a função de padeiras.

PLANEjANDO A vIDA
no ar em 26 de abril
o episódio “planejando a vida” enfoca na importância 
do planejamento para quem está entrando no mundo do 
trabalho. A partir de um desafio - fazer a entrega de um bolo 
de casamento - o apresentador mostra que uma das coisas 
mais importantes é se planejar para superar dificuldades. 
o programa mostra a experiência de dois projetos que 
estimulam jovens a fazerem um planejamento com o 
objetivo de entrar no mercado de trabalho: o projeto pescar 
na unidade de sapucaia do sul e o projeto ensaio de vida, 
que funciona no CepAe (Centro de profissionalização e 
Apoio ao emprego), em Cotia, são paulo.

CONvIvêNCIA E PARTICIPAÇÃO
no ar em 3 de maio
o Nota 10 aborda o potencial educativo na interação 
com a diversidade sociocultural e econômica, bem como 
a participação dos jovens nos diferentes espaços que 
podem ocupar ou criar na sociedade. As organizações 
visitadas são o grupo tumm e a trupe pedagógica. 

LEITURAs E EsCRITAs - no ar em 10 de maio
o programa fala sobre como a “educação integral” 
pode ajudar na formação de jovens capazes de entender 
que há várias possibilidades de leitura das diferentes 
escrituras do mundo. As organizações visitadas são o 
instituto pombas urbanas e o bem tv. 

APRENDER A FAzER - no ar em 17 de maio
o Nota 10 apresenta a chamada “educação pelo 

trabalho”, sob o foco da educação integral. A preparação 
para que os jovens conquistem autonomia para 
conseguirem se tornar realizadores e transformadores 
da realidade em que vivem. o programa visita as 
organizações projeto radialista do futuro e Associação 
Civil Crescer no Campo. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAs EsCOLAs
no ar em 24 de maio
A educação ambiental nas escolas pode desenvolver a 
consciência que vai salvar o planeta no futuro. o Nota 
10 mostra uma escola do rio de Janeiro onde jovens 
descobrem a importância e as utilidades da reciclagem 
do lixo. no rio grande do sul, alunos implementam um 
sistema de saneamento que canaliza o esgoto de casas de 
seu bairro, antes a céu aberto, usando pneus descartados.

TRABALHANDO COM PROjETOs
no ar em 31 de maio
Aprender a desenvolver e trabalhar projetos na escola 
estimula o aluno a ser protagonista do processo de 
aprendizagem. o Nota 10 mostra como os alunos de 
uma escola de osasco, em são paulo, reconstituíram, 
através de uma pesquisa, a histórica greve dos 
metalúrgicos da cidade, em 1968. e também como 
os jovens de uma escola de marília, também em são 
paulo, detectaram um problema de segurança no 
bosque municipal e ajudaram a solucioná-lo utilizando 
mudas de árvores.

UsO DAs TECNOLOgIAs DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - TICs NA EsCOLA
no ar em 7 de junho
o Nota 10 mostra como as tecnologias de informação e 
Comunicação, as tiCs, podem auxiliar na construção do 
conhecimento dos alunos. A história de Jéssica, uma 
pequena e sensível inventora do interior do rio grande 
do sul, que, motivada por um trabalho escolar, criou 
uma bengala para deficientes visuais e acabou indo 
parar em Atlanta, nos estados unidos. e também uma 
escola de Campinas em que os recursos tecnológicos 
já estão inteiramente incorporados à rotina de sala de 
aula dos estudantes.

ConsultoriA:
FIEsP
senAi (pgm 1 - Aprendizagem industrial) 
diretor regional do senAi-sp: Walter vicioni gonçalves 
diretor técnico: roberto monteiro spada 
gerente de Assistência à empresa e à Comunidade: 
luiz Adriano de Carvalho mange 
Assessor técnico: milton gava 
técnica em educação: sandra rodrigues silva Chang 
técnico em educação: José rodrigo paprotzki veloso

sesi (pgm 2 - práticas de projetos sociais e Culturais no 
ensino médio)
superintendente do sesi-sp: Walter vicioni gonçalves
diretora da divisão de educação: 
Amélia inácio pereira de magalhães 
gerente de educação básica: 
maria José Zanardi dias Castaldi 
supervisora da divisão de educação: 
maria beatriz gomes da Cunha 
Analistas pedagógicos: elisabete montagner 
e virginia lúcia dato Alegre 

sesi (pgm 3 - muitos textos, múltiplas leituras) 
superintendente do sesi-sp: Walter vicioni gonçalves 
diretor da divisão de desenvolvimento sociocultural: 
Célio Jorge deffendi 
diretora da divisão de educação: 
Amélia inácio pereira de magalhães 
gerente de educação básica: 
maria José Zanardi dias Castaldi 
supervisora da divisão de educação: scarlett Angelotti 
Analista pedagógico: sebastião fernandes

vOTORANTIM
instituto votorantim
olhar Cidadão
significa

gERDAU
fundação projeto pescar

Cepae - Centro de profissionalização e Apoio ao emprego
instituto gerdau

FUNDAÇÃO ITáU sOCIAL
CenpeC 

FUNDAÇÃO BRADEsCO
educação básica: maria Cristina telles, sandra sanches, 
rita barbosa, raquel Weck e lúcia matos
educação profissional e de Jovens e Adultos: 
Antônio Carlos das neves, eliane de Cássia faber, 
Christiane Chaves e márcia gaino

FICHA TÉCNICA
direção e pesquisa: Adriana Camara 
roteiro: Juliana lins, márcio vianna e eduardo simeão
produção executiva: Clélia bessa
pesquisa e produção: Hugo damatta 
direção de fotografia: paulo Castiglioni e Jaime Costa 
equipe de produção: lorena baesso e liliane dias
figurino: dorys Hansen
videografismo: leandro buenavilla
Abertura: gabriela lopes 
trilha original: ricardo imperatore
edição: Welington dutra
som: paulo Cesar elias (sp), marcelo seabra (rJ) 
e rafael rodrigues (rs) 
produtora realizadora: raccord

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: martha ferraris
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: luciana souza e renata lima 
Análise de conteúdo: leonardo menezes 
e isadora Andrade
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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NOTA 10 - SEGURANÇA PúBLICA

A série Nota 10 - Segurança Pública apresenta um 
painel dos principais temas debatidos atualmente no 
campo da segurança pública: a relação entre civis e 
policiais, a identidade das nossas polícias, o trabalho 
realizado por elas, o protagonismo da juventude nas 
questões relacionadas à violência, a participação 
cidadã. num passeio por esses assuntos, conhecemos 
experiências bem-sucedidas de combate à violência e 
ouvimos todas as vozes interessadas na produção de 
políticas de segurança pública.

temAs: atualidades; comportamento
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
pArCeiro: fundação ford

APREsENTADOR: Luciano Quirino é ator e 
apresentador. na tv globo, atuou nas novelas Como 
uma Onda e Laços de Família. Apresentou também 
o Telecurso 2000, programa da fundação roberto 
marinho. 

POLíCIA EM AÇÃO - no ar em 1 de agosto
este episódio mostra a grande diversidade de 
atividades que as polícias civil e militar desempenham. 
todo mundo tem uma opinião para dar sobre segurança 
pública. mas será que realmente sabemos o que a 
polícia faz? nem só de tiroteios e perseguições se faz 
o trabalho de um policial. A instituição é formada por 
pessoas que patrulham as ruas da cidade, investigam, 
fazem policiamento comunitário, analisam dados e 
podem até trabalhar como cientistas. As funções da 
polícia são muito mais variadas do que a gente pode 
imaginar quando vê uma viatura na rua, lê o noticiário 
policial ou vai a uma delegacia. 

jUvENTUDE E POLíCIA - no ar em 8 de agosto
neste episódio, o Nota 10 - Segurança Pública trata 
do tema “juventude e polícia”. em qualquer canto do 
planeta, jovens e policiais costumam estar de lados 
opostos. A garotada quer liberdade. A polícia tem a 
função de colocar limite na liberdade. A juventude está 
sempre no centro da violência, seja como vítima ou 
como protagonista. Como resolver o conflito? não há 
uma fórmula infalível, mas existem caminhos.

sEgURANÇA, O QUE EU TENHO A vER COM IsTO? 
no ar em 15 de agosto
o quinto e último episódio da série Nota 10 - Segurança 
Pública traz a pergunta: “segurança, o que eu tenho a 
ver com isto?”. Ao longo da série, mostramos como 
as polícias funcionam, quem são os policiais, o que 
fazem, quais são os conflitos principais no debate sobre 
segurança. mas que contribuições o cidadão comum 
pode dar? neste episódio, veremos que o combate 
à violência se faz com participação e exercício da 
cidadania.

sinopses por episódio (30 minutos):

ABORDAgEM POLICIAL - no ar em 18 de julho 
o primeiro episódio da série Nota 10 - Segurança 
Pública trata de abordagem policial. A abordagem 
policial costuma ser a situação mais delicada - e 
também a mais emblemática - da relação entre polícia 
e população. nesse momento, o cidadão comum, fora 
da situação de crime, tem uma experiência pessoal 
com a polícia. para o policial, é o momento em que ele 
tem que estar preparado para todas as possibilidades. 
Já para o abordado, é uma situação em que ele se 
descobre percebido como “suspeito”. por que um 
procedimento corriqueiro e previsto por lei tornou-se 
tão polêmico?

QUEM É O POLICIAL BRAsILEIRO?
no ar em 25 de julho
o segundo episódio da série Nota 10 - Segurança 
Pública tenta responder à seguinte pergunta: “Quem é o 
policial brasileiro?”. É hora de entender como funciona 
a polícia, o sistema de Justiça Criminal, a divisão entre 
policiais civis e militares. e aprendemos também a 
identificar o lugar que o policial - um trabalhador como 
qualquer outro - ocupa nessa engrenagem. vamos 
acompanhar o dia a dia de policiais civis e militares.

Ficha tÉcnica
direção: lao de Andrade 
direção geral: estevão Ciavatta
roteiro: Karla monteiro 
produção executiva: nuno godolphim 
pesquisa e Assistência de direção: tiago Carvalho
Consultoria de conteúdo: fórum brasileiro de segurança 
pública - silvia ramos, José marcelo Zacchi, paulo 
sette Câmara e Adriana taets
secretário geral: renato sérgio de lima 
presidente: Humberto viana
pesquisa e produção: patrícia puppin
equipe de produção: maria flor brazil e fernanda oliveira
direção de fotografia: roberto riva
edição: guga gordilho
videografismo: radiográfico
trilha sonora original: flórida música 
Câmeras de externa: diogo ramos, lao de Andrade e 
roberto riva
som: diogo fonseca, eduardo oliveira, gabriela 
damasceno, pH silva e Wagner bicudo 
produtora realizadora: pindorama filmes

CANAL FUTURA
Coordenadoras de núcleo: martha ferraris e rosi escobar
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: luciana souza e renata lima 
equipe de mobilização: Alexandre Arrais
Coordenador artístico: márcio motokane
Análise de conteúdo: isadora Andrade
gerente de mobilização: marisa vassimon
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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Nota 10 - segurança pública: quem nos protege? 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

 

o que sabemos sobre a vida daqueles que nos protegem? 

o trabalho realizado pela polícia, sua relação com a população, a violência e os problemas de eficiência enfrentados 
no dia a dia são temas muitas vezes espinhosos. 

A nova série do programa Nota 10 trata dos bastidores desse tema essencial para a vida de todos, e tão desconhecido: 
a segurança pública.

realizados em parceria com a fundação ford, os cinco episódios mostram bons exemplos de iniciativas contra o 
crime e a violência no país. e colaboram para uma iniciativa governamental: a realização da 1ª Conferência nacional 
de segurança pública, entre os dias 27 e 30 de agosto, que pretende ser um marco de nova política nacional pelo 
fortalecimento do sistema único de segurança pública, o susp. 

o programa traz um painel dos principais temas enfrentados hoje pela área e entrevista personagens envolvidos 
diretamente no assunto, como especialistas, policiais militares e, claro, o cidadão comum.

exposição dos erros

robson Cabanas, capitão da polícia militar de são paulo, é um dos personagens da série. para ele, iniciativas da 
televisão de abordar o tema ajudam a desmistificar imagens deturpadas que hoje temos da figura do policial. 

“somos funcionários públicos e sofremos as mesmas mazelas. Através do programa, pudemos mostrar o cotidiano do 
trabalho e o dia a dia das ações. nos noticiários e nas novelas, há excesso de exposição dos erros. poucas pessoas 
sabem que, nas 3 milhões de ações que fazemos por ano, os erros não chegam nem a 0,5%”, revela o capitão.

o que vem por aí

o primeiro episódio fala da abordagem policial, uma situação tão delicada quanto emblemática na relação entre 
polícia e população. por que um procedimento tão corriqueiro e previsto por lei tornou-se tão polêmico?

o segundo tenta responder uma pergunta: quem é o policial brasileiro? Como funciona a polícia, o sistema de justiça 
criminal, a divisão entre policiais civis e militares? o programa acompanha o dia a dia de cada um desses grupos para 
mostrar que, sob a farda ou atrás do balcão da delegacia, há trabalhadores como nós. 

no terceiro episódio, a diversidade das funções desempenhadas por civis e militares. será que a população realmente 
sabe o que a polícia faz? o quarto episódio trata de juventude. em qualquer lugar do mundo, jovens e a lei costumam 
estar em lados opostos. A garotada quer liberdade; a polícia, impor limites para esta liberdade. A juventude está 
sempre no centro da violência, seja como vítima ou como protagonista. Como resolver esse conflito? 

o quinto e último episódio traz a pergunta: segurança, o que eu tenho a ver com isto? Como o combate à 
violência depende de participação e exercício da cidadania.

A série é produzida pela pindorama filmes, com direção de lao de Andrade e apresentação do ator luciano Quirino.

NOVO TELECURSO

o Novo Telecurso estreou em 2008 e é a ampliação 
do Telecurso 2000, através de novos conteúdos 
e atualização de informações e conceitos. novas 
disciplinas, como filosofia, Artes plásticas, música, 
teatro e sociologia, também enriquecem a coleção, 
atendendo à legislação brasileira para a educação 
básica. Além disso, são apresentadas novas linguagens 
e tecnologias de acessibilidade em todos os programas, 
com a inserção de legendas ocultas (close caption) e 
librAs (língua brasileira de sinais). outra novidade 
é a criação de um ambiente virtual para fomentar e 
compartilhar informações e experiências entre os 
diferentes públicos do Telecurso: www.telecurso.org.br.

o programa é resultado de um trabalho cooperativo 
que soma conhecimento e experiências acumulados 
de inúmeros 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 na tv, o Novo Telecurso conta também 
com a implementações através de telessalas, que 
podem ser instaladas em qualquer lugar. no trabalho, 
na associação de moradores, na igreja e nas escolas, 
o aluno conta com o acompanhamento do professor 
e pode concluir o ensino fundamental ou 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 do ensino. A telessala conta ainda com 
equipamentos como aparelho de vídeo e dvd, tv, 
mapas, livros, dicionários e outros materiais didáticos 
que ajudam na aprendizagem.

em 2009, são exibidos novos episódios das 
disciplinas inglês, matemática, música, História, 
Química, Artes plásticas, física e geografia.

o Novo Telecurso continua cumprindo seu papel de 
responsabilidade e inclusão social, dando oportunidades 
iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. 
 

temA: escola
públiCo-Alvo: alunos do ensino fundamental e médio
estreiA: 2008
no ar a partir de 3 de janeiro de 2009
liCenCiAmento: liberado
pArCeiros: federação das indústrias do estado de 
são paulo (fiesp), serviço social da indústria (sesi/
sp) e serviço nacional de Aprendizagem industrial 
(senAi/sp)

elenCo: Cada disciplina do Novo Telecurso possui um 
núcleo de dramaturgia composto por diferentes atores, 
repórteres e apresentadores, que intervêm adicionando 
informações ou entrevistando populares, com o 
objetivo de levantar questões importantes abordadas 
durante as teleaulas. o Novo Telecurso conta ainda 
com a presença de um casal de apresentadores fixos, 
conhecidos como João e Joana, representados pelos 
atores César mello e Anelis Assumpção. o casal abre 
todos os cursos de cada disciplina, participa de cenas 
novas e transmite mensagens sobre o meio ambiente 
em algumas teleaulas.
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inéditos em 2009 - 413 episódios de 15 minutos

Ensino fundamental
inglês - 19 episódios
matemática - 63 episódios
História - 40 episódios
geografia - 50 episódios
 
Ensino médio
inglês - 29 episódios
matemática - 53 episódios
História - 80 episódios
geografia - 8 episódios
Química - 50 episódios
física - 11 episódios
música - 5 episódios
Artes plásticas - 5 episódios

CONsULTORIA:
professores autores: paulo Cavalcanti, esequiel 
rodrigues de oliveira, Joaquim dos santos, Ana 
Cristina loureiro Jurema, thamy pogrebinschi, rubens 
lima Junior, sandra portugal, nélio bizzo, José 
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

Ficha tÉcnica
direção artística: ricardo elias
direção geral: Carlos nascimbeni
direção de arte: osmar muradas e Ana mara Abreu
diretores responsáveis: Carlos Justino, durval Avelino 
filho e fernando Waisberg
diretores: Jaílson de Almeida, mário masetti, Amílcar 
Claro, Quelany 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 e Janice trigo
Coordenação pedagógica: tereza farias, sandra 
portugal, fátima gabriel, matilde oliveira, edileuza 
moura da silva, Helena Jacobina e Antonita Alencar
gerente regional são paulo: Jarbas mantovanini
gerente geral de educação: vilma guimarães
secretário geral: Hugo barreto
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O NATAL DO MENINO IMPERADOR

PAULINHO DA VIOLA - MEU TEMPO é HOJE

PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS

PONTO DE ENCONTRO 

A história mais importante do oriente médio não 
está nas notícias. os verdadeiros heróis dos conflitos 
seculares usam meios mais poderosos do que armas 
e bombas. este vídeo é sobre pessoas que perderam 
tudo, menos a coragem de enfrentar seus inimigos.

temA: vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 7 de fevereiro
durAção: 85 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
prêmios: 
bahamas international film festival (2006) - Audience 
Award
barcelona docupolis (2007) - best first documentary
bendfilm festival (2006) - Jury prize
san francisco international film festival (2006) - 
Audience Award

dom pedro ii, Carolyna Aguiar - princesa isabel, Aracy 
balabanian - d. mariana, guilherme Weber - marquês 
de itanhaém, luiz Carlos vasconcelos - Zampano, 
marcelo várzea - Conde d’eu, entre outros.

Ficha tÉcnica
narração: fernanda montenegro
Autoria: péricles barros 
direção: flávia lacerda, Allan fiterman e denise saraceni 
direção geral: luís Henrique rios 
direção de núcleo: denise saraceni

O Natal do Menino Imperador é um especial infantil 
que fechou o ano das comemorações do bicentenário 
da chegada da família real ao brasil. A história traz 
d. pedro ii (sérgio britto), aos 65 anos, em seu exílio 
em paris, contando ao neto Antônio (rafael miguel), na 
noite de natal, uma das passagens mais marcantes de 
sua vida, quando tinha nove anos de idade. na época, 
em 1834, ele já era órfão de pai e mãe e ostentava o 
título de imperador Constitucional e defensor perpétuo 
do brasil. foi o primeiro natal que passou sem seu pai, 
que morrera semanas antes, em lisboa. 

temAs: história; universo infantil
públiCo-Alvo: crianças
estreiA: 2009
no ar em 24 de dezembro
durAção: 60 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: tv globo
elenCo: guillermo Hundadze - dom pedro ii (criança), 
reynaldo gianecchini - dom pedro i, sérgio britto - 

Paulinho da Viola - Meu Tempo é Hoje, documentário 
dirigido por izabel Jaguaribe, com roteiro do 
jornalista Zuenir ventura, é um perfil afetivo do 
cantor, instrumentista e compositor. o filme mostra 
seus mestres e amigos, suas influências musicais, e 
percorre sua rotina discreta e muito peculiar, retratando 
atividades e hábitos desconhecidos do grande público. 
mas a grande revelação vem das reflexões do músico 
sobre um único tema: o tempo. paulinho é autor de 
versos como: “só o tempo ajuda a gente a viver”, 
“Amor, repare o tempo enquanto eu faço um samba 
triste pra cantar”, “Quando eu penso no futuro, não 
esqueço o meu passado”. Há ainda encontros musicais 
memoráveis com marina lima, elton medeiros, Zeca 
pagodinho, marisa monte e a velha guarda da portela.

temAs: música; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 24 de dezembro
durAção: 83 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: 
livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: 
izabel Jaguaribe
produtora realizadora 
e distribuição: 
videofimes

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 2009, foram 
exibidos 53 programas.

temA: empreendedorismo
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1997
no ar a partir de 8 de janeiro
durAção: 30 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
pArCeiro: tv globo

ApresentAdorA: esther Jablonky é formada em 
medicina, pela universidade federal do rio de Janeiro, 
com especialização em psiquiatria. em 1988, tornou-se 
apresentadora de programas de televisão e atriz. desde 
1990 apresenta o pequenas empresas grandes negócios.

Ficha tÉcnica
direção: ronit Avni
Codireção e roteiro: Julia bacha
elenco: Ali Abu Awwad, sami Al Jundi, robi damelin e 
shlomo Zagman
produtora realizadora: distribuição: Just vision
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Viagem virtual: site oficial do passagem para... 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

 
o jornalista luís nachbin é um sujeito desapegado. no comando do Passagem Para..., viaja pelo mundo sozinho, passa 
perrengues variados com toda naturalidade e revela não ter muitos desejos materiais -fora a antiga vontade de ter um blog.

Agora, esta pequena satisfação lhe foi concedida. embarque com nachbin na viagem virtual do site www.
passagempara.org.br. Com formato de blog, o novo espaço do Passagem Para... na internet chega recheado de 
surpresas para os fãs da série. enquanto nachbin está com as malas guardadas no armário, ele relembra as peripécias 
vividas pelo mundo durante a gravação dos 140 episódios do programa, fala dos desafios e compartilha impressões, 
notícias e sentimentos. 

Além do blog, que tem espaço para comentários dos internautas, o site traz também uma série de vídeos - todos os 
“causos” divertidos que vão ao ar no fim de cada programa estão lá, junto com muitas imagens inéditas. o visitante 
também viaja por fotos, sinopse e descrição de todos os episódios e informações extras sobre os países visitados, 
como língua, regime de governo, moeda e links úteis.  

PRATO DO DIA - SéRIE COzINHA BRASIL

nachbin comenta esta nova aventura: 
Como surgiu a ideia de fazer o site?
A ideia do site realmente vem amadurecendo há muito 
tempo. Com tantas viagens e com o modo artesanal de 
produção do Passagem Para..., nunca havia conseguido 
parar para implementá-la. Agora, com a breve 
interrupção das viagens e o convite do Canal Futura, 
chegou a hora.

Por que escolheu o formato de blog?
O blog é a seção do site onde vão caber as lembranças 
que não tiveram espaço nos episódios, onde vou dividir 
as viagens e experiências que estiverem acontecendo, 
onde vou falar de planos, projetos, e onde vai haver 
bate-papo, reflexão, opinião.

vai ser fácil puxar as histórias de tantas viagens 
pela memória? 
Não é fácil, mas é um exercício muito prazeroso. Não 
levo laptop nas viagens, a minha carga de equipamentos 
já é suficientemente larga. Mas volto sempre com 
um caderno cheio de anotações, divagações e 
devaneios. Um caderninho que cabe no bolso é sempre 
uma ótima companhia para um viajante solitário.

O que o acervo de vídeos vai oferecer ao visitante?
Os vídeos mostram histórias inéditas, atualizações 
de determinadas histórias ou mais sobre um certo 
personagem já conhecido de quem acompanhou o 
programa. 

O que espera da interação dos leitores com o 
blog?
Que será dinâmica e prazerosa. O público que 
acompanha o Passagem Para... e eu temos muito 
para trocar. A química com as pessoas que gostam do 
programa tem sido sempre muito boa - pelo menos nos 
encontros casuais que acontecem por aí.

na nova temporada da série Cozinha Brasil, o programa 
Prato do Dia está recheado de receitas saudáveis que 
mostram o aproveitamento integral dos alimentos, 
dicas sobre conservação, nutrição, saúde e higiene 
na preparação dos pratos. A série mostra, através da 
gastronomia, a riqueza cultural do nosso país. Com novo 
formato, os episódios trazem um apresentador que faz 
entrevistas com convidados do ramo, que falam sobre 
hábitos alimentares e qualidade de vida no trabalho. 
o programa conta ainda com uma nutricionista que 
orienta os convidados no preparo das receitas, tudo de 
maneira descontraída e dinâmica.

temA: nutrição
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2006
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: 
pArCeiro: sesi/dn

ApresentAdor: César mello é ator. Apresenta o 
novo telecurso e programas em outras emissoras.

sinopses por episódio (30 minutos):

DIsTRITO FEDERAL - no ar em 11 de setembro
este primeiro programa da série traz um bate-papo 
informal com ricardo gaffrée, gerente executivo de 
finanças da Cni, sesi, senAi e iel, que mostra os seus 
dotes culinários de chef de cozinha em três receitas 
nutritivas. de brasília, partem para pirinópolis, cidade 
pitoresca nos arredores da capital do país, onde falam 
sobre qualidade de vida e a importância da culinária 
saudável.

ALAgOAs - no ar em 18 de setembro
neste programa da série Cozinha Brasil, o apresentador 
vai até maceió, onde visita a fábrica do empresário 
roberto Cabús, conversa sobre sua paixão pela 
culinária, hábitos alimentares saudáveis e processos 
industriais de alimentos. Com a nutricionista, o 
convidado prepara três receitas à base de mandioca (ou 
macaxeira, como é conhecida no nordeste), alimento 
típico da região.

CEARá - no ar em 25 de setembro
o apresentador visita uma fábrica de processamento 
de caju em fortaleza, onde conversa com nenem, 
responsável pela alimentação de centenas de 
industriários. os dois falam sobre o desperdício de 
comida, o aproveitamento integral dos alimentos, 
hábitos alimentares e os benefícios do caju no combate 
à fome. Com a nutricionista, eles preparam três receitas 
inusitadas à base de fibra de caju.
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RIO gRANDE DO NORTE - no ar em 2 de outubro
em natal, o apresentador conversa com roberto 
serquiz, diretor de uma indústria engarrafadora de 
água mineral, e maria sineide, gerente de recursos 
Humanos. na cozinha, roberto prepara três receitas 
com a nutricionista à base de abóbora (ou jerimum, como 
é conhecida no nordeste), enquanto o apresentador 
conversa com sineide sobre a qualidade de vida dos 
trabalhadores e os hábitos alimentares saudáveis.

MARANHÃO - no ar em 9 de outubro
na belíssima capital são luís, o apresentador bate um 
papo descontraído com gilvaneide, coordenadora de 
uma grande indústria têxtil da região. eles falam sobre 
hábitos alimentares, qualidade de vida e processos 
industriais, e o apresentador aprecia a dança do tambor 
de crioula, um folclore da região. na cozinha, ela é 
convidada pela nutricionista a preparar três receitas 
com legumes, carne, cascas e talos.

PARá - no ar em 16 de outubro
em belém, o apresentador conhece as belezas da capital, 
a riqueza dos temperos da região, a dança Carimbó, 
além de conversar com Artur baptista, responsável por 
uma fábrica de refrigerantes local. falam sobre hábitos 
alimentares, qualidade de vida dos trabalhadores versus 
alimentação saudável e, na cozinha, o convidado é 
orientado pela nutricionista no preparo de três receitas 
à base de soja, ricota e legumes.

RIO vERDE/MATO gROssO DO sUL
no ar em 23 de outubro
o apresentador vai para o interior do mato grosso 
do sul, em rio verde, onde conhece luiz fornari, 
proprietário de uma indústria de pisos e cerâmicas. 

os dois conversam sobre hábitos alimentares, seus 
reconhecidos talentos culinários, e o apresentador 
visita as belezas naturais da região. na cozinha, o 
convidado prepara com a nutricionista três receitas à 
base de peixe, mandioca e soja.

TOCANTINs - no ar em 30 de outubro
em palmas, o apresentador bate um papo com 
Claudizete, empresária do setor de panificação. os 
dois falam sobre o processo milenar de fabricação 
do pão, hábitos alimentares e reaproveitamento 
dos alimentos. na cozinha, ela é convidada pela 
nutricionista a preparar três receitas que aproveitam 
integralmente a melancia.

EsPíRITO sANTO - no ar em 7 de novembro
o apresentador desvenda a fabricação das panelas 
de barro capixabas, em vitória, e conhece a fábrica 
de massas de Julio duenas, na venda nova dos 
imigrantes, no interior do estado. A nutricionista e o 
convidado preparam três receitas com o aproveitamento 
integral do mamão, enquanto o apresentador conhece 
o ambiente de trabalho da indústria e aprende mais 
sobre os hábitos alimentares com foco na qualidade de 
vida das pessoas.

RIO DE jANEIRO - no ar em 14 de novembro
no último programa da série, o apresentador vai até 
o rio de Janeiro encontrar com Afonso, empresário 
de uma indústria de produtos farmacêuticos. eles 
falam sobre qualidade de vida, hábitos alimentares 
dos trabalhadores e, enquanto o convidado vai para a 
cozinha com a nutricionista preparar três receitas com 
o aproveitamento integral da banana, o apresentador 
mostra a Cidade maravilhosa e o samba carioca.

Ficha tÉcnica
Confederação Nacional da Indústria - CNI
presidente: Armando Queiroz monteiro neto 
serviço social da Indústria - sEsI
Conselho Nacional
presidente: Jair meneguelli

sEsI - Departamento Nacional 
diretor: Armando de Queiroz monteiro neto 
diretor superintendente: Antonio Carlos brito maciel 
diretor de operações: Carlos Henrique ramos fonseca

sEsI/DN
Unidade de Responsabilidade social Empresarial 
- URsE
gerente executivo: Alex mansur 
gerente de projeto: nardecil elisa silva de Castro 
Coordenador nacional do programa sesi Cozinha 
brasil: fernando elias penedo 
equipe técnica: gina marini vieira ferreira, maria 
neide Alves ribeiro, sergio de freitas monforte, 
sueme mori Andrade e terezinha nunes da fonseca

Fundação Padre Urbano Thiesen
direção geral: daniel pedroso
diretor de programa: marcio miguel daneliczin
Coordenação de texto: leandro estrela
roteiro: marcus ligocki e beth ritto 
produção executiva: Adriane ossani
Coordenação de produção: Cristiano frade
produção: Carlos Alberto vereda / larissa mouro / 
isabela siqueira
diretor de fotografia: leonardo nunes ferreira
diretor de arte: rhamay lima batista
edição e finalização: Armando morais
videografismo: eduardo Armbrust
trilha original: technologica music
operador de som: gerônimo de Castro lessa
maquinista: luís eduardo toscano de vilhena

Tv Unisinos
produção executiva: Adriane ossani

Coordenação técnica: Wolfran bittencourt Jr.
Coordenador de conteúdo e programação: 
daniel pedroso
produtora realizadora: tv unisinos

CANAL FUTURA
Coordenadoras de núcleo: martha ferraris 
e rosi escobar
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: luciana souza e renata lima
Análise de conteúdo: larissa machado
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 2008

o prêmio nacional de referência em gestão escolar 
foi criado em 1998 com a proposta de estimular a 
melhoria da gestão nas escolas. mas, ao incentivar 
a autoavaliação das instituições públicas e valorizar 
as boas práticas no ensino, a proposta foi muito além. 
motivou bons resultados em índices que medem a 
qualidade da educação. Além disso, estimula a prática 
da autoavaliação, o que ajuda a reforçar o compromisso 
com a melhoria da gestão. o prêmio já teve 10 edições e 
mais de 20 mil escolas inscritas. Até hoje 546 receberam 
diplomas de referência nacional em gestão escolar.

o prêmio é uma parceria entre o Conselho nacional de 
secretários estaduais de educação - Consed, união 
nacional dos dirigentes municipais de educação - 
undime, a unesCo no brasil e a fundação roberto 
marinho. e tem ainda o apoio da embaixada dos estados 
unidos da América, dos movimentos todos pela educação 
e brasil Competitivo, do grupo gol e da gerdau.

em 2009, pela primeira vez, o prêmio nacional de 
referência em gestão escolar foi até as comunidades 
escolares das seis escolas finalistas e acompanhou 
de perto a emoção dos professores, funcionários e 
estudantes. A transmissão, ao vivo, foi ao ar em uma 
edição especial do Jornal Futura no dia 10 de novembro 
de 2009. de brasília, nossos repórteres acompanharam 
a votação da escola destaque brasil, título do qual 
foram finalistas as seguintes instituições de ensino: 

> Acre - escola estadual luiza batista de souza, em rio 
branco.
> mato grosso - escola estadual dom bosco, em lucas 
do rio verde. 
> mato grosso do sul - escola estadual professora Ada 
teixeira dos santos, em Campo grande.
> minas gerais - escola estadual doutor luis pinto, em 
santa rita do sapucaí.
> pernambuco - escola estadual tomé francisco da 
silva, em Quixaba. 
> tocantins - escola estadual Joca Costa, em dianópolis.

A vencedora do título de escola destaque brasil foi 
do sul de minas gerais. A escola estadual doutor luis 
pinto, de santa rita do sapucaí, que se tornou uma 
referência em gestão escolar fazendo parcerias com 
escolas técnicas e a comunidade local.

temA: escola
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2002
no ar em 10 de novembro
durAção: 26 minutos
liCenCiAmento: não liberado

Ficha tÉcnica
Apresentação: lísia palombini
editor executivo: marcílio brandão
edição: Adriana levis
reportagem: Carmem Camargo, Cristiano reckziegel, 
felipe marcelino, francisco Costa, lara Carvalho, 
marcela rafael, priscila steffen e simone braga 
produtores locais: Consuelo lage, Joana Aquino, Joni 
nicolino, Juliana nunes, larissa Werneck e tadeu lima 
produção: Janaína paixão, luciana ribeiro 
e Jaqueline de souza 
educação e implementação: ingrid Castro bertoldo
videografismo: stânio soares
diretor de imagens: luis ricardo santos
iluminação e vídeo: danilo santos
Câmeras: delmares C. damasceno 
e guilherme Chagas 
Assistente de estúdio: gercino de souza
operadora de caracteres: monica mesquita melo
operador de vt: pierre porto bayot
operador de áudio: gustavo de Almeida
figurino: domingos de Alcântara
maquiagem: Amauri rabelo
supervisão de operações: gelson ferreira, Jairo neiva 
Jr. e Alexandre sampaio 
Coordenação de operações: Arlécia duarte
engenheiro responsável: marcio pereira
editora-chefe: Ana lagôa
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral de educação e implementação: 
vilma guimarães 
gerente geral Canal futura: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

Educação de ouro: vencedor do Prêmio Gestão Escolar 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

Combate à violência, diminuição dos índices de 
repetência, conquista de novos espaços e parcerias. 
em todos estes casos, o caminho para alcançar bons 
resultados é o mesmo: uma gestão escolar eficiente. 

e é para divulgar os bons exemplos que acontece 
o prêmio gestão escolar, homenagem concedida 
pelo Conselho nacional de secretários de educação 
(Consed), pela união nacional dos dirigentes de 
educação (undime) e pela unesCo e promovido pela 
fundação roberto marinho. 

o prêmio incentiva o trabalho realizado por escolas que 
investem e acreditam no potencial de seus alunos nos 
mais distantes pontos do brasil. os diretores das escolas 
ganham um diploma de liderança em gestão escolar 
e recebem como prêmio a participação em viagem 
de intercâmbio no brasil, ou no exterior. dentre essas 
escolas, a que for selecionada para o primeiro lugar 
recebe ainda um prêmio de dez mil reais, concedido 
pela fundação roberto marinho. Apoiam ainda gerdau, 
unicef, fundação ford e fundação victor Civita. 

este ano, a escola vencedora foi a escola estadual 
doutor luís pinto, localizada na cidade de santa rita 
do sapucaí, em minas gerais. 

A diretora mônica ribeiro conta que a região sofre com 
enchentes e que, quando elas chegam, a comunidade 
corre para ajudar a salvar a escola da inundação. “A 
cidade tem um comprometimento muito grande com a 
educação”, diz.

A escola fica aberta nos fins de semana, oferece aulas 
de alfabetização para adultos e oficinas de reciclagem 
de conteúdo para os professores. Além desses projetos, 
a escola doutor luís pinto possui uma parceria com o 
CAps (Centro de Assistência psicossocial) da cidade. 
nele, os alunos desenvolvem atividades de artesanato 
e brincadeiras com os pacientes, portadores de 
transtornos mentais. os que mais se identificam com 
a causa tornam-se mobilizadores voluntários. segundo 
a diretora, eles “quebraram o gelo do preconceito da 
comunidade” e até suas famílias participam.

sobre a disputa pelo prêmio, a diretora mônica resume 
o que acredita ser o diferencial da escola. “se nos 
conformarmos com as dificuldades, ficaremos de braços 
cruzados. o prêmio aumenta a autoestima da escola e 
mostra que somos capazes de promover mudanças, 
sem esperar que elas cheguem até nós. Queremos 
ensinar a voar alto.”
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PROFISSÕES DE FUTURO

Continuando o sucesso do ano anterior, a coprodução 
do Canal futura com suas universidades parceiras 
é dirigida a jovens que estão prestes a ingressar no 
ensino superior e necessitam de informações sólidas 
sobre as carreiras que pretendem seguir. os temas 
documentados se encaixam no perfil de carreiras que 
estão despontando no mercado de trabalho e que 
têm um grande potencial de empregabilidade para os 
recém-formados da área.

temAs: juventude; mercado de trabalho
públiCo-Alvo: jovens
estreiA: 2008
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 

sinopses por episódio (30 minutos):

PROgRAMA 1 - no ar em 7 de novembro
neste programa, a universidade estadual de santa 
Cruz, em ilhéus, apresenta algumas atuações dos 
profissionais de educação física. A univap, de são 
José dos Campos, mostra em que pode trabalhar um 
profissional formado em rádio e tv, e a unifor, de 
fortaleza, mostra um pouco mais sobre a formação do 
profissional de Comércio exterior.

PROgRAMA 2 - no ar em 14 de novembro
A puC do paraná, em Curitiba, explica sobre a formação 
e a atuação do profissional de biotecnologia. A unaerp 
de ribeirão preto mostra algumas áreas de atuação dos 
profissionais formados em direito, e a furb, de blumenau, 
apresenta a formação em engenharia elétrica.

PROgRAMA 3 - no ar em 21 de novembro 
A unisinos, de são leopoldo, apresenta a formação em 
Comunicação digital. A unaerp, de ribeirão preto, fala 
um pouco sobre a fisioterapia. o outro tema abordado 
é a tecnologia em Construção naval, apresentada pela 
univali, do vale do itajaí. 

PROgRAMA 4 - no ar em 28 de novembro
o instituto presbiteriano mackenzie, de são paulo, fala 
sobre a atuação do profissional formado em engenharia de 
produção. A universidade federal de ouro preto apresenta 
um dos possíveis mercados para os profissionais de 
farmácia. Já a faculdade pitágoras, de divinópolis, 
apresenta a formação em engenharia Ambiental.

PROgRAMA 5 - no ar em 5 de dezembro
A engenharia Civil é a formação mostrada pela 
universidade de passo fundo. no programa, o 
espectador também aprende mais sobre a formação 
em biotecnologia, apresentada pela puC do paraná. A 
unipar, de umuarama, conta um pouco sobre a atuação 
do profissional formado em serviço social.

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: André glasner
edição: Carolina Abreu
videografismo: stânio soares
trilha sonora original: fernando moura
líder de programa: beatriz tompson
produtora: Joana levy
produtora assistente: maressa bessa
Coordenador artístico: márcio motokane
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

Mercados de amanhã: Profissões de Futuro 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM: www.FUTURA.ORg.BR

meio ambiente está no centro das discussões atuais. mas, afinal de contas, o que faz um engenheiro ambiental? 
globalização: um conceito que abre espaços para atuações variadas, como o comércio exterior. Quais as funções de 
quem trabalha com o assunto? estas e outras formações estão na nova série do Profissões de Futuro. 

o programa é inteiramente produzido pelas universidades parceiras do futura e voltado a jovens prestes a ingressar 
no ensino superior, momento crucial de decisão sobre a profissão. Ao todo, quatorze tvs universitárias brasileiras 
integram a produção.

Cada um dos cinco episódios traz três profissões, com informações sobre o estudo, o perfil de carreiras e as 
possibilidades do mercado de trabalho. no primeiro, a universidade estadual de santa Cruz, em ilhéus (bA), apresenta 
algumas atuações dos profissionais de educação física. A univap, de são José dos Campos (sp), mostra em que 
pode trabalhar um profissional formado em rádio e tv, e a unifor, de fortaleza (Ce), mostra um pouco mais sobre a 
formação do profissional de Comércio exterior.

carreiras novas e antigas 

no segundo programa, a puC do paraná, em Curitiba, explica sobre a formação e a atuação do profissional de 
biotecnologia. A unaerp, de ribeirão preto (sp), mostra algumas áreas de atuação dos profissionais formados em 
direito, e a furb, de blumenau (sC), fala de engenharia elétrica. em seguida, unisinos, de são leopoldo (rs), inova 
com o tema Comunicação digital. A unaerp, de ribeirão preto (sp), fala de fisioterapia e, por fim, conhecemos o ramo 
da Construção naval, apresentado pela univali, do vale do itajaí (sC). 

o quarto programa traz o instituto presbiteriano mackenzie, de são paulo, com um episódio sobre engenharia de 
produção. A universidade federal de ouro preto (mg) fala sobre os possíveis mercados para os profissionais de 
farmácia, e a faculdade pitágoras, de divinópolis (mg), apresenta a formação em engenharia Ambiental.

no último programa da série, engenharia Civil é a formação mostrada pela universidade de passo fundo (rs). o 
programa traz também a biotecnologia, apresentada pela puC do paraná, e a unipar, de umuarama (pr), conta um 
pouco sobre a atuação do profissional formado em serviço social.
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PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO 

o filme retrata a história de sete crianças israelenses 
e palestinas em Jerusalém que, apesar de morarem 
no mesmo lugar, vivem em mundos completamente 
distintos, separados por diferenças religiosas. Com 
idades entre 8 e 13 anos, raramente elas falam por 
si mesmas e estão isoladas pelo medo. neste filme, 
suas histórias oferecem uma nova e emocionante 
perspectiva sobre o conflito no oriente médio.

temAs: comportamento; protagonismo infantil; 
religião; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 8 de fevereiro
durAção: 116 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: 12 anos
liCenCiAmento: não liberado 

prêmios
indicado ao oscar de 2002 por melhor documentário
buster international Children’s film festival (2002)
Hamptons international film festival (2001) 
locarno international film festival (2001) 
indicado ao independent spirit Awards (2002)
indicado ao mtv movie Awards, latin America (2002)
rotterdam international film festival (2001)
san francisco international film festival (2001)
são paulo international film festival (2001)
valladolid international film festival (2001)
emmy (2002) 
vancouver international film festival (2001)
Young Artist Awards (2002)

Ficha tÉcnica
direção: Carlos bolado e b. Z. goldberg
roteiro: stephen most 
pesquisa: stephen most
entrevistados: moishe bar Am, b. Z. goldberg, sanabel 
Hassan, faraj Adnan Hassan Husein, mahmoud mazen 
mahmoud izhiman, schlomo, daniel solan e Yarko solan.
produtora realizadora: promises film project
distribuição: Cinemien/grupo estação

REVELANDO OS BRASIS III

Revelando os Brasis III, programa apresentado por 
ernesto piccolo, exibe vídeos produzidos por moradores 
de pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes. 
de ficção a documentários, descobrimos a diversidade do 
país, a cultura, as paisagens, os costumes e as histórias. 
entrevistas com os realizadores revelam o imaginário de 
quem mora nas comunidades, além de relatar o processo 
de produção desses vídeos e como eles transformaram 
o cotidiano das localidades retratadas. A terceira série 
começou a ser exibida em 2008, com quatro episódios. 
em 2009, foram exibidos 25 episódios.

temAs: cultura regional; formação audiovisual; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2005
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiros: instituto marlin Azul, secretaria do 
Audiovisual do ministério da Cultura, petrobras

ApresentAdor: Ernesto Piccolo é ator, diretor e 
apresentador. Além de ter atuado em vários filmes, 
novelas e programas de tv, ernesto fez assistência de 
direção do filme Jogo de Cena, de eduardo Coutinho. 
entre os filmes nos quais atuou destacam-se Gatão de 
Meia-Idade, For All, Benjamim e Como Ser Solteiro.

sinopses por episódio (30 minutos):

CACHORRO QUENTE vODU - no ar em 4 de janeiro 
neste episódio, ernesto piccolo conversa com o realizador 
da ficção Cachorro Quente Vodu. A história mostra, de 
forma bem-humorada, que a superstição e o futebol 
andam sempre juntos. toda a ação acontece durante 
uma partida de futebol de salão em que, em meio a uma 
animada torcida, uma menininha e seu cachorro quente 
atormentam a cabeça de um torcedor desconfiado.

TRês COvEIROs - no ar em 11 de janeiro
ernesto piccolo conversa com o realizador do 
documentário Três Coveiros. neste vídeo, Coca, dedê 

e manoel Clara compartilham momentos de amizade 
e companheirismo, rememorando suas histórias. 
personagens muito populares em guaramiranga, no 
Ceará, eles narram suas vivências enquanto exercem 
o ofício de coveiro, fator determinante na manutenção 
dessa verdadeira amizade. 

O DONO DO CARNAvAL - no ar em 18 de janeiro
durante este episódio, ernesto piccolo conversa 
com a realizadora da ficção O Dono do Carnaval. 
neste vídeo, ambientado em uma pequena cidade do 
interior, um homem disputa com as mulheres o direito 
de desfilar vestido de baiana no carnaval. uma série 
de mal-entendidos leva os moradores a acreditarem 
na morte do personagem, que, mesmo dado como 
morto, não deixa de fazer sua aparição triunfante 
no desfile. A história é inspirada em bil, morador de 
taiaçu, que, além de ser um reconhecido e tradicional 
“benzedor”, fantasia-se de baiana todos os anos nos 
desfiles carnavalescos.
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TRIUNFO, O INíCIO DE UMA TRADIÇÃO
no ar em 15 de março
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador da ficção Triunfo, o Início de uma Tradição. 
o vídeo narra uma história baseada em fatos reais: 
um surto de febre amarela dizimava a população de 
itapoá. foi quando apareceu uma mulher misteriosa 
chamada maria, que fez uma promessa para são pedro, 
pedindo ao santo que acabasse com o sofrimento das 
pessoas. em troca, ela prometeu erguer uma capela em 
homenagem a são pedro. o pagamento da promessa, 
porém, esbarrou nos interesses de um fazendeiro.

PAssAgEIRO 1219 - no ar em 22 de março 
neste episódio, acompanhamos uma conversa com a 
realizadora da ficção Passageiro 1219. o vídeo narra 
as aventuras dos estudantes que, diariamente, após 
um longo dia de trabalho, embarcam nos ônibus que 
os levarão até suas faculdades. uma viagem que pode 
durar até três horas e meia, ou nem ser concluída. 
muitos farão essa viagem durante quatro anos ou 
mais. nesse período, testemunharão as mudanças na 
paisagem, nas estações, nos companheiros de viagens 
e em suas próprias vidas.

DONA jOANA: sEUs TERNOs E DANÇAs
no ar em 29 de março
neste episódio, ernesto piccolo conversa com a 
realizadora do documentário Dona Joana: Seus Ternos 
e Danças. o vídeo promove o resgate da cultura do 
distrito de pataíba, contada pela ótica de dona Joana, 
famosa por organizar as apresentações de danças a 
convite das famílias locais.

FLOREs QUE MURCHAM - no ar em 25 de janeiro
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador do documentário Flores que Murcham. 
o vídeo revela uma situação corrente em algumas 
cidades do sertão do rio grande do norte, que, por 
serem habitadas por poucas famílias, realizam muitos 
casamentos entre primos. em serrinha dos pintos, 
por exemplo, essa característica da formação local 
ocasionou uma doença genética conhecida como 
síndrome de spoan.

ENgENHO NOvO - no ar em 1 de fevereiro
o apresentador do programa conversa com o realizador 
do documentário Engenho Novo. o vídeo registra o 
“engenho novo”, dança característica da comunidade 
quilombola furnas do dionísio. A dança assemelha-
se ao movimento do engenho de cana, e seus versos 
lembram o trabalho com as máquinas e as conversas 
entre seus operadores. os jovens da comunidade, 
juntamente com os mais antigos, estão tentando 
preservar essa tradição.

O BARBEIRO DE sÃO PEDRO DA UNIÃO
no ar em 8 de fevereiro
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador da ficção O Barbeiro de São Pedro da União. 
o vídeo narra um dia na vida de seu Joanico através dos 
olhos de um forasteiro que chega à barbearia e pede 
um corte de barba e cabelo. A tarefa, simples, acaba se 
prolongando devido aos diversos acontecimentos que 
chamam a atenção do barbeiro.

O BAQUE DA zABUMBA CENTENáRIA CONTRA O 
TIC-TAC DO TEMPO - no ar em 15 de fevereiro
neste episódio, conhecemos o realizador do 
documentário O Baque da Zabumba Centenária 
Contra o Tic-tac do Tempo. o vídeo presta homenagem 

ao zabumbeiro mané rita, falecido em 2008, aos 
104 anos e 30 dias de idade, fundador da Zabumba 
de mané rita e grande incentivador da tradição 
das bandas de pífanos, que animam as novenas da 
comunidade de lati.

O CIRCO CHEgOU - no ar em 22 de fevereiro
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador do documentário O Circo Chegou. o vídeo 
narra a história de uma família circense que une 
cinco gerações em torno de uma cultura em que o 
conhecimento passa de pais para filhos. o vídeo mostra 
as dificuldades, a vida na estrada, os imprevistos e o 
amor pela arte nesta família.

sOU TEU MANINHO! UM gRITO MARAjOARA
no ar em 1 de março
ernesto piccolo conversa com o realizador da ficção 
Sou Teu Maninho! Um Grito Marajoara. o vídeo narra 
a história da menina natiara, que vive com a família às 
margens do rio Amazonas. Com o pai doente, precisando 
de cuidados médicos, ela e a família embarcam numa 
viagem de três dias rumo à capital. dentro de um barco 
superlotado, natiara conhece o sofrimento do homem 
marajoara: as maresias, os assaltos, a luta pela vida, o 
desconforto e a sensação de isolamento, tudo isso em 
contraste com a beleza e a riqueza da Amazônia. 

gUARANÉsIA - Os IRMÃOs MAsOTTI E O 
CINEMA - no ar em 8 de março
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador do documentário Guaranésia - Os Irmãos 
Masotti e o Cinema. o vídeo conta que, em meados 
da década de 1920, a população de guaranésia se 
mobilizou em torno da produção do longa-metragem 
Corações em Suplício, uma produção dos irmãos Carlos 
e Américo masotti.

UMA BANDA EM NOssAs vIDAs
no ar em 5 de abril
o apresentador ernesto piccolo conversa com a 
realizadora do documentário Uma Banda em Nossas 
Vidas. o vídeo reúne as lembranças dos moradores de 
rio pomba sobre a importância da banda de música no 
cotidiano da cidade. eles revelam antigas tradições 
culturais, como as coroações de nossa senhora, 
procissões, retretas e carnavais no coreto, alvoradas e 
encontros de banda, em uma perspectiva urbana e rural.

O gRANDE RIO THERMAL - no ar em 12 de abril
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador do documentário O Grande Rio Thermal. 
o vídeo conta como, procurado por suas riquezas e 
efeitos terapêuticos, o maior rio de águas termais do 
mundo contribuiu para a formação do município de rio 
Quente e do estado de goiás.

CAMINHO DE FEIRA - no ar em 19 de abril 
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador do documentário Caminho de Feira. o vídeo 
mostra que toda segunda é dia de feira em sátiro dias, 
espaço de interação popular onde convivem diferentes 
histórias e personagens.

IBIRI: TUA BOCA FALA POR Nós
no ar em 26 de abril
ernesto piccolo conversa com a realizadora do 
documentário Ibiri: Tua Boca Fala por Nós. o vídeo 
retrata a vida de seis irmãs descendentes de escravos e 
nascidas em papicu, região de são pedro da Aldeia, no 
estado do rio de Janeiro. depois de serem expulsas de 
forma violenta de casa, elas se escondem na mata, até 
conseguirem um pedaço de terra. marcadas pela injustiça 
sofrida, fecham-se em seu pequeno mundo, do qual saem 
apenas para vender o pouco que podem cultivar.

190 191



jARDIM DE PLásTICO - no ar em 3 de maio
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador da ficção Jardim de Plástico. o vídeo narra 
a história de um garimpeiro que, após o fechamento 
dos garimpos em lençóis, na bahia, cria um garimpo 
artificial no quintal de casa como alternativa de 
preservação da memória histórica e cultural do local.

A FORÇA DE UM gRITO - no ar em 10 de maio
o episódio mostra uma conversa com o realizador do 
documentário A Força de um Grito. o vídeo retrata 
as histórias de jovens que mudaram suas vidas 
usando a culinária como meio de sobrevivência, 
encontrando na venda do beiju de coco a saída para 
a desigualdade social.

Os FAXINAIs: UMA HIsTóRIA DE LUTA E AMOR à 
TERRA - no ar em 17 de maio
neste programa, ernesto piccolo conversa com 
a realizadora do documentário Os Faxinais: Uma 
História de Luta e Amor à Terra. o vídeo mostra 
como funciona o sistema de produção e organização 
social conhecido como faxinal, que se desenvolve 
em pequenos povoados rurais totalmente rodeados 
por cercas de arame, costaneiras, varas de madeira 
ou bambu. nesses locais, prevalecem a agricultura 
e os chamados “criadouros comunitários”, ou seja, 
criação livre de animais no uso coletivo da terra. 
os faxinais também são lugares onde o misticismo, 
a religiosidade e a tradição são extremamente 
importantes. um exemplo é a romaria de são 
gonçalo, dança que envolve toda a comunidade.

CAPA DE CHUvA - no ar em 24 de maio
neste programa, ernesto piccolo conversa com o 
realizador da ficção Capa de Chuva. o vídeo narra 

a história de uma família que sobrevive a custo 
de muito trabalho, num cantinho isolado do Cariri 
paraibano, enfrentando todas as adversidades. um 
dia, o pai retorna com alguns presentes para os filhos: 
para os mais novos, brinquedos populares, e para o 
mais velho, uma capa de chuva, presente inusitado 
para quem vive no sertão.

ARTE NA RUíNA - no ar em 31 de maio 
o apresentador do programa entrevista o realizador 
do docudrama Arte na Ruína. o vídeo registra 
Xapuri, um pequeno universo que se tornou palco 
para a tão necessária reconstrução de dois mundos 
em ruínas: uma delegacia abandonada e um grupo 
de jovens artistas. esses jovens aceitam o desafio 
de revelar para o público, através do espetáculo 
“o ensaio surreal do grito sufocado”, as nuances 
que os levaram até o fabuloso palco de suas vidas 
- Arte na ruína - localizado a 50 metros da casa de 
Chico mendes.

TALHADO - no ar em 7 de junho
neste programa, ernesto piccolo conversa com 
o realizador do documentário Talhado. o vídeo 
registra o processo de ocupação do sítio talhado, 
em 1960, iniciado pelo escravo José bento, e que 
foi registrado pelo cineasta linduarte noronha no 
documentário Aruanda. em 2004, talhado e parte 
do bairro são José foram reconhecidos como áreas 
remanescentes de quilombo. esse reconhecimento 
produziu uma nova relação entre o povo, agora 
quilombola, e os habitantes das outras áreas da 
cidade. não se trata mais do povo isolado em uma 
área distante, mas de uma população que interage 
e que marca culturalmente e socialmente a vida da 
cidade.

REvELANDO A MINHA vIDA - no ar em 14 de junho
ernesto piccolo conversa com o realizador do 
documentário Revelando a Minha Vida. o vídeo registra 
a trajetória de uma família em busca de melhores 
condições de moradia, trabalho e educação. trata-se 
de uma história de lutas e dificuldades, mas também 
de superação e de conquistas.

O PARAísO DE MARIA - no ar em 21 de junho
neste programa, ernesto piccolo conversa com a 
realizadora do documentário O Paraíso de Maria. A 
autora descreve poeticamente a sua casa como um 
paraíso na terra. sua rotina é marcada pelo canto dos 
pássaros, pelo trabalho na roça, pelo contato com os 
animais, pela contemplação e por outros eventos da 
natureza. entre ouvir o coaxar dos sapos e conversar 
com as estrelas, a vida vai passando sem muitos 
sobressaltos.

Ficha tÉcnica
direção: rosane svartman
roteiro: Cris Campos e márcio vianna
direção de fotografia: Alex Araripe
Assistente de direção: Clara linhart
Cenografia: bernard Heinburger
figurino: dorys Hansen
maquiagem: Alzira pereira
edição: Érico pereira
direção de imagem: paulo scuotto 
Câmeras: márcio pereira, Wanderson Athayde 
e Cambuí
som: evaldo soares
supervisão de operações: ronaldo proença 
realização: instituto marlin Azul, secretaria do 
Audiovisual do ministério da Cultura e Canal futura

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: maja vargas
produtoras assistentes: renata gaze 
e maria Cecília moutinho
supervisão de conteúdo: débora garcia 
e isadora Andrade

supervisão artística: João Alegria
produção executiva: vanessa Jardim
gerente de programação: Ana lucia gomes
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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RITMO SOLIDÁRIO

este documentário retrata a visita de travis mcCoy, líder 
da banda de hip hop alternativo gym Class Heroes, aos 
beneficiários da fundação staying Alive, na áfrica do 
sul, na índia e nas filipinas. Acompanhe travis nessa 
viagem estimulante, onde ele contempla em primeira 
mão o trabalho excepcional que cada beneficiário está 
realizando em sua própria comunidade para combater 
a Aids. A experiência proporcionada por aqueles que o 
músico encontra, além de ser enriquecedora, o inspira 
no desafio instigante de compor uma nova faixa musical 
a ser lançada no dia mundial de luta Contra a Aids.

temAs: personalidades; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 1 de dezembro
durAção: 45 minutos

ClAssifiCAção indiCAtivA: 12 anos
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
diretor: James barnes
produtora realizadora e distribuição: mtv networks 
international

RUMOS, CINEMA E VÍDEO

em atividade desde 1997, o rumos itaú Cultural é um programa de apoio à produção artística e intelectual, sintonizado 
com a criatividade brasileira. rumos colabora para o fomento e o desenvolvimento de centenas de obras e de artistas 
das mais variadas expressões e regiões do país. desde músicos e cineastas do norte, até escritores, coreógrafos e 
artistas plásticos do sul, passando por jornalistas e pesquisadores do nordeste, além de educadores do sudeste. 
o caráter nacional do programa mobiliza artistas, especialistas, pesquisadores e instituições parceiras, que fazem 
da cultura uma linguagem comum de fortalecimento da cidadania e das características múltiplas do povo brasileiro.

HIsTóRIAs DE MORAR E DEMOLIÇõEs 
Quatro famílias paulistanas estão de mudança. suas 
casas foram vendidas para um incorporador imobiliário 
e serão demolidas. para fixar as histórias guardadas 
sob esses tetos, os moradores resolvem registrar os 
objetos, cômodos e recantos preferidos, iniciando 
videografias domésticas ou contratando uma pequena 
empresa de vídeo. 

temAs: diversidade cultural; vídeos e 
documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 14 de setembro
durAção: 60 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

EU vOU DE vOLTA 
dirigido pelos pernambucanos Camilo Cavalcante e Cláudio Assis, o programa mostra 
duas viagens simultâneas, feitas em ônibus clandestinos, para registrar histórias da 
migração nordestina no brasil. A equipe faz o percurso de ida e volta de são paulo 
a Caruaru, em pernambuco, e entrevista os passageiros e o motorista do ônibus, 
em busca de histórias interessantes. “Captamos muitos flagrantes, porque chegou 
uma hora da viagem em que as pessoas não posavam mais para as câmeras”, relata 
Camilo. Ao se tornar íntimo dos entrevistados, ele consegue registrar, com a câmera 
na mão, cenas singelas, como a de um pai e seu filho compartilhando o mesmo 
banheiro dentro do ônibus.

temAs: diversidade cultural; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 23 de agosto
durAção: 60 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: 10 anos
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: 
Camilo Cavalcante e Cláudio Assis
produção: Julia moraes
edição: fernando Coster y André sampaio
Companhia produtora: 
instituto itaú Cultural
distribuição: itaú Cultural

PROCURA-sE jANAíNA
Há crianças que não possuem um lugar no mundo. são crianças entregues a instituições 
e que não se desenvolvem nos padrões esperados. não são portadoras de deficiências, 
mas também não conseguem alcançar um desenvolvimento dito normal. Assim era 
Janaína, negra, pobre e institucionalizada na febem dos anos 1980. ela se debatia no 
berço e se machucava, ficava com a mão espalmada, não falava e não se relacionava 
com outras crianças. Hoje, duas décadas depois, onde estará Janaína?

temAs: diversidade cultural; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 7 de setembro
durAção: 54 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
direção: André Costa
produção: danilo Concílio
edição: danilo Concílio, matias lan-
cetti e André Costa
Companhia produtora: olhar periférico 
distribuição: itaú Cultural

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: miriam Chnaiderman
fotografia: rinaldo martinucci
edição: Cristina Amaral
produtora realizadora: rumos Artes 
visuais
distribuição: itaú Cultural
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SABOR & GESTÃO - BOAS IDEIAS PARA A ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR 

sinopses por episódio (30 minutos):

PRODUTO - no ar em 9 de março 
um engano na entrega da carne para o restaurante 
Caldo verde provoca um acidente com seu fernando. 
A ausência do dono obriga sua família a se desdobrar 
para servir com qualidade. do hospital, fernando 
transmite sua ideia de vender o restaurante. 
Casos: oficina do sabor (pe) e Werner filé e vinhos (df)

COMPRAs - no ar em 16 de março
miguel, filho de fernando e Carminha, renegocia 
as dívidas do Caldo verde e promete ao pai que vai 
reerguer o restaurante em seis meses. miguel se dá 
conta de que não gosta de medicina e que o sonho de 
sua vida é gerenciar um restaurante. 
Casos: espaguete lilás (bA) e dom francisco (df)

ATENDIMENTO - no ar em 23 de março
o novo garçom, tom Cruise, enfrenta problemas na 
hora de servir os pratos. o atendimento do Caldo verde 
se revela falho. A ausência de fernando ainda é muita 
sentida. miguel volta de uma reunião da associação dos 
comerciantes da rua e diz que eles estão oferecendo 
vários cursos. 
Casos: barraca do faria (bA) e esquina mineira (df)

EQUIPE - no ar em 30 de março
todos os funcionários do Caldo verde se matriculam 
em cursos na associação. Carminha decide contratar 
uma assistente para Zico. bruna resolve se candidatar 
à vaga, mas percebe que não está preparada. Zico 
consegue fazer um escondidinho como o de dona lalá. 
Com ciúmes, ela resolve voltar para a cozinha do Caldo 
verde nas quartas-feiras.
Casos: bar da leda (rJ) e pão dourado (df)

EsTRUTURA - no ar em 6 de abril
Carminha conclui que a estrutura da cozinha está 
prejudicando o bom andamento do restaurante. um 
vendedor sugere a compra de um forno bem caro. 
Com tantas demandas para resolver, miguel decide 

trancar a faculdade para dedicar-se exclusivamente 
ao restaurante. fernando é contra a compra do tal 
forno, que não é adequado ao restaurante. Carminha, 
então, desiste do forno e acaba fazendo uma reforma 
na cozinha, atitude que vai trazer mais benefícios ao 
negócio. 
Casos: barraca da Chiquita (rJ) e bella itália (pr)

PREÇO - no ar em 13 de abril
Carminha resolve ajustar os preços do restaurante. 
dona lalá reage à ideia. seu fernando sugere substituir 
o pf (prato feito) por prato executivo. miguel confessa 
para Carminha que trancou a faculdade. dona lalá sai 
do Caldo verde e vai trabalhar no boteco do guimarães 
fazendo pfs. 
Casos: Hot dog (bA) e Carpe diem (df)

seu fernando, dono do Caldo verde, restaurante de 
comida caseira, envolve-se em um acidente de carro. isso 
obriga sua família a se desdobrar para manter o negócio 
aberto. sua ausência deixa nítida a informalidade e a 
desorganização do negócio. planejamento, trabalho 
e capacitação serão fundamentais para redesenhar 
o Caldo verde no mercado. Contratação de novos 
funcionários, reforma da cozinha e do salão, mudanças 
no cardápio e uma eficiente campanha de marketing são 
algumas ações empregadas para transformar o antigo 
estabelecimento no “seu fernando”, um exemplo de 
restaurante de sucesso. 

temA: empreendedorismo
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado 
pArCeiro: sebrAe

elenCo: 
Adriana rabelo, Cândido damm, igor trípoli, ilya são 
paulo, izak dahora, Kenya Costta, pitty Webo, regina 
sampaio e Zé peregrino

Jornal de brasília - brasília/df - 15/03/09

Jornal do brasil - rio de Janeiro/rJ - 14/02/09
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gEsTÃO/CONTROLE - no ar em 20 de abril
miguel compra um computador para ajudar no 
controle das finanças do Caldo verde. várias dívidas 
se acumulam e o restaurante precisa de dinheiro. seu 
fernando organiza a comemoração de uma festa de 
casamento no restaurante. miguel conta para o pai que 
trancou a faculdade. 
Casos: Queijos e Cia. (pr) e brasserie rosário (rJ)

MARKETINg - no ar em 27 de abril
A família decide que é hora de mudar o nome do 
restaurante. miguel envolve os clientes na escolha do 
novo nome. o cliente que escolher o nome vencedor 
ganha um almoço cinco estrelas junto com a família. 
seu fernando vende o carro para reformar o salão. 
guimarães ganha o jantar cinco estrelas por ter 
escolhido o nome vencedor: “seu fernando”.
Casos: panificação flor do bandeirante (rJ) e bar do 
Calaf (df)

BOAs PRáTICAs - no ar em 4 de maio
Carminha acha que talvez esteja na hora de fernando 
e guimarães fazerem as pazes, afinal miguel e bruna 
podem resolver casar e, assim, todos fariam parte da 
mesma família. paralelo a isso, um fiscal da vigilância 
sanitária interdita o boteco do guimarães. ele não tem 
dinheiro para fazer as mudanças e pensa em fechar. 
Casos: lucadelli (rJ) e guaiamun gigante (pe)

REsPONsABILIDADE sOCIAL - no ar em 11 de maio
guimarães resolve fechar o bar. Com o dinheiro do 
aluguel do imóvel, montará um ateliê de moda para 
bruna. dona lalá mostra para fernando a embalagem 
de carne seca que comprova a inocência de guimarães 
no episódio da entrega da carne. fernando faz as pazes 
com guimarães. um garçom idoso é contratado e Zico 
ganha o prêmio de “melhor Cozinheiro”.
Casos: sítio sambaqui (pr) e fim da trilha (pr)

ConsultoriA: 
Luís Cláudio Martinez Lopes - especialista 
em segurança Alimentar; gestão da Qualidade e 
Competitividade; gestão e Administração do processo 
produtivo e mercadológico na área de Alimentos: 
restaurantes, bares, padarias, hotéis, agroturismo, 
supermercados e indústrias de alimentos.

Nélia Rodrigues Del Bianco - jornalista, professora 
adjunta da faculdade de Comunicação da universidade 
de brasília (unb), doutora em Comunicação-Jornalismo 
pela escola de Comunicações e Artes da usp, em 
2004, e mestre em Comunicação pela universidade 
de brasília, em 1991. no período de 1995 a 2000, 
coordenou o gt rádio da intercom. por essa atuação, 
o gt rádio recebeu o prêmio luiz beltrão de Ciências 
da Comunicação de 2000, na categoria grupo inovador. 
publicou vários artigos em periódicos científicos 
e capítulos de livros sobre a condição do rádio na 
sociedade contemporânea, tendências e perspectivas 
da programação radiofônica e o impacto das inovações 
tecnológicas na configuração de conteúdos e formatos 
do rádio. Há mais de dez anos se dedica à produção 
de programas radiofônicos educativos para várias 
instituições públicas e não governamentais.

Ficha tÉcnica
direção: marco Altberg e sérgio rossini
roteiro: duba elia, ricardo elia e Cristiane dantas
produção executiva: myriam porto
documentários: Alexandra sampaio e daniele ramalho
direção de fotografia: César moraes
direção de arte: rafael Cabeça
Continuidade: loly ferreira
produção: luciana Alcaraz, marcela nunes 
e pedro tude sevá
produção de cenografia: Clara nielsen

figurino: Joanna ribas
maquiagem: raphael villas
produção de elenco: lauro santanna
videografismo: Caco moraes
trilha original: sala produções
edição: pedro serra e luiz Alberto de paula 
Câmera: tota paiva
som: felipe machado e toni ferreira 
produtora realizadora: Associação revista do Cinema 
brasileiro

sEBRAE
presidente do Conselho deliberativo: Adelmir santana
diretor presidente: paulo tarciso okamotto 
diretor técnico: luiz Carlos barboza
diretor de Administração e finanças: 
Carlos Alberto dos santos
gerente da unidade de Capacitação empresarial: 
mirela malvestiti 
gerente da unidade de Atendimento Coletivo - Co-
mércio e serviços: José ricardo mendes guedes
Coordenação: Andréia Calderan
equipe de trabalho: germana barros magalhães - 
sebrAe/nA e décio tavares Coutinho - sebrAe/nA
Consultor conteudista: luís Cláudio martinez lopes
Consultor educacional: nelia rodrigues del bianco

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: martha ferraris
produtora: Joana levy 
produtoras assistentes: luciana souza e renata lima
Análise de conteúdo: leonardo menezes 
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia 
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo 
supervisão geral: Hugo barreto
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Fazer pra crer: Semana do Empreendedorismo 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

Criatividade, senso de inovação e uma boa dose de coragem. ingredientes certos para quem pensa em abrir o 
próprio negócio. entre 16 e 22 de novembro, uma iniciativa global celebrou aqueles que movimentam a economia 
dos países: É a semana do empreendedorismo, um movimento promovido pela ong endeavour. 

A ideia movimentou 90 países este ano, com palestras, workshops, jogos, feiras e outras iniciativas. o futura 
apoiou a iniciativa com sua programação voltada para o tema, além de especiais jornalísticos.

Como abrir e cuidar de seu próprio negócio é o assunto dos programas Tecendo o Saber, Aprender a Empreender, 
Pequenas Empresas Grandes Negócios e Sabor e Gestão. neles, dicas valiosas sobre temas como economia, 
preços, marketing, funcionários, planejamento e mercado de trabalho. 

no dia 16, o Sala de Notícias mostrou quais são as características de um bom empreendedor e quais as 
dificuldades e oportunidades que o brasil oferece àqueles que buscam criar seus próprios meios de vida. Além 
disso, trouxe exemplos da importância para o país da criação de negócios inovadores, tanto no que diz respeito 
ao desenvolvimento em geral como para a melhoria das condições de vida da população e para a geração de 
emprego e renda. 

espaço de todos
Jovens, mulheres, meio ambiente: como funciona o empreendedorismo nestas esferas da sociedade? estes são 
temas de reportagens do Jornal Futura durante toda a semana. na primeira da série, negócios ambientais. para 
uma mente empreendedora, um barco e um rio viram sinônimo de uma pequena empresa de turismo sustentável. 

em seguida, o empreendedorismo feminino. dados do ibge mostram que hoje as mulheres já dirigem 33% das 
empresas brasileiras. e este número tende a aumentar. foi 
ao ar na terça-feira, dia 17. em seguida, na quarta-feira, 
a série trouxe os jovens, os que mais sofrem com a falta 
de empregos e, em consequência, precisam ser cada vez 
mais criativos e inovadores nas soluções para o mercado 
de trabalho. 

Quinta-feira, dia 19, o Jornal Futura falou de artesanato. 
Almofadas, tapetes, sabonetes artesanais: tudo vira motivo 
para se ganhar dinheiro com uma fabricação própria, em uma 
atividade que já representa 2,8% do pib brasileiro. por fim, 
na sexta-feira, dia 20, o programa mostrou as dificuldades 
de quem ainda não conseguiu fazer de seu negócio um 
exemplo de sucesso e renda.

SALA DE NOTÍCIAS 

programa temático diário que a cada edição reúne e 
analisa material de telejornais nacionais, sobretudo do 
Jornal Futura, e da rede de televisão norte-americana 
Cnn. no programa, especialistas analisam as principais 
questões que envolvem o tema do dia. 

temA: atualidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 1997
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiros: Cnn e tv globo

ApresentAdores:
Amanda Pinheiro é jornalista com pós-graduação em 
Jornalismo Comparado. Começou como redatora das 
rádios opus 90 fm e Jb Am e fm. foi repórter das tvs 
manchete, record e bandeirantes. Chegou ao Canal 
futura em 1999. É apresentadora e editora do Sala de 
Notícias desde 2002.

Renata Affonso é jornalista. no sbt, coordenou por 
seis anos a equipe do jornalismo do rio de Janeiro. 
Antes disso, trabalhou nas tvs globo, bandeirantes 
e manchete. É apresentadora e editora do Sala de 
Notícias desde 2006.

josé Brito Cunha é jornalista e publicitário. trabalhou 
durante oito anos como repórter e roteirista do 
programa Globo Ecologia. foi fotógrafo freelancer da 
Folha de São Paulo e atualmente é repórter e editor do 
jornalismo do Canal Futura.

Carmen de Camargo é jornalista. foi editora e 
apresentadora do Globo Esporte, na tv Aliança 
paulista. no rio de Janeiro, trabalhou na tve e 
nos programas Esporte Real, do jornalista Armando 
nogueira, no Sportv, e Esporte Espetacular, na rede 
globo. no Canal futura, ela é repórter e editora do 
jornalismo.
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sinopses por episódio (26 minutos): 

gILLEs LIPOvETsKY - no ar em 5 de janeiro
no programa Sala de Notícias, a jornalista renata 
Affonso mostra o pensamento do filósofo francês 
gilles lipovetsky, um dos intelectuais mais polêmicos 
da atualidade, que trouxe o luxo e a moda para 
o debate. lipovetsky fala das características da 
hipermodernidade, uma época que, segundo ele, traz 
muitos estímulos, informação e abundância, mas, ao 
mesmo tempo, uma enorme desorientação e angústia. 
Através de exemplos de grandes metrópoles como 
nova York, paris, rio de Janeiro e são paulo, o Sala 
de Notícias resume o pensamento do autor de A Era do 
Vazio: os dilemas e os medos do homem hipermoderno.

RAPOsA sERRA DO sOL - no ar em 7 de janeiro
uma decisão histórica. Assim foi recebida a decisão do 
supremo tribunal federal de determinar a demarcação 
em área contínua da reserva raposa serra do sol, em 
roraima. um milhão e setecentos mil hectares onde 
vivem cerca de 19 mil índios e algumas centenas de 
plantadores de arroz, que têm o apoio do governo do 
estado e de um grupo de índios para permanecer na 
região. segundo os especialistas, a decisão do stf 
deve estabelecer novos parâmetros para a política 
indigenista brasileira. os rizicultores ocupam a região 
desde os anos 70 e representam um dos setores mais 

importantes da economia do estado e, apesar disso, 
não possuem títulos de propriedade. o Sala de Notícias 
mostra e analisa os elementos que alimentaram por 
anos a disputa. A importância da decisão do stf para 
os índios brasileiros também é discutida. 

ÉTICA - no ar em 14 de janeiro
o Sala de Notícias fala sobre ética. e o que é ética? 
no que ela se diferencia da moral e da lei? filósofos 
como roberto romano, renato Janine ribeiro e viviane 
mosé mostram que até a lei pode não ser ética. o 
programa analisa alguns casos que chocaram o brasil, 
como o roubo de donativos dos desabrigados em santa 
Catarina e a invasão de um hospital por estudantes 
de medicina que faziam arruaça. o famoso “jeitinho”, 
do qual os brasileiros tanto se orgulham, também 
entra em discussão. o jeitinho está na zona cinzenta 
entre o certo e o errado, e em alguns casos pode ser a 
antessala da corrupção.

MORADIAs POPULAREs - no ar em 19 de janeiro
em 2007, o déficit habitacional no brasil recuou pela 
primeira vez, de forma significativa, num período de 15 
anos. É o que mostra um estudo da fundação getúlio 
vargas, divulgado em dezembro de 2008. mas, apesar 
dessa boa nova, ainda faltam no país mais 7.200.000 
moradias. e quase um terço das famílias que moram nas 
chamadas “habitações subnormais” tem renda de até 
três salários mínimos. o governo deve lançar em breve 
o plano nacional de Habitação, para solucionar o déficit 
habitacional. em 15 anos, a previsão é de construir 27 
milhões de moradias para a população de baixa renda. 
mas como viverão esses milhões de brasileiros até lá? 
o Sala de Notícias “Habitação no brasil” fala sobre a 
imensa distância entre sonho e realidade.

LIBERDADE RELIgIOsA - no ar em 21 de janeiro 
A tolerância religiosa deveria ser uma característica das 
sociedades civilizadas, por ser parte do reconhecimento 
da diversidade cultural dos grupos sociais e étnicos. 
esse entendimento inspirou revoluções, mas não foi 
capaz de evitar conflitos entre os povos. no brasil, o 

sincretismo religioso ajudou a criar uma sociedade 
aparentemente tolerante, por causa da diversidade de 
religiões. segundo o último Censo do ibge, existem 
43 denominações religiosas no brasil e 93% dos 
brasileiros têm alguma crença. o Sala de Notícias 
discute a questão da intolerância religiosa no mundo 
e o fato de que a religião tem sido muitas vezes usada 
para justificar atos de violência.

FóRUM sOCIAL MUNDIAL - parte 1 - no ar em 26 de 
janeiro, e parte 2 - no ar em 29 de janeiro
A nona edição do fórum social mundial é realizada 
este ano em belém do pará, que se transformará, 
segundo os organizadores do evento, no centro da 
cidadania planetária e referência no questionamento à 
desigualdade, à injustiça, à intolerância, à devastação 
ambiental e ao preconceito. o fórum é um espaço 
não governamental e não partidário que estimula o 
debate entre organizações e movimentos sociais de 
todo o mundo. o fórum social nasceu em oposição ao 
fórum econômico mundial, que reúne os países mais 
ricos, anualmente, em davos, na suíça. este ano, os 
dois fóruns têm pelo menos um tema em comum: a 
crise econômica. mas o fórum social mundial também 
discute a democratização da ciência e da tecnologia. 
no Sala de Notícias, uma análise sobre os principais 
temas do fórum com o sociólogo Cândido grzybowski, 
membro do Conselho internacional do fórum social 
mundial e do grupo de facilitação em belém, e marco 
Antonio raupp, presidente da sociedade brasileira 
pelo progresso da Ciência. 

A ERA OBAMA - no ar em 2 de fevereiro
o presidente dos estados unidos, barack Hussein 
obama, chega à liderança da maior potência do 
planeta com uma biografia incomum. ele é negro, de 
uma família multiétnica, tem uma formação acadêmica 
de elite, nunca foi governador de estado e é do partido 
democrata do norte do país. seu magnetismo pessoal 
consegue juntar o que há de mais antigo na política 
- o carisma - com o que existe de mais moderno - a 
internet. foi na rede mundial de computadores que 

obama fez a diferença, transformando a campanha 
em uma das mais eficientes da história política 
norte-americana e enterrando definitivamente a era 
dos neoconservadores. o Sala de Notícias mostra a 
trajetória de obama, que chega à Casa branca 44 anos 
depois do fim da segregação racial. para muitos, é o 
começo de uma nova era.

EMPREENDEDORIsMO POPULAR
no ar em 4 de fevereiro
Quando se fala em empreendedorismo ou em 
empreendimentos no brasil, em geral as pessoas 
pensam em grandes empresas, negócios bem 
estruturados e um bom volume de dinheiro. mas a 
maioria dos empreendedores brasileiros são donos 
de negócios pequenos. muitos começaram como 
empregados, ambulantes, camelôs e, graças ao talento 
natural, conseguiram vencer. Hoje, eles são donos de 
negócios bem-sucedidos, o que não quer dizer que 
sejam grandes negócios. o Sala de Notícias mostra 
histórias de pequenos empreendedores populares 
que, com disposição para o trabalho e muita vontade 
de vencer, obtiveram sucesso em seus negócios. todos 
têm algo em comum: são orgulhosos de seus negócios 
e cheios de experiência para transferir a 
quem quiser empreender.

CONFLITO IsRAEL-PALEsTINA
no ar em 9 de fevereiro
o recente bombardeio de israel sobre 
a faixa de gaza reabre o debate sobre 
o direito de palestinos e israelenses a 
viverem no mesmo espaço. A interminável 
sequência de violência já dura 60 anos e 
nenhum dos dois lados tem conseguido um 
controle total sobre seus 
respectivos movimentos 
extremistas. mas 
a mai oria dos dois 
povos deseja o fim 
das hostilidades e a 
coexistência pacífica. o 
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reconhecimento da existência do estado de israel pelo 
grupo político que controla a faixa de gaza e o respeito 
de israel ao direito dos palestinos a terem também 
um estado autônomo são os objetivos que devem ser 
perseguidos para que a paz se estabeleça na região. A 
coexistência pacifica entre os dois povos é o tema do 
Sala de Notícias.

DARwIN 200 ANOs - no ar em 12 de fevereiro
Há 200 anos, exatamente no dia 12 de fevereiro de 1809, 
nascia, na inglaterra, Charles darwin, considerado um 
dos mais importantes cientistas de todos os tempos. 
Com o livro A Origem das Espécies, publicado há exatos 
150 anos, ele demoliu antigas certezas sobre a origem 
do homem e dos seres vivos, e revolucionou a cultura 
moderna. Antes dele, acreditávamos descender de 
deus. depois dele, passamos a parentes dos macacos. 
neste Sala de Notícias, o assunto são os 200 anos do 
nascimento de darwin e os 150 anos da publicação de 
A Origem das Espécies, um dos mais importantes livros 
de todos os tempos.

OBEsIDADE - no ar em 16 de fevereiro 
o mundo nunca esteve tão gordo. A globalização da 
cultura fast-food, os alimentos industrializados e o 
sedentarismo transformaram a silhueta de homens, 
mulheres e crianças nos cinco continentes. o acúmulo 
de gordura no corpo, que na história da evolução do 
homem serviu para estocar energia nos momentos 
de escassez alimentar, é hoje uma ameaça à saúde 
pública. das dez doenças que mais matam no mundo, 
cinco estão associadas à obesidade. no brasil, temos 
cerca de 40 milhões de pessoas acima do peso e pelo 
menos 10 milhões de brasileiros fazem algum tipo de 
dieta. muitas delas baseadas em anfetaminas, o que 
torna o brasil o campeão mundial em consumo de 
remédios para emagrecer. Apesar dos indicadores, 
o Sala de Notícias mostra que, com bom senso e 
reeducação alimentar, a obesidade pode ser reversível.

síMBOLOs DO CARNAvAL - no ar em 18 de fevereiro
o carnaval surgiu dez mil anos a.C. como uma festa 
pagã, para celebrar o início da primavera no Hemisfério 
norte. Homens e mulheres usavam máscaras e 
pintavam os corpos para espantar os demônios da má 
colheita. séculos depois, a igreja Católica tentou acabar 
com a celebração, mas só conseguiu estabelecer uma 
distância entre o período de orgias e bebedeiras e a 
páscoa, data da ressurreição de Cristo. o Sala de 
Notícias conta um pouco dessa história: a chegada do 
carnaval ao brasil, a evolução da festa por aqui e como 
incorporamos referências europeias ao nosso carnaval. 

MULHEREs EMPREENDEDORAs
no ar em 4 de março
muito antes das mulheres sonharem com a revolução 
feminista e com todas as transformações que esse 
movimento proporcionou, elas já mostravam no 
ambiente privado do que eram capazes. donas de casa 
sabem como ninguém gerenciar a economia doméstica. 
planejam como usar o dinheiro para pagar água, luz, 
gás, roupas, alimentos. Quanto deve ser investido 
na educação dos filhos e na saúde da família? elas 
têm a resposta. e muitas vezes tendo nas mãos um 
orçamento bem apertado. esse é um dos princípios 
mais importantes da economia: sabedoria e criatividade 
para gerir recursos na escassez. não é de se espantar 
- e era apenas questão de tempo - que as mulheres 
levassem a prática doméstica para fora de casa. Hoje, 
no universo de empreendedores no brasil, as mulheres 
são mais da metade dos trabalhadores que mantêm 
um negócio próprio. e essa é uma tendência mundial. 
o empreendedorismo feminino é o tema do Sala de 
Notícias do dia 4 de março. 

MULHEREs NO TRABALHO - no ar em 9 de março
o Sala de Notícias mostra que, se hoje as mulheres 
ocupam postos estratégicos no mercado de trabalho, 
têm independência financeira e autonomia para tomar 

decisões sobre seu status na sociedade, é porque 
colhem os frutos plantados pelas gerações anteriores. 
mas o mundo mudou muito nos últimos 50 anos e as 
bandeiras das feministas do século XX não são mais 
as mesmas empunhadas atualmente. As trabalhadoras 
brasileiras ainda perseguem a equivalência de salários 
com os homens, mas buscam nos companheiros parceria 
para alcançar equilíbrio entre trabalho e vida privada.

EMPREgO/EMPREgABILIDADE
no ar em 11 de março
A crise financeira está deixando muita gente com 
medo de perder o emprego. e o temor tem razão de 
ser. segundo a oit, organização internacional do 
trabalho, a crise pode tragar mais de 50 milhões de 
vagas em 2009. o brasil, no entanto, gerou mais de 
dois milhões de postos de trabalho formais em 2008. 
A estimativa para 2009 é menor: um milhão e meio de 
novas vagas, segundo o ministério do trabalho. não é 
tão ruim para um momento de crise mundial. A previsão 
de crescimento da economia brasileira é de 2,9%. e, 
apesar da crise, o desempenho do produto interno 
bruto será melhor que a média mundial de crescimento, 
estimada em 1%. o momento, portanto, não é para 
lamentar, recomendam os especialistas em recursos 
Humanos. A preocupação deve ser acompanhada por 
uma mudança de comportamento como, por exemplo, 
aprender a se reciclar, ser mais participativo, mais 
flexível, fazer cursos e economizar. Até que ponto a crise 
econômica mundial vai atingir o emprego no brasil? o 
que nos espera? no Sala de Notícias, as perspectivas 
de emprego em 2009.

CATADOREs - no ar em 16 de março
um ser humano produz, em média, um 
quilo de lixo por dia. no brasil, são 240 mil 
toneladas diariamente. lixo tem relação 
direta com poder aquisitivo. Quanto mais 
produtos industrializados, mais descarte: 
embalagens, garrafas, latas, plástico, vidro e 
metais. um mundo de coisas ou, um milhão 
e meio de toneladas de lixo todos os dias 

nos cinco continentes. no brasil, quase todo o lixo 
doméstico vai para aterros sanitários. e muito pouco 
é reciclado. na europa e nos estados unidos, mais da 
metade do lixo é reciclada. reciclar significa explorar 
menos recursos naturais, mas custa caro. no brasil 
a reciclagem acontece, em grande parte, devido ao 
trabalho de 800 mil catadores e suas cooperativas. 
eles são responsáveis por praticamente todo o material 
que é reciclado. no Sala de Notícias, a importância 
do trabalho dos catadores. e como o lixo está se 
transformando em um dos principais problemas dos 
grandes centros urbanos do mundo. 

ágUA - parte 1 - no ar em 18 de março, e parte 2 - no 
ar em 26 de março
na semana em que a cidade de istambul, na turquia, 
é o palco do quinto fórum mundial da água, o Sala de 
Notícias discute o uso desse bem natural, considerado 
um direito universal e inalienável, e que está a cada 
dia mais ameaçado. segundo o programa Ambiental 
das nações unidas, em 2050 a terra terá uma 
população de 9 bilhões de pessoas. para alimentar e 
garantir condições sanitárias para tanta gente, será 
necessário usar cada vez mais água - na agricultura e 
na indústria, no campo e nas cidades. os especialistas 
querem que a relação entre alimento, água e meio 
ambiente seja completamente revista, sob o risco de 
vivermos um futuro de escassez, onde a água será um 
produto cada vez mais raro e mais caro. o programa 
mostra alternativas de uso sustentável da água e as 
possibilidades de um futuro de abundância, desde que 
haja mudanças nos padrões atuais de consumo.

sEgURANÇA PúBLICA - no ar em 1 de abril 
viver em paz, com a segurança de sair às ruas sem 
ter medo - nem do ladrão, nem da polícia -, é um 
dos principais desejos dos brasileiros, sobretudo 
dos que vivem nas grandes cidades. mas a violência 
urbana chegou a um estágio de tal descontrole, que 
nem mesmo os moradores das cidades pequenas 
estão livres dela. A crise da segurança pública no 
brasil tem raízes no período militar. Quando o brasil 
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se tornou uma democracia, os governos civis não 
investiram em políticas de segurança e o resultado é 
esse que todos nós sentimos hoje. uma polícia, em 
geral, mal preparada, que na maior parte do tempo faz 
policiamento ostensivo e de enfrentamento e quase 
nada de prevenção e segurança. no meio do fogo 
cruzado, estamos nós. o Sala de Notícias discute as 
iniciativas que unem poder público e sociedade civil, 
em busca de alternativas para a segurança pública.

ERRO MÉDICO - no ar em 6 de abril 
A falta de atenção, de precaução e até má-fé por 
parte de profissionais de qualquer área pode levar 
a equívocos. mas quando esses profissionais são 
médicos, um erro pode significar a invalidez e até 
a morte do paciente. os médicos se defendem, 
alegando que o exercício da profissão é prejudicado 
pelas péssimas condições de trabalho, principalmente 
na rede pública, e a existência de muitos cursos de 
medicina sem condições de funcionamento. o Sala de 
Notícias discute o tema, ouvindo médicos e vítimas de 
erro ou negligência médica.

COMBATE à PEDOFILIA - no ar em 8 de abril 
A pedofilia é um crime silencioso, praticado, muitas 
vezes, dentro de casa, por pessoas acima de qualquer 
suspeita e contra meninas e meninos indefesos que 
são submetidos às mais abomináveis crueldades 
físicas e/ou emocionais. o pior é que essa prática 
é mais comum do que imaginamos. A estimativa 
é de que, a cada dia, 165 crianças ou adolescentes 
são abusados sexualmente no brasil. o que faz com 
que uma pessoa se torne pedófila? para a medicina, 
a pedofilia é um transtorno psiquiátrico, em que o 
adulto só tem desejo sexual por crianças e não sente 
nenhuma culpa em concretizar esse desejo. no direito 
internacional, o abuso sexual é considerado crime 
de pedofilia. no brasil a pedofilia não está prevista 
no código penal e os casos de abuso sexual contra 
crianças acabam enquadrados nos crimes de estupro, 
atentado violento ao pudor, às vezes agravados pela 
presunção de violência. o Sala de Notícias esclarece 

a natureza dessa doença e aponta como está sendo 
travado o combate à ação dos pedófilos.

TRANsTORNOs NA INFÂNCIA - no ar em 13 de abril 
Quando uma criança pequena apresenta algum 
distúrbio emocional e não recebe o tratamento 
adequado, os especialistas advertem: provavelmente, 
ela será um adulto com problemas comportamentais. o 
programa Sala de Notícias mostra que os transtornos 
na infância são mais comuns do que imaginamos e 
atingem crianças e adolescentes de todas as camadas 
sociais e em todos os países. os mais conhecidos 
são a depressão e o tdAH - transtorno do déficit de 
Atenção e Hiperatividade. mas o desconhecimento 
dos profissionais de saúde na identificação desses 
transtornos tem levado a situações de exposição ao 
preconceito e o isolamento dos pacientes, muitas 
vezes vistos apenas como crianças bagunceiras, mal-
educadas e sem limites.

REPOsIÇÃO HORMONAL - no ar em 15 de abril 
A chegada da meia-idade é - para muitas mulheres 
e homens - o início do fim. A queda na produção de 
hormônios sexuais traz sintomas que podem causar 
extremo desconforto, como as ondas de calor nas 
mulheres, e consequências físicas graves, em ambos 
os sexos, como osteoporose, depressão e doenças 
cardiovasculares. sem contar a queda na atividade 
sexual. o Sala de Notícias mostra que há formas de 
combater os efeitos dos desequilíbrios hormonais na 
menopausa e na andropausa, com terapias de reposição 
com hormônios substitutos, alimentação adequada 
e exercícios físicos. e traz o alerta dos médicos: a 
reposição hormonal precisa ser feita sempre com 
acompanhamento médico e ainda não é considerada 
totalmente segura. 

INFLUêNCIA FRANCEsA NO BRAsIL
no ar em 20 de abril
o brasil foi colonizado pelos portugueses, mas 
os franceses, desde o século Xvi, exerceram uma 
enorme influência sobre nós. primeiro, ainda nos 

tempos coloniais, quiseram conquistar terras no novo 
mundo pela força, tentando estabelecer no brasil uma 
colônia francesa, a frança Antártica de villegagnon. 
depois vieram as ideias políticas, pelas mãos dos 
brasileiros que iam estudar na europa. e, mais tarde, 
as missões culturais, trazendo a arte, o urbanismo e 
as ciências sociais. neste Sala de Notícias especial, 
o primeiro de uma série de quatro programas sobre 
a influência francesa no brasil, a jornalista Amanda 
pinheiro mostra como os ideais da revolução francesa 
embalaram os primeiros sonhos de independência do 
nosso país. e revela ainda como - na contrapartida - 
franceses ilustres se apaixonaram pelo brasil.

gEsTÃO EsCOLAR - no ar em 22 de abril
A discussão sobre a qualidade do ensino público no 
brasil começa pelo baixo investimento em educação 
- algo em torno de 4% do produto interno bruto do 
país - e traz para a cena duas questões cruciais: a 
qualificação dos professores e a eficiência da gestão 
escolar. A Constituição estabelece o princípio de gestão 
democrática do ensino público. É a gestão democrática 
que garante a participação dos profissionais de 
educação e dos representantes da comunidade em 
que a escola está localizada. Juntos, eles elaboram 
o projeto pedagógico. As experiências começaram a 
aparecer em muitos municípios após a ditadura e hoje já 
se tem um histórico de exemplos bem-sucedidos. Com 
o aumento da autonomia das escolas, o que se discute 
agora é a gestão administrativa. falta aos diretores, 
em geral, formação adequada à complexidade atual. 
o Sala de Notícias mostra como a eficiência na gestão 
escolar está mudando a escola e criando modelos de 
ensino de qualidade.

REFORMA ORTOgRáFICA - no ar em 23 de abril
fim do trema, dos acentos nas palavras voo, leem, 
heroico e muitas outras. desde o dia primeiro de 
janeiro temos uma nova ortografia, que também altera 
as regras do hífen e incorpora ao alfabeto k, w e y. As 
alterações foram aprovadas pelos oito países que usam 
a língua portuguesa - uma população estimada hoje em 

230 milhões de pessoas. A ideia da reforma é aproximar 
essas culturas e facilitar a vida daqueles que são 
obrigados a ler documentos oficiais em diferentes formas 
do português, como os diplomatas, por exemplo. Além 
do brasil, a reforma vale também para Cabo verde, são 
tomé e príncipe, portugal, guiné-bissau, moçambique 
e timor leste, que compõem a Comunidade dos países 
de língua portuguesa. no Sala de Notícias, a polêmica 
que envolveu a reforma ortográfica e a resistência dos 
portugueses, que acham que a reforma tem um único 
objetivo: abrasileirar o idioma que eles carinhosamente 
chamam de flor do lácio.

www 20 ANOs - no ar em 4 de maio
surgiu há 20 anos uma das maiores revoluções 
tecnológicas de que se tem notícia. em março de 1989, o 
britânico tim berners-lee concebeu um projeto chamado 
gerenciamento de informação: uma proposta. A ideia 
era construir um sistema de informação para servir a 
cientistas de várias partes do mundo, que trabalhavam 
para o laboratório europeu de física de partículas. e 
ele tinha uma preocupação: criar um sistema fácil de 
ser usado, combinando computadores pessoais, redes 
informáticas e hipertexto: um formato digital, ao qual é 
possível agregar textos, imagens e sons. duas décadas 
depois, a criação da web é comparada à invenção da 
tipografia e abriu, definitivamente, as fronteiras do 
mundo à sociedade da informação. no Sala 
de Notícias, os 20 anos da web e o impacto 
dessa invenção na sociedade contemporânea.

íNDIOs: NOvOs TEMPOs
no ar em 6 de maio 
Hoje, no brasil, vivem cerca de 480 mil 
índios, distribuídos em 220 sociedades que 
falam 180 línguas diferentes. esses dados 
consideram apenas os indígenas que vivem 
em aldeias. Além deles, entre 100 mil e 190 
mil vivem fora das terras indígenas, inclusive 
em áreas urbanas. 
existem também 63 
gru pos isolados já 
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localizados, mas com os quais a funai - fundação 
nacional do índio - não pretende fazer contato. o 
brasil é um dos poucos países que preservam os povos 
nativos. mas a maioria ainda enfrenta a ignorância e 
o preconceito. em determinadas áreas, o alcoolismo 
e os suicídios ameaçam as comunidades. nossos 
índios também estão cercados em várias frentes. pelo 
agronegócio, por grandes obras de infraestrutura, por 
garimpeiros e até madeireiros da Amazônia peruana, 
que avançam sobre a fronteira, desalojando tribos 
isoladas. no Sala de Notícias um pequeno painel sobre 
os primeiros donos da nossa terra.

áFRICA DO sUL - no ar em 11 de maio
o Sala de Notícias de hoje analisa a situação atual da 
áfrica do sul, 15 anos depois do fim do apartheid. o 
país acaba de realizar eleições para o parlamento e 
eleger mais um representante negro para a presidência 
do país. A áfrica do sul é, hoje, uma das principais 
democracias da áfrica, o país mais rico do continente, 
produtor e exportador de minérios. mas também é um 
país assolado pela epidemia de Aids e que sofre com 
a imigração maciça de populações vizinhas. É esse país 

que, em 2010, vai sediar o primeiro mundial de 
futebol já realizado na áfrica. 

TRABALHO NO sÉCULO XXI
no ar em 20 de maio
no primeiro trimestre, o mercado de trabalho no 
brasil perdeu mais de 57 mil empregos. em sete 
anos, é a primeira vez que o primeiro trimestre 
registra saldo negativo nesse quesito. em 2008, 

554 mil vagas foram abertas nos três primeiros meses 
do ano. A crise econômica mundial teve influência 

na taxa de emprego no país, 
mas, segundo os economistas, 
em comparação com os 
estados unidos e a europa, 
por exemplo, os danos podem 
ser considerados pequenos. 

mesmo assim, 
os trabalhadores 

sentem na pele a instabilidade. no entanto, a crise 
tem pelo menos um aspecto positivo: a valorização do 
empreendedorismo e de alternativas como o trabalho 
solidário. no Sala de Notícias, alternativas para a crise 
e a realidade do mercado de trabalho no brasil. 

ENERgIA 2009 - no ar em 1 de junho 
A humanidade tem o desafio de mudar as fontes de 
energia que movimentam a economia do planeta. 
Já não se aceita essa produção sem considerar a 
questão ambiental. mas, infelizmente, o gás natural 
e o petróleo ainda são responsáveis por mais de 50% 
da matriz energética mundial. Apenas uma pequena 
parte das fontes de energia, algo em torno de 13%, se 
origina de fontes renováveis. no entanto, o brasil tem 
boas perspectivas para o futuro. Conta com uma das 
matrizes mais limpas do planeta, com quase metade 
de sua produção originária de fontes renováveis , como 
a hidroeletricidade e os biocombustíveis. no Sala de 
Notícias, a difícil relação entre a produção de energia e 
a preservação do meio ambiente.

MEIO AMBIENTE/CIDADEs - no ar em 8 de junho
metade da população mundial vive em cidades. e 
as cidades concentram 80% das emissões de gás 
carbônico do planeta. o principal responsável por essas 
emissões é um velho conhecido: o carro. em 2008, a 
frota mundial ultrapassou um bilhão de veículos. mas os 
carros não são os únicos responsáveis pelos problemas 
que as nossas cidades enfrentam. A poluição visual 
e as garrafas pet estão se transformando em uma 
dor de cabeça cada vez maior. no Sala de Notícias, 
o dilema das grandes cidades brasileiras: desordem 
urbana, poluição visual, trânsito caótico e o desafio 
de encontrar um destino para os resíduos de uma 
sociedade de consumo. 

RIOs - no ar em 15 de junho 
no mês dedicado ao meio ambiente, o Sala de 
Notícias faz uma radiografia dos rios brasileiros. o 
país possui a maior rede hidrográfica do mundo e só 
a Amazônia detém um quinto de toda a água doce do 

planeta. recursos abundantes, mas não inesgotáveis. 
especialistas mostram que o esgoto doméstico é o 
principal responsável pela degradação dos rios de norte 
a sul do brasil. se o investimento em saneamento não 
aumentar, a captação da água terá que ser feita cada 
vez mais longe dos grandes centros, encarecendo as 
tarifas. num país com tantos rios, o efeito perverso será 
a exclusão da população mais pobre e o consequente 
aumento das doenças de veiculação hídrica. 

MADEIRA LEgAL - no ar em 22 de junho 
o Sala de Notícias “madeira legal” mostra a série de 
reportagens sobre a cadeia produtiva da madeira no 
Acre. são exemplos de como é possível combater o 
desmatamento e a ilegalidade da madeira, investindo 
em programas que apostam no uso da matéria-
prima certificada. do manejo florestal sustentável ao 
desenvolvimento de novas tecnologias de exploração 
na floresta, e do aproveitamento integral de resíduos 
pela indústria moveleira, o Acre contribui para 
modernizar o setor, mudar comportamentos, gerar 
renda e novas possibilidades de trabalho, ajudando a 
preservar o meio ambiente.

PLANO REAL 15 ANOs - no ar em 1 de julho 
Quinze anos de plano real. o Sala de Notícias faz um 
balanço do país que adotou a nova moeda, depois de 
experimentar o fracasso de diversos planos econômicos. 
A análise de especialistas e de integrantes da equipe 
que implantou o real mostra os avanços e retrocessos 
da economia brasileira: o aumento do poder de compra 
do trabalhador, a estabilidade da moeda, o controle 
da inflação, mas também os erros e as perspectivas 
para o enfrentamento da crise mundial, a partir dos 
fundamentos consolidados nesses 15 anos.

Os LIMITEs DA RAzÃO - no ar em 6 de julho 
o Sala de Notícias fala hoje sobre os limites da razão. 
Quem são e como vivem as pessoas com transtornos 
mentais no país? A esquizofrenia é tratada no horário 
nobre da televisão, mas pouca gente sabe que é uma 
doença que atinge mais de um milhão de brasileiros 

e que hoje, apesar de termos legislação que garante 
tratamento digno fora dos antigos manicômios, o 
atendimento ainda é deficiente em todos os estados. 
o programa apresenta o trabalho de uma mulher que 
revolucionou a psiquiatria no brasil. o Sala de Notícias 
também mostra que, 20 anos depois de sua morte, 
Arthur bispo do rosário é considerado um dos mais 
importantes artistas plásticos da atualidade. 

gM CRIsE - no ar em 8 de julho
o dia 1 de junho entrou para a história. e para os norte-
americanos foi um pesadelo. A general motors, a 
empresa que por mais de 70 anos foi a maior vendedora 
de veículos do mundo, pediu concordata. A difícil 
situação da gm é a continuação da crise que começou 
no setor imobiliário norte-americano, um dos mais 
importantes do país, e fez estragos em praticamente 
todos os outros setores da economia. trabalhadores 
ficaram desempregados, grandes empresas quebraram 
e a indústria automobilística foi umas das mais 
atingidas. no Sala de Notícias, as dificuldades de uma 
empresa que representa o modelo norte-americano de 
produzir, fazer negócios e viver. 

TABAgIsMO 2009 - no ar em 13 de julho 
o cigarro, que já foi acessório de sedução nos filmes de 
Hollywood, é hoje mais do que malvisto. mesmo assim, 
1 bilhão e 300 milhões de seres humanos insistem em 
fumar. Há um consenso entre praticamente todos os 
governos de que é preciso reduzir esse número até que 
o hábito seja extinto. os fumantes custam fortunas aos 
sistemas de saúde pública e colaboram para os índices 
de morte prematura em todos os países. no brasil, são 
200 mil mortes por ano, ligadas aos males decorrentes 
do consumo de tabaco. o aumento de impostos, as 
restrições aos locais onde se pode fumar e a proibição 
da publicidade de cigarros são consideradas estratégias 
eficazes no combate ao tabagismo. mas os fumantes 
no brasil contam com um aliado: o preço. pela mesma 
marca, um europeu paga cerca de 5 euros, 15 reais. 
enquanto isso, o brasileiro paga 4,5 reais. no Sala de 
Notícias, a pressão sobre os fumantes, a resistência 
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e os fumantes indiretos que ingerem as substâncias 
presentes no cigarro, mesmo sem querer.

BRICs - no ar em 20 de julho
brasil, rússia, índia e China são países que não formam 
um bloco político, como é a união europeia, nem uma 
aliança de comércio formal como o mercosul. também 
não são parceiros em nenhuma frente militar, como 
acontece na organização do tratado do Atlântico 
norte. mas, juntas, essas nações emergentes têm 
sido vistas pelos analistas como a grande promessa de 
recuperação da economia mundial. o Sala de Notícias 
faz uma radiografia desses países e mostra como estão 
fazendo para enfrentar a recessão.

EsCOLAs DE vALOR - no ar em 22 de julho 
A importância estratégica da educação, tanto 
na economia como na formação dos cidadãos, é 
incontestável. mas um balanço dos últimos 30 anos 
mostra que são muitos os problemas do sistema 
público no brasil. o país necessita não só de mais 
investimentos, mas também de ações eficientes para 
a melhoria da qualidade do ensino. A boa nova é que, 
nesses últimos oito anos, a mobilização da sociedade 
civil na luta por um ensino público de qualidade cresceu. 
são inúmeros os exemplos de escolas, em todas as 
regiões do país, que, apesar das dificuldades, estão 
realizando experiências bem-sucedidas. na maioria dos 
casos, usando apenas a motivação, o comprometimento 
e a criatividade de seus professores, alunos, gestores 
e pais. o Sala de Notícias mostra como a participação 
e o empenho das comunidades estão revelando novas 
possibilidades de educar e formar cidadãos. 

PREvIDêNCIA - no ar em 27 de julho 
As primeiras instituições de seguro social no brasil 
surgiram em 1543 com as santas Casas de misericórdia. 
na década de 30, as caixas de aposentadorias e 
pensões foram unificadas em institutos públicos. o 
sistema previdenciário passou a ser nacional e por 

categorias profissionais. Com a constituição de 1988, a 
cobertura da previdência foi ampliada para setores até 
então desprotegidos, e os benefícios de trabalhadores 
rurais e urbanos foram igualados. Hoje, a grande 
questão é saber por quanto tempo a previdência social 
no brasil será capaz de pagar tantos benefícios. o 
Sala de Notícias mostra que, para isso acontecer, é 
necessário que o brasil supere a atual crise econômica 
e volte a crescer.

CIúME - no ar em 29 de julho
o ciúme é um dos sentimentos mais devastadores que 
o ser humano pode experimentar. para a psicologia 
evolutiva, ele está nos nossos genes e tem a função 
específica de preservar as relações entre machos e 
fêmeas, para garantir a reprodução da espécie. para 
os terapeutas de hoje, como a psicóloga da uerJ, 
Angela donato, o ciúme, em dose moderada, pode ser 
um sentimento importante na manutenção das relações 
afetivas. mas ele também pode se transformar em 
uma doença incontrolável e perigosa. renata Affonso 
mostra, no Sala de Notícias, como identificar a 
linha tênue que separa o ciúme “normal” do ciúme 
“patológico”.

BURLE MARX - no ar em 3 de agosto
A vida e a obra de burle marx, desde a descoberta 
da beleza da flora tropical e subtropical até suas 
pinturas, passando pela idealização e a criação dos 
espaços que o fizeram famoso: o parque do flamengo, 
os jardins do palácio Capanema e do instituto moreira 
salles, todos no rio de Janeiro. sua importância e sua 
trajetória são comentadas pelo curador da exposição 
de sua obra no rio de Janeiro, lauro Cavalcanti, pelo 
ex-sócio Haruyoshi ono e pela secretária de Cultura da 
prefeitura do rio de Janeiro, Jandira feghali.

AMAMENTAÇÃO 2009 - no ar em 5 de agosto
o leite materno é um alimento completo, com todos os 
nutrientes necessários ao desenvolvimento da criança. 
mata a sede, a fome e é rico em anticorpos da mãe. 
tanto que a organização mundial de saúde recomenda 
que, até os seis meses de vida, o bebê seja alimentado 
somente com leite materno e nada mais. no entanto, as 
crianças brasileiras mamam no peito, em média, pouco 
mais de um mês. no Sala de Notícias, apresentado pela 
jornalista Amanda pinheiro, conhecemos os incentivos 
que a mulher tem para prolongar a amamentação e por 
que nem sempre é fácil amamentar. falamos também 
da doação de leite, um gesto simples que salva vidas.

NOvO HOMEM, NOvO PAI - no ar em 6 de agosto
Há 40 anos, o homem desfrutava uma posição 
confortável: era o sexo forte. seu papel na sociedade 
era inquestionável. Com a entrada da mulher no 
mercado de trabalho, teve que se adaptar. não é mais 
o chefe da família, não é mais o provedor e, em muitos 
casos, não é o maior salário da casa. teve que dividir 
autoridade e assumir mais responsabilidades com as 
tarefas domésticas e a educação dos filhos. trocar 
fraldas, levar ao médico e comparecer às reuniões 
de pais e festinhas na escola, por mais simples que 
pareçam, são gestos capazes de fortalecer os vínculos 
entre pais e filhos, e revelar a muitos homens um mundo 
que antes era totalmente desconhecido. no Sala de 
Notícias, novos homens, novos pais. os desafios e o 
prazer de desfrutar integralmente a paternidade. 

ANTIBIóTICO - no ar em 12 de agosto
o programa Sala de Noticias discute o uso 
indiscriminado de antibióticos. Cientistas do mundo 
inteiro detectaram que alguns tipos de bactérias estão 
desenvolvendo resistência aos antibióticos. e isso se 
deve ao abuso desses medicamentos, que hoje são 
vendidos sem receita médica nas farmácias brasileiras. 
o programa fala do avanço das pesquisas, desde a 
descoberta da penicilina, em 1928, pelo bacteriologista 
escocês Alexander fleming. Antes disso, um simples 
corte infeccionado podia levar à morte. e mostra como 

a floresta amazônica pode ser fonte de poderosos 
extratos para combater doenças.

EUCLIDEs DA CUNHA - no ar em 17 de agosto 
Há 100 anos, morria euclides da Cunha, autor do 
clássico Os Sertões, livro capital para se compreender o 
brasil. A obra relata o dia a dia da guerra de Canudos. 
no polígono das secas, sertanejos fiéis ao líder místico 
Antônio Conselheiro, armados precariamente, enfrentam 
o exército brasileiro. Os Sertões é, antes de tudo, a 
denúncia de um crime que, segundo euclides da Cunha, foi 
cometido contra uma população abandonada e miserável. 
ele admirava os seguidores de Conselheiro e cunhou 
a frase que ficou famosa: “o sertanejo é, antes de tudo, 
um forte”. o Sala de Notícias, no centenário de morte do 
escritor, conta a história de euclides da Cunha e vai à bahia 
conferir o que é hoje o sertão e como vive o sertanejo. 

ADOÇÃO 2009 - no ar em 24 de agosto
Crescer em abrigos tem sido o destino de cerca de 
oitenta mil crianças e adolescentes em todo o brasil. 
grande parte deles vive em uma espécie de “limbo 
jurídico”. permanecem nessas instituições sem nenhum 
processo judicial ou administrativo, e muitos sequer 
têm registro de nascimento. A maioria só sai desses 
lugares ao completar 18 anos. A nova lei nacional de 
Adoção chega como um sopro de esperança para essas 
crianças e adolescentes e para os candidatos a pais. 
pelas novas regras, o período de permanência nessas 
instituições não pode ultrapassar dois anos. A partir de 
agora, os abrigos devem fazer relatórios semestrais para 
a autoridade judicial, informando sobre as condições de 
adoção ou de retorno à família das crianças tuteladas 
pelo estado. o Sala de Notícias, apresentado por renata 
Affonso, traz o promotor de Justiça sábio bittencourt 
e a presidenta da Associação nacional dos grupos de 
Apoio à Adoção do brasil, maria bárbara toledo, para 
falar sobre as mudanças da nova lei.

CULTURA POPULAR - no ar em 26 de agosto
para muitos estudiosos, a noção de pertencer a um 
povo depende, em grande parte, da preservação das 
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suas tradições populares. As crendices e superstições, 
transmitidas de geração em geração por meio das 
lendas, contos, provérbios, danças e canções fazem 
parte dessas tradições e são importantes na formação 
da identidade de um povo. A cultura popular, em 
constante transformação, cria valores materiais e 
imateriais, que se modificam ao longo do tempo, 
enriquecendo e inspirando as histórias pessoais de 
cada um. Amanda pinheiro mostra, no Sala de Notícias, 
a influência de negros, índios e imigrantes europeus na 
cultura popular brasileira. no programa, ricardo gomes 
lira, coordenador de pesquisas do Centro nacional 
de folclore e Cultura popular, nos ajuda a entender 
os significados que existem por trás das expressões 
chamadas de folclore.

DIABETEs - no ar em 2 de setembro 
A organização mundial de saúde prevê que o número 
de diabéticos no país triplique nos próximos 15 anos. 
o diabetes avança rapidamente, não só no brasil 
como no mundo todo, por causa de um estilo de vida 
que produz cada vez mais obesos e sedentários. no 
Sala de Notícias, apresentado por Amanda pinheiro, 
o médico endocrinologista ricardo meirelles e a 
psicóloga miriam burd nos ajudam a entender como 
a alimentação desregulada e a falta de uma rotina 
de exercícios físicos estão comprometendo a saúde 
das pessoas cada vez mais cedo. eles falam também 
sobre os motivos do preconceito sofrido por muitos 
diabéticos, a tecnologia disponível para facilitar a 
rotina dos pacientes e os estudos que buscam a cura 
da doença.

PAULO FREIRE II - 2009 - no ar em 3 de setembro
o Sala de Notícias focaliza a trajetória do educador 
paulo freire, que nos anos 60 criou um método 
revolucionário de alfabetização, adotado em dezenas 
de países. o programa aborda também o seu livro 
mais famoso, Pedagogia do Oprimido, que trabalha 
a alfabetização como um ato de libertação. o livro é 
considerado a mais importante proposta pedagógica 
pensada a partir da realidade do terceiro mundo. nele, 
paulo freire propõe que o processo educativo seja 
feito a partir da visão de mundo de quem aprende. o 
educador acreditava na capacidade do ser humano de 
mudar a realidade. lutou, deu exemplos e trabalhou 
para a construção de um país mais justo e fraterno. 
paulo freire morreu há 12 anos, em são paulo, como 
uma referência mundial em educação. 

INDEPENDêNCIA - no ar em 7 de setembro
vivemos um tempo em que a intensa circulação de 
pessoas, mercadorias e informações no planeta é 
uma realidade irreversível. A ideia do estado isolado, 
que toma decisões sobre questões internas sem 
interferências do resto do mundo, é cada vez menos 
comum na era da globalização. no Sala de Notícias, 
apresentado pela jornalista Amanda pinheiro, o 
historiador francisco Carlos teixeira, da ufrJ, e o 
cientista político eduardo raposo, da puC-rio, nos 
ajudam a entender a interdependência dos países no 
século XXi e questionam como as nações poderão, 
a partir de agora, garantir a soberania diante desta 
dinâmica imposta pelo jogo global.

AMAzôNIA - no ar em 9 de setembro
no dia 5 de setembro comemora-se o dia da Amazônia. 
A floresta tropical estende-se por mais de sete milhões 
de quilômetros quadrados nos territórios do brasil, 
bolívia, Colômbia, equador, guiana, peru, suriname e 
venezuela. o bioma amazônico é a maior reserva de 
diversidade biológica do mundo, mas, infelizmente, a 
floresta sofre com o desmatamento, o garimpo ilegal, 
as queimadas, a agropecuária e uma nova ameaça: 
a chegada da cana-de-açúcar e da soja. durante o 

regime militar, de 1964 a 1985, o lema era: integrar 
para não entregar. e foi construída a transamazônica, 
hoje praticamente abandonada. mas, a partir dos anos 
1980, teve início a luta contra o desmatamento. o 
apelo do progresso a qualquer custo e o sucesso do 
agrobusiness influenciam o governo, que tenta conciliar 
o inconciliável. nessa edição do Sala de Notícias, 
o tema é: Como preservar a Amazônia e implantar 
atividades econômicas sustentáveis? o programa conta 
com a participação do pesquisador e professor da puC-
rio denizart fortuna.

O ADOLEsCENTE NA EsCOLA
no ar em 14 de setembro
escola e adolescentes. essa é uma relação intensa, 
rica em prazeres e conflitos. Alguns saudosistas 
dizem que os novos adolescentes não leem, são 
desinteressados e estão, em geral, com a cabeça em 
outro lugar que não a escola. para quem entende de 
educação, não é bem assim. os jovens do século XXi 
dispõem de ferramentas como a internet, por exemplo, 
e um mundo de informações para desenvolver 
competências e projetos profissionais. e como todas 
as gerações, têm seus próprios interesses, códigos, 
padrões e rituais. no Sala de Notícias, conhecemos 
bons exemplos de como adolescentes estão vivendo 
a experiência escolar. 

sEXO/jOvEM - no ar em 16 de setembro
A geração atual é a mais bem informada sobre 
sexo de todos os tempos. Aulas de educação 
sexual, colunas em jornais, revistas especializadas, 
programas de televisão e sites na internet trazem 
tudo sobre o tema. nada disso, no entanto, impede 
que os jovens tenham dúvidas. e a quantidade de 
informação também não é suficiente para evitar 
o sexo inseguro. nascem, por ano, no brasil, um 
milhão de bebês de mães solteiras adolescentes. 
no Sala de Notícias, a psicanalista rita manso 
e a vice-presidente da sociedade brasileira de 
imunização, isabela ballalai, nos ajudam a entender 
por que isso acontece. 

IDOsOs 2009 - no ar em 21 de setembro
o número de idosos no planeta jamais foi tão 
grande. só no brasil, são quase 20 milhões e, até 
2025, seremos o sexto país do mundo com a maior 
quantidade de habitantes acima dos 60 anos. no 
Sala de Notícias, a jornalista Amanda pinheiro 
apresenta como a sociedade atual está encarando 
esse envelhecimento da população, e se o brasil 
está preparado para receber esses novos números. 
o psiquiatra Jerson laks e o médico renato veras 
explicam quais as principais doenças, físicas e 
mentais, da terceira idade e como se prevenir delas.

PRÉ-sAL - no ar em 23 de setembro
A mais recente descoberta do setor petrolífero está 
concentrada em uma área de 800km de extensão, na 
costa brasileira. A camada ultraprofunda do pré-sal, 
que pode ser uma das últimas reservas de petróleo 
do planeta, está sendo motivo de muita discussão 
na política e na sociedade. Algumas perguntas ainda 
estão sem respostas, mas a certeza é de que ainda são 
necessários muitos estudos para que a exploração do 
petróleo nessa nova área seja economicamente viável. 
no Sala de Notícias, você confere os detalhes do pré-
sal, desde a descoberta até o que deve mudar caso o 
marco regulatório seja aprovado. 

LEI sECA, O RETORNO - no ar em 28 de setembro
desde o início da vigência da lei seca, em junho 
de 2008, uma polêmica cerca o assunto: o teste do 
bafômetro é legal? o motorista, mesmo visivelmente 
alcoolizado, tendo provocado ou não um acidente, 
tem o direito de se recusar a ser testado pelas 
autoridades de trânsito? os legisladores dizem 
que a recusa é crime. mas a Justiça entende 
que ninguém é obrigado produzir provas contra 
si mesmo e tem absolvido motoristas infratores. 
neste Sala de Notícias, apresentado pela jornalista 
Amanda pinheiro, o procurador-geral da oAb do 
rio de Janeiro, ronaldo Cramer, e o presidente da 
ong trânsito Amigo, fernando diniz, discutem os 
impasses gerados pela aplicação da lei. 
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jOsÉ LINs DO REgO 2009 - no ar em 5 de outubro 
o Sala de Notícias fala sobre a vida e a obra do escritor 
paraibano José lins do rego. durante os seus 56 anos de 
vida, foi um dos poucos brasileiros a traduzir, em palavras, 
a opressão, o auge e a decadência de quem viveu do ciclo 
da cana-de-açúcar, no nordeste brasileiro. no programa, 
apresentado pela jornalista renata Affonso, depoimentos 
de amigos como o poeta thiago de mello e análises da 
produção de José lins do rego, feitas por mestres como 
Ariano suassuna e raquel de Queiroz.

DRUMMOND - no ar em 7 de outubro 
Carlos drummond de Andrade, hábil arquiteto das 
palavras, que colocava em seus versos todo o peso de 
suas reflexões sobre a vida, é o tema deste Sala de 
Notícias, apresentado pela jornalista Amanda pinheiro. 
o programa traz raros depoimentos de drummond e 
traça um panorama da vida do poeta, mineiro da itabira 
do mato dentro, filho de uma tradicional família de 
fazendeiros, que logo cedo descobriu o caminho das 
letras, se interessou pela política e, ao chegar ao rio 
de Janeiro, nos anos 30, construiu uma visão muito 
particular do mundo que o cercava. neste programa, 
o poeta ferreira gullar e o crítico literário silviano 
santiago nos ajudam a compreender o universo de 
Carlos drummond de Andrade.

gUIMARÃEs ROsA 2009 - no ar em 8 de outubro
João guimarães rosa é o tema deste Sala de 
Notícias. o escritor, que nasceu na pequena cidade de 
Cordisburgo, em minas gerais, era um homem culto 
e viajado, mas que nunca tirou os pés do sertão das 
gerais. o programa, apresentado pela jornalista renata 
Affonso, faz uma análise sobre sua obra-prima, Grande 
Sertão: Veredas. um clássico da literatura brasileira 
que revelou novos significados e usos para a chamada 
“língua culta”, além de ter consagrado personagens 
que sintetizam a alma brasileira. 

NOssAs CRIANÇAs - no ar em 12 de outubro
Crianças nos mais diferentes cantos do brasil refletem 
uma riqueza de diversidade étnica e cultural. o Sala 

de Notícias do dia 12 de outubro, dia das Crianças, 
mostra alguns dos milhares de perfis desses pequenos 
brasileiros: do cotidiano da infância indígena à criança 
de uma cidade grande. extremidades ligadas por 
sentimentos comuns. inocência, curiosidade e a paixão 
pelas brincadeiras. 

PROFEssOR: NOvAs COMPETêNCIAs
no ar em 15 de outubro
no dia dos professores, o Sala de Notícias discute 
as mais recentes competências da profissão. novas 
tecnologias, tendências pedagógicas e o uso da internet 
em metodologias de ensino. escolas brasileiras onde 
parte da relação aluno-professor é feita pela internet 
e o contraste de professores que mal sabem ligar o 
computador. o programa mostra também como o amor 
pela profissão pode romper dificuldades diárias: baixos 
salários, pouco tempo para se especializar. Quais as 
maiores queixas dos profissionais da educação? 

MACHADO DE AssIs 2009 - no ar em 21 de outubro
o centenário da morte de machado de Assis, 
comemorado no ano 2008, proporcionou uma espécie 
de mergulho na obra do “bruxo do Cosme velho”. e a 
surpresa é que, à medida que os pesquisadores foram 
se aprofundando no trabalho dele, um personagem 
ainda maior e mais interessante surgiu. e são essas 
surpresas que o Sala de Notícias “machado de Assis” 
busca captar, mostrando as diversas facetas e talentos 
do maior escritor brasileiro de todos os tempos. 

ÉRICO vERíssIMO 2009 - no ar em 26 de outubro
Érico veríssimo foi um exímio contador de histórias. 
dominou a narrativa dos romances como poucos na 
literatura mundial, criou heróis de guerra, personagens 
urbanos e produziu clássicos que saíram dos livros e 
foram adaptados para a televisão. foi um homem 
apaixonado pela família e pelo rio grande do sul, duas 
fontes inesgotáveis de inspiração. e também um crítico 
atento das mudanças sociais do século XXi. neste 
programa, apresentado pela jornalista renata Affonso, 
o professor de literatura da ufrJ Alcmeno bastos e 

o escritor eduardo portela nos ajudam a percorrer o 
universo de erico verissimo.

OLIMPíADAs 2016 - no ar em 2 de novembro
neste episódio do Sala de Notícias, a análise de 
especialistas sobre a conquista do rio de Janeiro, 
ao ser escolhida cidade-sede para as olimpíadas de 
2016. A cidade terá que ser pacificada, equipamentos 
esportivos construídos, o sistema de transporte 
melhorado e um projeto olímpico deve ser organizado 
para a formação de atletas de alto nível. Qual o legado 
de uma olimpíada para o rio de Janeiro e para o brasil? 
Como cobrar transparência das autoridades e como 
fiscalizar os gastos?

CIêNCIA NO DIA A DIA - no ar em 4 de novembro
A ciência aparece no nosso dia a dia em diversos 
momentos. desde a forma como se cozinha um ovo, 
passando pela trajetória de uma bola de futebol, até a 
cerveja que tomamos com os amigos. tudo - ou quase 
tudo - tem uma explicação científica. mas a ciência 
tem relação também com desenvolvimento. formar 
cientistas e pesquisadores é fundamental para um país 
que quer se desenvolver. e o melhor caminho para isso 
é popularizar a ciência. esse é o tema desta edição 
do Sala de Notícias, que mostra como a população se 
beneficia de descobertas dos nossos cientistas e como 
é possível popularizar a ciência no país. 

DOR - no ar em 9 de novembro
A dor é um sinal de alerta natural do organismo. forte 
ou fraca, intermitente ou constante, ela afeta a nossa 
qualidade de vida. o Sala de Notícias mostra a diferença 
entre dores agudas e crônicas e dá dicas de como lidar 
com elas. Antonio Alves do Couto, cardiologista, e 
paulo renato barreiro da fonseca, anestesiologista 
e especialista em clínica da dor, falam sobre os 
tratamentos possíveis para os diferentes tipos de dores.

EMPREENDEDORIsMO 2009
no ar em 16 de novembro
na semana global do empreendedorismo, o Sala de 

Notícias mostra quais são as características de um bom 
empreendedor e quais as dificuldades e oportunidades 
que o brasil oferece àqueles que buscam criar 
seus próprios meios de vida. o programa mostra 
também como é importante para o país a criação de 
negócios inovadores, tanto no que diz respeito ao 
desenvolvimento em geral como para a melhoria das 
condições de vida da população e para a geração de 
emprego e renda. 

DIREITOs DAs CRIANÇAs - no ar em 18 de novembro
o Sala de Notícias mostra que, apesar de a declaração 
dos direitos da Criança estar completando 50 anos, 
no brasil, alguns indicadores ainda nos colocam em 
situação desconfortável. Quase cinco milhões de 
criança trabalham no país, segundo dados do ibge 
- instituto brasileiro de geografia e estatística. e, de 
acordo com o unicef, fundo das nações unidas para 
a infância, o país registrou, em 2007, uma taxa de 
mortalidade de 22 mortos para cada mil bebês nascidos 
vivos, um desempenho pior do que o de 2006. 

NEgRITUDE - no ar em 19 de novembro
o dia nacional da Consciência negra foi comemorado 
pela primeira vez em 1971, assinalando a morte de 
Zumbi dos palmares. foram necessários 38 anos 
para que a pesquisa nacional por Amostras de 
domicílios, do ibge - instituto brasileiro de geografia 
e estatística - mostrasse que a população 
afrodescendente, formada por negros e 
pardos, ultrapassou a população branca, 
atingindo 50,6% do total. o dia 20 de 
novembro - feriado apenas em algumas 
cidades do país - foi escolhido para 
mostrar o quanto o brasil está marcado por 
diferenças e discriminações raciais, apesar 
dos avanços das últimas décadas. no Sala 
de Notícias, o espectador aprende mais 
sobre as conquistas e lutas da população 
afrodescendente no país.
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TRAgÉDIAs AMBIENTAIs - no ar em 25 de novembro
o programa mostra como as tragédias ambientais 
afetam cidades brasileiras, com ênfase em tornados, 
enchentes e desabamentos. pesquisadores alertam 
para a necessidade de os governos tomarem medidas 
preventivas, apontando o planejamento urbano como 
o único meio de evitar o efeito devastador desses 
fenômenos nas áreas habitadas pelos seres humanos.

NOvA CARTOgRAFIA sOCIAL DA AMAzôNIA
no ar em 30 de novembro 
A Amazônia é uma região que a maioria das pessoas 
conhece apenas pelo mapa. uma grande área verde, 
cortada por muitos traços azuis, que ocupa todo o norte 
do país. lá, comunidades tradicionais sempre sofreram 
com a insegurança em relação à terra, ao trabalho e 
à preservação das tradições. mas isso está mudando 
com a nova Cartografia social da Amazônia. um projeto 
que está permitindo a essas comunidades tomar nas 
próprias mãos a produção de mapas, serve de base 
para subsidiar reivindicações e esclarecer dúvidas 
sobre a propriedade da terra. no Sala de Notícias, o 
trabalho de um grupo de professores da universidade 
federal do Amazonas, que integram a nova Cartografia 
social da Amazônia; uma entrevista com o antropólogo 
Alfredo Wagner, um dos idealizadores do projeto, e 
três exemplos do trabalho conjunto de pesquisadores 
e comunidades tradicionais. 

ENERgIA II 2009 - no ar em 7 de dezembro
Às 22h31 do dia 11 de novembro, uma pane no sistema 
elétrico brasileiro provocou blecaute em 18 estados 
das regiões sudeste e Centro-oeste. e atingiu também 
o paraguai, que teve o fornecimento de energia 
interrompido em várias regiões. o ministério das 
minas e energia apresentou, a princípio, uma hipótese, 
segundo a qual raios teriam atingido as redes no oeste 
do paraná. mas os especialistas discordaram dessa 
explicação. segundo eles, os raios ocorreram longe 
do local apontado e as chuvas teriam sido de pouca 
intensidade. seja qual for a causa do acidente que 
deixou mais de 800 cidades às escuras, incluindo as 
duas maiores do país, rio de Janeiro e são paulo, o 

ocorrido é preocupante e lança dúvidas sobre o nosso 
sistema. no Sala de Notícias, as virtudes e dificuldades 
da nossa matriz energética e uma entrevista com 
rafael schechtman, especialista em energia e doutor 
em energia nuclear pelo conceituado massachusetts 
institute of technology, boston, nos estados unidos.

DIREITOs HUMANOs 2009 - no ar em 9 de dezembro
A declaração universal dos direitos Humanos 
está completando 61 anos, sem que esses direitos 
sejam respeitados em todas as nações do planeta. 
mesmo assim, houve avanços nessas seis décadas 
e a declaração influenciou importantes tratados 
internacionais sobre direitos civis, políticos, sociais 
e culturais. no Sala de Notícias, um olhar sobre os 
direitos Humanos nos dias de hoje.

20 ANOs DE DEMOCRACIA
no ar em 16 de dezembro
no Sala de Notícias, um balanço dos 20 anos de 
democracia, desde a eleição direta para presidente, 
em 1989, mostrando o quanto caminhou a jovem 
democracia brasileira. vamos relembrar a promulgação 
da Constituição Cidadã, de 1988, o impeachment do 
primeiro presidente eleito em 29 anos e a eleição 
de lula. o processo de transição da ditadura para 
a democracia, o fortalecimento de princípios 
fundamentais como a liberdade de expressão, o voto 
direto e a participação popular nos processos de 
gestão pública são assuntos desta edição.

ROBôs - no ar em 21 de dezembro
os robôs estão conquistando o mundo, mas, no brasil, 
eles ainda são produzidos em pequena escala. o país 
tem qualidade de pesquisa teórica, mas desenvolve 
poucos projetos. A indústria e o governo não investem 
muito no setor. enquanto isso, no Japão, as indústrias 
estão na fase dos humanoides - máquinas que podem 
andar, correr, mover objetos, responder a perguntas, 
vigiar a casa e até cuidar das crianças. o Sala de 
Notícias entrevista domingos de farias brito david, 
professor da universidade federal do rio de Janeiro, e 
mostra o papel dos robôs na nossa vida. 

BALANÇO COPENHAgEN - no ar em 28 de dezembro
A décima quinta Conferência da onu para mudanças 
Climáticas terminou em tom melancólico. em vez de um 
acordo com força de lei, como o mundo esperava, os 
chefes de estado e governo reunidos em Copenhagen, 
na dinamarca, apresentaram apenas um documento 
de intenções, que já foi rejeitado por pelo menos 
cinco países. neste Sala de Notícias, um balanço da 
conferência, trazendo as opiniões de nivalde José de 
Castro, coordenador do grupo de estudos do setor 
elétrico/ufrJ, e Carlos eduardo Young, pesquisador do 
grupo de economia do meio Ambiente/ufrJ.

sUPERAÇÃO - no ar em 30 de dezembro
o fim do ano, inevitavelmente, nos leva a fazer um 
balanço, a pensar sobre a vida, sobre nossos projetos, 
sobre as nossas dificuldades. mas, antes de concluir 
que os obstáculos que temos pela frente são muitos 
e parecem instransponíveis, que tal pensar naquelas 
pessoas que, contrariando todas as expectativas, 
conseguiram vencer, ir além? o que move essas 
pessoas, o que elas têm de especial? esse é o tema do 
Sala de Notícias sobre a superação. Alguns exemplos 
fortes nos ajudam a pensar sobre essa particularidade 
do ser humano.
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SALA DE NOTÍCIAS EM DEBATE

programa semanal que discute, ao vivo, temas 
que estão em destaque no momento, com a 
presença de especialistas e personagens da 
nossa sociedade, confrontando visões de mundo e 
opiniões. o programa também conta com a participação 
do telespectador por meio da central de atendimento, 
no telefone (21) 2502-0022 ou pelo e-mail debate@
futura.org.br.

temA: atualidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2005
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiros: Cnn e tv globo

ApresentAdorAs: Amanda pinheiro e renata Affonso 

Participantes por episódio (60 minutos):

MULHEREs NO PODER - no ar em 3 de janeiro
sandra Abraão, diretora-médica da bayer shering 
pharma; tânia richa, capitão-de-mar-e-guerra; e bila 
sorj, professora de sociologia da ufrJ. 

sEgURANÇA PúBLICA - no ar em 10 de março
vicente da silva filho, coronel da reserva da pm de são 
paulo; José marcelo Zacchi, secretário geral do fórum 
brasileiro de segurança pública e coordenador geral do 
overmundo; regina miki, advogada, ex-secretária de 
defesa social da prefeitura de diadema, em são paulo; 
e patrícia de oliveira da silva, uma das fundadoras 
da rede de Comunidades e movimentos Contra a 
violência. patrícia é irmã de Wagner dos santos, 
sobrevivente da Chacina da Candelária, em 1993.

HABITAÇÃO: DIREITO à INCLUsÃO
no ar em 14 de abril 
márcio fortes, ministro das Cidades; ricardo gouvêa, 
do Conselho das Cidades; itamar silva, coordenador 
do ibase; e João Whitaker, professor da faculdade de 
Arquitetura e urbanismo da usp.

vIOLêNCIA NA EsCOLA - no ar em 21 de abril
luiz fernando ribeiro, professor da rede pública 
de ensino; débora maciel Correa, doutoranda e 
pesquisadora do Centro de estudos em Criminalidade 
e segurança pública da ufmg; Kenzo soares, ex-
aluno do Colégio pedro ii; e renato Antonio Alves, um 
dos autores do livro Violência nas Escolas e mestre 
em psicologia da Aprendizagem e desenvolvimento 
Humano na usp. 

NOvO ENEM - no ar em 28 de abril
mozart neves ramos, presidente executivo do 
movimento todos pela educação; tadeu Alencar 
de oliveira, estudante universitário; malvina tânia 
tuttman, reitora da unirio, presidente da Comissão 
de desenvolvimento Acadêmico da Andifes; e 
maria inês fine, assessora de currículo, avaliação e 
formação de professores da secretaria estadual da 
educação de são paulo. 

gRIPE sUíNA - no ar em 5 de maio 
davis ferreira, chefe do departamento de virologia 
do instituto de microbiologia da ufrJ; edimilson 
migowski, infectologista, professor da ufrJ; e victor 
berbara, superintendente de vigilância epidemiológica 
e Ambiental do estado do rio de Janeiro.

CYBERBULLYINg - no ar em 12 de maio
thiago tavares nunes de oliveira, presidente da 
safernet; Alexandre pill, psicólogo do núcleo de 
pesquisas da psicologia em informática da puC-sp; 
priscila schreiner, procuradora da república; e André 
Arteche, ator. 

QUE CONgREssO É EssE? - no ar em 19 de maio
dora Kramer, jornalista; roberto romano, filósofo e 

professor de Ética da unicamp; e sérgio barradas 
Carneiro, deputado federal e procurador parlamentar. 

As REgRAs DA POUPANÇA DEvEM MUDAR?
no ar em 26 de maio
roberto Zentgraf, coordenador mbA de finanças e 
gestão de negócios do ibmec/rJ; francisco barone, 
professor da ebape/fgv; e Cláudio gradilone, 
economista e jornalista. 

CELEBRIDADEs - no ar em 2 de junho
marcelo tas, jornalista e ator, integrante do CQC da 
tv bandeirantes; Jean Wyllys, jornalista e professor 
universitário; sérgio Zalis, fotógrafo e redator-chefe 
da revista Contigo/rJ; e paula sibilia, antropóloga e 
professora da uff.

É sEgURO vOAR? - no ar em 9 de junho
ricardo nogueira, vice-presidente executivo da Abag; 
respício espírito santo Júnior, professor de engenharia 
de transportes da Coppe/ufrJ; graziella baggio, 
presidente do sindicato nacional dos Aeronautas; e 
sandra ássali, presidente da Abrapavaa. 

sIsTEMA PRIsIONAL BRAsILEIRO
no ar em 16 de junho
Cristiane Hoppe, juíza de direito, na vara Criminal 
e na vara de execução Criminal de osório, vice-
presidente de patrimônio e finanças da AJuris/
rs; ronaldo monteiro, diretor de projetos do CisC; 
elizabeth sussekind, ex-secretária nacional de 
segurança pública; e orlando Zaccone, coordenador 
da Coordenadoria de Controle de presos da polícia 
Civil do rio de Janeiro. 

O QUE FAzER COM O LIXO - no ar em 23 de junho
samyra Crespo, secretária de Articulação institucional 
e Cidadania Ambiental - ministério do meio Ambiente; 
álvaro Cantanhede, professor do departamento 
de recursos Hídricos e meio Ambiente da escola 
politécnica da ufrJ; e rubens sá freire, diretor do 
simperJ e vice-presidente do Conselho empresarial 
de recursos Hídricos da firjan. 

O PODER DO CONsUMIDOR - no ar em 17 de março
Heloísa torres de mello, gerente de operações do 
instituto Akatu; myrian lund, professora de finanças da 
fgv; e fátima portilho, socióloga da ufrrJ. 

ágUA: QUEsTÃO DE sEgURANÇA
no ar em 24 de março
José machado, diretor presidente da Agência nacional 
de águas; rui vieira, professor de recursos Hídricos da 
Coppe/ufrJ; e dora negreiros, presidente do instituto 
baía de guanabara.

CORRUPÇÃO: UMA RADIOgRAFIA BRAsILEIRA
no ar em 31 de março
Antonio José Campos moreira, procurador de Justiça; 
maria Clara dias, filósofa da ufrJ; e ricardo ismael, 
professor de sociologia e política da puC-rio.

DIA MUNDIAL DA sAúDE 2009 - no ar em 4 de abril
Antônio Alves, secretário de gestão estratégica do 
ministério da saúde; Alberto Chebabo, infectologista 
do Hospital Clementino fraga filho, da ufrJ; lígia 
bahia, médica sanitarista; e glaucius oliva, diretor do 
instituto de física da usp.
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ENERgIA NUCLEAR - no ar em 30 de junho
nivalde José de Castro, coordenador do gesel e do 
instituto de economia da ufrJ; roberto Abdenur, 
diplomata; e sérgio dialetachi, educador ambiental. 

A jUsTIÇA DE OLHOs vENDADOs?
no ar em 7 de julho
Alcides martins, subprocurador geral da república; 
leila paiva, coordenadora do programa nacional de 
enfrentamento da violência sexual Contra Crianças e 
Adolescentes da sedh; e João pedro pádua, professor 
de direito penal da ufrJ.

O HOMEM DO sÉCULO XXI - no ar em 14 de julho
luiz Cuschnir, médico psiquiatra, supervisor e 
professor do serviço de psicoterapia do instituto de 
psiquiatria do Hospital das Clínicas da faculdade 
de medicina da usp, coordenador do gender group 
e do Centro de estudos da identidade do Homem 
e da mulher; Jackson Antunes, ator; e Alexandre 
bittencourt, chefe de cozinha.

gEsTÃO EsCOLAR - no ar em 21 de julho
maria beatriz lugão, coordenadora geral do sepe; 
José marcelino rezende pinto, professor associado 
da faculdade de filosofia, Ciências e letras da usp/
ribeirão preto, mestre e doutor em educação pela 
unicamp, com pós-doutorado pela universidade de 
stanford, estados unidos; e marcio da Costa, professor 
da faculdade de educação da ufrJ.

sEgURANÇA PúBLICA II - no ar em 27 de julho
José tavares, coordenador do núcleo de estudos 
sobre violência e Cidadania da ufrgs; Coronel 
álvaro batista Camilo, comandante geral da polícia 
militar de são paulo; e Coronel samuel dionizio, ex-
chefe do estado maior da polícia militar do estado do 
rio de Janeiro.

TOQUE DE RECOLHER - no ar em 4 de agosto
Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho nacional 
dos direitos da Criança e do Adolescente; Joenildo 
de souza de Chaves, desembargador e presidente da 
Associação brasileira dos magistrados da infância e da 
Juventude; luciana Quintão, mãe de dois adolescentes; 
e lucas de tommaso, estudante. 

A AMEAÇA DA gRIPE sUíNA - no ar em 11 de agosto
marcos do lago, infectologista da uerJ; maulori 
Cabral, pesquisador do departamento de microbiologia 
e do instituto de virologia da ufrJ; e Juvêncio furtado, 
presidente da sociedade brasileira de infectologia.

O PODER DA OPINIÃO PúBLICA
no ar em 18 de agosto
Ângela dias Castro gomes, cientista política da fgv; 
luciano Cerqueira, pesquisador do ibase; tico santa 
Cruz, músico; e Cesar benjamin, cientista político. 

REssOCIALIzAÇÃO DE jOvENs EM CONFLITO 
COM A LEI - no ar em 25 de agosto
Jacques schwarzstein, gestor de programas uniCef; 
eliane pereira, promotora da infância e Juventude do 
rio de Janeiro; e rafael ficuro, ex-interno.

EDUCAÇÃO INCLUsIvA - no ar em 1 de setembro
mônica pereira dos santos, professora da faculdade 
de educação ufrJ; Cláudia Werneck, diretora da 
ong escola de gente; Christina brazil, estudante de 
pedagogia com deficiência visual; e Alice máximo, avó 
de jovem que tem síndrome de down.

ALFABETIzAÇÃO - no ar em 8 de setembro
maria do pilar, secretária de educação básica do 
ministério da educação; maria tereza Avance, 
coordenadora pedagógica da universidade Cândido 
mendes; e maria lucia, alfabetizadora. 

FUNK: CULTURA DA EXCLUsÃO
no ar em 15 de setembro
mC leonardo, presidente da Associação dos 
profissionais e Amigos do funk; Alba Zaluar, antropóloga 
e coordenadora do núcleo de pesquisa em violências 
da uerJ; Adriana facina, professora do departamento 
de História da uff; e Zeca borges, coordenador do 
disque denúncia.

PREvENÇÃO DA gRAvIDEz NA ADOLEsCêNCIA
no ar em 22 de setembro
José maria soares, chefe do setor de ginecologia da 
infância e do Adolescente da universidade federal de são 
paulo; álvaro menezes, gerente do programa Ato, da bayer 
schering pharma; luana, jovem mãe; e david, jovem pai. 

ABORTO - no ar em 29 de setembro
lena peres, coordenadora de saúde da mulher do 
ministério da saúde; lenise garcia, professora do 
departamento de biologia da unb e presidente do 
movimento da Cidadania brasil sem Aborto; michelle 
pedrosa, médica ginecologista, ipas brasil; e dom Antonio 
Augusto dias duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do 
rio e integrante da Comissão de vida e família da Cnbb.

CRIANÇA E CONsUMO - no ar em 6 de outubro
laís fontenelle, psicóloga e coordenadora do instituto 
Alana; vanessa lauria, mãe de duas meninas; e João 
luiz faria netto, advogado do sindicato das Agências 
de propaganda.

DIáLOgOs RELIgIOsOs - no ar em 13 de outubro
emerson giumbelli, antropólogo e professor da ufrJ; 
silvia fernandes, socióloga, especialista em sociologia da 
religião da ufrrJ; mamede mustafá Jarouche, professor 
de língua e literatura árabe da usp; e paulo fernando 
Carneiro de Andrade, doutor em teologia da puC-rio.

CRIANÇA E INDúsTRIA CULTURAL
no ar em 20 de outubro
Karen Acioly, autora de livros infantis e diretora do 
Centro de referência Cultura infância da secretaria 

municipal de Cultura/rJ; lúcia rabello de Castro, 
professora e coordenadora do núcleo de pesquisa sobre 
infância e Adolescência Contemporâneas do instituto 
de psicologia da ufrJ; Américo Córdula, secretário 
de identidade e diversidade Cultural do ministério da 
Cultura; e o escritor Ademiro Alves, conhecido como 
sacolinha, coordenador do Centro Cultural boa vista, 
de suzano, são paulo.

Os DEsAFIOs DO LIvRO NO sÉCULO XXI
no ar em 27 de outubro
sérgio rodrigues, escritor; André garcia, diretor do 
estante virtual; rossana lourenço, contadora de 
histórias e arte educadora; e luiz eduardo mendes, 
diretor executivo da Câmara brasileira do livro.

CRACK: O NOvO PERFIL DO TRáFICO DE DROgAs? 
- no ar em 3 de novembro
Jorge Canela, diretor do projeto de prevenção às 
drogas na comunidade de salgueiro, no município de 
são gonçalo; maria thereza de Aquino do núcleo de 
estudos e pesquisas em Atenção ao uso de drogas, da 
uerJ; e o sociólogo ignácio Cano.

TRANsPLANTEs - no ar em 10 de novembro
roque pereira da silva, presidente da Amorvit; 
Charles simão filho, coordenador da Central de 
transplantes de minas gerais; e ben-Hur ferraz 
neto, vice-presidente da Abto. 

EMPREENDEDORIsMO 2009
no ar em 17 de novembro
Cezar Kirszenblatt, gerente de 
estratégias e diretrizes do sebrAe; 
sônia braz, empreendedora social; 
Alfredo laufer, consultor do parque 
tecnológico da Coope/ufrJ; e leda 
de Jesus, empresária.

IMPACTOs DAs MUDANÇAs 
CLIMáTICAs NO sUL
no ar em 24 de novembro
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leonel Arcângelo pavan, vice-governador de santa 
Catarina; thiago galvão, coordenador do setor de Ação 
de prevenção de riscos do ministério das Cidades; José 
marengo, coordenador do grupo de estudos e pesquisas 
em mudanças Climáticas do inpe; e Juarês Aumond, 
professor da universidade regional de blumenau.

AIDs - no ar em 1 de dezembro
Karen bruck, assessora técnica do departamento de 
dst/Aids, do ministério da saúde; roberto Zajdenverg, 
médico infectologista, coordenador da unidade de testes 
terapêuticos do projeto praça Xi, da ufrJ; roberta torres, 
psicóloga, coordenadora do departamento de saúde 
mental do grupo de incentivo à vida; e o ator Cazu barroz, 
que há 20 anos vive com Hiv/Aids.

É PROIBIDO FUMAR? - no ar 8 de dezembro
ricardo meirelles, pneumologista do programa 
nacional de Controle do tabagismo no instituto 
nacional do Câncer (inCA); Ângela donato, psicóloga/
uerJ; Charles paraventi, ator; e paula Johns, 
socióloga, diretora executiva da ong Aliança para o 
Controle do tabagismo. 

COPENHAgEN - no ar 15 de dezembro
roberto schaeffer, professor do programa de 
planejamento energético da Coppe/ufrJ; Jean 
ometto, pesquisador do Centro de Ciências do sistema 
terrestre do inpe; e Aron belinky, coordenador 
executivo da campanha “tic tac”. 

EsPECIAL ECUMêNICO - no ar em 22 de dezembro
emerson giumbelli, antropólogo e professor da 
ufrJ; silvia fernandes, socióloga, especialista em 
sociologia da religião da ufrrJ; mamede mustafá 
Jarouche, professor de língua e literatura árabe da 
usp; e paulo fernando Carneiro de Andrade, doutor 
em teologia da puC-rio

DIvERsIDADE LINgUísTICA - no ar 29 de dezembro
Ataliba teixeira de Castilho, linguista e consultor do 
museu da língua portuguesa; Antoni mir, diretor da 
Casa das línguas de barcelona; luís enrique lópez, 
professor da universidade mayor de san simón, na 
bolívia; e Waldemar ferreira netto, professor da usp, 
especialista em línguas indígenas.

Ficha tÉcnica
editora-chefe: Ana lagôa 
Apresentação e edição: renata Affonso 
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estagiários: tatiane pereira e pedro staite
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maquiagem: Amauri rabelo
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diretor de imagem: luis ricardo santos
Câmeras: guilherme Chagas, delmares Carvalho 
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iluminador: danilo dos santos
Assistente de estúdio: gercino de souza
operador de áudio: gustavo Almeida
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supervisor de operações: Jairo neiva
Coordenadora de operações: Arlécia duarte
engenheiro responsável: márcio pereira
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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encontro, aproximação e compartilhamento. parece propaganda de rede social na internet. e é.

o futura está online, aberto para a troca de ideias, experiências e informação através do Conexão futura, uma 
plataforma de rede social projetada especialmente para o Canal.

Comunidades dos parceiros, equipe e participantes dos projeto do Canal dividem espaço com ferramentas de troca 
de mensagens, fóruns de discussão, chats, notícias e troca de arquivos. para participar, basta inscrever-se e navegar 
pelo ambiente. 

você pode opinar sobre a programação, acompanhar a rotina dos profissionais que comandam nosso jornalismo, 
conhecer as ideias e a produção dos jovens participantes do geração futura e entender melhor a ação dos 
mobilizadores sociais e de seus projetos, como o maleta futura. o espaço abriga também uma área destinada às 
universidades parceiras, além de comunidades abertas para debates variados e uma seção de notícias.

Acesse o Conexão futura e junte-se a nós! www.conexaofutura.org.br
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SALA DE NOTÍCIAS ENTREVISTA 

programa semanal que apresenta entrevistas especiais 
com personalidades que de alguma forma nos 
ajudam a entender o brasil e as transformações 
por que passa o mundo. são pessoas de diversas 
áreas de conhecimento e de atividades importantes 
na sociedade contemporânea. em conversa informal 
com os jornalistas, brasileiros e estrangeiros 
significativos falam de suas vidas, da carreira, do 
trabalho e destacam a participação em processos e 
momentos socio-históricos de relevância para o brasil 
e para o mundo.

temAs: atualidades; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2002
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições

ApresentAdores:
Amanda pinheiro, renata Affonso, José brito Cunha, 
Carmem de Camargo, fernando rossetti, Helena lara 
resende, Cristina Amaral, tânia menai, Wladimir 
Weltman e simone braga.

sinopses por episódio (25 minutos):

EDMOND MATHEz - no ar em 2 de janeiro 
edmond mathez é o diretor do departamento de 
Ciências planetárias e terrestres do museu de 
História natural de nova York. É phd em petrologia, 
geoquímica e termodinâmica e responsável 
pela belíssima exposição Climate Change 
(mudança Climática), tema que ele aprofunda 
nesta entrevista que motiva as pessoas para as 

possíveis so lu ções ao 
alcance de todos. 

ELTON MEDEIROs - no ar em 27 de fevereiro 
o Sala de Notícias Entrevista - especial Carnaval 2009 - 
traz elton medeiros, no museu da imagem e do som, no 
rio de Janeiro. um dos compositores mais importantes 
do país, elton fala da importância da preservação da 
memória da cultura popular, dos antigos carnavais, dos 
encontros de intelectuais e músicos no restaurante 
Zicartola e dos espetáculos rosa de ouro e opinião. 
 
HUgO CARvANA - no ar em 20 de março
no papel de cineasta, Hugo Carvana comenta os sete 
filmes que dirigiu e como é o seu processo de criação 
de roteiros. num papo descontraído, como ele mesmo, 
Carvana fala da saudade dos dias de ouro da Zona sul 
carioca, que ele tenta recriar nos seus filmes.
 
TURíBIO sANTOs - no ar em 10 de abril
A jornalista Amanda pinheiro conversa com o violonista 
turíbio santos, diretor do museu villa-lobos, no rio 
de Janeiro. nascido em uma família de seresteiros, 
começou a estudar violão clássico na adolescência. 
nesta entrevista, ele conta como foi seu único encontro 
com Heitor villa-lobos, fala sobre as obras mais 
populares do maestro e sobre as atividades do museu. 
 
ANgELA DE CAsTRO gOMEs - no ar em 8 de maio
A historiadora Angela de Castro gomes mostra 
que arquivos pessoais como documentos, cartas e 
fotografias podem ajudar a construir e entender a 
história do país. professora do CpdoC da fundação 
getulio vargas, no rio de Janeiro, ela fala ainda da era 
vargas, do trabalhismo e traça paralelos dos dias de 
hoje com momentos passados. 

ODED gRAjEw - no ar em 9 de janeiro 
oded grajew é empresário e empreendedor social, 
idealizador do fórum social mundial, do instituto 
ethos, da fundação Abrinq e do movimento nossa são 
paulo. nesta entrevista ele revela como a fundação do 
instituto ethos revolucionou as posturas empresariais 
no brasil e mostra os espaços existentes para a atuação 
de espíritos empreendedores.

NELsON sARgENTO - no ar em 13 de fevereiro 
nelson sargento - parceiro de Cartola, nelson 
Cavaquinho, Carlos Cachaça - fala da sua vida e lembra 
do tempo em que o samba não era reconhecido com 
a deferência merecida. o programa faz parte da série 
Sala de Notícias Entrevista - especial Carnaval 2009, 
que conta a história da música popular brasileira, na 
voz de três baluartes do samba de raiz, entrevistados 
pela jornalista renata Affonso.
 
wALTER ALFAIATE - no ar em 20 de fevereiro 
o Sala de Notícias Entrevista - especial Carnaval 
2009 - percorreu as ruas do bairro de botafogo, reduto 
tradicional de sambistas famosos, para conhecer um 
pouco da história dos bambas que passaram por lá: 
Ataulfo Alves, paulinho da viola, entre outros. nosso 
guia nesse passeio é outro mestre: Walter Alfaiate. 
Alfaiate mostra seu ateliê, e conta o que é a elegância 
suprema - como gosta de dizer - na vida e na música. 

ANNE sTEvENs - no ar em 15 de maio
educadora e diretora para projetos de tv da 
universidade Aberta de londres, Anne stevens conversa 
com o repórter José brito Cunha sobre educação a 
distância. ela destaca a importância do papel da tv na 
qualificação de alunos de todas as idades, o uso desta 
linguagem para a formação de profissionais para o 
mercado de trabalho, assim como para a correção da 
defasagem idade-série.
 
NEIL gAIMAN - no ar em 22 de maio 
o britânico neil gaiman é famoso por criar em 
quadrinhos, livros e contos situações de sonhos, 
terror e reflexões contundentes sobre a sociedade 
dos humanos. seus personagens de histórias em 
quadrinhos mais conhecidos são Sandman - o senhor 
dos sonhos, e sua família, os perpétuos. Com 24 
prêmios literários, seus livros figuram nas listas dos 
mais vendidos do New York Times. Algumas de suas 
obras ganharam as telas de cinema, como Stardust 
e Coraline. 
 
jORgE gERDAU jOHANNPETER
no ar em 29 de maio
A jornalista Amanda pinheiro conversa com o 
empresário Jorge gerdau Johannpeter, presidente 
do Conselho de Administração do grupo gerdau. ele 
resgata a história empreendedora de seu bisavô, do 
avô e do pai e conta como sua experiência em gestão 
pode ajudar sua participação no movimento por 
melhorar a qualidade da educação. Jorge gerdau fala 
da importância de promover a inclusão de todos os 
brasileiros no processo de desenvolvimento do país.
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jOsÉ CARLOs DOs REIs MEIRELLEs
no ar em 5 de junho
no Acre, na região amazônica, o sertanista brasileiro 
José Carlos dos reis meirelles luta pela proteção dos 
índios que ainda vivem isolados. meirelles nos conta 
detalhes de suas aventuras e andanças para monitorar 
essas tribos, e por que escolheu essa profissão. 
 
wELLINgTON NOgUEIRA - no ar em 26 de junho
o jornalista fernando rossetti conversa com Wellington 
nogueira, fundador e coordenador geral da ong 
doutores da Alegria, que tem por missão promover a 
experiência da alegria junto a crianças hospitalizadas, 
seus pais e profissionais da saúde. na entrevista ele 
fala sobre a atuação da ong, humanização hospitalar, 
e sobre o resgate da cultura do palhaço.
 
CARLA CAMURATI - no ar em 10 de julho
Atriz premiada e diretora consagrada, Carla Camurati 
iniciou sua carreira na década de 1980, atuando no cinema 
e na televisão. em entrevista a simone braga, ela conta 
como se lançou como diretora, produtora e roteirista. seu 
longa-metragem Carlota Joaquina - princesa do Brasil foi 
um marco na retomada do cinema brasileiro, em 1995. 
no final de 2007, ela assumiu um novo desafio: dirigir o 
theatro municipal do rio de Janeiro, que completa, em 
2009, 100 anos de existência. 
 
MIgUEL PAIvA - no ar em 17 de julho
o cartunista e diretor de arte miguel paiva, também 
autor do livro O Sentimento Masculino, em um bate-
papo descontraído, conta como iniciou sua carreira 
aos dezesseis anos, quando publicou seus primeiros 
desenhos, e faz uma análise do mercado de quadrinhos 
no brasil e do papel do homem nos dias de hoje. 

sóCRATEs - no ar em 24 de julho 
sócrates brasileiro sampaio de souza vieira de oliveira 
ou, simplesmente, doutor sócrates. ex-jogador do 

Corinthians e da seleção brasileira, sócrates relembra 
a trajetória na carreira, a Copa do mundo de 1982, o 
uso do “calcanhar” como estilo de jogo e como foi a 
democracia Corintiana. 

ANNA PELIANO - no ar em 31 de julho
Anna peliano é socióloga, diretora do ipea e responsável 
pela pesquisa Ação social das empresas. A carreira 
junto ao governo ficou marcada pela elaboração 
de programas de combate à fome e à pobreza. 
recentemente, participou do grupo de trabalho que 
desenhou o bolsa família. Anna relata o que pensa a 
respeito desses programas governamentais e sobre sua 
participação na criação do Comunidade solidária.

NEI LOPEs - no ar em 7 de agosto
Aos 67 anos, o compositor e escritor nei lopes lança o 
Cd Chutando o balde e trabalha no seu 25º livro. bem-
humorado e cheio de energia, nei recebe a jornalista 
Cristina Amaral na sua casa, em seropédica, no rio 
de Janeiro, para bater um papo sobre a sua vida, sua 
carreira, suas opiniões, além de explicar, entre outras 
coisas, essa história de “chutar o balde”.

ALDAízA sPOsATI - no ar em 14 de agosto
A assistente social Aldaíza sposati, especialista em 
políticas públicas, fala da sua carreira para o jornalista 
fernando rossetti. um marco de seu trabalho foi a 
criação do mapa da exclusão e inclusão social da Cidade 
de são paulo, que virou referência sobre o tema. ela 
ainda comenta os programas de transferência de renda 
do governo e fala sobre o papel da sociedade civil na 
definição de políticas públicas para a assistência social.

RONALDO ROgÉRIO MOURÃO
no ar em 21 de agosto
o homem vai chegar a povoar marte algum dia? e o 
big bang explica mesmo o início do universo? no ano 
internacional da Astronomia, Cristina Amaral entrevista 

rogério ronaldo de freitas mourão, o astrônomo 
mais conhecido do brasil e o primeiro a ter seu nome 
batizando um asteroide. 

CARLOs vAINER - no ar em 28 de agosto
uma cidade pode ser administrada como uma empresa? 
o mundo suportará os padrões de consumo de energia 
que temos hoje? militante político e exilado durante a 
ditadura militar, o economista e sociólogo Carlos vainer 
conversa com Cristina Amaral sobre como o brasil 
está subsidiando, com enormes custos, o consumo de 
energia em países desenvolvidos. 

jOHN FRANKLIN - no ar em 4 de setembro
A jornalista Amanda pinheiro conversa com o 
antropólogo John W. franklin, diretor de parcerias 
e programas internacionais do museu nacional 
de História e Cultura Afro-Americana, do instituto 
smithsonian, de Washington, estados unidos. ele fala 
sobre a concepção dos museus interativos do século 
XXi, sobre a releitura por que passa atualmente a 
história dos negros africanos escravizados nas Américas 
e sobre os primeiros meses do governo barack obama.

DEBORAH COLKER - no ar em 18 de setembro
bailarina e coreógrafa, deborah Colker estudou piano 
por dez anos, até descobrir que seu caminho estava 
muito mais ligado ao movimento. Há 15 anos ela inova 
o mundo da dança com seus cenários e coreografias. 
simone braga conversa com a primeira brasileira e 
a primeira mulher a dirigir um espetáculo da maior 
companhia de circo do mundo, o Cirque du soleil. ela 
também fala da importância da dança como instrumento 
social e revela seu sonho de montar uma ópera. 

RONALDO LEMOs - no ar em 25 de setembro
especialista em direito e novas mídias, ronaldo lemos 
é coordenador do Centro de tecnologia e sociedade da 

fundação getúlio vargas, diretor do projeto “Creative 
Commons” no brasil e fundador do site overmundo. em 
entrevista a simone braga, o advogado fala sobre as 
mudanças sociais e culturais causadas pela internet 
e discute as transformações que a legislação tem que 
enfrentar para acompanhar a evolução do cenário da 
comunicação em rede.

RUBEM ALvEs - no ar em 16 de outubro
o jornalista fernando rossetti conversa com o mineiro 
rubem Alves, que é psicanalista, teólogo, escritor 
e professor emérito da unicamp. fernando é autor 
de livros e artigos que abordam temas religiosos e 
educacionais, além de uma série de livros infantis. tem 
sido um dos principais críticos do brasil em relação à 
educação tradicional, com propostas sempre criativas 
sobre o papel do educador do século XXi. 

RUI DE OLIvEIRA - no ar em 23 de outubro
Helena lara resende entrevista um dos pioneiros do 
cinema de animação no brasil. rui de oliveira é carioca, 
estudou pintura e artes gráficas no rio de Janeiro e, 
durante seis anos, ilustração e cinema de animação 
em budapeste. Já desenhou mais de 120 livros e 400 
capas de publicações infanto-juvenis. ganhou prêmios 
no brasil e no exterior. 

HELOIsA BUARQUE DE HOLLANDA
no ar em 30 de outubro
Heloisa buarque de Hollanda recebe em sua casa, no 
rio de Janeiro, a jornalista Cristina Amaral para uma 
conversa sobre literatura, internet e periferia. Antenada 
com tudo o que é novo no mundo da comunicação e da 
cultura, ela é fascinada, sobretudo, pela força da cultura 
da periferia e pelas possibilidades de produção on-line 
exploradas pelos jovens. para ela, ver a maturidade 
da produção literária da periferia é a realização de um 
sonho. http://www.gife.org.br/
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HÉLIO MATTAR - no ar em 6 de novembro
fernando rossetti entrevista o diretor-presidente do 
instituto Akatu pelo Consumo Consciente sobre um 
tema que está intimamente ligado ao aquecimento 
global: o consumo. o empresário Hélio mattar, que atua 
há mais de três décadas em organizações que propõem 
construir uma sociedade mais sustentável, fala de sua 
trajetória profissional e comenta as pesquisas sobre 
consumo consciente no brasil.

LEsTER BROwN - no ar em 27 de novembro
renata Affonso entrevista um dos ambientalistas mais 
importantes da atualidade, que vem a ser também um 
dos primeiros a tratar da relação entre meio ambiente 
e desenvolvimento econômico. presidente do earth 
policy institute, lester brown veio ao brasil para 
lançar o seu último livro, em que propõe alternativas 
para uma economia ambientalmente sustentável. para 
ele, as soluções para parar as mudanças no clima da 
terra devem partir dos países e dos indivíduos, pois 
não podemos mais esperar as decisões que dependam 
apenas de acordos e tratados.

ROBERTO ROMANO - no ar em 4 de dezembro
ele é filósofo, escritor, professor da unicamp e um dos 
maiores especialistas brasileiros no campo da ética. 
fernando rossetti conversa com roberto romano, 
figura de destaque no debate político do país, sempre 
buscando a construção de uma democracia mais forte 
e a promoção dos direitos humanos e da justiça social. 
em sua casa, em são paulo, ele analisa o cenário 
político brasileiro e também os efeitos da globalização 
no campo da ética.

CONTARDO CALLIgARIs - no ar em 11 de dezembro
fernando rossetti entrevista Contardo Calligaris, 
psicanalista italiano radicado no brasil, doutor 
em psicologia clínica, autor de livros sobre amor, 
adolescência, cultura e violência. ele abre as portas do 

seu consultório, em são paulo, para conhecermos mais 
sobre sua intimidade, profissão e os segredos do divã, que 
refletem as perplexidades do homem contemporâneo.

TORBEN gRAEL - no ar em 18 de dezembro
Cristina Amaral entrevista o iatista torben grael, que 
atualmente é um dos mais bem-sucedidos atletas 
brasileiros, com nada menos que cinco medalhas 
olímpicas. ele foi eleito pela federação internacional 
de vela como o melhor velejador de 2009. grael 
comandou o barco sueco que ganhou a última regata 
ao redor do mundo e desenvolve um projeto social em 
niterói, no rio de Janeiro, no qual, além de ensinar a 
velejar, aproveita as habilidades dos jovens para inseri-
los no mercado de trabalho da náutica. 

LALA DEHEINzELIN - no ar em 25 de dezembro
segundo os especialistas, mais do que uma era de 
mudanças, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira 
mudança de era. no centro de tudo isso está a 
economia, que deve mudar radicalmente conceitos e 
focos dos seus estudos e abrir espaço para se debater 
o conceito de “economia criativa”. Cristina Amaral 
entrevista lala deheinzelin, especialista em desvendar 
o que venha a ser essa mudança de paradigmas.
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SéCULO XXI

A série de programas da untv coloca um refletor 
sobre o nosso planeta através de diversas histórias. 
em cada episódio, os personagens vivem situações 
que trazem algumas das mais importantes questões 
que atualmente afetam o mundo e as nossas vidas. 
As câmeras oferecem acesso único e inigualável a 
pessoas, lugares e estadias para trazer as histórias e 
seus desdobramentos através do tempo. da exploração 
do trabalho infantil na tanzânia, passando pela luta da 
mulher no Afeganistão e a pobreza nas ruas da somália, 
esta série relata casos e temas que preocupam os 
telespectadores e o mundo.

temAs: atualidade; vídeos e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2008
ClAssifiCAção indiCAtivA: 12 anos
liCenCiAmento: não liberado 

sinopses por episódio (de 20 a 25 minutos):

PROgRAMA 22 - no ar em 5 de fevereiro
A história de sushma - o comércio mundial de seres 
humanos está crescendo. um dos crimes mais difíceis 
de se combater é o tráfico de centenas de milhares de 
mulheres e meninas que são forçadas a se prostituir. 
uma vez aprisionadas, são poucas as que conseguem 
escapar da escravidão dos tempos modernos. porém, 
encontramos uma jovem mãe, no nepal, que conseguiu 
esquivar-se dessa realidade e promete encontrar o 
traficante que a vendeu.
Cura à vista - em todo o mundo, 12 milhões de novos 
casos de sífilis surgem por ano, sendo que a maioria 
é diagnosticada nas classes mais pobres. essa doença 
fatal é uma das principais causas da morte de recém-
nascidos nos países em desenvolvimento. mas não 

precisa ser assim. no Haiti, o vodu e a medicina 
trabalham lado a lado para erradicar a sífilis. será que, 
daqui para frente, essa doença assassina tão antiga 
será encontrada apenas em livros de história?
dançando pela vida - os jovens correm o maior risco 
de contrair o Hiv, o vírus causador da Aids. Apesar 
disso, eles conhecem cada vez menos o perigo que 
estão enfrentando. pensando nisso, um grupo inovador 
chamado dançando pela vida está divulgando formas 
de prevenir a doença, através de uma linguagem voltada 
para o público jovem. essa história nos leva até o méxico.

PROgRAMA 23 - no ar em 5 de março
A crise esquecida: a república Centro-Africana - muitos 
nunca ouviram falar sobre a república Centro-Africana, 
também conhecida como r.C.A. fazendo fronteira com 
alguns dos lugares mais perigosos do mundo, como 
Chade, sudão, república democrática do Congo, a 
r.C.A. é um país castigado pela desordem.
mar de tristezas: emigrantes comercializados e 
explorados na tailândia - Ao redor do mundo, mais de 
12 milhões de pessoas são obrigadas a trabalhar em 
condições de escravidão. na maioria das vezes, elas 
são vítimas do tráfico de escravos. A tailândia, país 
cercado por países pobres como a birmânia, surge como 
destino certo do tráfico de pessoas e da exploração de 
jovens trabalhadores.
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PROgRAMA 24 - no ar em 2 de abril
paraguai: Júlio e Jorge - por trás das portas fechadas de instituições psiquiátricas de muitos 
países pobres, diversas crianças e adultos com deficiência mental vivem com sofrimento e 
solidão. Confinados, eles perderam o direito a uma vida digna. viajamos ao paraguai para 
acompanhar as histórias paralelas de Júlio e Jorge, dois jovens autistas que sofreram nas 
mãos de um sistema que falhou ao tentar entender suas limitações e protegê-los. 
iêmen: um mar de armas - o iêmen está localizado no mar da Arábia e abriga uma das 
civilizações mais antigas do mundo. Além disso, o país é cenário de um grande comércio de 
armas. essa história leva o espectador para o submundo do tumultuado comércio de armas, 
onde as estatísticas são chocantes e as consequências devastadoras.
os direitos de marrocos - essa é a história pouco conhecida de uma nação que enfrenta 
seus segredos e sua dor. o marrocos, que já fora aterrorizado por um regime repressivo, 
enfrenta o passado e tenta construir um novo futuro. milhares de vítimas que tiveram os 
direitos humanos cruelmente desrespeitados contam suas histórias em audiências públicas 
transmitidas pela tv, gerando resultados surpreendentes.

PROgRAMA 25 - no ar em 8 de maio
A batalha de uma mulher: a luta por justiça na nigéria - nascer ou ser escrava? essa é 
a realidade brutal de centenas de milhares de mulheres africanas. Contudo, na nigéria, 
uma mulher extraordinária lutou contra esse destino cruel. Através de uma batalha jurídica 
revolucionária, ela provou que o governo havia falhado ao protegê-la. As consequências 
desse acontecimento tiveram o poder de mudar a história.
emirados árabes unidos: jóqueis de camelo - no golfo, um país enfrentou uma antiga 
tradição que, no passado, pôs em risco a vida de vários meninos. Agora a tecnologia está 
ajudando esses jovens.
A última fonte de nakichevan - A água é responsável pela sobrevivência de todo e qualquer 
ser vivo na terra. A escassez desse precioso recurso se tornou um dos nossos maiores desafios. 
em menos de 20 anos, aproximadamente dois bilhões de pessoas vão enfrentar a falta de 
água. porém, o Azerbaijão, um país localizado entre a europa e a ásia ocidental, surpreendeu 
o mundo com uma solução engenhosa para acabar com a falta desse precioso bem.

PROgRAMA 26 - no ar em 3 de julho
mauritânia: casos de violação - na mauritânia, país situado no noroeste da áfrica, mulheres 
que denunciam casos de violação sexual correm o risco de serem presas simplesmente 
pelo fato de terem feito esse tipo de acusação. o problema são as polêmicas sobre como 
conciliar a doutrina islâmica com a legislação internacional que rege os direitos humanos. 
o resultado é um código penal que oferece pouca proteção às vítimas de violação sexual.
uma brusca intermissão - dois anos atrás, músicos australianos se juntaram para formar 
uma banda de rock. embora o fato seja mais do que comum, a banda propriamente dita 
não é. os integrantes de rudely interrupted enfrentam obstáculos inimagináveis. para 
concretizar seu sonho, eles têm que superar o ceticismo e fortes empecilhos em suas vidas.
burundi: inimigos se tornam grandes parceiros - durante mais de dez anos, burundi 

permaneceu dividido devido a intensos conflitos étnicos. 
As etnias hutus e tutsis promoviam aniquilamentos 
em massa de maneira recíproca, submetendo esse 
país africano a uma guerra civil sangrenta. ninguém 
conseguia se desvencilhar dos conflitos, principalmente 
as crianças, que, em sua maioria, eram forçadas a 
se envolver nas batalhas. porém, do rancor surge um 
enorme sentimento de esperança.

PROgRAMA 28 - no ar em 7 de agosto
peru: a polêmica dos plantadores de coca - Até meados 
dos anos 90, o peru era o maior produtor mundial 
de folha de coca, o principal ingrediente utilizado 
na produção de cocaína. desde então, o país tem 
conseguido persuadir os plantadores a migrarem para 
meios de cultivo permitidos por lei, como o café ou o 
óleo de palma. mas o país ainda está longe de eliminar 
essa antiga tradição.
A seca no Quênia: é hora de tomar uma decisão - 
Aproximadamente 10 milhões de pessoas no Quênia 
correm o risco de ficar sem comida nos próximos meses, 
de acordo com projeções governamentais. A seca que 
se alastrou por todo o país fez com que muitos pais 
deixassem de alimentar seus filhos. o programa conta 
o pesadelo vivido por uma família.
Japão: os anos da sabedoria - Quantas pessoas 
esperam viver além dos 100 anos? provavelmente 
poucas. mas, no Japão, são tantos que atingem esse 
número mágico, que os cientistas buscam desvendar o 
segredo para uma vida longa, naquilo que eles chamam 
de “os anos da sabedoria”.

PROgRAMA 29 - no ar em 28 de agosto
Azerbaijão: o legado fatal do petróleo - o petróleo se 
tornou a principal atividade econômica no Azerbaijão, 
um país localizado no mar Cáspio. Há registros sobre 
essa atividade que datam de 150 anos atrás. mas o 
legado que ficou reservado para a indústria petrolífera 
é impiedoso.
áfrica do sul: alerta vermelho - na áfrica do sul, 
milhões de pessoas são soropositivas, mas apenas um 
terço consegue obter os medicamentos necessários 

para que possam ter uma vida normal. os que não 
conseguem vivem em desespero. inúmeras curas 
milagrosas vêm preenchendo essa lacuna.
o tabaco e a crise global - mais de um bilhão de 
pessoas no mundo inteiro têm o hábito do tabagismo, 
embora a maioria saiba que o cigarro pode matar. 
estima-se que metade dos fumantes morrerá de 
enfermidades causadas pelo tabaco. o programa é 
filmado no uruguai, um país de pequenas proporções 
que está tomando grandes iniciativas para impedir o 
avanço dessa epidemia.

PROgRAMA 30 - no ar em 11 de setembro
grécia: destino fatal: migrantes afegãos - no mundo 
inteiro, o desespero leva pessoas a se mudarem, 
deixarem suas casas em virtude de guerras e pobreza. 
muitas delas acreditam que terão uma vida melhor em 
países ricos, como os europeus. mas, em muitos casos, 
suas esperanças caem por terra. esse programa nos 
leva à grécia, local que, para muitos, marca o fim de 
uma longa estrada, mas que também representa o fim 
de seus sonhos.
Costa rica: o caminho que leva à igualdade - na 
América latina, uma mulher pretende ir para os anais 
da história, tornando-se a primeira presidente negra da 
região. na Costa rica, encontramos uma pessoa que 
diz que seus atos são voltados para aqueles que nunca 
foram ouvidos.

PROgRAMA 31 - no ar em 2 de outubro
brutalidade interminável: estupro no Congo - o 
programa retrata a escolha praticamente impossível 
entre alimentar sua família ou correr o risco de um 
violento ataque sexual. Há dez anos, essa é a realidade 
de milhares de mulheres da república democrática 
do Congo, desde o início da guerra civil. As agressões 
parecem não ter fim, apesar de haver uma simples 
solução para reduzir esses números terríveis. 
equador: um modelo de empresa verde - As várias 
décadas de perfuração de petróleo no equador, na 
América do sul, destruíram grandes faixas da floresta 
amazônica e sua vida selvagem, ameaçando destruir o 
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habitat e a cultura das tribos nativas. Contudo, algumas dessas pessoas encontraram um 
modo de equilibrar o desenvolvimento e a conservação. 
fora de casa: refugiados do butão - A triste realidade de pessoas que não podem trabalhar, 
estudar ou viver em liberdade na terra de seus antepassados. essa é a situação em que 
se encontram mais de 100 mil refugiados nos campos do nepal, todos desesperados para 
voltar ao butão. 

PROgRAMA 32 - no ar em 7 de novembro
brasil: o juiz marcado para morrer - o brasil é o segundo maior mercado da cocaína das 
Américas e uma das principais rotas para a europa no tráfico de drogas ilegais. As drogas 
trazem uma maré de violência e crimes, mas um homem decide pôr um ponto final nessa 
realidade.
o desaparecimento das filhas da índia - uma epidemia está varrendo a índia. não se trata 
de uma doença ou de mazelas relacionadas à fome. o problema é que os pais indianos 
decidiram não ter mais meninas. essa tendência perturbadora não é novidade e ainda 
conta com a ajuda da ciência moderna, causando danos desastrosos ao futuro do país. 
guiana: a corrida do ouro - o ouro tem sido procurado e cobiçado desde o início da história 
da humanidade. em meio às crises econômicas, esse parece ser um investimento seguro. 
As ameaças aos garimpeiros e ao meio ambiente crescem na mesma proporção que a caça 
a esse precioso metal. 

Ficha tÉcnica
direção: david Woodie e Ken mcCaleb
produtora realizadora e distribuição: united nations television

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO 

uma das séries de maior sucesso na televisão 
brasileira. A nova série, baseada na obra de monteiro 
lobato, e também produzida pela tv globo, aproxima-
se da atualidade, mas não deixa de fora o aspecto rural 
presente no formato original, de 1977. As histórias são 
ambientadas no sítio de dona benta, uma simpática 
senhora que vive afastada da correria e do barulho da 
cidade. ela conta com a amizade de tia nastácia, que 
cozinha deliciosos quitutes para ela e para sua neta, 
lúcia, mais conhecida como narizinho. Ao lado da 
inseparável boneca emília, narizinho é uma menina 
doce e cheia de sonhos, que cria um mundo de fantasias 
ao seu redor. durante as férias escolares, a menina 
recebe a visita do primo pedrinho, que vive na cidade 
grande. Assim como sua prima, pedrinho também tem 
um amigo inseparável, o visconde de sabugosa, boneco 
feito por tia nastácia a partir de uma espiga de milho 
velha. o visconde, por ter vivido muito tempo entre os 
livros, está sempre exibindo sua sabedoria. embarque 
junto com essa turma em inúmeras aventuras pelo sítio.

temA: universo infantil
públiCo-Alvo: infanto-juvenil
estreiA: 2008
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: tv globo

Episódios de 30 minutos:

REINAÇõEs DE NARIzINHO
episódio 4 - no ar em 1 de janeiro
episódio 5 - no ar em 2 de janeiro

vIAgEM AO PAís DAs FáBULAs 
episódio 1 - no ar em 5 de janeiro
episódio 2 - no ar em 6 de janeiro
episódio 3 - no ar em 7 de janeiro
episódio 4 - no ar em 8 de janeiro
episódio 5 - no ar em 9 de janeiro

FEsTA DO FAz DE CONTAs
episódio 1 - no ar em 12 de janeiro
episódio 2 - no ar em 13 de janeiro
episódio 3 - no ar em 14 de janeiro
episódio 4 - no ar em 15 de janeiro
episódio 5 - no ar em 16 de janeiro

vIAgEM AO CÉU
episódio 1 - no ar em 19 de janeiro
episódio 2 - no ar em 20 de janeiro
episódio 3 - no ar em 21 de janeiro
episódio 4 - no ar em 22 de janeiro
episódio 5 - no ar em 23 de janeiro

REFORMA DA NATUREzA - parte 1
episódio 1 - no ar em 26 de janeiro 
episódio 2 - no ar em 27 de janeiro 
episódio 3 - no ar em 28 de janeiro 
episódio 4 - no ar em 29 de janeiro 
episódio 5 - no ar em 30 de janeiro 
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REFORMA DA NATUREzA - parte 2
episódio 1 - no ar em 2 de fevereiro 
episódio 2 - no ar em 3 de fevereiro 
episódio 3 - no ar em 4 de fevereiro 
episódio 4 - no ar em 5 de fevereiro 
episódio 5 - no ar em 6 de fevereiro 

O PICAPAU AMARELO - parte 1
episódio 1 - no ar em 9 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 10 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 11 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 12 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 13 de fevereiro

O PICAPAU AMARELO - parte 2
episódio 1 - no ar em 16 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 17 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 18 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 19 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 20 de fevereiro

DOM QUIXOTE DAs CRIANÇAs
episódio 1 - no ar em 23 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 24 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 25 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 26 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 27 de fevereiro

O MINOTAURO
episódio 1 - no ar em 2 de março
episódio 2 - no ar em 3 de março
episódio 3 - no ar em 4 de março
episódio 4 - no ar em 5 de março
episódio 5 - no ar em 6 de março

MEMóRIAs DA EMíLIA
episódio 1 - no ar em 9 de março
episódio 2 - no ar em 10 de março
episódio 3 - no ar em 11 de março
episódio 4 - no ar em 12 de março
episódio 5 - no ar em 13 de março

Os DOzE TRABALHOs 
DE HÉRCULEs
episódio 1 - no ar em 16 de março
episódio 2 - no ar em 17 de março
episódio 3 - no ar em 18 de março
episódio 4 - no ar em 19 de março
episódio 5 - no ar em 20 de março
episódio 6 - no ar em 23 de março
episódio 7 - no ar em 24 de março
episódio 8 - no ar em 25 de março
episódio 9 - no ar em 26 de março
episódio 10 - no ar em 27 de março
episódio 11 - no ar em 30 de março
episódio 12 - no ar em 31 de março
episódio 13 - no ar em 1 de abril
episódio 14 - no ar em 2 de abril
episódio 15 - no ar em 3 de abril
episódio 16 - no ar em 6 de abril
episódio 17 - no ar em 7 de abril
episódio 18 - no ar em 8 de abril
episódio 19 - no ar em 9 de abril
episódio 20 - no ar em 10 de abril

O POÇO DO vIsCONDE
episódio 1 - no ar em 13 de abril
episódio 2 - no ar em 14 de abril
episódio 3 - no ar em 15 de abril
episódio 4 - no ar em 16 de abril
episódio 5 - no ar em 17 de abril

HIsTóRIAs DIvERsAs - parte 1
episódio 1 - no ar em 20 de abril 
episódio 2 - no ar em 21 de abril 
episódio 3 - no ar em 22 de abril 
episódio 4 - no ar em 23 de abril 
episódio 5 - no ar em 24 de abril 

HIsTóRIAs DIvERsAs - parte 2
episódio 1 - no ar em 27 de abril 
episódio 2 - no ar em 28 de abril 
episódio 3 - no ar em 29 de abril 
episódio 4 - no ar em 30 de abril 
episódio 5 - no ar em 1 de maio
 
As AvENTURAs DE 
HANs sTADEN
episódio 1 - no ar em 4 de maio 
episódio 2 - no ar em 5 de maio 
episódio 3 - no ar em 6 de maio 
episódio 4 - no ar em 7 de maio 
episódio 5 - no ar em 8 de maio 

HIsTóRIA DAs INvENÇõEs 
episódio 1 - no ar em 11 de maio
episódio 2 - no ar em 12 de maio
episódio 3 - no ar em 13 de maio
episódio 4 - no ar em 14 de maio
episódio 5 - no ar em 15 de maio

PETER PAN 
episódio 1 - no ar em 18 de maio
episódio 2 - no ar em 19 de maio
episódio 3 - no ar em 20 de maio
episódio 4 - no ar em 21 de maio
episódio 5 - no ar em 22 de maio

HIsTóRIAs DE TIA NAsTáCIA
episódio 1 - no ar em 25 de maio
episódio 2 - no ar em 26 de maio
episódio 3 - no ar em 27 de maio
episódio 4 - no ar em 28 de maio
episódio 5 - no ar em 29 de maio

FáBULAs
episódio 1 - no ar em 1 de junho
episódio 2 - no ar em 2 de junho
episódio 3 - no ar em 3 de junho
episódio 4 - no ar em 4 de junho
episódio 5 - no ar em 5 de junho

A vOLTA AO REINO DAs 
ágUAs CLARAs
episódio 1 - no ar em 8 de junho
episódio 2 - no ar em 9 de junho
episódio 3 - no ar em 10 de junho
episódio 4 - no ar em 11 de junho
episódio 5 - no ar em 12 de junho

PERIgO NO REINO DAs 
ágUAs CLARAs
episódio 1 - no ar em 15 de junho
episódio 2 - no ar em 16 de junho
episódio 3 - no ar em 17 de junho

O FANTAsMA DO CAsARÃO 
episódio 1 - no ar em 18 de junho
episódio 2 - no ar em 19 de junho
episódio 3 - no ar em 22 de junho
episódio 4 - no ar em 23 de junho
episódio 5 - no ar em 24 de junho

As CAÇADAs DO BARÃO 
DE MUNCHAUsEN
episódio 1 - no ar em 25 de junho
episódio 2 - no ar em 26 de junho
episódio 3 - no ar em 29 de junho
episódio 4 - no ar em 30 de junho
episódio 5 - no ar em 1 de julho
episódio 6 - no ar em 2 de julho

MEMóRIAs DO PICAPAU
AMARELO 
episódio 1 - no ar em 3 de julho
episódio 2 - no ar em 6 de julho
episódio 3 - no ar em 7 de julho

episódio 4 - no ar em 8 de julho
episódio 5 - no ar em 9 de julho
episódio 6 - no ar em 10 de julho
episódio 7 - no ar em 13 de julho
episódio 8 - no ar em 14 de julho
episódio 9 - no ar em 15 de julho

O MENINO BRUXO
episódio 1 - no ar em 16 de julho
episódio 2 - no ar em 17 de julho
episódio 3 - no ar em 20 de julho
episódio 4 - no ar em 21 de julho
episódio 5 - no ar em 22 de julho
episódio 6 - no ar em 23 de julho
episódio 7 - no ar em 24 de julho
episódio 8 - no ar em 27 de julho
episódio 9 - no ar em 28 de julho
episódio 10 - no ar em 29 de julho
episódio 11- no ar em 30 de julho
episódio 12 - no ar em 31 de julho
episódio 13 - no ar em 3 de agosto
episódio 14 - no ar em 4 de agosto

A CONvENÇÃO DAs BRUXAs
episódio 1 - no ar em 5 de agosto
episódio 2 - no ar em 6 de agosto
episódio 3 - no ar em 7 de agosto
episódio 4 - no ar em 10 de agosto
episódio 5 - no ar em 11 de agosto
episódio 6 - no ar em 12 de agosto
episódio 7 - no ar em 13 de agosto
episódio 8 - no ar em 14 de agosto
episódio 9 - no ar em 17 de agosto
episódio 10 - no ar em 18 de agosto
episódio 11 - no ar em 19 de agosto
episódio 12 - no ar em 20 de agosto
episódio 13 - no ar em 21 de agosto
episódio 14 - no ar em 24 de agosto
episódio 15 - no ar em 25 de agosto
episódio 16 - no ar em 26 de agosto

BRUXA MÃE... BRUXA FILHA...
episódio 1 - no ar em 27 de agosto
episódio 2 - no ar em 28 de agosto
episódio 3 - no ar em 31 de agosto
episódio 4 - no ar em 1 de setembro
episódio 5 - no ar em 2 de setembro
episódio 6 - no ar em 3 de setembro
episódio 7 - no ar em 4 de setembro
episódio 8 - no ar em 7 de setembro
episódio 9 - no ar em 8 de setembro
episódio 10 - no ar em 9 de setembro
episódio 11 - no ar em 10 de setembro
episódio 12 - no ar em 11 de setembro
episódio 13 - no ar em 14 de setembro

O TEsOURO DOs PIRATAs
episódio 1 - no ar em 15 de setembro
episódio 2 - no ar em 16 de setembro
episódio 3 - no ar em 17 de setembro
episódio 4 - no ar em 18 de setembro
episódio 5 - no ar em 21 de setembro
episódio 6 - no ar em 22 de setembro
episódio 7 - no ar em 23 de setembro
episódio 8 - no ar em 24 de setembro
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O CANgACEIRO
episódio 1 - no ar em 25 de setembro
episódio 2 - no ar em 28 de setembro
episódio 3 - no ar em 29 de setembro
episódio 4 - no ar em 30 de setembro
episódio 5 - no ar em 1 de outubro
episódio 6 - no ar em 2 de outubro
episódio 7 - no ar em 5 de outubro
episódio 8 - no ar em 6 de outubro
episódio 9 - no ar em 7 de outubro
episódio 10 - no ar em 8 de outubro
episódio 11 - no ar em 9 de outubro
episódio 12 - no ar em 12 de outubro
episódio 13 - no ar em 13 de outubro
episódio 14 - no ar em 14 de outubro
episódio 15 - no ar em 15 de outubro
episódio 16 - no ar em 16 de outubro
episódio 17 - no ar em 19 de outubro
episódio 18 - no ar em 20 de outubro
episódio 19 - no ar em 21 de outubro
episódio 20 - no ar em 22 de outubro
episódio 21 - no ar em 23 de outubro
episódio 22 - no ar em 26 de outubro
episódio 23 - no ar em 27 de outubro
episódio 24 - no ar em 28 de outubro
episódio 25 - no ar em 29 de outubro
episódio 26 - no ar em 30 de outubro

O EXTRATERREsTRE   
episódio 1 - no ar em 2 de novembro
episódio 2 - no ar em 3 de novembro
episódio 3 - no ar em 4 de novembro
episódio 4 - no ar em 5 de novembro
episódio 5 - no ar em 6 de novembro
episódio 6 - no ar em 9 de novembro
episódio 7 - no ar em 10 de novembro
episódio 8 - no ar em 11 de novembro
episódio 9 - no ar em 12 de novembro
episódio 10 - no ar em 13 de novembro
episódio 11 - no ar em 16 de novembro
episódio 12 - no ar em 17 de novembro
episódio 13 - no ar em 18 de novembro

O CAIPIRA
episódio 1 - no ar em 10 de dezembro
episódio 2 - no ar em 11 de dezembro
episódio 3 - no ar em 14 de dezembro
episódio 4 - no ar em 15 de dezembro
episódio 5 - no ar em 16 de dezembro
episódio 6 - no ar em 17 de dezembro
episódio 7 - no ar em 18 de dezembro
episódio 8 - no ar em 21 de dezembro
episódio 9 - no ar em 22 de dezembro
episódio 10 - no ar em 23 de dezembro

A PEDRA vERDE 
episódio 1 - no ar em 24 de dezembro
episódio 2 - no ar em 25 de dezembro
episódio 3 - no ar em 28 de dezembro
episódio 4 - no ar em 29 de dezembro
episódio 5 - no ar em 30 de dezembro
episódio 6 - no ar em 31 de dezembro
episódio 7 - no ar em 1 de janeiro de 2010

Nós podemos: Objetivos do Milênio 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM: www.FUTURA.ORg.BR

A série Objetivos do Milênio, um projeto de comunicação e mobilização social promovido pelo futura, acaba de 
receber mais uma honraria: foi premiada na categoria Campanhas pela ong espanhola Caracol de plata, entidade 
criada por empresas ibero-americanas com o intuito de promover ações de comunicação em torno do benefício e da 
responsabilidade social. 

o objetivo do prêmio é destacar comerciais, peças publicitárias e campanhas no rádio, tv, impressos e novas tecnologias 
voltadas para a transformação social. A campanha premiada é o sim, nós podemos, uma série de oito interprogramas 
de um minuto inspirados na Campanha das metas do milênio. os vídeos curtos evidenciam valores como cooperação, 
engajamento, respeito na diferença e transformação construtiva dos conflitos.

sim, nós podemos tem parceria com os profissionais do grupo giramundo de bonecos e trilha sonora de André Abujamra. 
A série é produzida em técnicas de stop motion e sequências de manipulação de bonecos e é traduzida para três idiomas: 
inglês, espanhol e francês.

este é o segundo prêmio da série. Objetivos do Milênio já foi prata no promax, prêmio internacional que homenageia 
iniciativas de mídia como vinhetas, propagandas e campanhas de serviço público. 

fazem parte do grupo gestor da Caracol de plata entidades de mais de vinte e três países, principalmente associações de 
agências de publicidade, grupos editoriais e instituições do terceiro setor. 
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SOCORRO! JÁ SOU MÃE

série no estilo reality que mostra mães adolescentes 
inglesas em um intensivo de duas semanas com uma 
psicóloga e duas especialistas em bebês. o programa 
revela as agruras de “uma criança cuidando de outra 
criança”.

temAs: comportamento; juventude
públiCo-Alvo: adultos
estreiA: 2009
no ar a partir de 26 de setembro
durAção: 22 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: 10 anos
liCenCiAmento: não liberado 

Ficha tÉcnica
distribuição: itv global entertainment

SOMOS 6 BILHÕES - MAKING OF

um retrato sensível e humano dos habitantes do 
planeta, construído a partir de testemunhos reais. 
essa é a proposta da série de documentários Somos 6 
Bilhões, que viajou pelo mundo coletando entrevistas. 
o making of do projeto mostra os bastidores dessas 
produções.

temAs: filosofia e subjetividade; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 25 de abril
durAção: 60 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 

Episódios de 22 minutos:
PROgRAMA 1 - no ar em 26 de setembro
PROgRAMA 2 - no ar em 3 de outubro
PROgRAMA 3 - no ar em 10 de outubro
PROgRAMA 4 - no ar em 17 de outubro

Ficha tÉcnica
diretor: florian geyer 
produtora realizadora: good planet
distribuição: upside television

TOM DA CAATINGA

em cinco episódios apresentados pelo sanfoneiro targino 
gondim, a série Tom da Caatinga mostra como a música 
e outras manifestações culturais estão entrelaçadas 
com a natureza no semiárido brasileiro. A música de 
grandes compositores nordestinos e de grupos musicais 
da região nos conduz a uma viagem pelo sertão 
contemporâneo. no episódio “ecologia”, conhecemos 
as várias feições desse bioma exclusivamente brasileiro. 
no episódio “sertanejos e sertanejas”, construímos um 
mosaico de tipos sertanejos: homens e mulheres que 
com criatividade e sabedoria souberam fazer do sertão 
um lugar bom de se viver. no episódio “seca e êxodo”, 
mostramos como o regime de chuvas talhou a cultura 
e o modo de vida na região e também vemos como 
novas tecnologias de convivência com a caatinga estão 
mudando o sertão para melhor. no capítulo seguinte, 
vamos ao rio são francisco ver de perto essa artéria 
que leva água, vida e desenvolvimento ao semiárido. 
Conhecemos os problemas ambientais que atingem 
o rio, o amor do sertanejo pelo velho Chico e a rica 
cultura que floresce em suas margens. terminamos a 
série falando sobre fé e festas na caatinga. A devoção 
ao padre Cícero, as festas juninas, os reisados nos dão 
uma amostra de como música, fé e festa se unem para 
celebrar a vida no semiárido. 

temAs: ecologia e ecossistemas; 
identidade cultural; música
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
pArCeiro: furnas Centrais elétricas e instituto Antônio 
Carlos Jobim

ApresentAdor: Targino gondim é cantor e 
compositor. um de seus maiores sucessos, em parceria 
com gilberto gil, é a música “Esperando na Janela”, 
que conquistou o grammy de “Melhor Canção Latino-
Americana” e o “Troféu Caymmi”.
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são francisco e a operação pipa, que 
leva água às pessoas que sofrem com 
a seca. do outro, a fartura obtida com 
a irrigação de 20 hectares de terra às 
margens do rio, onde se produzem uvas 
e mangas para exportação e até vinhos. 
o encerramento fica por conta do 
maracatu nação matingueiros, grupo 
que trabalha para a preservação dos 
ritmos nascidos à beira do velho Chico. 

sECA E êXODO - no ar em 26 de junho
o episódio “seca e êxodo” aborda as 
duas etapas do movimento migratório 
da caatinga: de um lado, as áridas 
condições físicas e sociais da região que 
empurram o sertanejo para as grandes 
cidades. do outro, a atual escassez 
de trabalho e oportunidades no “sul 
maravilha”, que trazem o emigrante 
de volta ao nordeste. vamos conhecer 
também as tecnologias simples e 
acessíveis de armazenamento de água 
pluvial, que vêm ajudando a fixar o 
sertanejo à terra. e ainda o Coral de 
Aboios, de pernambuco, que procura 
manter vivo o canto de trabalho 
dos vaqueiros que, levando o gado para os sertões, 
ajudaram a fazer da caatinga a região semiárida mais 
habitada do mundo. 

sERTANEjOs E sERTANEjAs - no ar em 3 de julho
no episódio “sertanejos e sertanejas”, o Tom da 
Caatinga apresenta, através das figuras que fazem 
parte do sertão de hoje, a história da formação da 
identidade de uma cultura. Apresentamos dona 
maria de lourdes Cândido, artesã que molda no 
barro o cotidiano da caatinga; espedito seleiro, 
artesão do couro que aprendeu com seu pai a fazer 
as sandálias de lampião e hoje vê produtos como 
esse cortarem as passarelas do mundo fashion; 
francisco de freitas, fundador de uma escola e uma 

orquestra de rabequeiros; e Assis vaqueiro e dona 
Helena Câncio, que nos contam detalhes sobre a 
vida do vaqueiro. o episódio faz um passeio pela 
música, vestimenta, vida, religião, comida, cotidiano, 
linguagem do sertanejo. Além disso, mostra a mistura 
de influências históricas e culturais que construíram 
esse jeito próprio de falar, de se vestir, da cantar, de 
dançar, de comer e de se expressar. na feira do bairro 
de Areia branca, em Juazeiro do norte, targino 
gondim e seu trio passeiam para mostrar como esta 
cultura mistura o arcaico com o moderno. Ali, targino 
e seu trio realizam um grande baile didático, que 
costura o programa, falando da origem dos ritmos e 
cantos sertanejos como o xote, o xaxado, o coco, a 
umbigada, o forró, o baião, e a incelência. 

sinopses por episódio (30 minutos):

ECOLOgIA - no ar em 5 de junho
o primeiro episódio da série Tom da Caatinga apresenta, 
através dos sons do sertão, esta grande região natural 
brasileira, que se estende por 800.000km2 na região 
nordeste. seguindo a máxima de tom Jobim - “a 
natureza está na música, que está nos homens, que 
estão na natureza” -, targino gondim nos leva a uma 
viagem musical pela ecologia da caatinga, ou melhor, 
das caatingas. neste programa, aprendemos que 
são vários os biomas que encontramos na região. 
no primeiro bloco, o programa faz uma homenagem 
a luiz gonzaga, o artista sertanejo que deu o tom da 
caatinga para o mundo. Aprendemos também sobre a 
localização geográfica do sertão e sua formação desde 
a pré-história até os dias de hoje. no segundo bloco, 
o programa realiza o encontro musical entre targino 
e a banda Cabaçal, dos irmãos Aniceto, artistas 
agricultores nascidos no Crato, no Ceará, descendentes 
dos índios Cariri e herdeiros de uma tradição de quase 
200 anos. o episódio fala também sobre agrofloresta 
no sertão e criação de bode. guiado pela sanfona de 
targino, o Tom da Caatinga segue os sons e os tons 
das diversas caatingas, desvendando uma das mais 
autênticas regiões do país, até chegar à cidade e seu 
agito urbano.

FÉ E FEsTAs - no ar em 12 de junho
este episódio investiga as várias formas que o homem 
sertanejo utiliza para celebrar a vida, sempre tendo a 

música como um elo de ligação. A jornada começa por 
uma das maiores manifestações de fé do nordeste: a 
romaria a Juazeiro do norte. um percurso todo pontuado 
por cânticos religiosos. o apresentador targino gomes 
se une a um grupo de romeiros e, ao lado deles, 
acompanha os pontos altos da peregrinação, como a 
roda de são gonçalo, onde fiéis dançam por horas a fio. 
em seguida, o programa foca a larga tradição de festas 
no sertão. na cidade do Crato, mestres da cultura 
estão conseguindo perpetuar o reisado, o maneiro-pau 
e tantas outras expressões do folclore. o programa 
revela o papel de luiz gonzaga como uma espécie de 
grande mestre, levando a música do sertão a todo o 
brasil. por fim, o Tom da Caatinga dá um panorama 
da atual cena musical da região, revelando a fusão de 
ritmos como o rock e o baião. 

RIO sÃO FRANCIsCO - no ar em 19 de junho
o episódio “rio são francisco” aborda vários aspectos 
da influência do velho Chico na vida do sertanejo. o rio 
é cultura, lazer, sustento, desenvolvimento econômico 
e, acima de tudo, esperança. na ilha do massangano, 
uma das ilhotas do são francisco, o samba de véio 
sobrevive como uma das mais antigas tradições 
locais, com mais de 100 anos de existência. na ilha 
do rodeadouro, vizinha ao massangano, cerca de 60 
mil famílias ganham a vida com o turismo. em petrolina 
fica a oficina do Artesão, onde jovens de até 30 anos 
trabalham na feitura das carrancas, um dos principais 
símbolos da região. o programa vai mostrar também 
as diferenças sociais. de um lado, as lavadeiras do 

revista galileu - são paulo/sp - Janeiro/09
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CONsULTORIA:
Alexandrina sobreira de moura - fundação Joaquim 
nabuco/Conselho nacional da reserva da biosfera da 
Caatinga
Alecksandra vieira de lacerda - instituto nacional do 
semiárido/mCt
Anne-marie pessis - fundação museu do Homem 
Americano
Cristiana barbosa de oliveira ramos - museu Casa do 
sertão/universidade estadual de feira de santana
elisângela oliveira ferreira 
everaldo rocha porto - embrapa semiárido
Jucilene silva Araújo - instituto nacional do 
semiárido/mCt
neison Cabral freire - fundação Joaquim nabuco
niéde guidon - fundação museu do Homem Americano
roberto germano Costa - instituto nacional do 
semiárido/mCt

FICHA TÉCNICA
direção geral: estevão Ciavatta
direção: lao de Andrade
Assistente de direção: tiago Carvalho
roteiro: thereza falcão, mariana dias, daniel tendler, 
Karla monteiro e Alexandre plosk
produção executiva: nuno godolphim 
equipe de produção: maria flor brazil e manuca Almeida
pesquisa: tiago Carvalho e maria flor brazil
fotografia: eduardo goldenstein e lao de Andrade 
Abertura e videografismo: radiográficos
trilha sonora: flórida musica 
mixagem: daniel Carvalho, gabriel muzak e tiago tostes 
edição: Julia barreto e Arthur frazão
Assistentes de edição: Claudio tammela, Cecília 
pestana e Júlia penna
som: marcos Cantanhede e Carlos nascimento
Colorista: leo Hallal
produtora de finalização: fernanda oliveira
produtora realizadora: pindorama filmes ltda

CANAL FUTURA
Coordenação de meio ambiente - fundação roberto 
marinho: márcia panno
Coordenadora de núcleo: rosi escobar
produtoras assistentes: meriene mazzei 
e maria Cecilia moutinho
supervisão de conteúdo: débora garcia e isadora Andrade
supervisão artística: João Alegria
produção executiva: vanessa Jardim
gerente de programação: Ana lúcia gomes
gerente de meio ambiente: Andrea margit
gerente geral Canal futura: lúcia Araújo
gerente geral de patrimônio - fundação roberto 
marinho: lucia basto
supervisão geral: Hugo barreto

UM MUNDO DIFERENTE

se você tivesse £10.000 para gastar em um projeto 
que poderia melhorar uma parte do mundo, como 
investiria o dinheiro? três grupos de jovens receberam 
a oportunidade de encarar esse desafio. esses três 
programas acompanham o desenvolvimento dos jovens 
durante o planejamento dos projetos e ao longo de 
suas viagens ao redor do mundo para gastar as 10 mil 
libras. o desafio causa impactos nos próprios jovens, 
em seu desenvolvimento pessoal, suas amizades 
e sua perspectiva de vida. descobrimos como uma 
quantia relativamente pequena pode transformar a 
vida de comunidades em diversos países. o programa 
evidencia as diferenças entre a vida dos que moram 
em países ricos do ocidente e dos que vivem em 
países subdesenvolvidos e com poucos recursos. 
mas há também os pontos em comum, os valores que 
compartilham e as experiências que conectam suas 
vidas

temAs: comportamento; juventude; vídeos 
e documentários
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 4 de dezembro
ClAssifiCAção indiCAtivA: 14 anos
liCenCiAmento: não liberado 

episódios de 30 minutos:

PROgRAMA 1 - no ar em 4 de dezembro
PROgRAMA 2 - no ar em 11 de dezembro
PROgRAMA 3 - no ar em 18 de dezembro

Ficha tÉcnica
produtora realizadora e distribuição: Channel 4 learning
distribuidora: magnatel

A tarde - salvador/bA - 05/06/09
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UM Pé DE QUÊ? ESPECIAL BURLE MARX

Ficha tÉcnica
direção geral e produção executiva: estevão Ciavatta
direção: lao de Andrade
Assistente de direção: Alice lutz
pesquisa: renata than
equipe de produção: fábio bruno, lívia nunes 
e evellyn pacheco
direção de fotografia: roberto riva
figurino: regina Casé
maquiagem: ricardo tavares
equipe de edição: Alexandre saggese, Cristina Carneiro 
e léo Hallal
videografismo: patrícia Chueke e phil
Abertura: barrão e fernanda villa-lobos
trilha sonora original: flórida musica 
mixagem: daniel Carvalho e gabriel muzak
Câmeras de externa: lao de Andrade 
produtora de finalização: fernanda oliveira
som: marcos Cantanhede
imagens de arquivo: livros Roberto Burle Marx - Uma 
fotobiografia, autora soraia Cals, e Roberto Burle 
Marx - Uma experiência estética: pintura e paisagismo, 
fotógrafo César barreto, Acervo burle marx & Cia. ltda 
e Haruyoshi ono.
produtora realizadora: pindorama filmes

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: martha ferraris
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: luciana souza 
e Camila Campos
Análise de conteúdo: isadora Andrade
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

no ano do centenário do mais importante paisagista 
brasileiro, o programa especial do um pé de Quê? 
homenageia a obra e a vida de roberto burle marx. 
partindo de uma das mais importantes coleções de 
plantas vivas do mundo, no sítio roberto burle marx, 
no rio de Janeiro, o programa investiga a diversidade 
das espécies preservadas e os princípios do paisagismo 
modernista criado por burle marx.

temAs: ecologia e ecossistemas; história; per so-
nalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2001
no ar em 23 de dezembro
durAção: 45 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

ApresentAdorA: Regina Casé foi uma das criadoras 
do grupo Asdrúbal trouxe o trombone. Chegou à tv 
globo trabalhando em programas de humor e depois 
em novelas. participou do TV Pirata, Programa Legal, 
Brasil Legal e Muvuca, além de inúmeros quadros no 
Fantástico.
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Os jardins do mestre: 
Homenagem A Burle Marx
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM: www.FUTURA.ORg.BR

Aos oito anos, incentivado pelos pais, o arquiteto e paisagista 
burle marx começa a sua própria coleção de plantas e mudas. 
inicia-se aí uma história de dedicação e amor ao paisagismo 
que marcou a história do país. no ano de comemoração de 
seu centenário, o Um Pé de Quê? traz um programa especial 
sobre o artista, ícone da arquitetura moderna brasileira. vai 
ao ar no dia 23 de dezembro.

“imagina pegar o que a natureza tem de mais bonito, organizar 
isso de maneira agradável aos olhos e tirar tudo o que dá 
medo ou dificulta a vida do homem. este é roberto burle 
marx”, define regina Casé, apresentadora do programa. 

o ponto de partida desta história é uma das mais importantes 
coleções de plantas vivas do mundo, o sítio roberto burle 
marx, no rio de Janeiro. As experiências com as plantas, os 
testes com o crescimento e adaptação das espécies ao solo e 
o imenso catálogo vivo de mais de 3.500 espécies brasileiras 
e de localidades como indonésia e Havaí fazem parte da 
história do local. 

Um Pé de Quê? visita também outras de suas obras, como o 
Aterro do flamengo, a Avenida Atlântica, no rio, o ibirapuera 
em são paulo, a pampulha em belo Horizonte, além de 
parques e jardins públicos e privados que ele projetou país 
afora.

Marco modernista

Conhecido internacionalmente como um dos mais importantes 
arquitetos paisagistas do século XX, burle marx foi figura 
de vanguarda no modernismo brasileiro, responsável por 
projetos célebres, que unem vegetação nativa e formas 
sinuosas. Além disso, suas questões levantadas nos campos 
do paisagismo, urbanismo, ecologia e botânica aplicada 
marcaram a preservação de imenso patrimônio cultural e 
influenciaram gerações. o programa traz também entrevistas 
com as pessoas que trabalharam com roberto burle marx e 
que hoje dão continuidade ao seu legado e que explicam a 
importância e a singularidade de seu trabalho. 

UMAS PALAVRAS

o programa exibe o encontro da escritora bia Corrêa 
do lago com personalidades nacionais e estrangeiras, 
todas ligadas aos universos da literatura e da música. os 
convidados têm em comum o fato de usarem a palavra 
como forma privilegiada de expressão: são compositores, 
dramaturgos, poetas, romancistas, cronistas etc. As 
entrevistas revelam a maneira como cada um produz 
seus trabalhos, assim como a relação que eles têm com 
as infinitas possibilidades de uso da língua. 

temAs: leitura, literatura e linguagem; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2001
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições
 
ApresentAdorA: Bia Corrêa do Lago é carioca 
e psicanalista de formação. filha do escritor rubem 
fonseca, ela cresceu entre livros e escritores. teve sua 
formação acadêmica em psicologia, tendo se dedicado 
à psicanálise por dez anos. dirige a Capivara editora, 
especializada em livros de arte. bia é autora de diversos 
livros sobre a fotografia brasileira do século XiX. publicou 
também vários textos sobre o pintor holandês frans post, 
que pintou o nordeste brasileiro no século Xvii. 

sinopses por episódio (30 minutos e um especial 
de 60 minutos): 

ANTóNIO LOBO ANTUNEs - no ar em 25 de setembro
o romancista António lobo Antunes nasceu em 1942, 
em lisboa. formado em medicina, com especialização 
em psiquiatria, serviu como tenente e médico do 
exército português em Angola, nos últimos anos de 
guerra naquele país, entre 1970 e 1973. Autor de uma 
obra extensa, ele estreou na literatura em 1975 e 
obteve grande repercussão mundial. recebeu diversos 
prêmios literários, como o grande prêmio de romance 
e novela da Associação portuguesa de escritores, 
em 1999; o prêmio Camões de literatura, o maior 
reconhecimento dado a um autor de língua portuguesa 
vivo; e, em 2008, o prêmio Juan rulfo. 
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ALBERTO DINEs - no ar em 2 de outubro
Alberto dines é jornalista nascido no rio de Janeiro em 
1932. trabalhou em vários jornais e foi editor chefe do 
Jornal do Brasil por 12 anos. Criou o observatório da 
imprensa, site de crítica e reflexão sobre a imprensa 
que acabou servindo de inspiração para um programa 
de rádio e televisão apresentado pelo próprio Alberto 
dines, na tv brasil. lançou, em 1981, a biografia do 
escritor austríaco stephan Zweig, que se mudou para 
o brasil no final da vida, fugindo do nazismo. o livro foi 
traduzido para a língua alemã e virou filme de sylvio 
back. Alberto dines escreveu também um livro sobre o 
autor brasileiro do século Xviii, Antonio José da silva, 
que tinha a alcunha de “o judeu” e foi condenado pela 
inquisição, acabando na fogueira. 

jOÃO EMANUEL CARNEIRO - no ar em 9 de outubro
João emanuel Carneiro é roteirista e dramaturgo nascido 
no rio de janeiro, em 1972. escreveu roteiros para vários 
filmes importantes do cinema nacional, como Central do 
Brasil, de Walter salles, A Partilha, de daniel filho, e 
Deus é Brasileiro, de Cacá diegues, entre outros. É autor 
de três novelas de sucesso da tv globo: A Cor do Pecado, 
Cobras & Lagartos e A Favorita. publicou o livro Disse 
me disse, com uma seleção das crônicas que escreveu 
durante os três anos que colaborou com a Veja Rio. 

CARLOs NAsCIMENTO sILvA
no ar em 16 de outubro
Carlos nascimento silva nasceu em varginha, minas 
gerais, em 1937, e foi criado no rio de Janeiro. 
É mestre em literatura brasileira e professor 
universitário aposentado. Começou a escrever 
poemas, pequenos contos e crônicas aos 14 anos 
de idade e, somente em 1995, veio a publicar o 
seu primeiro romance: A Casa da Palma. A obra foi 
premiada pela união brasileira de escritores e pela 
Associação paulista de Críticos de Arte. publicado na 
Alemanha, em 1998, o livro obteve grande sucesso 
de crítica e público. Carlos nascimento silva lançou, 
posteriormente, Cabra-Cega, em 1999, e Desengano, 
em 2006 - ambos ganhadores do prêmio Jabuti.

FERNANDO BONAssI - no ar em 23 de outubro
fernando bonassi nasceu em são paulo, em 1962. É 
formado em cinema pela usp e autor de vários roteiros, 
entre eles os dos filmes Carandiru e Os Matadores. 
escreveu 25 livros, incluindo romances, contos, 
histórias infantis e peças de teatro. Como cronista, 
foi colaborador da Folha de São Paulo durante 12 
anos. Hoje, escreve, em parceria com marçal Aquino, 
o seriado Força Tarefa, da tv globo. seu estilo é 
sempre ácido e vigoroso e, em geral, seus personagens 
pertencem às classes menos favorecidas e lutam pelo 
reconhecimento.

EvALDO CABRAL DE MELLO - no ar em 30 de outubro
evaldo Cabral de mello é um dos maiores historiadores 
do brasil, apesar de ser diplomata de carreira e não ter 
cursado a universidade de História. vem de uma família 
de pernambucanos ilustres, como o irmão João Cabral 
de mello netto e os primos José Antonio gonsalves 
de mello, gilberto freyre e manuel bandeira. nascido 
no recife, em 1936, escreveu importantes livros sobre 
o nordeste brasileiro, dando ênfase a pernambuco e à 
época da dominação holandesa.

CARLINHOs BROwN - no ar em 6 de novembro
Carlinhos brown nasceu na bahia, em 1962. oriundo 
de família pobre e semianalfabeto, o ex-vendedor 
de picolés conseguiu se projetar inicialmente como 
percussionista e, posteriormente, formar a timbalada, 
alcançando sucesso mundial. iniciou, paralelamente, a 
carreira de compositor e cantor, tendo gravado cinco 
discos, muitos dos quais agraciados com prestigiosos 
prêmios nacionais e internacionais, como o grammy. 
suas mais de 400 composições foram gravadas por 
inúmeros cantores como bebel gilberto, ivete sangalo, 
elba ramalho, gal Costa, gilberto gil e muitos outros. 
produziu vários discos para artistas de renome no 
cenário nacional, como Arnaldo Antunes. Carlinhos 
brown também tocou com vários artistas nacionais e 
internacionais, como Caetano veloso e Carlos santana. 
Além da carreira artística, o músico se dedica a 
inúmeros projetos sociais na bahia.

LUIz ANTONIO DE AssIs BRAsIL - no ar em 13 de novembro
luiz Antonio de Assis brasil nasceu em porto Alegre, em 1945. formado em direito, 
foi violoncelista da orquestra sinfônica de porto Alegre antes de fazer doutorado em 
letras e tornar-se professor da universidade do rio grande do sul. ministra há 15 anos 
uma das mais bem-sucedidas oficinas literárias do país, por onde já passaram mais 
de 450 alunos. É autor de 19 romances, sendo que a maioria deles traz como pano de 
fundo momentos cruciais da história do rio grande do sul.

MARCELINO FREIRE - no ar em 20 de novembro
nasceu em sertânia, em pernambuco, no ano de 1967, e vive em são paulo desde 
1991. É autor de cinco livros de prosa poética de temática dura e urbana, apesar da 
forma lírica. ganhou o prêmio Jabuti por Contos Negreiros, em 2006. ministra oficinas 
literárias e organiza encontros entre escritores em todo o país. 

ERAsMO CARLOs - parte 1 - no ar em 27 de novembro, 
e parte 2 - no ar em 4 de dezembro
erasmo Carlos, nome artístico de erasmo esteves, nasceu no rio de Janeiro, em 
1941. fundou a Jovem guarda, ao lado de roberto Carlos e vanderléa, no início dos 
anos 60. inicialmente nome de um programa de rock da rede record, logo passou a 
nominar um gênero musical também conhecido como “iê, iê, iê”. sua parceria com 
o cantor roberto Carlos certamente é a de maior sucesso na história da música 
popular brasileira, tanto em termos de venda quanto em termos de regravações, 
que foram feitas por artistas de todo o brasil e do exterior. Junto com roberto 
Carlos, erasmo compôs mais de 500 canções.

UMAs PALAvRAs EsPECIAL - vIK MUNIz - no ar em 25 de dezembro
o programa especial do Umas Palavras apresenta o artista vik muniz, nascido 
em são paulo, em 1961, e considerado um dos mais importantes artistas 
contemporâneos da atualidade. vik mora nos estados unidos desde 1983 e, desde 
2001, tem passado parte do ano no rio de Janeiro. Já expôs nos principais museus 
do mundo, como a tate modern, em londres, o moma, em nova York e o reina sofia, 
em madri. todos os grandes museus e colecionadores de arte contemporânea do 
mundo possuem obras de vik em seu acervo. o artista iniciou sua carreira como 
escultor, mas, aos poucos, desenvolveu uma maneira única de trabalhar, onde uma 
obra de arte é feita para ser fotografada e, em seguida, desmanchada e destruída. 
A obra de arte passa a ser, então, a fotografia da obra. vik, em 22 anos de carreira, 
desenvolveu 57 séries, todas elas muito bem recebidas pelo público e pela crítica. 
recentemente, voltou a trabalhar de forma escultórica, com objetos e, em sua 
última série, intitulada “versos”, fez cópias exatas de versos de quadros famosos. 
A entrevista, com duração de 53 minutos, é ricamente ilustrada com imagens das 
obras citadas na conversa e gira em torno da trajetória profissional dele e de 
reflexões sobre seu trabalho com a arte em geral.
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Ficha tÉcnica
roteiro e edição de texto: bia Corrêa do lago
direção: roger nascimento e silva
produção executiva: tânia leite Haddad
direção de fotografia: dimitri martinovich
Câmeras: luiz Cambuí, marcelo Augusto 
e Amâncio ronqui
edição: Abfilmes
áudio: Júlio mauro, marcos Cantanhede e pedro sá earp
maquiagem: Helena d’ Araújo
produtora realizadora: Capivara

CANAL FUTURA
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: renata gazé, maria Cecília 
moutinho e marília Cruz 
Coordenador artístico: márcio motokane
Análise de conteúdo: paulo vicente Alves Cruz
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

VALORES DA MúSICA

A série Valores da Música é uma realização do sesi. os 
episódios são apresentados pelo maestro silvio barbato, 
ex-aluno de música do sesi. de forma descontraída e 
despojada, o maestro apresenta peças musicais, teatros 
brasileiros que recebem grandes óperas, diferentes 
profissionais envolvidos com música, a formação de uma 
orquestra, variadas manifestações musicais eruditas 
ou populares, iniciativas de projetos sociais que têm 
como tema a música, entre muitos outros temas. em 
homenagem ao maestro, falecido no acidente da Air 
france, em maio de 2009, foram exibidos somente três 
programas, com duração de 8 minutos. A série completa 
é formada por 7 programas com 24 minutos de duração 
cada, que serão exibidos em 2010.

temA: música
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar em 16 de julho
durAção: 8 minutos
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado 
pArCeiro: Cni/sesi

ApresentAdor: silvio Barbato. maestro e 
compositor, doutor em filosofia da música pela 
universidade de Chicago, foi o mais jovem músico a 
comandar uma ópera completa no teatro municipal do 
rio de Janeiro. dirigiu também a sinfônica de brasília. 
foi o autor da trilha sonora do filme “Villa-Lobos”, de 
Zelito viana.

sinopses por episódio (8 minutos):

FORMAÇÃO DE ORQUEsTRA 
este episódio revela como uma orquestra é organizada, 
comparando-a com outro ambiente profissional - uma 
empresa de construção civil - e apresenta a sua formação.

ELEMENTOs DA MúsICA
o episódio procura esclarecer os elementos que 
compõem qualquer música: ritmo, melodia harmonia 
e timbre.

LUTHIER
Quem faz os instrumentos das orquestras? este 
episódio apresenta o trabalho de um importante 
luthier brasileiro e mostra também o trabalho que 
este profissional realiza junto ao projeto comunitário 
orquestra da grota, no rio de Janeiro.
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Ficha tÉcnica
direção de projeto: monica monteiro e luciana pires
direção geral: sérgio raposo 
direção de conteúdo: Alan Arrais 
Conteúdos: maestro silvio barbato 
roteiros: Alan Arrais e mirella martorelli
direção de fotografia: leonardo nunes 
produção: sydney diniz e felipe favoretto 
técnico de som: daniel Alves 
direção de arte: rafael Jukowsky
produção executiva: mônica monteiro e luciana pires 
Coordenação de produção: Carlos Alberto varella 
Assistentes de produção: fernanda mujica, mariana 
moraes brauner, bárbara libânio e Karla garcía 
montagem: Alessandro rodrigues, rodrigo Cardoso, 
thiago frade Alexandre Comar e felipe moraes 
finalização: rodrigo Cardoso 
Assistente de edição: Alfredo neto sanara medeiros 
mixagem e trilha sonora: tecknológica áudio 
produtora realizadora: Cinevídeo 

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: maja vargas
produtora: Joana levy
produtora assistente: renata gazé 
Coordenador artístico: márcio motokane
Análise de conteúdo: renata Couto
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

os interprogramas do Canal futura são peças de até cinco minutos de du-
ração, em média, abordando temas variados que podem atender a diferentes interesses de 
público e faixas horárias. Com linguagem dinâmica, lúdica e instigante, os interprogramas 
ocupam os intervalos de programação sempre trazendo informação útil e relevante para o 
telespectador. de nutrição a ecologia, passando por música e identidade cultural, os interpro - 
gramas são marca registrada de nossa programação, seja pelo interesse 
que despertam no público ou pelo que provocam nas ações de mobiliza-
ção comunitária. parte dessas produções se transforma em peças para o 

espaço do fade da tv globo nas parabólicas, compartilhando infor-
mações educativas com um número ainda mais amplo de telespec-
tadores do brasil e de várias partes do mundo.

Interprogramas
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ALIMENTE-SE bEM

temA: nutrição
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2001
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: sesi/fiesp

ApresentAdorA: 
legiane rigamontti é nutricionista 
integrante do programa Alimente-se 
bem, do sesi/fiesp.

episódios de 1 minuto e 15 
segundos a 3 minutos:

sÉRIE 69 - no ar em 5 de janeiro
refresco de cenoura com água de coco 
pudim de chocolate e aveia 
geleia de milho, abacaxi e gengibre 
Assado com biscoitos

sÉRIE 70 - no ar em 9 de fevereiro
salpicão diferente 
frango com frutas grelhadas e talos 
de agrião

sÉRIE 71 - no ar em 9 de março
Hambúrguer de peixe com molho 
rosado 
bombocado de fubá com amendoim 

sÉRIE 72 - no ar em 13 de abril
Croquete de soja 
Arroz doce com chocolate 
salada de trigo com milho 
pudim salgado de milho 
purê de milho 
sorvete de milho verde e gengibre 

sÉRIE 73 - no ar em 11 de maio
suco de tomate com erva doce e mel 
sopa de couve-flor e alho poró 
salada de tomate, uva e casca de 
melancia 
Croquete de cavalinha 

sÉRIE 74 - no ar em 15 de junho
bolo funcional 
salada de soja e macarrão 
patê de soja com damasco 
fusilli integral ao pesto de talos 
de agrião

sÉRIE 75 - no ar em 13 de julho
docinhos com casca de melancia 
Cheesecake de tofu 
Cação ao shoyu 
Cozido com casca de melancia e curry 

ConsultoriA: márcia Chaves

COMO é QuE SE ESCREVE? - NOVA REGRA

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.

A série 2009 do Como É Que Se Escreve? tira dúvidas sobre a nova regra 
ortográfica da língua portuguesa. A ideia é explicar o que muda e o que não 
muda na nossa escrita. músicos, atores e anônimos esclarecem as principais 
dúvidas. 

temAs: leitura, literatura e linguagem; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2001
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado

episódios de 45 segundos a 1 minuto e 15 segundos:

sÉRIE 43 - no ar em 23 de janeiro
martinália (ideia/idéia)
nina becker (tranquilo/tranqüilo) 

sÉRIE 44 - no ar em 6 de fevereiro
pedro luís (microcomputadores/micro-computadores) 
toni garrido (preveem/prevêem) 
otávio Zobaran (acriano/acreano) 
Jarbas Homem de mello (além-mar/além mar) 
stein Junior (acrobata/acróbata) 

sÉRIE 45 - no ar em 16 de março
Alessandra verney (para/pára) 
beto serrador (heroi/herói) 
rogério flausino (estratégia/estrategia) 
marco túlio (feiura/feiúra) 
pJ (perdoo/perdôo) 
rodrigo lima (contrarregra/contra-regra) 
Alyand barbosa (assembleia/assembléia) 
philippe oliveira (fenômeno/fenómeno) 

sÉRIE 46 - no ar em 20 de abril
luiza possi (contraindicação/contra-indicação) 
maria das graças (cinquenta/cinqüenta) 
thaíde (queimarroupa/queima-roupa) 
daniela spielmann (extra-oficial/extraoficial) 
leilah moreno (eloquente/eloqüente) 
James müller (pan-americano/panamericano) 
tiquinho (chapéu/chapeu) 

sÉRIE 47 - no ar em 18 de maio
Kito siqueira (odisseia/odisséia) 
Juliano beccari (reveêm/reveem)
lenine (superexigente/super-exigente) 
pantico rocha (apoio/apóio) 
lília Cabral (forma/fôrma) 
fernanda souza (pôr/por) 

sÉRIE 48 - no ar em 22 de junho
rafael bittencourt (têm/tem) 
edu falaschi (müller/muller) 
Kiko loureiro (pelo/pêlo/pélo) 
ricardo Confessori (ultrassonografia/ultra-sonografia) 
felipe Andreoli (enjoo/enjôo) 
ney latorraca (Angola-brasil/Angola brasil) 
Champignon (colmeia/colméia) 
Jair rodrigues (ex-presidente/ex presidente) 
Alessandra maestrini (paraquedas/pára-quedas) 
Zeca baleiro (beija-flor/beijaflor) 
tony tornado (sem-teto/sem teto)

ConsultoriA: márcia Chaves
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OLÁ, TURISTA!
 

o Olá, Turista!, uma parceria do ministério do turismo com a fundação roberto 
marinho, vai capacitar 80 mil profissionais ligados ao setor de turismo em 
seis capitais brasileiras, durante o ano de 2010. o projeto é lançado no rio 
de Janeiro, salvador, manaus, fortaleza, são paulo e recife. o programa vai 
preparar os profissionais do trade turístico para receber os turistas estrangeiros 
na Copa do mundo de 2014. para isso, oferece, em 2010, cursos on-line gratuitos 
de inglês e espanhol. o objetivo é envolver o setor turístico e a população 
brasileira em uma ampla campanha de aprimoramento do receptivo turístico. 
os beneficiados pelo programa são os profissionais da cadeia do turismo que 
trabalham em contato direto com o público, o que envolve conversação e 
relacionamento interpessoal. entre eles, recepcionistas, telefonistas, garçons, 
balconistas, taxistas, atendentes, artesãos e outros. Como parte do projeto, o 
Canal futura produziu e vem exibindo quatro séries de interprogramas e spots 
de rádio, totalizando 200 peças.

COMO é QuE SE FALA?

dois apresentadores - um para cada língua - abordam questões comuns 
no dia a dia de um profissional de turismo e revelam os conteúdos de uma 
palavra ou expressão por episódio, sempre através de associações livres. 
A série tem como tema a pronúncia e a escrita das palavras inglesas e 
espanholas mais comuns, além das expressões rotineiras dos profissionais 
que atendem a estrangeiros.

FunDação roberto Marinho
gerente geral de teleducação: 
nelson santonieri
gerente de projetos: eliane birman
Núcleo de desenvolvimento e 
inovação: mariana pinho, isa lopes, 
Cássio pereira, Cecilia peixoto e 
fabiana gaspar
Núcleo de projetos: Adriane 
gazzola, graziella Arantes, letícia 
petribú, Cecília melo rodrigues
Estagiárias: lailla micas e Camila 
bastos

temA: leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 9 de novembro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado
pArCeiro: ministério do turismo

episódios de 1 minuto:

Would You liKe A piZZA? (você 
gostaria de uma pizza?)
good evening e good nigHt 
(formas de dizer “boa noite”)
bus (ônibus)
tip (gorjeta)

bAggAge (bagagem)
WHere Are You from? 
(de que lugar você é?)
HoW muCH? (quanto custa?)
You CAn tAKe A bus to 
CopACAbAnA (você pode pegar um 
ônibus para Copacabana.)
opening Hours 
(horário de funcionamento)
HeAdACHe (dor de cabeça)
CAmbiAr lA gomA (trocar o pneu)
propinA (gorjeta)
CHoriZo e morCillA 
(linguiça e chouriço)
mAÑAnA (manhã ou amanhã)

Apellido e sobrenome 
(sobrenome e apelido)
tArJetA e em efeCtivo 
(cartão ou em dinheiro)
bienvenido (bem-vindo) 
CAmbiAr el dinero 
(trocar o dinheiro)
¿puedo AYudArlo? 
(posso ajudá-lo?)
HiJo e HiJA (filho e filha)
neXt to e neAr (ao lado e perto)
internet ConneCtion 
(conexão à internet)
HoW do You spell Your nAme? 
(como você soletra o seu nome?)

DESFILANDO PELA HISTÓRIA
Jogo de perguntas e respostas em que o telespectador é convidado a testar 
seus conhecimentos sobre a história do carnaval.

temAs: cultura regional; história, 
;identidade cultural; música
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2008
no ar a partir de 6 de fevereiro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

episódios de 1 minuto a 1 minuto 
e 45 segundos:

BLOCOs
PORTO DA PEDRA

Ficha tÉcnica
locução: izabel lira e lia easter
roteiro: vartan melikian, izaura 
Alice e Cristiana bittencourt

produção: vinicius dias
edição: Alexandre sampaio e José 
pessanha

invitAtion (convite)
HoW Are You? (com você está?)
smAll, medium, lArge, eXtrA 
lArge (pequeno, médio, grande, 
extragrande)
museum tiCKet 
(entrada para o museu)
Your pAssport, pleAse 
(seu passaporte, por favor)
CAn i Help You? (posso ajudar?)
WAit A minute, pleAse 
(espere um minuto, por favor)
direCCión (endereço/caminho/
direção)
llegAr el bArCo (chegar o barco) 
AYer e AnteAYer 
(ontem e anteontem)
eQuipAJe (bagagem)
CAlCetines (meias)
¿usted neCesitA Algo? (o senhor 
precisa de alguma coisa?)
pronto e listo (agora/ pronto)
nAturAleZA (natureza)
pArAguAs (guarda-chuva)
el bolígrAfo (a caneta)

ConsultoriA
fátima tropia, marcia villela Abreu 
dos santos e ricardo irigoyen

Ficha tÉcnica 
Apresentadores: roberta Arantes 
e gilberto Hernandez
locução: maurício bergqvist
direção: gustavo Chermont
roteiro: márcio vianna
produção: Carolina oliveira 
e flora fernandes
direção de fotografia: bruno prada 
e gustavo nasr 
edição: rodrigo brazão de Camargo
trilha sonora: fernando moura
áudio: Julio braga
produtora realizadora: 
limite produções

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Coordenadora de núcleo: 
maja vargas
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: 
maria Cecília moutinho, renata 
gaze e marília Cruz 
Coordenador artístico: 
márcio motokane
Análise de conteúdo: 
Ana paula brandão
gerente de produção: 
vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: 
João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

256 257



DICAS MuNDO DA LEITuRA

em quatro peças, roteirizadas pelo núcleo de chamadas e gravadas pela 
equipe de passo fundo (upftv) responsável pelo programa Mundo da 
Leitura, os personagens do programa infantil dão dicas para crianças e pais 
sobre hábitos de leitura. A série faz parte da campanha especial ver pra ler 
- mês da leitura, exibida no mês de outubro.

BRASIL LITERÁRIO: MÊS DA LEITURA 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

Como a tv pode contribuir para fazer do brasil uma nação de leitores? desafio posto 
e aceito pelo futura, que apoia o movimento por um brasil literário, uma iniciativa 
da sociedade civil preocupada com a garantia e o direito à leitura. no calendário 
oficial brasileiro a data comemorativa é 12 de outubro, dia nacional da leitura. no 
Canal, outubro foi o mês da leitura.

A programação especial sobre o tema teve como destaque os infantis. o Mundo 
da Leitura foi apresentado de segunda a sexta, às 10h30. Contação de histórias, 
brincadeiras, poesias e dicas culturais foram algumas das atrações. Já a série 
Livros Animados foi ao ar de segunda a sexta, às 14h. o programa usa recursos 
de computação gráfica e transforma em animação livros infantis de escritores 
brasileiros. 

de terça a sexta, às 20h30, foi a vez da Faixa Ver pra Ler, com diferentes programas 
sobre o tema. em Quem Conta um Conto..., série de animação que reproduz a 
Odisseia, poema épico de Homero, a escritora ruth rocha, que já escreveu um livro 
baseado nessa história, comenta as viagens e aventuras do herói odisseu.

 
tempos idos

na esteira das homenagens ao Ano da frança no brasil, o futura exibiu, no dia 31, 
Debret em: Viagem Quadrinhesca e Histórica ao Brasil, série de 25 minutos baseada 
no livro em quadrinhos homônimo do autor e ilustrador João spacca. o programa 
utiliza uma das modalidades de expressão literária, a linguagem dos quadrinhos, 
para contar a história do pintor francês Jean-baptiste debret no nosso país durante 
o século XiX. 

Através das aquarelas de debret, a realidade da corte portuguesa no brasil, 
frequentada por ele durante quinze anos, é construída em sua ótica sobre o trabalho, 
amizades, inimizades, pupilos e, finalmente o cotidiano da época no rio de Janeiro. 
A série é baseada em seu livro Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil, editado em 
três volumes a partir de 1834, um tesouro que só retorna ao brasil muitos anos 
depois. 

Perfis, debate e cotidianos

o jornalismo também embarcou nesta parceria em prol da literatura. durante todo 
o mês de outubro, o Jornal Futura abordou o perfil do leitor brasileiro, entrevistou 
autores que participaram da feira literária internacional de paraty - flip e visitou 
projetos de incentivo à leitura. Já o Sala de Notícias apresentou autores clássicos 
da literatura brasileira. no Sala de Notícias em Debate, do dia 27 de outubro, o tema 
foi os desafios do livro no século XXi. 

temA: leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 7 de outubro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

Peças entre 30 segundos 
a 2 minutos e 30 segundos:

MIL-FACEs
caixinha de brinquedos 
MIL-FACEs E NATáLIA - desafio: 
ler em voz alta para os filhos 
NATáLIA BOHRER E BORRA-
LHEIRA - sonho: ler em voz alta 
para os filhos
NATáLIA BOHRER E BORRA-
LHEIRA - empréstimo de livro

Ficha tÉcnica
direção e produção: upftv
roteiro: larissa machado e 
Alessandra moína

258 259



DICAS PROGRAMAÇãO ESPECIAL MEIO AMbIENTE

Com o mot “futura, ligado no meio ambiente”, a série, com 16 peças, traz 
os apresentadores do Canal dando dicas de preservação. As peças foram 
exibidas em junho durante o mês verde, na programação especial do futura.

temAs: ecologia e ecossistemas; 
personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 1 de junho
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberadoPeças entre 15 e 30 segundos:

HELENA LARA - peças 1 e 2
na primeira peça, a apresentadora 
fala sobre a doação de livros como 
forma de utilizar menos papel. na 
segunda, Helena nos dá a dica 
de não jogar óleo de cozinha pelo 
ralo e sugere que levemos o óleo a 
instituições que produzem sabão a 
partir do resíduo.

sERgINHO gROIsMAN
peças 1 e 2
na primeira peça, serginho dá a dica 
de como podemos economizar até 10 
litros de água fechando a torneira ao 
escovar os dentes. e na segunda, 
o apresentador sugere a utilização 
dos dois lados da folha como forma 
de contribuir para a economia de 
papel e para a conservação do meio 
ambiente. 

MAX FERCONDINI - peças 1 e 2
na primeira peça, max nos dá a 
dica de tirar os aparelhos da tomada 
e, assim, economizar energia. na 
segunda, o apresentador do Globo 
Ecologia defende a ideia de deixar 
o carro na garagem e aproveitar o 
passeio a pé ou pedalando.

jAIRO BOUER 
Jairo bouer traz como alternativa o 
pagamento das contas pela internet, 
a fim de evitar a impressão do boleto. 
e na segunda peça, ele fala sobre o 
curso de engenharia ambiental, que, 
além de estar em alta no mercado, 
ainda ajuda na conservação do 
planeta.

REgINA CAsÉ 
A apresentadora, fã incondicional 
das árvores, defende a utilização 
de madeira certificada em obras e 
móveis. 

RENATA AFFONsO 
renata Affonso traz a ideia de 
lavar o carro com balde, em vez de 
mangueira, para economizar água. 

AMANDA PINHEIRO 
A jornalista dá a dica de banhos 
mais rápidos para economizar até 
seis litros de água por cada minuto 
a menos.

LísIA PALOMBINI 
A apresentadora defende a ideia 
da reciclagem de jornal para 
preservação do meio ambiente.

NATáLIA BOHRER 
direto de passo fundo, natália traz 
como alternativa para a criançada 
os brinquedos sem pilha, que é um 
produto que libera resíduos tóxicos. 
ela ainda dá a ideia de os pequenos 
fabricarem seus próprios brinquedos. 

ALEXANDRE HENDERsON
peças 1, 2 e 3
na primeira peça, o apresentador 
sugere retirar o carregador da 
tomada após a carga do celular 
estar completa, para economizar 
energia. na segunda, Alexandre 
defende a utilização de lâmpada 
fluorescente. e na terceira, ele fala 
sobre a necessidade de calibrar 
sempre os pneus, como forma de 
diminuir o consumo de combustível 
e emissão de Co2. 

Ficha tÉcnica
roteiro: Cristiana bittencourt
produção: fábio souza 
edição: daniele pimentel

DO JEITO QuE Eu FALO

A série Do Jeito Que Eu Falo, com 40 peças, aborda o significado de 
palavras e expressões faladas de norte a sul do país, através de um 
formato simples e direto, mostrando lugares e personagens em todo o brasil.

temAs: identidade cultural; leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 2 de novembro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado

Peças de 30 segundos a 1 minuto 
e 30 segundos:

PAvULAgEM - a artista paraense 
bárbara Castro conta que para 
o entrosamento de uma banda 
funcionar não dá para ficar de 
“pavulagem”.
sE ACABAR QUE NEM sACOLA 
vELHA - o motociclista potiguar 
roberto escócia fala que viajando 
pela estrada tem vezes que parece 
que vai “se acabar que nem sacola 
velha”.
BIDê - a percussionista mariana 
guedes explica que para os 
paranaenses “bidê” não é bem uma 
louça de banheiro antigo.
APAgA Pó - o ator baiano rogê 
saande, durante um passeio de 
bicicleta pelo Aterro do flamengo, 
fala por que tem de ir embora antes 
que chegue o “apaga pó”.
MONDRONgO - a artesã 
roraimense rose silva explica 
por que não pode ter nenhum 
“mondrongo” em sua confecção.
BRAÇO - o professor de boxe raff 
giglio fala que só tem “braço” em 
sua academia no rio de Janeiro.
RALA BUCHO - o cozinheiro 

cearense moisés ribeiro conta 
que, quando tem uma brecha entre 
os pedidos, faz o “rala bucho” na 
cozinha mesmo.
PAI D’ÉgUA - o sommelier 
amazonense efraim moraes fala da 
importância de um restaurante ter 
uma adega “pai d’égua”.
gAMBELEIRA - o marchand Adolfo 
paulino aprendeu em minas gerais 
que para se vender bem é preciso 
estar na “gambeleira”.
NA FLOR DO AR - o produtor 
musical sergipano gilvan dos santos 
explica o significado da expressão 
na flor do ar durante preparação de 
show na feira de são Cristóvão.
EsTRIBADO - o fotógrafo sérgio 
Caddah explica por que todo mundo 
quer ficar “estribado” no piauí.
vENDER COCADAs - o maquinista 
de cinema ray rocha diz que “vender 
cocadas” não quer dizer somente 
comercializar quitutes de coco no 
maranhão.
CHEgA CHOREI - a bailarina 
de mato grosso do sul Yasmine 
venâncio explica que a expressão 
“chega chorei” não é exatamente 
uma manifestação de tristeza em 
sua terra natal.

NO TRANQUITO - o luthier gaúcho 
itiberê de Andrade confecciona um 
instrumento “no tranquito”.
BOLEBA - o farmacêutico vinícius 
sales lembra dos tempos da 
“boleba” em seu espírito santo 
querido.
MIOLO DE POTE - o capoeirista 
sergipano bruno sabugo explica que 
na hora da roda não dá para ficar de 
“miolo de pote”.
ARIgó - o repentista Zé duda fala 
que na paraíba não é bom se meter 
com nenhum “arigó”.
COMER DA BANDA CRUA - o 
professor de teatro ton rodrigues diz 
que, quando veio do Amapá, “comeu 
muito da banda crua”, e que isso não 
é uma coisa necessariamente boa.
A TODO TRAPO - o garçom gaúcho 
iedo oliveira fala que, quando a casa 
está cheia, ele tem de atender “a 
todo trapo”.
NA jANTE - a secretária marcele 
Cortez conta que em Alagoas 
ninguém quer ficar “na jante”.
PAgAR sAPO - a viajante goiana 
Anna Karolina conta que suas 
amigas não deixam de “pagar 
sapo” quando ela lhes avisa de 
mais uma viagem. 
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RIsCAR CHÃO - a taxista paulistana 
emmanuela gomes fala que a única 
coisa que a faz querer “riscar chão” 
de seu trabalho é o trânsito intenso.
gIRINO - a assessora de comuni-
cação de rondônia ilande Queiroz 
conta que em seu trabalho às 
vezes ela tem de lidar com alguns 
“girinos”. 
QUEIXUDO - a trapezista cearense 
luciana belchior diz que, quando 
acaba o espetáculo, tem que tomar 
cuidado pra não topar com nenhum 
“queixudo”. 
É RUIM, AMARgA E TRAvA - a 
montadora e cineasta pernambucana 
natara ney fala que às vezes se 
depara com alguma edição que “é 
ruim, amarga e trava”.
MAMA NA ÉgUA - a jornaleira 
cearense Alba freitas diz que 10% 
de seus fregueses são uns “mama 
na égua”.
ATÉ O CHICO vIR DEBAIXO - a 
médica Camila sarto, de brasília, 
conta que depois de um plantão de 
36 horas ela só pensa em dormir 
“até o chico vir debaixo”.
CAIR NAs FOLHAs - a secretária 
do lar Karina batista diz que não 
consegue “cair nas folhas” de sua 
mineirice não.
MUFINO - a recepcionista pernam-
bucana Claide nogueira fala que, 
estando ou não “mufino”, tem de se 
seguir em frente.
LEvAR O TIRÃO - o bailarino 
gaú cho Claúdio vieira conta 
que quem quer praticar dança 
profissionalmente precisa prepar-
ado para “levar o tirão”.
MOFAR COM A POMBA NA 
BALAIA - o artista plástico Júnior 

dominoni, de florianópolis, diz que 
a desvantagem de se trabalhar com 
cenografia em teatro é que às vezes 
fica-se a “mofar com a pomba na 
balaia”. 
CARTEAR - a atriz franciane 
maia conta que nos intervalos dos 
ensaios seu grupo sai para relaxar 
um pouco e de vez em quando para 
“cartear”, como se diz no seu mato 
grosso do sul. 
MORORó - a cabeleireira pernam-
bucana Jane tenório fala que gosta 
tanto de seu trabalho que não deixa 
de ir nem se estiver de “mororó”. 
AMARELO DE - o passeador de 
cachorros potiguar João dos santos 
diz que os cães, seus melhores 
amigos, estão “amarelos de” tanto 
barulho de trânsito. 
PITIú - a jornalista paraense liliane 
guerin fala que não tem “pitiú” que 
a deixe fora de uma matéria. 
FICAR COM A gOTA sERENA - a 
brincante Yeda dantas conta que 
no carnaval tem umas pessoas que 
chegam a “ficar com a gota serena”. 
EsPRITADA - atriz do Acre, lu maia 
fala que, quando acorda “espritada”, 
não tem chuva que a segure em casa.
DA PRATELEIRA DE CIMA - a 
baiana do acarajé nega teresa 
fala que seus fregueses são “da 
prateleira de cima”.
TRACA - a arte-educadora Juliana 
manhães diz que, tanto no rio 
quanto no seu maranhão, quando 
venta na praia, ela tem que botar 
uma “traca”.
FITA DE MIL gRAU - o grafiteiro de 
são paulo, bruno smoky, explica por 
que ele considera o grafite uma “fita 
de mil grau”.

ConsultoriA: nelly Carvalho

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: plano geral 
filmes e vídeos ltda

Novos olhares: Tucumã
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM: www.FUTURA.ORg.BR

POR ANA CRISTINA AGuIAR E PRISCILA PEREIRA*

Através de uma nova parceria com a fundação vale, o futura chegou à estação Conhecimento de tucumã, um 
núcleo de desenvolvimento Humano e econômico que se constitui em um modelo inédito de participação direta da 
comunidade. 

Criado como uma organização da sociedade Civil de interesse público (osCip), o espaço vem se destacando 
nacionalmente com um importante trabalho de identificação e treinamento de potências olímpicas através do 
programa brasil vale ouro. 

em maio de 2009, uma equipe do futura foi visitar a estação Conhecimento com o propósito de conhecer, identificar 
sinergias e apoiar a implementação de uma sala multimídia. A proposta era disponibilizar o acervo e conteúdos do 
futura a fim de apoiar as ações locais, bem como proporcionar formações com grupos de jovens para o desenvolvimento 
de projetos sobre identidade e cultura, utilizando várias mídias e técnicas de registro e documentação. 

de imediato, chama a atenção a grandiosidade do espaço: quadras de esporte, piscina, estádio de futebol com 
arquibancada e cabine de locução (único da região), salas para os cursos profissionalizantes e toda a estrutura de 
equipamentos necessários para compartilhar conhecimentos, histórias e superações. 

o esporte é o principal foco do espaço, com expectativa de descoberta de talentos olímpicos. A formação integrada é 
o diferencial, com conteúdo voltado para cidadania, biologia, química, saúde e educação através do esporte, liderada 
por consultoria esportiva especializada. os jovens passam por um cuidadoso e criterioso processo de seleção que 
engloba avaliação médica e física. são escolhidos aqueles com talentos para o esporte, independentemente de 
possuírem os fundamentos para a modalidade esportiva desejada. Apesar do pouco tempo do curso de atletismo, 
o grupo já obteve vários resultados expressivos. no anfiteatro em construção funcionará a sala de multimeios, 
equipada com câmeras fotográficas, coletâneas de programas do futura, tv e dvd, um espaço privilegiado para 
produção e utilização de várias mídias. 
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e mesmo com todas as dificuldades, tucumã vê crescer a primeira geração de nativos da cidade, com todas as 
diferentes caras do brasil: são jovens louros, negros e índios que circulam pela cidade. Antenados e com acesso 
direto a todos os diferentes recursos tecnológicos (amplamente acessíveis na cidade), os jovens de tucumã não 
diferem dos demais jovens brasileiros. gostam de música eletrônica, relacionam-se virtualmente com o mundo e 
curtem suas festas.

Com isso tucumã acaba por se constituir num grande caldeirão: de culturas, histórias, vitórias, sotaques, cores, 
costumes e mazelas que representam um pouco do brasil. 

orgulho das origens

neste contexto ímpar, o futura, junto à estação Conhecimento, está formando um grupo de  
34 jovens para um trabalho de percepção de sua cidade através de múltiplos olhares - fotografia, memória e técnica 
de entrevista, tudo isso com a programação do futura. participação, curiosidade e dinamismo, expressão, disposição 
e coletividade expressam essa experiência. por este motivo, contamos com a consultoria da ong Zoon fotografia, do 
rio grande do norte, durante o processo de formação.

para tal, os jovens se dividiram em algumas funções de organização - produção, registro, reportagem e comunicação 
- e em quatro grupos temáticos para realização da pesquisa documental através das fotos e entrevistas sobre os 
diferentes aspectos de tucumã: origens e migrações de tucumã (levantamento das histórias de vida das famílias 
pioneiras, suas origens, como estas origens influenciam na construção da cultura da cidade); economia e atividades 
produtivas (principais atividades econômicas); A cidade, sua geografia e meio ambiente (o espaço geográfico da 
cidade, transformações socioambientais locais); e modos e costumes (atividades culturais, imaginário popular: 
lendas, crenças, costumes, tradições, festejos etc.).

A fotografia é o lugar de excelência para expressão do olhar dos jovens sobre tucumã, e a escuta, uma experiência 
rica de despertar a curiosidade sobre o lugar, conhecer como se deu a construção da cidade, identificar pessoas que 
chegaram com sonhos e construíram realidades, encontrar as belezas e culturas locais contadas pelo povo e escolher 
recortes possíveis para se tornarem a história de tucumã. os jovens vão ao encontro de pessoas e lugares, encontram 
as belezas desse lugar, documentam e fazem arte popular.

para fortalecer esta ação e difundir o conteúdo do canal disponibilizado para a estação Conhecimento, em agosto de 
2009, um grupo de educadores profissionais e voluntários da estação Conhecimento foram capacitados pela equipe do 
futura e representantes da secretaria de educação, peti, projovem, ApAe e Casa de misericórdia, totalizando trinta 
participantes.

Com os jovens, foi realizada a implementação do blog e jornal mural, disponível no endereço www.
jovensolharesdetucuma.blogspot.com 

e na sede da estação. em breve os resultados dessas ações serão apresentados em exposição fotográfica realizada 
pelos jovens. vale a pena conferir o trabalho destes pequenos cidadãos que estão documentando sua própria história.

*Ana Cristina Aguiar é coordenadora de projetos e Priscila Pereira é líder de projetos da Mobilização Comunitária.

agentes da própria história

em volta desta belíssima estrutura está a jovem cidade de tucumã. para chegar lá não é tão simples: é necessário 
horas de estrada por dentro das precárias rodovias do sul do pará, ou enfrentar um monomotor para poucos 
passageiros. trajeto completamente tranquilo perto do que foi realizado por aqueles que se aventuraram, em um 
passado bem recente, em desbravar a floresta amazônica para fazer daquele pedaço de mata a sua cidade. “A minha 
maior dificuldade foi a falta de energia e a estrada. tucumã era só mato, saíamos de são félix do Xingu para tucumã 
pela mata, gastei nove dias para chegar aqui. Agora não: com o asfalto gastamos umas duas horas de são félix para 
tucumã”, conta ivo dantas, um dos moradores mais antigos da região.

no início da década de 1980, o governo brasileiro, junto à construtora Andrade gutierrez, realizou um projeto de 
incentivo à colonização de parte do território nacional. tucumã era uma destas regiões. Com isso, dezenas de famílias 
oriundas de diversas regiões do brasil partiram em busca de terras e melhores oportunidades. o garimpo também 
atraiu um grande número de pessoas para a região devido ao projeto Carajás, o que intensificou a circulação de 
dinheiro e de disputas. As dificuldades eram todas: mata fechada, fome, falta de infraestrutura. o que não faltam 
são histórias incríveis contadas pelos chamados “pioneiros” de tucumã. Histórias de sofrimento, lutas, segregação 
social e de muitas conquistas pessoais.

Hoje tucumã possui uma população estimada em 28.000 habitantes e a pecuária, o plantio de milho, o comércio 
e a atuação de grandes empresas representam o cenário econômico dessa região. Como em qualquer cidade em 
desenvolvimento, a infraestrutura ainda é um desafio para os moradores. As ruas são esburacadas, falta saneamento 
básico, as desigualdades sociais são inúmeras e a violência preocupa. Contudo, isso não tira o orgulho dos moradores, 
que veem a cidade crescer a cada dia e relembram os tempos de dificuldades de outrora. 
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Eu GOSTO DE LER

A série, pertencente à campanha especial ver pra ler - mês da leitura, 
exibida no mês de outubro, apresenta crianças lendo em escolas e dando 
depoimentos sobre suas experiências com o universo da leitura.

temAs: leitura, literatura e linguagem; protagonismo infantil
públiCo-Alvo: crianças
estreiA: 2009
no ar a partir de 7 de novembro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

Peças entre 45 segundos e 1 minuto e 30 segundos:

Escola Municipal Paulo de Almeida Campos
Niterói
CALEB - peça 1: “o rei que sabia quase tudo”.
BEATRIz: “Historinha da campainha”.
CALEB - peça 2: “menino do narigão”.
RAIssA - peça 1: “monteiro lobato”.
RAIssA - peça 2: “A lebre e a tartaruga”.
RENAN - peça 1: “Historinha da joaninha”.
ANDRÉ E RENAN: “poesia”.
BRENO: “A cama da mamãe”.

Escola Mopi - Tijuca
BERNARDO: “menino poti”.
ANA CAROLINA E júLIA: “A vaca vai à vila”.
IAN - peça 1: “uma viagem espacial”.
jOÃO PEDRO: “os 12 trabalhos de Hércules”.

YURI - peça 1: “A história do enfermeiro”.
júLIA - peça 1: “o rato roeu a roupa...”.
ANA CAROLINA: “tatu bobo”.
LUCAs: “o ladrão de raios”.
BRUNA - peça 1: “um gato entre livros”.
BRUNA - peça 2: “mitos e lendas”.
IAN - peça 2: “o macaco maluco”.
YURI - peça 2: “marley e eu”.
MARIA BEATRIz: “sábado à noite”.

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: vinicius dias e Cristiana bittencourt
produção: Joana levy, vinicius dias, Angela Calixto e 
Alessandra moína
Cinegrafista: José ferraro
Assistentes de câmera: dimi santos e marcos ferreira

ESSA é MINHA CuLTuRA

Essa É Minha Cultura homenageia grandes mestres da cultura maranhense. 
o processo de seleção dos personagens foi protagonizado por jovens 
participantes do maranhão na tela, projeto sociocultural de fomento à 
produção audiovisual maranhense, a partir de uma lista de nomes sugeridos 
pelas ongs parceiras e pelo sebrAe, patrocinador da ação.
 
temAs: identidade cultural; 
personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 7 de dezembro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

Peças de 2 minutos:

URIAs DE OLIvEIRA
ANTONIO vIEIRA
CÉLIA sAMPAIO
DONA TEREzINHA jANsEN
DONA MALá
DONA TETÉ
MEsTRE ABEL
MEsTRE PATINHO

Ficha tÉcnica 
Produção executiva: mavi simão
Apoio: ACib, CufA e ong 
formação
Patrocínio: sebrAe
Produtora realizadora e 
Distribuição: mil Ciclos
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FRASES PROGRAMAÇãO ESPECIAL MEIO AMbIENTE

em frases curtas, a série apresenta ao telespectador alternativas para 
a preservação do meio ambiente. dicas como “carros na garagem, dê um 
respiro” foram trabalhadas pelo videografismo com o objetivo de criar peças 
lúdicas. os interprogramas fazem parte da campanha especial mês verde - 
meio Ambiente, exibida em junho, onde reforça o posicionamento do Canal 
em relação ao tema. 

temA: ecologia e ecossistemas
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 1 de junho
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado

Peças entre 10 e 15 segundos: 

FRAsE 1: “Use frente e verso do papel: os dois lados da preservação”.
FRAsE 2: “Carros na garagem, dê um respiro”.
FRAsE 3: “Veja o mundo de bicicleta”.
FRAsE 4: “Aparelhos fora da tomada. Desligue o desperdício”.
FRAsE 5: “Contas e compras pela internet. Menos conexão com papéis”.
FRAsE 6: “Reutilize embalagens. Embale a imaginação”. 
FRAsE 7: “Banhos mais rápidos. Mais rios para banhos”.
FRAsE 8: “Recursos naturais: utilize com moderação”.
FRAsE 9: “Lâmpadas fluorescentes. Conscientização acesa”. 
FRAsE 10: “Descarte o copo plástico. Salvem as canecas”. 
FRAsE 11: “Ao sair do computador, delete o desperdício: desligue o monitor”. 
FRAsE 12: “Papel reutilizado. Risque o desmatamento”. 
FRAsE 13: “No trânsito, gaste tempo só com os amigos. Dê carona”.
FRAsE 14: “Tire oportunidades do lixo. Recicle”.

Ficha tÉcnica
roteiro: vartan melikian
produção: Alessandra moína 
e fábio souza 
videografismo: stânio soares, diego 
galluzo, renata nakamura, marcelo 
Antônio. 

O Futura em congressos, simpósios e feiras
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 2009!

jANEIRO:

- bakaforum - suíça (Débora Garcia)

- brazilian tv producers - palestra sobre modelo de produção 
e pitching Canal futura - são paulo/sp (Débora Garcia)

FEvEREIRO:

- Comissão de especialistas do mec para cursos de formação 
do jornalista - brasília/df (Lúcia Araújo)

- Conferência estadual infanto-Juvenil pelo meio Ambiente 
- participação na Coe (Comissão de organização estadual) - 
recife/pe (Cínthia Sarinho)

MARÇO:

- Comissão de especialistas do mec para cursos de formação 
do jornalista - rio de Janeiro/rJ (Lúcia Araújo)

- mesa de abertura do festival de Juventudes do rio grande 
do norte - natal/rn (Ana Amélia Melo)

- think tank sobre educação e políticas públicas em Harvard/
school of education - representação institucional - estados 
unidos (Débora Garcia)

ABRIL:

- Comissão de especialistas do mec para cursos de formação 
do jornalista - recife/pe (Lúcia Araújo)

MAIO:

- semana de Comunicação unaerp - ribeirão preto/sp 
(Leonardo Machado)

- seminário Atitude brasil - ii forum internacional de 
Comunicação e sustentabilidade - são paulo/sp (Mônica 
Pinto)

- 2º letras em lisboa - moderação da mesa: literatura, 
História e biografia - portugal (Lúcia Araújo)

- Comissão de especialistas do mec para cursos de formação 
do jornalista - são paulo/sp (Lúcia Araújo)

- ii festival de Juventudes do nordeste - mesa sobre 
Juventude, Cultura e mídia - Quixadá/Ce (Ana Amélia Melo)

- tv de rua temática “Combate à exploração sexual de Crianças 
e Adolescentes” realizada pela ong Casa de passagem em 
olinda - participação no videodebate apresentando a série 
especial do Jornal futura sobre exploração sexual - olinda/
pe (Cínthia Sarinho)

- inauguração do escritório da Childhood brasil\WCf - pe - 
apresentação das principais ações do futura na temática 
violências sexuais infanto-juvenil e do projeto “Que 
exploração é essa?” - recife/pe (Cínthia Sarinho)

- Apresentação institucional do Canal futura na universidade 
estácio de sá - petrópolis/rJ (Nina Ulup, Ana Corrêa e Filipe 
Ciribelli)

- i fórum CuidAr - são paulo/sp (Sílvia Frei de Sá)

- fórum Catanduva contra a exploração sexual em parceira 
com a rede social. Apresentação institucional do futura e 
sites futuratec e Conexão futura - Catanduva/sp (Sílvia Frei 
de Sá)

- Curso de Jornalismo de políticas públicas sociais - ufrJ - 
rio de Janeiro/rJ (Jacinta Rodrigues)

seminário de divulgação Científica - museu da vida/fiocruz - 
palestra: o futura e a divulgação científica - rio de Janeiro/
rJ (Débora Garcia)

faculdade de medicina veterinária-usp- Aula magna: A 
importância da comunicação técnica - são paulo/sp (Débora 
Garcia)

intercom sul - furb - palestra: oferta de conteúdo na era 
digital – blumenau/sC (Débora Garcia)

jUNHO:

- fórum de tvs de língua portuguesa - são paulo/sp (João 
Alegria)

- banff television festival - Canadá (Leonardo Menezes)

- Comissão de especialistas do mec para cursos de formação 
do jornalista - brasília/df (Lúcia Araújo)

- seminário do nupevils (núcleo de prevenção à violência 
infanto-Juvenil do litoral sul) - apresentação das principais 
ações do futura na temática “exploração sexual contra 
Crianças e Adolescentes”, com destaque para o projeto “Que 
exploração é essa?” e ambientes virtuais: futuratec - são 
José da Coroa grande/pe (Cínthia Sarinho)

tela viva móvel - 30 minutos com Canal futura - são paulo/
sp (Débora Garcia)

docmontevideo - palestra sobre modelo de produção do Canal 
futura – uruguai (Débora Garcia)

jULHO:

- Congresso de Humanização da saúde - viva e deixa viver - 
são paulo/sp (Marisa Vassimon)

- palestrante da mesa “o papel dos meios de comunicação 
para a Humanização” no 6º Congresso de Humanização da 
saúde em Ação - são paulo/sp (Marisa Vassimon)

- Conferência livre segurança pública e Juventude lgbt 
- apresentação e debate do 1º episódio da série nota 10 
segurança pública - Campinas/sp (Sílvia Frei de Sá)

AgOsTO:

- 1º pic-doc - brazilian tv producers - rio de Janeiro/rJ 
(Leonardo Menezes)

- encontro de países de língua portuguesa - rio de Janeiro/rJ 
(Leonardo Menezes e Ana Lagoa)

- Conferência de segurança pública da ufrgs (universidade 
federal do rio grande do sul) - porto Alegre/rs (Alexandre 
Arrais)
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sETEMBRO:

- 3º doc meeting - Argentina (Leonardo Menezes e Vanessa 
Jardim)

- iv encontro regional para o fortalecimento da equidade 
de gênero - painel 2: visões de uma comunicação não 
discriminatória - gênero, educação e difusão - petrobrás/rJ 
(Lúcia Araújo)

- Xv seminário de pesquisa do CCsA (Centro de Ciências 
sociais Aplicadas) da ufrn - mesa redonda sobre prevenção 
ao uso de drogas na família, na Comunidade e no trabalho - 
natal/rn (Ana Amélia Melo)

Curso de Jornalismo Científico- ministério da saúde - palestra: 
o futura e a divulgação científica – recife/pe (Débora Garcia)

OUTUBRO:

- taller para periodistas de la iniciativa de medios 
latinoamericanos sobre el sida - equador (Amanda Pinheiro)

- i Conferência municipal de Cultura - mogi das Cruzes/sp 
(Ana Paula Brandão)

- v reunião do Comitê nacional do pacto do semi-árido pela 
Criança e Adolescente - e seminário “A voz dos Adolescentes 
do semi-árido” - natal/rn - (Ana Amélia Melo)

- seminário regional dos Agentes Comunitários de saúde 
da Zona da mata - promovido pela fepeACs - federação 
pernambucana de Agentes Comunitários de saúde - 
Apresentação do projeto maleta saúde - município de 
surubim/pe (Cínthia Sarinho)

- seminário “lançamento do portal ArCA - Ação em rede 
pela Criança e Adolescente” participação em uma das mesas 
de debate, com apresentação dos ambientes virtuais do 
Canal futura (futuratec e Conexão futura) e do projeto “Que 
exploração é essa?” - recife/pe - (Cínthia Sarinho)

NOvEMBRO:

- 1º seminário de Classificação indicativa -  brasília/df 
(Leonardo Menezes)

- fórum Abtu - brasília/df (Débora Garcia)

- Caracol de plata - méxico (Marisa Vassimon)

- i encontro nacional de educação + televisão - salvador/bA 
(Ana Paula Brandão)

- iX Congresso brasileiro de saúde Coletiva - recife/pe (Ana 
Paula Brandão)

- Curso gestão na escola - uerJ - rio de Janeiro/rJ (Mônica 
Pinto)

- Comissão Julgadora do prêmio itaú-unicef - fundo das 
nações unidas para a infância - são paulo/sp (Lúcia Araújo)

- seminário de atualização do plano de erradicação do trabalho 
infantil (como facilitadora do eixo temático: Comunicação, 
mobilização e Articulação) - recife/pe (Cínthia Sarinho)

- Apresentação do projeto e lançamento da série “Que 
exploração é essa?” no seminário de Atualização do plano de 
erradicação do trabalho infantil - recife/pe (Cínthia Sarinho)

- iii Workshop internacional de desenvolvimento infantil - 
apresentação institucional do futura e apresentação da série 
“olha só o perigo!” -  são paulo/sp (Sílvia Frei de Sá)

- i Ciclo de debates universitários da ufrn - base de pesquisa 
exclusão social, saúde e Cidadania - universidade, segurança 
e sociabilidade - mesa sobre Conflitos de Convivência 
e sexualidade (intolerância, homofobia, preconceitos e 
minorias) - natal/rn (Ana Amélia Melo)

- iv semana de Comunicação - Qualidade de Conteúdo e 
formação superior - mesa sobre Qualidade de Conteúdo, 
mídia e educação - fip - faculdades integradas de patos - 
patos/pb - (Ana Amélia Melo)

- i seminário de Avaliação do plano estadual de enfrentamento 
à violência sexual Contra Crianças e Adolescentes do rn - 
apresentação da série “Que exploração é essa?” - natal/rn 
(Ana Amélia Melo)

DEzEMBRO:

- Colóquio internacional o ensino da História e Cultura da 
áfrica e da diáspora - brasília/df (Ana Paula Brandão)

- i foro iberoamericano de Comunicação e divulgação 
Científica - Campinas/sp (Ana Paula Brandão)

- videodebate sobre exploração sexual de Crianças e 
Adolescentes - apresentação do projeto e lançamento da 
série “Que exploração é essa?” para organizações da região 
da bacia do goitá/pe (Cínthia Sarinho)

- Cerimônia de formatura dos cursos “Adolescentes 
multiplicadores em direitos Humanos” e “gestão de 
negócios” do programa iniciação ao trabalho - participação na 
mesa solene destacando as principais ações do Canal futura 
junto a ong Casa de passagem e a série “Que exploração é 
essa?” - recife/pe (Cínthia Sarinho)

- ONG Brasil - Feira e Congresso Internacional para ONGs 
Brasileiras 2009. participação da mesa que debateu sobre 
mobilização de redes sociais com o foco na “mobilização 
Canal futura”. Apresentação das ações da maleta saúde e a 
série “Que exploração é essa?” - são paulo/sp (Sílvia Frei de 
Sá e Priscila Pereira)

- vi encontro estadual da Aneps (Articulação nacional de 
educação popular em saúde) - natal/rn (Ana Amélia Melo)

FRuIÇÕES

sete peças conceituais que mostram pessoas lendo em diferentes ambientes: 
em casa, no parque, no ponto de ônibus, no playground, na praça e na praia. 
o objetivo é associar a leitura ao prazer. A série faz parte da programação 
especial ver pra ler - mês da leitura, exibida no mês de outubro.

temA: leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 6 de outubro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberadoPeças de 15 segundos: 

PEÇA 1: mulher lendo em casa.
PEÇA 2: pai lendo para filho no parque.
PEÇA 3: jovem lendo no ponto de ônibus.
PEÇA 4: menino lendo na árvore.
PEÇA 5: menina lendo no balanço.
PEÇA 6: mulher lendo na praia.
PEÇA 7: senhor lendo na praça.

Ficha tÉcnica
direção e roteiro: larissa machado 
produção: Joana levy, Alessandra moína e fábio souza 
Cinegrafista: felipe sabugosa
Assistentes de câmera: marcelo seabra e dimi santos
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HISTÓRIAS DE uM VIAJANTE

o objetivo da série Histórias de um Viajante é promover a conscientização 
democrática nas crianças. tendo como fio condutor da narrativa as práticas 
sociais próprias da faixa etária do público-alvo, a série pretende apresentar 
uma outra maneira de ser e estar no mundo, ao mesmo tempo em que 
incentiva comportamentos ativos e pró-comunitários. os interprogramas são 
desenvolvidos através de técnica de animação em stop motion e contam com 
a participação de adolescentes do projeto nós na tela, de Curitiba. todos 
os produtos audiovisuais do projeto são caracterizados por um forte apelo 
comunitário e também pela celebração da vida através da arte. A série é 
composta por dez interprogramas.

poucos passageiros. volksmir nem 
liga para o amigo e continua a agir da 
mesma forma. tempos depois, ele dá 
falta de fenemê. de pronto, decide 
deixar o que estava fazendo para 
procurar o amigo. passa em frente a 
um ferro velho e vê fenemê abatido e 
triste. ele se arrepende do que fez e 
decide, a partir daquele dia, dividir os 
passageiros com todos.

MEU DIREITO ACABA ONDE 
COMEÇA O sEU
Certo dia, a princesa leopoldina está 
brincando de caçar borboletas. ela 
acha que tem o direito de ter todas 
as borboletas do mundo em sua 
coleção pessoal. de repente, surge 
uma borboleta muito bonita. logo ela 
decide capturá-la dentro do bosque. 
mas leopoldina se dá conta de que 
está totalmente perdida e chora bem 
alto. A borboleta se compadece da 
princesa e decide ajudá-la a achar 
o caminho de volta. daquele dia em 
diante, leopoldina entende que as 
borboletas têm o direito de serem 
livres, assim como ela. 

QUANDO NINgUÉM EsTá 
O LHAN DO
essa é a história do rei quadrado. 
ele manda todos os seus servos 
coletarem comida antes do inverno 
chegar. e assim eles fazem. de noite, 
quando ninguém está olhando, o 
rei quadrado vai até o depósito e 
come toda a comida que os servos 
trouxeram. Certo dia, o sábio do reino 
chega-se à presença do rei. Através 
de uma história, o velho sábio mostra 
ao rei que aquela atitude é muito 

errada. A partir daquele dia, o rei 
passa a agir corretamente, mesmo 
quando ninguém está olhando. 

Dê AOs OUTROs O QUE vOCê 
QUER RECEBER
o menino Juca vive muito solitário. 
todos os dias ele reclama da vida 
por não ter amigos e porque cada 
um na sua vizinhança só cuida de si 
próprio. em uma bela manhã, Juca 
tem uma idéia: “por que, em vez de 
esperar alguém se importar comigo, 
eu não passo a me importar com os 
outros?”. no mesmo instante, Juca 
passa a ajudar as outras pessoas. 
no dia seguinte, tudo parece estar 
a mesma coisa. Qual não é a sua 
surpresa quando uma menina senta 
ao seu lado e o chama para brincar 
com a turma! naquele momento, 
Juca percebe que a sua atitude pode 
mudar a sua escola, sua vizinhança, 
sua vida. 

NINgUÉM ENsINA NINgUÉM, 
NINgUÉM APRENDE sOzINHO
essa é a história de um mundo sem 
graça, branco do início ao fim. três 
amigos - vermelho, Azul e Amarelo 
- tentam ajudar um pouco. todos 
os dias, por onde eles passam, vão 
deixando suas cores para embelezar 
um pouquinho o mundo. Até que um 
dia a cor amarela passa a observar 
que tudo o que eles fazem ou é 
vermelho ou azul ou amarelo... não 
tem nenhuma cor diferente! Qual 
não é a surpresa de todos quando, 
ao misturar as cores, surge também 
o laranja, o verde e o roxo! Agora, 
com esses novos amigos, é possível 

espalhar mais cores pelo mundo. 
vermelho, Azul e Amarelo percebem 
que, quando estamos com nossos 
amigos, e não sozinhos, aprendemos 
todos juntos e ao mesmo tempo. 

sEjA A MUDANÇA QUE vOCê 
QUER vER NO MUNDO
o episódio conta a história de um 
bosque encantado e cheio de vida e 
beleza. todas as plantas vivem felizes 
neste lugar, que é como um paraíso 
no meio da terra. Certo dia, acontece 
um fato muito triste e injusto. um 
lenhador ganancioso invade o boque 
encantado e corta todas as árvores 
para depois vendê-las na cidade. As 
frutas ficam desoladas. enquanto 
todos se lamentam, Ana laranja 
resolve tomar uma atitude. sem falar 
nada a ninguém, ela se retira do meio 
da multidão. sozinha, Ana laranja 
cava um buraco bem fundo e faz para 
si uma caminha lá dentro. depois de 
alguns dias, ela acorda como uma 
linda laranjeira. o gesto de Ana laranja 
inspira as frutas do bosque a fazerem o 
mesmo. no seu devido tempo, aquele 
lugar volta a ser belo e cheio de vida. 

Ficha tÉcnica:
direção, roteiro e montagem: 
thiago sanches Couto
Assistentes de animação: priscila 
pacheco e viviane morais
direção de arte: Wilian soares
edição de áudio: murillo da rós
produção executiva: juliane Juski
líderes responsáveis: daniela diniz 
e priscila pereira
produtora realizadora: Caminho 
Comunicação limitada

temAs: cidadania e democracia; 
universo infantil
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 6 de julho
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: Associação Casa da 
videira e lumen tv

ApresentAdor: Élcio di trento. 
Ator e contador de histórias.

episódios de 1 minuto e 35 
segundos:

A gENTE só TEM O QUE sABE 
DIvIDIR 
essa é a história de uma árvore, 
a mais linda de todo o bosque. 
ela se acha bonita demais para 
dividir seus galhos com simples 
passarinhos. Até o momento em 
que se vê só. Arrependida, a árvore 
começa a chorar. os passarinhos se 
compadecem dela e decidem fazer 
os ninhos sobre seus galhos. A 
árvore entende, então, que tudo fica 
melhor quando aprendemos a dividir 
nossas coisas com os outros. 

Os INvIsívEIs
essa é a história da rua, a rua da 
casa sem saída. todos achavam que 
naquela casa morava uma bruxa. 
um certo dia, quando gabriel, Julia, 
ruan e margarida estão brincando, 
de repente a pipa de margarida 
enrosca na casa da velha. eles vão 
buscar a pipa e encontram a tal 
bruxa. seu nome é Julia. no fim 
das contas, eles percebem que ela 
não é bruxa coisa nenhuma. desde 
então, eles aprendem a respeitar e 
enxergar dona Julia. 

TEM HORA PRA TUDO
Jessica é uma menina muito 

agitada, dada a brincadeiras, que 
quer ser sempre a primeira. um dia, 
antes mesmo de o sinal tocar, ela já 
havia parado de prestar atenção em 
sua professora. É só ouvir o badalar 
do sino anunciando a hora do recreio 
e lá está ela, correndo em direção 
à cantina. ela empurra as meninas, 
grita com os meninos e, com toda 
sua pressa, consegue ser a primeira 
da fila. sai correndo novamente, 
até o parquinho, onde todos os dias 
costuma brincar com seus amigos. 
Ao chegar lá, ela é completamente 
surpreendida. não há criança 
alguma. sozinha, tem que esperar a 
todos. e percebe, assim, que existe 
hora para tudo. 

QUEM vAI FAzER?
Ana banana é uma menina que 
adora inventar novas brincadeiras. 
um belo dia, ela resolve brincar de 
dar festa e chama todos os amigos. 
Como quer fazer uma grande festa, 
ela dá uma tarefa a cada um deles. 
depois de tudo combinado, todos 
saem correndo com pressa. Quando 
eles voltam, Ana banana percebe 
que ninguém cumpriu com sua 
tarefa. e agora, quem vai fazer? 
Arrependidos, todos vão para 
casa para terminar o trabalho que 
começaram. depois de consertado o 
erro, eles voltam para a casa de Ana 

banana e fazem a maior festa. eles 
percebem que, quando todos fazem 
sua parte, a brincadeira fica muito 
mais legal. 
 
É BOM PRA MIM, QUERO PRA 
vOCê TAMBÉM
volksmir é um ônibus que anda 
todos os dias pelas ruas da pequena 
cidade onde vive. porém, volksmir 
é muito egoísta e ganancioso e 
quer todos os passageiros para ele, 
deixando seus colegas com pouco 
trabalho. Certo dia, fenemê, seu 
colega, se cansa dessa situação e 
conversa com ele. diz que está difícil 
continuar trabalhando porque tem 
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MENSAGENS INFANTIS

telespectadores da programação infantil do Canal futura falam sobre seus 
programas favoritos e mandam recados para os personagens das séries.

MuLHER DE NEGÓCIOS

A série retrata mulheres empreendedoras em diferentes regiões do brasil, 
mostrando os momentos mais marcantes de suas trajetórias de sucesso. o 
objetivo é estimular e valorizar o empreendedorismo feminino.

temA: protagonismo infantil
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2007
no ar a partir de 6 de julho
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

episódios de 30 segundos:

FLávIO - paraíba (As trigêmeas) 
FLávIO - paraíba (sítio do picapau Amarelo) 
víTOR - espírito santo (sítio do picapau Amarelo) 
LUCAs - rio de Janeiro (teca na tv) 
LUCAs - rio de Janeiro (sítio do picapau Amarelo) 
FERNANDA - bahia (Historinha de dragões) 
FERNANDA - bahia (sagwa: a gatinha siamesa) 
LUIs - mato grosso do sul (sítio do picapau Amarelo) 
MARIANE - distrito federal (teca na tv) 
MARIANE - distrito federal (As trigêmeas) 
THIAgO - bahia (sítio do picapau Amarelo) 
PEDRO YvO - rio de Janeiro (Historinhas de dragões) 

Ficha tÉcnica
produção e direção: vinicius dias
edição: José pessanha
sonoplastia: eferson Junger
trilha sonora: pedro martins

temA: empreendedorismo
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 8 de março
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: sebrAe

Episódios de 2 minutos a 2 minutos e 45 segundos:

MARIA HELENA ALvEs BAsTOs - Café Helena - dourado/sp
INês BROCHETTO - Confeitaria dona inês - porto Alegre/rs
MARILAC MARIA BORgEs EsTRUC - tesourão Art & Cor - nilópolis/rJ
MAURICEA BARBOsA - Associação mãos Que se Ajudam - lucena/pb
ANTôNIA MARIA BEzERRA - Associação de mulheres trabalhadoras 
rurais de buriti - buriti do tocantins/to
sHEILA sHAMECKI - par ideal - Curitiba/pr
MARINA DA LUz - Associação profetas da ecologia - porto Alegre/rs
ALDAíREs DO CARMOs - vondus - João pessoa/pb
MôNICA REIs - laundry service - rio de Janeiro/rJ
MARIA MAvINIê DE O. MOTA - Associação grão de Cor - fortaleza/Ce

Ficha tÉcnica
direção: larissa machado
direção de fotografia: 
felipe sabugosa
produtoras assistentes: 
maria Cecília moutinho, virgínia 
fialho e renata ferraz
som direto: André ramos
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Semeando para colher!
MôNICA PINTO |  gerente de desenvolvimento instituCionAl do CAnAl futurA

... 2009... um ano que começou repleto de incógnitas, produzidas ou aguçadas pela crise econômica mundial: 
Qual será o destino da economia e do bem-estar da sociedade brasileira? será que as ações sociais, fruto do 
investimento privado, irão manter-se ou desaparecer? Afinal, qual o lugar delas na dinâmica empresarial e na vida 
das comunidades?

estas eram algumas das inúmeras perguntas que inauguraram e habitaram grande parte desse tempo que vivemos. 
olhando agora para trás, vivemos um ano de 2009 surpreendente, repleto de projetos, ações e iniciativas, onde o 
público e o privado uniram forças, racionalizaram recursos e deram prosseguimento a projetos sociais prioritários na 
construção de nosso país. Com nossos parceiros mantenedores renovamos uma intensa agenda de trabalho, tanto na 
tela quanto nas comunidades onde atuamos.

em relação às questões ambientais, tivemos um conjunto significativo de ações. destaco, dentre elas, o conjunto 
de matérias que produzimos com a Confederação nacional das indústrias (Cni), abordando o trabalho que é feito no 
estado do Acre de manejo florestal, visando ao uso produtivo e sustentável da floresta. e com a Cnt tratamos dos 
problemas ligados à mobilidade e à infraestrutura, que desafiam o país. Como as questões ambientais devem ser 
tratadas com todos os públicos, exibimos em parceria com a tuner a série de desenhos animados Capitão Planeta 
e fizemos uma promoção com crianças de todo o brasil, que tiveram que propor soluções simples e aplicáveis para 
suas respectivas comunidades. 

no campo da saúde e bem-estar, mantivemos a produção do quadro jornalístico “Saúde e Tal”, com a bayer schering 
pharma, e produzimos algumas semanas temáticas fundamentais para a reflexão dos nossos telespectadores: a 
semana da mulher (março), a semana do Homem (julho) e a semana da prevenção da gravidez na adolescência 
(setembro). Com a fundação vale lançamos o Ação saúde em cidades do estado do maranhão, para atuar integrando 
agentes locais na melhoria da saúde materno-infantil. Além deste projeto com foco na melhoria da gestão pública, 
também fomos parceiros na estação Conhecimento de tucumã (pA), que tem como objetivo o desenvolvimento 
humano, social e econômico. disponibilizamos grande acervo do futura para uso nas atividades com os jovens e 
educadores e realizamos com eles oficinas do geração futura, com o objeto de construir um belo registro e inventário 
sobre a memória das pessoas e do local. Ainda neste contexto de desenvolvimento de pessoas e comunidades, 
trabalhamos com o sebrAe, viabilizando a produção de uma importante série sobre mulheres empreendedoras. 

Com a firJAn, mantivemos o trabalho com milhares de jovens e educadores no contexto do projeto Cidadania, 
lançado em 2008. no final do ano, apoiamos o lançamento do prêmio sesi de gestão escolar, em parceria com o 
pnud, com o objetivo de identificar as melhores práticas de gestão que ocorrem nas escolas do estado do rio. Aliás, 
a gestão escolar é tema prioritário para vários parceiros do futura, como a gerdau, a fundação itaú social, o instituto 
votorantim, dentre outros. sendo assim, inúmeras experiências foram gravadas em todo o país por nossos programas 
jornalísticos, o Nota 10 e o Globo Educação. este programa, lançado em junho e feito em parceria com a tv globo e 
com apoio do todos pela educação, tem dado sua parcela de contribuição para que a família e a escola construam 
um novo cotidiano na educação formal de crianças e jovens.

Com o instituto votorantim, estreamos o quadro “onda Jovem”, no Jornal Futura. e fomos parceiros no projeto 
parcerias na educação, lançado pelo instituto em muitos municípios, visando à soma de esforços entre o poder 
público, a iniciativa privada e a sociedade em torno da melhoria dos indicadores de educação.

Além disso, apoiamos o prêmio itaú unicef, que estimula a prática da educação integral. o prêmio obteve um número 
recorde de inscrições. Além do excelente resultado numérico, o mais bacana foi constatar como a parceria entre 
ongs e escolas é cada vez mais consistente e como a divulgação feita pelo futura e Conselhos atinge e mobiliza 
toda esta rede. 

muitos de nossos parceiros nos apoiaram na produção de conteúdo sobre educação profissionalizante de jovens, 
como a fiesp. muitos também incorporaram à sua atividade pedagógica as maletas futura. Com a fundação 
bradesco, além de darmos prosseguimento ao Cuidando do futuro, estimulando o uso dos recursos audiovisuais nos 
projetos pedagógicos, vivenciamos oficinas com estudantes de escolas de todo o brasil, para que os jovens usem 
o audiovisual e todos os recursos hoje disponíveis na web nos projetos escolares, com seus colegas e educadores.
 
parte das respostas que colhemos este ano, fruto da construção coletiva e cooperação entre muitos, é que o 
compromisso e a aliança que nos une, futura e parceiros mantenedores, geraram uma agenda consistente e de longo 
prazo, e que, por sua vez, construiu vínculos e laços com tantos outros parceiros.

....2010 começa agora, trazendo tantas e mais perguntas e desafios, para os quais teremos que buscar, em conjunto 
e com criatividade, boas respostas. 
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NOMES DO bRASIL

A série Nomes do Brasil conta a trajetória de personalidades ilustres da 
história do nosso país.

temAs: história; personalidades
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2000
no ar a partir de 8 de março
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

sinopses por episódio (de 1 minuto a 3 minutos):

BURLE MARX - o episódio conta parte da vida e da obra do artista plástico 
roberto burle marx. ele completaria 100 anos em 2009.

CARMEN MIRANDA - a pequena notável Carmen miranda completaria 
100 anos de vida em 2009. o episódio faz uma singela homenagem a essa 
portuguesa de nascimento, mas brasileira de alma.

LUIz gONzAgA - uma homenagem ao grande cantor e compositor 
nordestino luiz gonzaga, que em 2009 completou 20 anos de morte.

EUCLIDEs DA CUNHA - o ano de 2009 marcou o centenário de morte 
do escritor brasileiro euclides da Cunha, famoso pela grande contribuição 
à literatura nacional. A maior representação da trajetória dele é a obra Os 
Sertões.

vILLA-LOBOs - o maestro Heitor villa-lobos completou 50 anos de morte 
em 2009. o episódio faz uma homenagem a esse grande mestre e revela 
fatos marcantes da vida e obra.

PALAVRAS

o tema “palavra” é utilizado nas mais diversas formas de comunicação, com 
objetivos variados. A palavra para emocionar, para contar histórias da vida dos 
homens. A palavra como fábulas que servem de lições. A palavra para alegrar, 
divertir, entreter. A palavra para informar e esclarecer. A palavra na poesia, 
na crônica, na letra da canção. Além da comunicação oral e visual, a palavra 
interpreta graficamente desenhos e animações. A palavra também aparece em 
canções ditas, sem melodia, redescobrindo a poesia na música popular.

Ficha tÉcnica
locução: izabel lira e mônica lima
roteiro: Angela Calixto, izaura Alice 
e vinicius dias
produção: vinicius dias
edição: José pessanha

temA: leitura, literatura e 
linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: tv globo

ApresentAdor: paulo José começou a fazer teatro em 1955, em porto 
Alegre, onde ajudou a criar o teatro de equipe. no rio de Janeiro, formou, 
junto com gianfrancesco guarnieri, Augusto boal, Juca de oliveira, paulo 
Cotrim e flávio império, o grupo que adquiriu o teatro de Arena, que havia 
sido criado por José renato, em 1962. no Arena, paulo José atuou como 
ator em os fuzis da senhora Carrar, de brecht; A mandrágora, de maquiavel; 
o filho do Cão, de guarnieri, do qual foi também diretor; e tartufo, de 
molière. entre tantos outros filmes, protagonizou todas as mulheres do 
mundo, dirigido por domingos de oliveira. Além de ser um dos mais ativos e 
talentosos atores brasileiros dos últimos 50 anos, com presença destacada 
no cinema, teatro e televisão, paulo José também dirigiu vários espetáculos 
teatrais e programas televisivos.
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PARA TuRISTA VER

As peças desta série narram situações de uso de línguas estrangeiras vivenciadas 
por profissionais de atendimento da cadeia do turismo. recepcionistas e 
taxistas revelam como indicam a localização de um lugar turístico, enquanto 
os garçons explicam os pratos típicos do local. os conteúdos práticos de inglês 
ou espanhol são, então, desenvolvidos. Ao final, o profissional retratado deseja 
“boa sorte” em inglês ou espanhol e em português. são 20 peças de dois 
minutos e 20 spots de 1 minuto e 30 segundos.

temA: leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 24 de novembro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberAdo
pArCeiro: ministério do turismo

Episódios de 2 minutos:

> Contrações (i would/i’d; i will/i’ll)
Atendente em barraca de praia 
(gastronomia)
> “this/that/these/those”
mensageiro de hotel (hotelaria)
> números ordinais
policial civil (segurança e saúde)
> fazendo perguntas utilizando o 
verbo “to be” (what is...) e auxiliar 
“do” (what do you...)
enfermeiro e médica (saúde)
> números 
vendedor ambulante (comércio)
> gerúndio/present continuous
profissional de parque (atrativos 
turísticos)
> preposições (in, at, on)
Atendente do metrô (transportes)
> perguntas e respostas com verbos 
auxiliares (do/can)
Atendente de check-in (transportes)
> present simple (i am/you are/he is)
Agente de viagens (serviços 
turísticos)
> singular e plural
Aluno de faculdade de turismo 
(educação)
> verbo ir + preposição “a”

garçom e cozinheira (gastronomia)
tratamento formal e informal
recepcionista de albergue 
(hotelaria)
> verbo de conjugação especial 
“gustar” (me gusta/me gustan/le 
gusta/le gustan)
segurança de patrimônio 
(segurança)
> possessivos (tu/su + tuyo/suyo)
vendedor em loja de souvenir 
(comércio)
> pronomes (nosotros/nosotras) e 
possessivo (nuestros/nuestras)
vendedor de barraca (comércio)
> números
Atendente em teatro (atrativos 
turísticos)
> utilização de donde/adonde/de 
donde”
taxista (transportes)
> fazendo perguntas usando 
¿Quién?/¿Cuál?/¿Qué?
Atendente de rodoviária 
(transportes)
> pronomes demonstrativos
guia de turismo (serviços turísticos)
> Contrações (de + el = del/a + el = al) 
Atendente de casa de câmbio 
(serviços turísticos)

ConsultoriA:
fátima tropia, marcia villela Abreu dos 
santos e ricardo irigoyen

Ficha tÉcnica
elenco: gustavo falcão, Karla tenório, 
luciano Cazorla e mariana nunes
locução: maurício bergqvist
direção: bruno safadi
roteiro: lara francischetti piza
produção: vivien lynch e Alessandra perret
edição: mario neves da rocha dos santos
trilha sonora: fernando moura
designer gráfico: daniel benfort
produtora realizadora: mixer 

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: maja vargas
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: maria Cecília 
moutinho, renata gaze e marília Cruz 
Coordenador artístico: márcio motokane
Análise de conteúdo: Ana paula brandão
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

episódios de 3 minutos e 30 segundos:

PROgRAMA 1 - no ar em 22 de janeiro
soneto v/soneto iii - luís vaz de Camões
Quando uma sociedade... - Herbert de souza (betinho)
 
PROgRAMA 2 - no ar em 29 de janeiro
das vantagens de ser bobo - Clarice lispector
rápido e rasteiro - Chacal
 
PROgRAMA 3 - no ar em 5 de fevereiro
A esperança é um urubu... - mario Quintana
José - Carlos drummond de Andrade
 
PROgRAMA 4 - no ar em 12 de fevereiro
Canção do exílio - gonçalves dias
Jogos florais - Cacaso
nova canção do exílio - ferreira gullar
 
PROgRAMA 5 - no ar em 19 de fevereiro
mar português - fernando pessoa
o poeta é um fingidor - fernando pessoa
o velho do espelho - mario Quintana
 

PROgRAMA 6 - no ar em 26 de fevereiro
Amar - Carlos drummond de Andrade
mas as coisas findas - Carlos drummond de Andrade
 
PROgRAMA 7 - no ar em 5 de março
A preguiça é a mãe do progresso - mario Quintana
os três mal-amados - João Cabral de melo neto
emergência - mario Quintana

PROgRAMA 8 - no ar em 12 de março
versos íntimos - Augusto dos Anjos
velha história - mario Quintana

fiCHA tÉCniCA 
roteiro: paulo José e Clara Kutner
fotografia: Walter Carvalho
Arte: barrão
figurinos: ellen millet
música: João paulo mendonça
direção geral: paulo José
realização: tv globo
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sinopses por episódio (2 minutos 
e 30 segundos):
 
A HORA DA vERDADE!
no ar em 16 de abril
diana, namorada de parabólico, 
pede um tempo do relacionamento 
para se dedicar aos estudos, pois 
ano de vestibular não é tempo de 
namorar. parabólico tem certeza de 
que essa história de vestibular foi 
uma desculpa para ela se afastar 
dele. e foi assim que o vestibular 
despencou em sua cabeça. não 
conformado, parabólico decide dar o 
melhor de si e conquistar a sua vaga 
em uma boa universidade.

A DECIsÃO - no ar em 23 de abril
A caminho da escola, parabólico 
começa a refletir e se imagina 
exercendo diversas profissões. Já no 
colégio, um professor o aconselha a 
seguir sua cabeça e indica a ele um 
livro chamado E agora, o que é que 
eu faço?, de Adriano silva. É o ponto 
de partida para que parabólico possa 
decidir o seu futuro profissional. 

ENTRE O CLássICO E O MODER-
NO - no ar em 30 de abril 
parabólico conversa com os pais 
sobre a escolha de sua profissão. 
o pai diz que o apoiará no que 
decidir, mas a mãe prefere que ele 
estude direito. no fundo, ele sabe 

que sua decisão será respeitada em 
casa. ele diz a murielson que está 
preparado para o vestibular e indica 
para o amigo o livro Gramática da 
Língua Portuguesa para concursos, 
vestibulares, Enem, de nelson 
teixeira de Almeida.

A CONCORRêNCIA
no ar em 7 de maio
parabólico descobre que diana 
vai prestar vestibular para o 
mesmo curso que ele: Jornalismo. 
desfigurada e abatida, ela diz que 
parabólico não vai passar. ele fica 
triste e desabafa com um professor 
sobre a pressão que sente por causa 
do vestibular. o professor diz que, 
nesse momento, a melhor coisa é 
relaxar e curtir com os amigos. e 
lhe indica o livro Quincas Borba, de 
machado de Assis. 

O gRANDE DIA!
no ar em 14 de maio
É chegado o grande dia. A mãe de 
parabólico lhe dá de presente o livro 
Virando gente grande - como orientar 
jovens em início de carreira, de sofia 
esteves do Amaral. durante a prova, 
parabólico alterna momentos de 
nervosismo e cansaço. mas na saída 
parece satisfeito. um reencontro 
após o término das provas pode ser 
o ponto de partida para um outro 
final feliz.

FICHA TÉCNICA
roteirista: elísio lopes Júnior
direção: lázaro ramos
Assistente de direção: Anderson Quak
Câmera: André lavaquial
edição: thiago Conceição
Correção de cor: João Atala
trilha sonora: filipe pires e daniel blei
som direto: marcelo patermoster
figurinista: Carol delgado
Continuísta: raquel beatriz
tema de abertura: Jarbas bittencourt
Assistente de som direto: 
vilson Almeida
Assistente de produção: tolubará
motorista: ricardo ferreira
produção executiva: rafaela baia
diretora de produção: tânia rocha
produtora realizadora: lata filmes

PARAbÓLICO

série de interprogramas que usa dramaturgia para oferecer ao público valiosas 
dicas de leitura. no decorrer dos episódios, o telespectador acompanha a 
luta e a preparação do jovem parabólico para conseguir conquistar uma vaga 
na universidade.

temAs: juventude; leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado com restrições

ApresentAdor: Ricardo Andrade é ator e apresentador. Atuou nos 
espetáculos Geração Trianon, Boca de Ouro, Os Virgens, entre outros. no 
cinema, atuou em 5 Vezes Favela e Amanhecer.
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QuE ExPLORAÇãO é ESSA?

série de cinco episódios de seis minutos, unindo dramaturgia com bonecos, 
entrevistas e informações, tendo como tema o combate à exploração sexual 
de crianças e de adolescentes. na história, o caminhoneiro milton sai para 
mais uma viagem, dessa vez acompanhado pelo filho diego. A cada episódio, 
os dois se deparam em situações diferentes, revelando as várias formas 
em que esse crime pode ser praticado. Além de revelar o problema, a série 
aponta caminhos para que pessoas comuns possam contribuir para combater 
a exploração sexual de crianças e de adolescentes.

temA: direitos humanos
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado
pArCeiro: WCf - Childhood brasil 

diário do grande AbC - santo André/sp - 15/11/09

o globo - rio de Janeiro/rJ - 17/11/09
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sinopses por episódio (6 minutos):

EPIsóDIO 1 - no ar em 15 de novembro
o caminhoneiro milton viaja na companhia do filho diego, que aproveita as 
férias para conhecer o brasil ao lado do pai. Ao pararem num restaurante, 
diego é abordado por sheyllon, uma garota de sua idade. A jovem revela 
sua situação de abandono familiar e conta como se tornou vítima da rede de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. milton decide ligar no disque 
100, com esperança de poder mudar a vida de sheyllon.

EPIsóDIO 2 - no ar em 22 de novembro
o caminhoneiro milton e o filho diego decidem parar a viagem para 
descansar. na recepção de um hotel, milton encontra outro caminhoneiro, 
velho conhecido seu, que está prestes a entrar no quarto com uma jovem 
vítima da exploração sexual de crianças e adolescentes. milton conscientiza 
o amigo e consegue convencê-lo a não fazer o “programa”. A mudança nos 
planos leva a garota a ser pressionada por capangas da rede de aliciadores, 
mas a denúncia feita por milton à polícia pode mudar o destino dela.

EPIsóDIO 3 - no ar em 29 de novembro
Após entregar a carga, o caminhoneiro milton passeia com o filho diego 
por uma praia. Ali, são abordados por um sorveteiro que lhes oferece uma 
“surpresa”. duas garotas são encaminhadas a milton e diego. eles ouvem a 
história dramática das duas, que contam como entraram para uma perigosa 
rede de exploração. A conversa é interrompida com a chegada de um policial 
militar e de uma representante do Conselho tutelar, já desconfiados de 
que há exploração sexual na área turística. milton e diego denunciam o 
sorveteiro, colaborando para que os aliciadores sejam combatidos.

EPIsóDIO 4 - no ar em 6 de dezembro
o caminhoneiro milton interrompe a viagem para que seu filho diego envie 
para casa as fotos que eles fizeram. numa lan house da estrada, diego 
acessa seu e-mail e se surpreende ao deparar-se com fotos de meninos e 
meninas em posições sensuais. milton se espanta: eles não imaginavam que 
a exploração sexual de crianças e adolescentes ocorria também via internet. 
no entanto, os dois descobrem que pela própria internet também é possível 
denunciar esse tipo de situação..

EPIsóDIO 5 - no ar em 13 de dezembro
o caminhoneiro milton para a fim de abastecer, e descobre que a região 
agora é ponto de exploração sexual de crianças e adolescentes. o frentista 
o informa que ali, predominantemente, são garotos as principais vítimas dos 
aliciadores. paralelo a isso, diego está afastado conversando com um garoto 
que revela a situação de exploração em que vive. milton encontra os dois e 
é convencido pelo filho a ajudar o garoto. eles ligam para o disque 100 e, 
com a ajuda do frentista, tomam providências para encaminhar o jovem ao 
Conselho tutelar.

diário de pernambuco - recife/pe - 15/11/09
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ConsultoriA:
Childhood brasil (WCf-brasil)
fabiana gorenstein

rede ArtiCulAdA
AnCed - Associação nacional dos Centros de defesa da Criança e do 
Adolescente, Associação de formação e reeducação lua nova, Casa de 
passagem, CClf - Centro de Cultura luiz freire, Cendhec - Centro dom 
Helder Câmara de estudos e Ação social, Centro Camará de pesquisa e 
Apoio à Criança e ao Adolescente, Centro das mulheres do Cabo, Centro de 
referência às vítimas de violência, Coletivo mulher vida, Comitê nacional 
de enfrentamento às violências sexuais Contra Crianças e Adolescentes, 
Conselho municipal dos direitos da Criança e do Adolescente de recife, 
Conselho nacional de direitos da Criança e do Adolescente - ConAndA, 
eCpAt brasil (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking 
Children for Sexual Purposes), evidA, fundo das nações unidas para a 
infância - uniCef, grupo Curumim, instituto papai, instituto promundo, 
ministério do turismo, rede Arca - Ação em rede pela Criança e Adolescente, 
rede de Combate ao Abuso e exploração sexual de Crianças e Adolescentes 
do estado de pernambuco, rede tecendo parcerias, safernet brasil, Save 
the Children, secretaria especial dos direitos Humanos da presidência da 
república, turma do flau e universidade Católica de goiás.

Ficha tÉcnica
direção: Camila gonzatto
roteiro: Zé dassilva
produção executiva: nora goulart
Coordenação de produção: bel merel
direção de fotografia: glauco firpo
direção de arte: rita faustini
Continuidade: thais fernandes
Assistente de direção: diego martins
direção de produção: nicky Klöpsch
financeiro: Anisio guedes
equipe de produção: flavia matzenbacher, marcelo “tchaca” baieski 
e Julio morales
equipe de elétrica: guilherme Kroeff e Wolmar beck
maquinista: marcos da silva
Cenotécnico: Carlos branquinho
Assistentes de cenotécnico: eduardo freitas e daniel oliveira
maqueteiro: rico vargas
ilustrações: edu oliveira
produtor de objetos: luciana urbani

manipuladores de bonecos: paulo balardim, rafael rossa, fernando rossa 
e Carolina garcia marques
Coordenação de finalização: thais fernandes
videografismo: maurício Canterle e felipe vincensi
trilha sonora: renato mujeiko
supervisão de som: Kiko ferraz
músicos: renato mujeiko e bruno Croda
gravação e mixagem de trilha sonora: bruno Croda
edição de som: tiago bello, Chrístian vaisz e ricardo Costa
mixagem: Chrístian vaisz
Coordenação de estúdio: lísia faccin
estúdio de trilha sonora e edição de som: Kiko ferraz studios
edição: Alfredo barros
Câmera de externa/estúdio: frank rebelo
equipe de som: rafael rodrigues e fernando dametto
produtora realizadora: Casa de Cinema de porto Alegre ltda
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Coordenador de núcleo: 
gustavo baldoni
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: meriene 
mazzei e renata lima
equipe de mobilização: 
Alexandre Arrais e priscila pereira
Coordenador artístico: 
márcio motokane
Análise de conteúdo: 
renata Couto e leonardo machado
gerente de mobilização: 
marisa vassimon
gerente de produção: 
vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: 
João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto
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O mal e sua raiz: drama da exploração sexual infantil em série 
PUBLICADO ORIgINALMENTE EM www.FUTURA.ORg.BR

um problema que atinge milhões de meninos e meninas no mundo todo, fruto da falta de fiscalização, combate 
ineficiente e da desinformação da sociedade. o drama da exploração sexual infanto-juvenil é tema de primeira 
mão do futura, em ações de mobilização social. Agora, o assunto chega à tv em uma iniciativa inédita, fruto da 
parceria entre o Canal e a ong Childhood brasil (WCf-brasil). É a série de bonecos Que Exploração É Essa?. 

produzido pela Casa de Cinema de porto Alegre, a série de cinco episódios cria um mundo de bonecos animados 
que, em uma viagem pelo país, flagram situações de prostituição, abuso de poder e aliciamento de menores. os 
protagonistas, um pai caminhoneiro e seu filho adolescente, fazem uma viagem juntos em que cada parada, seja no 
restaurante, no hotel, na praia ou no cybercafé, revela exemplos de como a exploração pode acontecer. A trama de 
ficção é intercalada com depoimentos de especialistas e autoridades que falam sobre a real gravidade do problema 
e da importância de enfrentá-lo coletivamente a partir da sensibilização da sociedade como um todo.

o projeto é resultado de uma longa trajetória de pesquisa e parcerias realizadas pela mobilização comunitária do 
Canal. Há dois anos, a equipe do futura acompanha o trabalho da sociedade civil sobre o tema, em fóruns, debates e 
eventos. depois de levar a questão para o jornalismo, o desafio do futura foi produzir um programa que abordasse a 
exploração sexual infanto-juvenil de forma inovadora, capaz de transformar perspectivas, falas, textos e concepções.

um mundo de bonecos
Camilla gonzatto, diretora do programa, ressalta o desafio de tratar de forma lúdica um assunto tão sério: “nosso 
empenho foi para que os programas não ficassem pesados e também as crianças pudessem assistir. para criar um 
verdadeiro mundo de bonecos, usamos algumas técnicas, como manter um enquadramento de câmera que simulasse 
atores reais”, revela gonzatto. “pontuar momentos mais leves e divertidos com depoimentos sérios também foi uma 
forma de garantir uma narrativa adequada ao público”, conclui.

A cada episódio, uma situação diferente se desenrola no percurso dos personagens. Zé dassilva, roteirista do 
programa, conta que esta foi a forma encontrada para mostrar os diferentes tipos de exploração infantil: “Queríamos 
trazer o problema para o âmbito do turismo, da internet, da beira das estradas e dos ambientes urbanos”, revela.

escolhas pensadas
também a escolha dos personagens - um pai com seu filho - reflete a importância do papel das famílias no assunto. 
“o pai é o homem mais vivido, que vai passar sua experiência para o menino, em fase de descobrir o mundo”, 
conta dassilva. A exceção fica por conta do episódio do cybercafé, em que os dois param para enviar uma foto pelo 
computador e o garoto vivencia a pedofilia através de um site de relacionamentos. “Quando o assunto é internet, é o 
filho que ensina ao pai, ao mostrar que o problema pode estar nos lugares mais inusitados”. 
A escolha pela figura do caminheiro também não foi por acaso. “o caminhoneiro geralmente funciona como 
denunciante, ao mesmo tempo em que é um dos grandes agentes do problema”, diz dassilva. “Através e a partir 
deles, é possível se desbaratar quadrilhas inteiras”, conta. 

As diferentes histórias dos episódios fazem a ponte entre as situações e os depoimentos de pessoas ligados ao tema, 
como o do ministro paulo vanuchi, da secretaria especial de direitos Humanos, que ressalta a importância do disque 
100. “ele é o sistema mais simples e direto. É regionalizado, mas nós temos uma central em brasília com muitas 
equipes”, garante vanuchi. 

para flávia garcia, da Associação nacional dos Centros de defesa da Criança e do Adolescente (AnCed), o problema 
da exploração sexual está muito ligado à dominação e ao poder. “podemos pensar em várias situações ligadas à 
dominação de gênero e exclusão social. A relação desigual de poder sempre está presente”, ressalta. 
toda a produção do programa foi acompanhada, discutida e avaliada por mais de 30 ongs e instituições de referência 
na área - como a WCf brasil, a safernet, a Casa de passagem, de pernambuco, e a lua nova, de são paulo - e por 
aqueles que foram vítimas de abusos.

conheça abaixo um pouco do perfil das instituições atuantes no projeto:
Disque 100: 
disque-denúncia para o combate contra a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes
Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - ANCED:
A AnCed se faz presente em quinze estados brasileiros a partir da ação desenvolvida pelos Centros de defesa da 
Criança e do Adolescente - CedeCAs - filiados, que se unificam pela missão de proteção jurídico-social de direitos 
humanos de crianças e adolescentes. para encontrar um CedeCA perto de você, entre em contato através dos 
endereços: www.anced.org.br / anced@anced.org.br / (11) 3159-4118/3257-0365.

safernet
A safernet brasil se consolidou como entidade de referência nacional no enfrentamento aos crimes e violações 
aos direitos Humanos na internet e tem se fortalecido institucionalmente no plano nacional e internacional pela 
capacidade de mobilização e articulação, produção de conteúdos e tecnologias de enfrentamento aos crimes 
cibernéticos e pelos acordos de cooperação firmados com instituições governamentais, a exemplo do ministério 
público federal. 

por meio do diálogo permanente, a safernet brasil conduz as ações em busca de soluções compartilhadas com os 
diversos atores da sociedade civil, da indústria de internet, do governo federal, do ministério público federal, do 
Congresso nacional e das autoridades policiais.

Comitê Nacional de Enfrentamento à violência sexual contra Crianças e Adolescentes:
monitoramento do plano nacional de enfrentamento da violência sexual Contra Crianças e Adolescentes, composta 
de representantes dos setores organizados da sociedade civil, dos poderes públicos e de organizações internacionais 
envolvidos com a temática e que atuam no país. www.comitenacional.org.br
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SAGRADO

A série, composta de 126 interprogramas, é composta por peças com dois 
minutos de duração, que partem de temas do noticiário e do cotidiano para 
elucidar os diferentes pontos de vista das tradições religiosas. o destaque 
maior é para os representantes das sete tradições religiosas escolhidas, 
garantindo visibilidade à diversidade de opiniões de diferentes matrizes 
de pensamento. A proposta da série é abrir a tela 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 de nossa sociedade. A série aborda questões relacionadas 
ao cotidiano do brasileiro e às religiões de maneira diversa e plural, 
incentivando o diálogo e a convivência sem preconceitos. são 18 temas e 
sua exibição inédita termina em março de 2010.

temAs: atualidades; personalidades; 
religião
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 12 de outubro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado
pArCeiro: tv globo

episódios de 2 minutos:

LUgAR E PAPEL DA RELIgIÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
o lugar e o papel da religião no mundo contemporâneo é o tema que abre a 
série, propondo um debate sobre a posição das diferentes crenças religiosas 
nas questões sociais e culturais das sociedades contemporâneas. o século 
XXi propõe novas formas de nos relacionarmos com o próximo e com o 
mundo. Hoje, somos regidos por princípios menos moralistas, estamos mais 
livres para fazer escolhas e expor nossas ideias. novas tecnologias, avanços 
científicos e da medicina melhoram nossa qualidade de vida. por outro lado, 
ainda convivemos com todo tipo de violência, desigualdade, preconceitos e 
injustiças sociais. vamos tentar entender o papel da religião na formação do 
indivíduo e na promoção do bem-estar coletivo nesse mundo de contrastes.

TRAgÉDIA E sOLIDARIEDADE
Com o tema “tragédia e solidariedade”, a série Sagrado procura entender 
o impacto das tragédias naturais na vida das pessoas atingidas e de toda 
a sociedade ao seu redor. Como a religião explica esses eventos capazes 
de destruir cidades inteiras, deixando milhares de mortos, feridos e 
desabrigados? se essas catástrofes são tão recorrentes, por que o ser 
humano não está preparado para enfrentá-las? nessas horas, movidos 
por um sentimento de solidariedade, as pessoas se unem para ajudar as 
vítimas. vamos entender como as diferentes crenças religiosas explicam os 
sentimentos de perda, dor e comoção coletiva.

vIOLêNCIA URBANA
Com o tema “violência urbana”, a série propõe uma reflexão sobre as 
muitas formas de violência a que somos submetidos em nosso dia a dia. 
Assaltos, sequestros, miséria, vandalismos, atos de desrespeito ao próximo. 
A violência não faz distinção de raça, classe social ou credo. não tem hora, 
nem lugar para se manifestar. o episódio mostra como as diferentes crenças 
religiosas agem para promover o respeito e a união entre os homens. 

LUgAREs E PAPÉIs sOCIAIs DA MULHER NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO
A série Sagrado faz uma reflexão sobre as mudanças no comportamento e 
nas funções sociais da mulher nas últimas décadas, a partir do tema “lugares 
e papéis sociais da mulher no mundo Contemporâneo”. Ao ingressar 
no mercado de trabalho, a mulher se reposiciona socialmente, conquista 
espaços tradicionalmente masculinos, reivindica a igualdade de direitos e 
muda a dinâmica familiar. em todo o mundo, ela já ocupa cargos de destaque 
na política, no meio acadêmico, no mundo dos negócios. e na esfera religiosa, 
qual o papel e a importância da mulher nas diferentes crenças? 

vAIDADE E CULTO AO CORPO
A série Sagrado procura entender a importância do corpo nas sociedades 
contemporâneas com o tema “vaidade e Culto ao Corpo”. mudanças nos 
hábitos alimentares e a valorização da prática do exercício físico melhoram 
a qualidade e aumentam a expectativa de vida da população. porém, a 
imposição de padrões de beleza, quase sempre inatingíveis, cria uma busca 
desmedida pelo corpo ideal. Quando a vaidade se torna excessiva, a saúde 
física e emocional pode ficar comprometida. o culto ao corpo também tem 
um aspecto cultural que se revela nas vestimentas, nos cortes de cabelos, 
no uso de adereços e tatuagens. o Sagrado mostra o valor dado ao corpo 
nas diferentes crenças religiosas e como fica nosso lado espiritual quando a 
beleza exterior é tão valorizada.

NOvAs FAMíLIAs
A série Sagrado apresenta as mudanças ocorridas no núcleo familiar nas 
últimas décadas com o tema “novas famílias”. A família contemporânea 
mudou. padrões e valores tradicionais dão espaço a novas formas de união 
e relacionamento entre homens, mulheres, pais e filhos. neste mosaico 
das novas famílias estão pais separados, mães e pais solteiros, casais 
homossexuais, filhos adotivos. mas será que essa liberdade de escolha 
cria vínculos mais consistentes, baseados no amor e no companheirismo? 
A sociedade e a religião estão abertas a essas transformações sem tabus e 
preconceitos? 

QUANDO COMEÇA E QUANDO TERMINA A vIDA
se a vida é motivo de alegria, a morte provoca medo e dor. Com o tema 
“Quando Começa e Quando termina a vida”, a série Sagrado procura 
entender os limites entre vida e morte, a partir da visão das diferentes 
crenças religiosas. os progressos científicos têm o poder de combater 
doenças e prolongar a vida. mas até que ponto a medicina pode interferir 
no adiamento da morte? Convicções e valores morais, científicos e culturais 
influenciam nosso entendimento sobre o momento da morte e do surgimento 
de uma vida. para quem acredita que a vida humana é composta de matéria 
e espírito, é possível aceitar a morte como um fim absoluto?
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gANÂNCIA
Com o tema “ganância”, a série Sagrado debate a constante tensão entre riqueza e 
felicidade. vivemos numa sociedade que valoriza a prosperidade financeira. Quem tem 
dinheiro, tem também poder, prestígio e respeito. estimulados por essas ideias, acabamos 
sendo julgados pelo que temos, e, a partir daí, somos aceitos ou não pelo outro. na ânsia de 
querer sempre mais, muitas vezes perdemos a noção do que é realmente necessário para uma 
vida saudável e feliz. será que o dinheiro pode proporcionar uma vida mais feliz? Ao buscar a 
riqueza, não corremos o risco de nos distanciarmos daquilo que realmente somos? 

LIBERDADE sEXUAL 
Com o tema “liberdade sexual”, a série Sagrado debate as mudanças no comportamento 
sexual de homens e mulheres nas últimas décadas. A revolução sexual questionou valores 
morais e sociais. Conquistamos maior liberdade para expressar nossos desejos e viver de forma 
mais plena a sexualidade. os conceitos de amor, casamento e fidelidade são transformados. 
A sexualidade feminina, antes reprimida, dá lugar a relações conjugais mais igualitárias. de 
que forma as crenças religiosas se adaptam aos novos comportamentos sexuais de homens 
e mulheres?

EsTADO LAICO
A relação entre o estado e a religião é tema da série Sagrado. Atualmente, as Constituições da 
maioria dos países ocidentais preveem a separação entre política e religião. são os chamados 
estados laicos. nesses países, o estado não tem religião oficial e deve respeitar todos os 
tipos de crença. Já a religião não deve interferir nos assuntos de estado. mas será que essa 
separação vem sendo respeitada?

DEsTINO X LIvRE-ARBíTRIO
Com o tema “destino x livre-arbítrio”, a série Sagrado busca entender se o homem é livre 
para escolher seu caminho ou se está preso a um destino preconcebido. o futuro sempre foi 
um mistério para a humanidade, em todas as épocas. A incerteza diante do que está para 
acontecer pode ser fonte de preocupação e angústia. diariamente, precisamos fazer escolhas, 
mas estamos sempre em dúvida sobre o melhor caminho a seguir. razão humana, leis do 
universo ou poder divino? será que nossa trajetória está previamente definida ou ela é apenas 
fruto de nossas próprias escolhas? 

LIBERDADE DE EXPREssÃO
A liberdade de expressão é tema da série Sagrado, sob o ponto de vista de diferentes 
doutrinas religiosas. nas sociedades democráticas, manifestar opiniões e ideias é um direito 
individual garantido por lei. por isso, a liberdade de expressão deve garantir tolerância e 
respeito às diferentes formas de pensar. Ainda que comum a todas as épocas, o encontro das 
produções intelectuais e artísticas com a religião pode gerar conflitos. Como as diferentes 
religiões reagem quando são o alvo das críticas dos meios de comunicação? A religião sabe 
conviver com a liberdade de expressão? 

Pós-MORTE 
Com o tema pós-morte, a série Sagrado tenta compreender o que acontece conosco após a 
morte, através do discurso de representantes de diferentes doutrinas religiosas. Apesar da 

certeza de que um dia a vida chegará ao fim, não sabemos quando ou como vamos morrer. 
para a maioria das pessoas, esse desconhecimento em relação à morte e ao que vem 
depois dela provoca ansiedade e medo. será que nos preocupamos com nossa conduta 
moral simplesmente por temermos uma punição após a morte? Qual é o entendimento de 
cada religião sobre o que acontece conosco quando morremos? devemos crer que existe 
vida espiritual e eterna ou nossa existência se limita à vida terrena?

FOME X vONTADE DE COMER 
Com o tema “fome x vontade de Comer”, a série Sagrado debate o conflito entre o desejo 
e a necessidade. por que nunca estamos satisfeitos com o que temos? o desejo de querer 
sempre mais é um sentimento que afeta tanto os que têm pouco como aqueles que 
parecem ter tudo. e, na ânsia de querer cada vez mais, acabamos nos tornando insensíveis 
às necessidades do outro. enquanto uns acumulam riquezas, outros sofrem com a falta de 
bens básicos para sobreviver. somos mesmo seres eternamente insatisfeitos? o que as 
religiões têm feito para promover o bem-estar coletivo e estimular a fraternidade entre 
os homens? 

CORRUPÇÃO
desde as antigas civilizações, a troca de favores é um recurso usado para conseguir 
vantagens pessoais. subornos, fraudes, desvios de verbas são formas de favorecimento 
ilegal e que, muitas vezes, envolvem uso do dinheiro público. A corrupção esvazia os 
cofres públicos, interfere no desenvolvimento econômico e a sociedade arca com o 
prejuízo. mas fazer uso do poder em troca de privilégio pessoal não é ação exclusiva 
de políticos e empresários. A corrupção pode se manifestar em pequenas atitudes do 
cotidiano e qualquer cidadão está sujeito a corromper ou a ser corrompido. A religião não 
tem sido capaz de nos ajudar a construir uma sociedade mais transparente e honesta? e 
como as religiões encaram a corrupção quando ela se manifesta em suas instituições?

EssêNCIA DO sER HUMANO
Cada um de nós possui uma identidade que nos define. pensamos, sentimos e agimos 
de forma diferente uns dos outros. mas existe um elemento essencial comum a todos 
os homens? somos seres racionais. evoluímos material e intelectualmente, mas também 
somos capazes de destruir a natureza e até os semelhantes. somos capazes de cultuar 
os melhores e piores sentimentos. Como é possível sermos tão contraditórios em nossa 
essência? somos bons ou ruins por natureza ou agimos por influência do meio em que 
vivemos? para as doutrinas religiosas, qual é a verdadeira essência humana?

MEIO AMBIENTE: POR QUE O HOMEM NÃO CONsEgUE ALCANÇAR A 
sUsTENTABILIDADE? 
Com o tema “meio Ambiente: por Que o Homem não Consegue Alcançar a 
sustentabilidade?”, a série Sagrado questiona o papel da religião na valorização e na 
preservação do meio ambiente. A natureza oferece todos os recursos necessários para 
nossa sobrevivência. mas a ação irresponsável do homem vem degradando o meio 
ambiente. para atender nossas necessidades, fazemos mau uso dos recursos naturais e 
comprometemos nosso futuro na terra. Consumimos muito e preservamos pouco. por que 
demoramos tanto para tomarmos consciência da necessidade de se preservar a natureza? 



Ainda é possível alcançar a sustentabilidade? e as doutrinas religiosas vêm atuando como 
ferramenta a serviço da preservação ambiental? 

CRIANÇAs ABANDONADAs PELAs MÃEs
Com o tema “Crianças Abandonadas pelas mães”, a série Sagrado tenta entender, pela visão 
de diferentes doutrinas religiosas, o que leva uma mãe a abandonar o próprio filho. A vivência 
da maternidade pode começar bem antes do nascimento. o sonho de ser mãe, o momento da 
concepção e a gravidez iniciam o vínculo entre mãe e filho. mas nem sempre a chegada de uma 
criança é fonte de realização e alegria. Há casos em que a gravidez é indesejada e, frente às 
dificuldades, algumas mães rejeitam os próprios filhos. em todo o mundo, o abandono coloca 
milhares de crianças na hostilidade das ruas. o que leva uma mãe a negar proteção e amparo 
a um filho? Como a religião explica esse ato tão contrário à natureza?

representAntes religiosos: 
budismo - lama padma samten - Centro de estudos budistas bodisatva e lama rinchen 
Khyenrab - mosteiro sakya
Candomblé - makota valdina - terreiro tanuri Junsara e pai etiene sales - Congregação espírita 
umbandista do brasil
Catolicismo - padre Antonio manzatto - Arquidiocese de são paulo e maria Clara lucchetti 
bingemer - decana do Centro de teologia e Ciências Humanas da puC - rio de Janeiro
espiritismo - Cesar perri - federação espírita brasileira e Cesar reis - instituto de Cultura 
espírita do brasil
islamismo - Xeique Armando Hussein saleh - mesquita brasil e sami Armed isbelle - sociedade 
beneficente mulçumana do rio de Janeiro
Judaísmo - rabino nilton bonder - Congregação Judaica do brasil e rabino sérgio margulies 
- Associação religiosa israelita
protestantismo - pastor israel belo de Azevedo - igreja batista itacuruçá e pastor ricardo 
gondim - igreja betesda no brasil

ConsultoriA:
Emerson Alessandro giumbelli
possui graduação em Ciencias sociais pela universidade federal de santa Catarina (1992), 
mestrado e doutorado em Antropologia social pela universidade federal do rio de Janeiro 
(1995 e 2000). Atualmente é professor adjunto da universidade federal do rio de Janeiro, 
atuando no departamento de Antropologia Cultural e no programa de pós-graduação em 
sociologia e Antropologia, ambos no instituto de filosofia e Ciências sociais. É co-editor 
da revista Religião e sociedade. tem experiência em teoria Antropológica e Antropologia 
da religião, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, espiritismo, ensino 
religioso, pentecostalismo e modernidade. Autor dos livros O fim da religião: dilemas da 
liberdade religiosa no Brasil e na França (2002) e O cuidado dos mortos: uma história da 
condenação e legitimação do espiritismo (1997).

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: giros

TEASERS - OLá, TuRISTA!

Cada peça desta série é narrada por um profissional da cadeia produtiva 
do turismo para o atendimento do visitante estrangeiro, apresentando a 
importância de falar inglês e espanhol. no ano de 2009, são apresentadas 
dez peças e dez spots de 30 segundos cada.

temA: leitura, literatura e linguagem
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 31 de agosto
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: liberado
pArCeiro: ministério do turismo

Peças de 30 segundos:

vAtApá Com pimentA
tão longe e tão perto
A sAiA JustA
umA reCepção CAlorosA
um guiA sem guiA
vArrendo A Confusão
um motor engAsgAdo
CidAde dos sonHos
sinAl vermelHo
A feiJoAdA espAnHolA

ConsultoriA
fátima tropia, marcia villela Abreu 
dos santos e ricardo irigoyen

Ficha tÉcnica 
elenco: Airam pedro, Ana elizabeth 
ferreira, Arminda freire, Carla 
mullulo, Cristangene lima, david 
Herman, francisco pithon, isabel de 
Carvalho, Juliana fonseca, raquel 
elena rinaldi, ricardo martins pereira 
e sandro rocha.
locução: maurício bergqvist
direção: bruno safadi
roteiro: marco Aurélio borges pinto
produção: vivien lynch
direção de fotografia: gustavo nasr 
edição: mario neves da rocha dos 
santos
trilha sonora: fernando moura
áudio: pedro de sá earp
produtora realizadora: mixer

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Coordenadora de núcleo: maja vargas
produtora: Joana levy
produtoras assistentes: maria Cecília 
moutinho, renata gaze e marília Cruz 
Coordenador artístico: 
márcio motokane
Análise de conteúdo: Ana paula brandão
gerente de produção: vanessa Jardim
gerente de conteúdo: débora garcia
gerente de programação: João Alegria
gerente geral: lúcia Araújo
supervisão geral: Hugo barreto

297



TuDO CERTO!

A série Tudo Certo!, com quatro interprogramas, dá dicas viáveis e de fácil 
aplicação para preservação do meio ambiente, tratando de temas rotineiros. 
os apresentadores são os bonecos benedito e rosinha, que fazem parte da 
tradição do teatro de mamulengo pernambucano e são confeccionados e 
manipulados pelo mamulengueiro sandro roberto dos santos. A primeira 
série é uma coprodução entre o Canal futura e a produtora rodamoinho 
Comunicação e Arte. A cozinha é o cenário principal, onde os personagens 
vivenciam situações de prevenção contra acidentes no dia a dia. 

temA: ecologia e ecossistemas
públiCo-Alvo: público em geral
estreiA: 2009
no ar a partir de 12 de janeiro
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

episódios de 1 minuto e 30 segundos:

reciclagem do óleo de cozinha 
Consumo de energia com a geladeira 
reciclagem de lixo 
economia de água e sabão ao lavar a louça 

ConsultoriA:
márcia Chaves

Ficha tÉcnica
produtora realizadora: 
rodamoinho Comunicação e Arte

VOCê FAz A DIFERENÇA

seguindo o formato de reportagens jornalísticas, o interprograma 
Você Faz a Diferença é o espaço de disseminação das boas práticas de 
projetos estratégicos que são desenvolvidos ou apoiados pelos parceiros 
mantenedores do Canal futura. As ações registradas são de educação, 
responsabilidade social e socioambiental, empreendedorismo e cultura. Além 
disso, o programa aprofunda e estreita o relacionamento com os parceiros, 
marcando presença nos eventos promovidos por eles, como lançamentos de 
projetos, entregas de prêmios, campeonatos esportivos, festivais de cinema, 
feiras de moda, projetos sociais, educacionais e de cidadania, em todo o 
brasil. A partir de 2005, a equipe do Você Faz a Diferença foi incorporada à 
equipe de jornalismo do Canal futura, com o intuito de dar um caráter mais 
jornalístico e dinâmico à produção. 

em 2009, na capital paulista, a equipe confere o evento da final nacional 
do prêmio itaú unicef, do itaú, o lançamento e a premiação da 5ª edição do 
Concurso universitário do Jornalismo, da Cnn, e as escolas de ensino superior 
tecnológico do senAi/sp, do sistema fiesp, mostrando a empregabilidade 
desses cursos. A equipe também vai a salvador, na bahia, para mostrar 
três projetos de inovação que receberam a consultoria do sebrAe. outro 
evento coberto na capital baiana é a caminhada do olodum pelo pelourinho, 
fazendo campanha para o “dia da prevenção da gravidez na Adolescência”, 
promovido pela bayer schering pharma. A viagem a Cachoeiras rende a 
cobertura da reunião do projeto “Arranjos locais de desenvolvimento da 
educação”, da votorantim. na capital fluminense, a equipe participa do 
evento “olimpíadas do Conhecimento”, promovido pela firJAn. em são 
luís, mostramos o projeto “palavras ao vento”, realizado dentro de uma 
escola que faz parte do “Amigos da escola”, projeto da tv globo. o Você Faz 
a Diferença também vai até Arari para mostrar o projeto executivo promovido 
pela fundação vale, em parceria com a secretaria municipal de obras. em 
barão de Cocais, mostramos o “Cooperativa de sucata”, projeto da gerdau. 
Já em Campinas, cobrimos o evento do “bit day”, que reúne especialistas no 
uso da tecnologia para educação e é promovido pela fundação bradesco. e, 
para finalizar, em rio branco, mostramos a cadeia produtiva da madeira e o 
apoio do sistema Cni para promover o desenvolvimento sustentável no setor.

em 2009, 225 peças foram produzidas pelo Você Faz a Diferença, ocupando 40 
horas e 10 minutos na programação do futura, com entradas em três intervalos 
diários, de segunda a sexta-feira, e dois intervalos diários nos fins de semana. 
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durAção: 
30 segundos a 1 minuto e meio
ClAssifiCAção indiCAtivA: livre
liCenCiAmento: não liberado

Ficha tÉcnica
editora-chefe: Ana lagoa
produção de jornalismo: 
Janaina paixão
Coordenadora de marketing 
e rela cionamento: lucinéia batista 
produtoras assistentes: 
maria Cecília moutinho 
e Jaqueline souza 
reportagem: Carmem de Camargo
produção e edição: denise Costa

298 299



A produção desta publicação utilizou papel suzano certificado a partir dos princípios e critérios do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 
(www.fsc.org.br). A certificação e o selo FsC garantem que toda a produção de papel e celulose foi feita a partir de práticas sustentáveis.
crÉDitos: Páginas 8/9/11 montagem a partir de imagens de Djem e Bioraven. Páginas 116/117/118/120 montagem dos origamis a partir 
das fotos de vnlit,voronin e Elena schweitzer. Página146: montagem a partir de imagem de Leigh Prather. Página 149 montagem a partir 
de imagem de de Picsfive. (shutterstok)



Parceiros ManteneDores Do canal Futura




