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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, evidencian-
do o posicionamento conceitual e estratégico da insti-
tuição. Por isso mesmo, não se restringe ou se esgo-
ta no ano 2015. Pode e deve ser usado nos próximos 
anos, considerando as várias exibições que um mesmo 
produto possa ter em nossa grade para garantir que 
um público diferenciado e cada vez mais amplo tenha 
acesso às nossas produções, além do nosso estímulo 
constante para que as instituições usuárias da progra-
mação do Canal possam organizar videotecas que po-
tencializem a vida útil de um produto, considerando seu 
alcance pedagógico. Pretendemos mostrar aos nossos 
usuários aquilo que nos torna únicos e singulares como 
produtores de TV e idealizadores de projetos educati-
vos, sempre escolhendo conteúdos, abordagens e for-
matos com vistas ao aprimoramento pessoal, profis-
sional e comunitário daqueles que comungam de nossa 
rede de telespectadores e parceiros.

Dessa 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 nossa 
programação e projetos educativos que vão para além 
da criação e veiculação de programas e interprogramas 
de TV. Essas produções precisam ter ligação direta com 
a vida das pessoas, com seus anseios e demandas por 
conhecimento.

Organizado pela Gerência de Conteúdo e Mídias Digi-
tais, este documento contou com a imprescindível aju-
da de todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens 
à Programação, passando pelos núcleos de Programa, 
Aquisições e Licenciamento, Universidades Parceiras, 
Mobilização, Jornalismo, Produção, Pesquisa, Videogra-
fismo, Atendimento ao Telespectador, Desenvolvimen-
to Institucional e Operações. Cada um pôde revelar o 
que produziu em 2015, 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 nos-
so site (www.futura.org.br), garantindo um maior alcan-
ce de seu conteúdo a todos os nossos telespectadores, 
audiência dirigida, parceiros e colaboradores sociais.

O Anuário apresenta informações sobre estreias de 
2015 e ainda oferece pequenos artigos que apontam 
análises e tendências de nosso trabalho, vislumbrando 
ações para 2016.

Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições 
inéditas, de janeiro a dezembro de 2015. Informamos 
ainda o ano de estreia da série no Futura e adicionamos 
a data da exibição da mais recente temporada produzi-
da. Há sinopses gerais, dos episódios, duração, quan-
tidade por temporada, indicação dos temas tratados, 
classificação indicativa, público-alvo, apresentador(a) e 
elenco, perfil da consultoria pedagógica, prêmios con-
quistados e ficha técnica.

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

A intenção é que o resultado desse trabalho possa ser tangível e reconhecido cada vez mais em toda a grade do 
Futura de 2015 presente neste Anuário. Para facilitar a identificação dessas ações, criamos alguns “selos” que 
estão associados aos programas e interprogramas. Portanto, sempre que um desses ícones a seguir aparecer no 
Anuário, você saberá que aquela ação específica foi realizada em 2015 e que colaborou diretamente para a produ-
ção daquele programa ou interprograma em especial.

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

COLABORAÇÃO DE UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Este ícone se refere a todas as ações de produção de 
programas e interprogramas, matérias, reportagens, 
povo-fala, projetos de rede, contato com professores e 
alunos das universidades parceiras do Futura que foram 
incorporadas ao produto de linha do Canal. Um exem-
plo concreto são matérias exibidas no Jornal Futura, que 
são produzidas por nossas parceiras de várias partes do 
Brasil, como UPFTV, Univali, Unisinos, UFPB, entre ou-
tras. O programa Mundo da Leitura é um produto total-
mente 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 interdisci-
plinares a partir das séries de televisão, a distribuição de 
conteúdos complementares aos programas, a sugestão 
de personagens entrevistados, pautas, conteúdos e con-
sultores a partir da rede da Audiência Compartilhada do 
Futura, além de avaliação qualitativa da produção.

10



FÓRUNS TEMÁTICOS
Este ícone se refere à organização de fóruns temáticos 
prévios para a produção de programas do Futura com o 
objetivo de levantar temas, abordagens, sugestões de 
entrevistados e casos exemplares a serem abordados 
em séries que estão em produção. Procuramos orga-
nizar grupos diversificados e consistentes de profissio-
nais que possam trazer contribuições relevantes para 
a nossa grade de programação, tais como pesquisado-
res de universidades e centros de estudos e pesquisas, 
educadores, profissionais de diferentes áreas, agentes 
comunitários, produtores culturais, assim como pesso-
as representativas do que chamamos “público-alvo” do 
programa, organizando um panorama de temas e de-
mandas que são fortemente considerados na elabora-
ção dos programas.

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

PITCHING
Este selo representa todo programa, série ou documentá-
rio realizado em coprodução com o Futura, através da se-
leção de novos projetos. Programas como O Bom Jeitinho 
Brasileiro, Chegados e Estação Saúde foram escolhidos 
nos editais para séries. Em 2010, numa edição intitulada 
Pitching Social, foram vencedores os projetos Momento 
Arrá e Pegada Ecológica. O Doc Futura, seleção para do-
cumentários de 52 minutos, já teve seis edições. Em 2011 
(Leva), 2012 (Armados), 2013 (De Volta), 2014 (Escola das 
Águas) 2015 (Levante) e Não Saia Hoje, em 2016.
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m 2015, o Futura chegou à maioridade, e os 18 
anos vieram acompanhados de muito amadu-
recimento e reflexão sobre o que realizamos 

até aqui. Desde que o Futura foi criado, em 1997, é di-
fícil definir o Canal em uma só categoria – o que é bom 
também, já que comprova a sua capacidade de inova-
ção. O Futura é um canal de educação que não limita 
a sua razão de ser à atuação na tela. Costumo dizer 
que temos uma natureza anfíbia: a programação no ar 
transborda em atividades de mobilização por terra e, 
assim, transformamos nossos conteúdos em ações 
ainda mais significativas e contextualizadas.

Em um exercício de olhar o que fizemos até aqui, convi-
damos a agência de design francesa Gédéon, criadora 
da marca do Futura em sua origem, para repensar nossa 
identidade visual. Somos um canal que valoriza os dife-
rentes sotaques, a educação, o diálogo e a transforma-
ção social. Somos um projeto feito de paixão e movido 
pelo conhecimento e pela inovação. Assim, reformula-
mos nossa identidade visual para que ela traduzisse ainda 
mais nossos valores. Nesta nova roupagem, ganhamos 

uma fonte própria, intitulada “brasileiro” e de característi-
ca manuscrita, e trouxemos o recurso da ilustração mes-
clada às imagens. O novo conjunto ressalta as caracterís-
ticas de humanidade, proximidade e brasilidade do Canal, 
além de trazer mais emoção. As mudanças refletem visu-
almente o que o Canal é em sua essência.

Além da tela da TV, marcamos presença na web: junto 
com o novo visual, o Futura também repaginou o site. 
Com mais interação, o educador agora conta com um 
espaço exclusivo com vídeos, podcasts e planos de aula. 
Aliás, quase todo o conteúdo que produzimos é disponi-
bilizado em nossas plataformas digitais, pois entendemos 
que se tornam ferramenta auxiliar nas mãos de professo-
res, ONGs e outras instituições – nossa página no YouTu-
be conta com mais de 7 milhões de visualizações, temos 
466 mil fãs no Facebook e 52 mil seguidores no Twitter. 
Em nosso site, mais de 1.300 episódios de programas do 
Futura estão liberados para download gratuito.

Para completar nossa “virada” dos 18 anos, migramos 
totalmente para o sinal digital HD. O Futura chega à casa 
dos quase 50 milhões de brasileiros que assistem regu-

18 anos 
e muito Futura

pela frente
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larmente ao Canal, agora com imagens mais vivas, mais 
nítidas e estáveis, além de som com melhor qualidade.

Educação: nossa principal missão

O Futura nasceu com a intenção de contribuir para a 
educação brasileira por meio da narrativa audiovisual. 
Fomos enxergando a nossa potencialidade ao longo 
do caminho e, nestes 18 anos, percebemos o impacto 
positivo de conteúdos que inspiram, mobilizam e en-
cantam, incluindo um trabalho de mobilização comu-
nitária atuante nas cinco regiões do Brasil.

Em 2015, não foi diferente: a educação, base do nos-
so DNA, continuou a nortear nossas ações. Motivo de 
orgulho para o Canal, a série Destino: Educação Bra-
sil – Diferentes Realidades. Diferentes Respostas teve 
como propósito revelar soluções eficazes no ambiente 
escolar, fruto da união de forças entre escola e família 
para a melhoria do desempenho dos alunos. O Futura 

Acreditamos no poder transformador da educação, e 
esta foi a inspiração para a campanha Alimento para 
Vida, em homenagem ao Dia do Professor. Com mais 
de 2 milhões de educadores entre seus espectadores, 
o Futura ressaltou a importância da figura do mestre 
na construção do saber. Produzidas em parceria com 
a Giroscópio Filmes, a campanha utilizou uma técnica 
inédita no Brasil: a combinação do stopmotion com bo-
necos em miniaturas de até 2cm de altura, destacando 
a natureza inovadora do Futura.

Por mais um ano, apoiamos a preparação dos estu-
dantes brasileiros para o Enem. Junto com o Instituto 
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Unibanco, lançamos a segunda temporada da websé-
rie #EnemnoFutura, produzida por estudantes da rede 
pública de ensino em quatro estados. Com câmeras 
em punho, jovens do Rio de Janeiro, de Goiás, de Minas 
Gerais e do Ceará registraram seu cotidiano na sala de 
aula, no trabalho e em casa.

Compromisso com a mudança

 A vontade de transformação social move o Futura 
desde o princípio. Temos um espírito inquieto e incon-
formista, que se refletiu na nova campanha do Canal, 

visitou instituições de ensino de 25 municípios brasilei-
ros para documentar exemplos de transformação e de 
Educação Básica de qualidade. Entre outros indicado-
res, a série levou em conta os resultados do Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica) e teve a par-
ceria fundamental do Serviço Social da Indústria (Sesi), 
a consultoria do Todos Pela Educação e da pedagoga 
e doutora em Educação Thelma Polon, e produção da 
Cine Group. O resultado final foi emocionante e reforça 
que o desenvolvimento educacional deve ser uma tare-
fa coletiva de toda a sociedade.

Debate fundamental também é o Plano Nacional de 
Educação (PNE), que ganhou destaque no Futura com 
a série Entrevista. Comandado pelo jornalista Antônio 
Gois, o programa lançou luz sobre as 20 metas estabe-
lecidas pelo plano, que devem ser alcançadas até 2024, 
e deu voz a diferentes atores sociais, valorizando a plu-
ralidade – uma das premissas do Canal. O programa 
ganhou versão em livro, lançado na ocasião do aniver-
sário do Futura, em setembro.
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criada pela J. Walter Thompson e lançada em 2015. 
Nela, protagonistas de descobertas e atitudes que 
transformaram o curso da História – como o cientista 
britânico Charles Darwin, o líder da Inconfidência Minei-
ra Tiradentes, o inventor do avião Santos Dumont e o 
navegador português Pedro Álvares Cabral – mostram 
o quanto a sociedade teria perdido se eles tivessem de-
sistido de seus sonhos. A campanha também celebra o 
inconformismo de quem questiona e se permite ousar. 
As peças da segunda fase trazem a reflexão sobre pro-
blemas cotidianos vividos pela população, como as en-
chentes causadas pelo acúmulo de lixo, que podem ser 
solucionados com mudanças de pensamento e atitude 
por parte de cidadãos comuns.

Neste sentido, as novas tecnologias têm sido catali-
sadoras da mudança, principalmente entre os jovens. 
Smartphones, tablets e até mesmo drones se tornaram 
ferramentas de organização e mobilização em torno de 
causas sociais. Foi este o fio condutor do documentá-
rio Levante!, de Susanna Lira e Barney Lankester-Owen, 
vencedor do 5º pitching DOC Futura e produzido de 
forma colaborativa – acompanhando as tendências de 
produção audiovisual – em parceria com a Fundação 
Vivo Telefônica e a Embaúba Produções. O documen-
tário foi um dos selecionados para a 17ª edição do Fes-
tival do Rio, evento de cinema que exibe títulos de mais 
de 60 países.

Estreias e comemorações

O ano de 2015 foi de grandes estreias e comemora-
ções. O Um Pé de Quê? celebrou 15 anos na tela do 
Futura e ganhou temporada especial. De 2000 para cá, 
Regina Casé apresentou curiosidades sobre 138 árvo-
res e passou por sete países – só no Brasil, ela já visitou 
mais de 80 cidades. O momento foi ideal para o lan-
çamento do extraordinário projeto Dá Pé, parceria da 
Pindorama Filmes e do SOS Mata Atlântica. A proposta 
é deixar um legado natural palpável: cada um pode ser 
responsável pelo plantio de uma árvore na reserva na-
tural de 250 hectares de terra no Vale do Paraíba, entre 
Rio de Janeiro e São Paulo.

Assuntos relacionados a ciência, tecnologia, comporta-

mento, educação e meio ambiente também ganharam 
um novo espaço na grade do Futura: o programa TED 
– Compartilhando Ideias. O acervo do TED reúne te-
mas instigantes do mundo contemporâneo, e o Futura 
se juntou a essa importante iniciativa. Para aproximar 
os conteúdos da realidade brasileira, a neurocientista 
Suzana Herculano-Houzel, apresentadora convidada, 
entrevistou personalidades dos mais variados perfis 
sobre os temas das palestras apresentadas.

A menos de um ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro, 
fomos além do placar de medalhas e da preparação dos 
atletas com mais uma edição do programa Entrevista. 
Com o papel de levar diversos pontos de vista para a 
TV, a série abordou o lado social e cultural do esporte.

Além da exibição de novos documentários biográficos, 
a temporada 2015 do Bio.Futura contou com a apre-
sentação do escritor João Paulo Cuenca e da cantora e 
atriz Laura Castro. Entre os 54 documentários exibidos, 
apresentamos as histórias de Machado de Assis, Hei-
tor Villa-Lobos, Getúlio Vargas, Princesa Isabel, Tira-
dentes, Gal Gosta e Gilberto Gil, além de personagens 
internacionais, como os artistas Magritte, Mondrian e 
Picasso, e políticos que tiveram muita influência na his-
tória mundial, como Richard Nixon e Mao Tsé-Tung.

Importante público do Futura, as crianças também 
ganharam um presente em 2015: o Mundo da Leitura 
completou 10 anos com a gente! O episódio especial da 
temporada teve a participação de dois fãs da série, Davi 
Silva, da Bahia, e Maria Helena Alves, do Ceará. Eles via-
jaram para o Rio Grande do Sul e conheceram o estúdio 
onde acontecem as gravações com o gato Gali-Leu e 
sua turma.

No jornalismo, o Minuto Futura levou conteúdo exclu-
sivo para as redes sociais. Antenado com a tendência 
mundial de produzir vídeos curtos para as redes, o Canal 
criou este novo produto audiovisual que, em 60 segun-
dos, apresenta informações sobre atualidades, educa-
ção, comportamento, esportes, cultura, dentre outros 
temas. Com visual moderno, dinâmico e linguagem web, 
toda a equipe do Futura participa da produção!

Marcando presença nas diversas telas, em 2015, tam-
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bém atingimos a incrível marca de 20 mil jogadores no 
primeiro game educativo e on-line do Canal, o Clube 
Desafio Futura – CDF. Resultados assim mostram que 
estamos no caminho certo.

 Mobilizando pessoas

Um dos méritos do Futura, enquanto canal de televi-
são, é ir além da tela da TV. Ao longo desses 18 anos, 
procuramos lançar luz sobre importantes e complexas 
questões para a sociedade, tirando, por vezes, assun-
tos polêmicos da invisibilidade. O Canal conta com uma 
área de Mobilização e Articulação Comunitária presen-
te em todo o Brasil por meio de parcerias e projetos 
de absoluta importância e responsabilidade. Em 2015, 
atingimos aquele que é o nosso objetivo permanente: 
mobilizar cada vez mais pessoas. Iniciamos a segunda 
fase do Crescer sem Violência, com foco no enfrenta-
mento ao abuso sexual infantil e juvenil. Com a parce-
ria da Fundação Vale, do Unicef e da Childhood Brasil, 
o projeto chegou a mais três estados – Ceará, Pará e 
Pernambuco – para fortalecer a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.

Minas Gerais ganhou mais uma Sala Futura. A primeira 
unidade, na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), já 
funciona há 13 anos, e agora também estamos dentro do 
Museu de Ciências Naturais PUC Minas, em Belo Horizon-
te. O local possui um importante acervo e atua fortemen-
te com as redes escolares e instituições sociais na região.

A conscientização contra a pobreza e a desigualdade ga-
nhou reforço em Itapemirim, primeiro município do Espí-
rito Santo a receber a Maleta Futura “Por Que Pobreza?”. 
O projeto, que tem apoio do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e da Steps International, chegou 
a oito escolas da cidade, sendo uma delas quilombola.

Assim como a Maleta Futura “Por Que Pobreza?”, tam-
bém trabalhamos com as universidades parceiras pro-
jetos de mobilização como A Cor da Cultura e o Diz Aí, 
que neste ano teve uma nova edição – o Diz Aí – Ama-
zônida, com jovens do Amazonas e do Pará.

Parcerias fundamentais

Nesses 18 anos de estrada, não teríamos resultados 

tão positivos sem as parcerias que acreditam no pro-
jeto Futura. Temos um compromisso com a educação, 
que somente se torna possível com a colaboração dos 
nossos parceiros – universidades, produtoras, ONGs e 
instituições públicas e privadas.

Em 2015, lançamos o programa Saúde à Vontade, que 
trouxe para a grade temas de grande importância. Fru-
to de uma parceria entre o Futura, a Panorâmica e a 
Avon, a série tem foco na prevenção de doenças com 
uma abordagem bem-humorada.

Parceria com o Sesi e o Projor, a animação Um Cientista, 
uma História foi sucesso entre os professores – o Futu-
ra recebeu dezenas de mensagens elogiando a série. O 
programa apresentou a biografia de 30 nomes da Ciên-
cia que foram responsáveis por grandes contribuições ao 
Brasil e deram ao País visibilidade internacional. 

De volta à grade, a série Minha Rua, produzida em par-
ceria com a Jabuti Filmes, foi sucesso absoluto! No pro-
grama, o ator e apresentador Leandro Firmino acom-
panhou de perto personalidades que se inspiram no 
espaço democrático das ruas e fazem delas palco para 
transformação e expressão social.

Em 2016, vamos fortalecer ainda mais a nossa rede 
de parcerias para viabilizar projetos que são a cara do 
Futura, como a terceira edição do Destino: Educação – 
Escolas Inovadoras, realizada com o Serviço Nacional 
da Indústria (Sesi). Desta vez, vamos mostrar propos-
tas de educação inovadoras ao redor do mundo, que 
fugiram dos modelos tradicionais de ensino e aposta-
ram na escola como lugar de construção conjunta do 
conhecimento.

Fechamos 2015 com a certeza de que traçamos um 
belo caminho nestes 18 anos, mas que ainda há mui-
tos desafios pela frente. Agradeço aos nossos man-
tenedores – CNI, Fecomércio RJ e Senac RJ, Fiesp, Fir-
jan, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Rede 
Globo, Sebrae, Sesc RJ, Turner Broadcasting System 
e Votorantim –, à nossa equipe de colaboradores e 
ao público que nos acompanha. Muito obrigada por 
acreditarem no Futura e caminharem ao nosso lado. 
Vejo vocês em 2016!
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É conversando que a gente se entende! 
Canal Futura – uma história de aprendizado com e para os brasileiros 

POR DÉBORA GARCIA, GERENTE DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS

O Futura sempre soube, fosse através de pesquisas 
quantitativas ou qualitativas, fosse por meio de suas re-
des de mobilização acionadas por todo o Brasil ou pelo 
contato próximo de seus telespectadores, que conse-
guia falar muito e bem com o segmento de educadores. 
Esse número, segundo o IBGE,  não é nada desprezível. 
Declaradamente são quase quatro milhões de brasilei-
ros e brasileiras que atuam como docentes ou traba-
lham no universo da educação. E para o nosso deleite, 
mais de dois milhões destes profissionais, medidos em 
pesquisas do Futura,  confirmam que assistem ao Ca-
nal com regularidade. 

Nossa programação é toda ela dedicada a um públi-
co que considera possível aprender pela TV. Seja co-
nhecendo mais sobre a vida dos presidentes do Brasil 
numa série de interprogramas toda feita com a técnica 
“draw my life”, seja aprendendo sobre Física a partir de 
esportes radicais com a série “Ciência em Quadro”, seja 
ouvindo seu artista preferido no Afinando a Língua e 
descobrindo o universo literário por tras de suas com-
posições musicais, ou até mesmo a partir de um pé de 
árvore, como o da sumaúma amazônica, percebendo 
a riqueza da cultura e história daquela região brasileira 
nas temporadas do “Um pé de quê?”. O Futura é assim: 
vê seu entorno com olhar curioso, aprende sempre, de 
qualquer forma, de todas as formas. Seja sobre rodas, 
ou voando pelo Brasil e descortinando ecossistemas e 
histórias de sustentabilidade ou enveredando de barco 
pelos afluentes do Amazonas, compartilhando momen-

tos da vida de brasileiros ribeirinhos que fazem do rio 
seu sustento. OU até  mergulhando em Bonito, seguin-
do os passos de Leandro Firmino em “Minha Rua”. Tudo 
gera curiosidade, vontade de entender mais e melhor 
o que nos cerca. E desta forma, nos aparelharmos de 
forma mais sólida para fundamentar nossas opiniões, 
escolhas e análises sobre o mundo. Tarefa grande, sa-
bemos, mas extremamente prazerosa de ver acontecer. 

Com a crença que é possível sempre aprender, não im-
porta a idade do aprendiz e também sabendo que os 
contextos de aprendizagem são múltiplos e plurais, o 
Futura resolveu estreitar de vez sua relação com um 
público pra lá de especial: os educadores! Como é do 
costume do Futura, queríamos chegar mais perto, en-
tender melhor o universo desses profissionais de norte 
a sul do país, conhecer seus anseios, seus desafios, sua 
vida de sala de aula e poder, ainda que singelamente, 
contribuir de alguma forma na ampliação de repertó-
rio, na oferta de conteúdos de qualidade que possam 
ajudar o processo de ensino-aprendizagem tornando-o 
mais lúdico e instigante.

Em 2013 começamos a fazer uma rodada de conversas 
com a audiência em escolas públicas do Rio de Janei-
ro. Essas conversas são uma prática já de muito tempo 
do Canal. Basicamente vamos a ONGs, universidades, 
escolas, onde seja, levando conosco dvds de progra-
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mas do Futura e assistindo coletivamente a essas pro-
duções com grupos de até 20 pessoas, antecedidas e 
sucedidas por conversas sobre percepção de mundo, 
consumo de mídia, hábitos de vida e uso de mídias na 
escola. A ideia é observar e registrar as opiniões desses 
participantes, qualificando novas produções do Futura, 
colhendo pautas e entendendo melhor o público para 
o qual nos dirigimos. Visitando escolas e conhecendo 
mais o dia-a-dia de professores de diferentes discipli-
nas, gestores e profissionais administrativos, conse-
guimos fazer um levantamento muito interessante de 
assuntos de interesse que foram imediatamente ab-
sorvidos por nossa área de jornalismo, convertendo-se 
em matérias que levavam a “assinatura” dos professo-
res que as sugeriram. Dezenas e dezenas de assuntos 
transformaram-se em reportagens e entrevistas de uti-
lidade pública ou discussão conceitual e depois foram 
compartilhadas pela tela do Futura e pelas redes so-
ciais. Uma verdadeira conexão de ideias e saberes que 
potencializou e concretizou na programação do Canal 
a relação mais próxima que passava a ser estabelecida 
com o público de educadores. 

No início, tímidamente fomos convidando a todos os 
participantes das conversas presenciais com a audien-
cia que entrassem num grupo fechado no Facebook 
para troca de experiências ligadas ao uso do audiovi-
sual em contextos de aprendizagem. Primeiro tivemos 
a adesão de uns 13 professores, numa segunda escola, 
outros 22, depois mais 15, mais 23, mais e mais e mais. 
Até que ultrapassamos hoje a marca de 4000 educa-
dores membros de nosso grupo no Facebook. O nome 
não poderia ser outro: CONSELHO DE EDUCADORES 
DO CANAL FUTURA. Porque de fato utilizamos o es-
paço para aconselhamento, para medir a temperatura 
e pressão de nossas escolas, saber o que é interessante 
de ser pautado e analisado e que tipos de conteúdos 
são os mais desejados e necessários para a escola. Am-
pliamos nesses últimos anos o diálogo com educado-
res não só do Rio de Janeiro, cidade onde o Futura tem 
sua sede, mas também em vários outros estados, como 
Pará, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul. Temos como meta ter professores de todos os es-

tados brasileiros representados no grupo. Uma miríade 
de sotaques, desejos e modos de fazer que só tem a 
acrescentar ao Futura, sua programação e suas ações 
sociais e educativas pelo país. 

Desse Conselho já nasceram varios filhotes-produ-
tos.  Filhotes-ações. Filhotes-campanhas. Exemplifico 
alguns deles: pedimos que os professores, por conta 
do dia do Mestre em 15 de outubro, dessem ideias de 
como gostariam de ser homenageados pelo Futura. 
Daí nasceu uma linda peça televisiva com a participa-
ção do saudoso Rubem Alves, fruto da sugestão de 
uma professora de Ensino Fundamental carioca, a ativa 
e solícita Eliete Mazzeo! Mais adiante, oferecemos no 
grupo oficinas de produção audiovisual denominadas 
Geração Futura Educadores para professores do Rio e 
de outras partes do país. Hoje já passaram pelo Gera-
ção mais de 100 profissionais, seja na modalidade que 
ocorre no Rio de Janeiro ou no módulo itinerante que 
passamos a oferecer, com ênfase na produção de vídeo 
com celular. 

Também no Conselho recebemos sugestões de usos de 
programas, avaliação de séries, como a que fizemos com 
o Globo Ciência há dois anos atrás e até mesmo  o nas-
cedouro de novas séries para o Futura, como foi o “O que 
é o que é? – Animais”, uma proposta incrível do professor 
Ney Mello sobre tecnologias que foram inspiradas dire-
tamente por características animais que impressionam 
até os mais incrédulos, como é o caso da super-audacio-
sa tamarutaca! Recomendo fortemente que assistam a 
essa série de dez programetes de 2 minutos que estimu-
la o desejo de saber mais sobre Biologia. 

Esse ano há outras ideias vindas do Conselho já em 
gestação e esperamos que novos e robustos filho-
tes surjam para brindar a nossa grade com propostas 
educativas e inovadoras, contemplando diferentes pú-
blicos,  diferentes interesses, diferentes olhares. Em 
suma, diferentes formas de ensinar e aprender em diá-
logo com nosso público. Um jeito compartilhado e múl-
tiplo. Esse é o jeito Futura de fazer a diferença! 
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A incrível 
expedição 
ao mundo 
selvagem de 
Artur Pereira 
Ferreira,  
11 anos

O explorador de natureza George Bonaventura obser-
va e comenta a vida de um garoto de 11 anos da mes-
ma maneira que observa animais selvagens, traçando 
um divertido paralelo entre a vida dos animais na selva 
e a vida das crianças na escola.

É o primeiro dia de aula de um menino comum, Artur 
Pereira Ferreira, no sexto ano. São várias as mudanças 
que ele tem que enfrentar, todas acompanhadas de 
perto pelo explorador, que não perde um movimento 
de Artur: a mudança do turno da tarde para o turno 
da manhã, passar a ter vários professores diferentes, 
encontrar com moças e rapazes bem mais velhos, se 
aproximar de uma menina interessante, mas princi-
palmente, decifrar – e se adaptar - a um novo código 
de comportamento. Acompanhamos cada um desses 
episódios, que são naturais, mas assustadores, através 
do olhar e das sensações novas e curiosas de Artur.

Por estar naquele nebuloso período de “pós-infância-
-mas-ainda-nãoadolescência”, tecnicamente conheci-
do como pré-adolescência, Artur ainda tem alguns há-
bitos do ano passado - como levar uma lancheira para 
a escola - o que vira alvo de piada logo nos primeiros 
minutos do sexto ano. Pra piorar, ele tenta se livrar da 
lancheira mas escolhe um péssimo esconderijo: o ar-
mário de Ana Clara, uma graciosa menina da sua clas-
se que conquista seu coração instantaneamente.

TEMA: protagonismo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2015
No ar em 12 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
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CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Clarice Saliby
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtores Assistentes: Bárbara Bergamaschi e 
Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

FICHA TÉCNICA 
Elenco: João Velho , Daniel Pim e Carol Murai
Roteiro: Gabriella Mancini, Hana Vaisman 
e Renato Fagundes
Criação e Roteiro Final: Renato Fagundes
Produzido por: Gil Ribeiro e Gustavo Baldoni
Direção: Vinícius Reis
Elenco: Juliana Stuart, Andrey Lopes e Carol Futuro
Gerente de Produção: Lorena Bondarovsky
Gerente Artística de Projetos: Fernanda Novaes
Gerente de Pós-produção: Adriana Basbaum
Supervisores de Finalização: Leo Moraes e Junior Laks
Supervisor de Efeitos: Claudio Peralta
Produção: Clara Guimarães
Direção de Fotografia: Julio Costantini
Direção de Arte: Lívia Côrtes
Direção de Produção: Maria Mello
Equipe de produção: Mariana Carvalho, Ana Elisabeth 
Amaral, Sarah Esteves e Lucas Abreu
Equipe de direção: Guilherme Camurati  
e Cecília Carvalhal
Figurino: Poliana Braga
Maquiagem: Gabriel Ramos
Edição: Aruanã Cavalleiro, edt.
Som direto: Akira Band
Finalização: Leo Nunes, Lilian Döring e  
Marmo Entretenimento
Trilha Original e Mixagem: Scotlandyard
Equipe Técnica: Thaís Grechi, Vitor Lhermite  
e Rafael Bento
Agradecimentos: JKL Cine & Digital, Estúdios Quanta  
e Escola Edem

19



Estréia do Afinando e a 

grande atração foi Fu-

lano de tal. O programa 

entrou no ar com o 

fulano e Erit exped 

quiatibus ni aut offici 

blandandebis santem 

es as dis eum

Alô, Vídeo Escola 
O programa apresenta vídeos educativos sobre 
temas de diferentes áreas do conhecimento, 
buscando estimular o debate e o interesse infan-
tojuvenil sobre o mundo que nos rodeia. A perso-
nagem Edilene é uma telefonista especial: atende 
a crianças e jovens que buscam aprender mais 
com ajuda de vídeos que apresentam diferentes 
formatos: ficção, animação, documentário, repor-
tagem. Com apoio de um núcleo de dramaturgia, 
personagens infantis trazem dúvidas, questões e 
vivências sobre os temas tratados.

Brava Gente Brasileira
Stênio Garcia apresenta exemplos bem-suce-
didos de atuação comunitária em diferentes 
regiões brasileiras. Através de documentários, 
o público conhece pessoas e instituições que se 
mobilizaram para transformar positivamente  
a sua realidade.

Cine Conhecimento
Presente na grade do Futura desde o início do 
canal, o Cine Conhecimento já foi apresentado 
por atrizes do calibre de Giulia Gam, Fernanda 
Torres, Patrícia Pilar, Giovanna Antonelli, Lean-
dra Leal e Marjorie Estiano. Além de uma ótima 
sessão de cinema em casa, o programa destaca 
detalhes históricos, culturais, comportamentais 
e geográficos relacionados às produções cinema-
tográficas. 

Aventuras no Arquivo C
A atração exibe séries temáticas produzidas  
a partir do programa Globo Ciência. Apresentado 
por Jaime Leibovitch, Leandra Leal, Patrick de 
Oliveira e Georgiana Góes, o programa destaca  
a aplicação prática do conhecimento e estimula  
o telespectador a se aventurar pelo mundo da 
ciência e da tecnologia.

DESTAQUES da programação
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Cine Profissões
Com apresentação do cineasta Tadeu 
Jungle, o programa exibe filmes que 
destacam determinadas profissões. 
Após a exibição, Jungle conversa com 
profissionais da área, esclarecendo 
questões, desafios e perspectivas rela-
tivos ao dia a dia de trabalho. 

Faixa Comentada
Minisséries de sucesso do acervo da TV Globo viram 
verdadeiras aulas de literatura e história no programa 
Faixa Comentada. A partir de obras como Memorial de 
Maria Moura, O Tempo e o Vento, Agosto, O Primo Basí-
lio e Anos Rebeldes, o telespectador adquire cultura de 
maneira leve e descontraída.

Estação Rural
No Estação Rural, o telespectador vivencia o estilo de vida do campo.  
O programa trata de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, crédito 
agrícola, agricultura ecológica, conservação da água e técnicas de cultivo. 
A cada episódio, uma receita de comida regional é ensinada, pontuando 
fatos históricos e lendas, e mostrando que a comida está intimamente 
ligada à história do Brasil. O programa oferece ainda dicas de como evitar 
doenças comuns do meio rural e informações sobre direito do campo.  
A última temporada teve Paulo Gorgulho como apresentador. 

Futura Ecologia
 Apresentado por Danton Melo e produzido a partir do 
programa Globo Ecologia, a atração mostra iniciativas de 
preservação do meio ambiente. O telespectador apren-
de sobre os danos do desperdício de lixo, água e energia, 
conhece iniciativas de desenvolvimento sustentável  
e lugares que são verdadeiros santuários ecológicos.

Jornal Futura
O programa jornalístico tem perfil voltado para serviço 
em áreas como educação, saúde, mercado de trabalho, 
comportamento e meio ambiente. Diferentemente do 
estilo hard news das demais emissoras, o Jornal Futura 
aborda os temas de maneira mais detalhada, com ma-
térias longas e elaboradas, procurando tratar os assun-
tos de uma forma mais reflexiva. 

Teca na TV
Teca é uma menina muito sapeca. Com historinhas re-
cheadas de imaginação e criatividade, o programa traz 
situações de aprendizagem e experimentação típicas do 
universo de crianças de 3 a 7 anos.

Nota 10
O programa oferece a pais e educadores conteú-
dos teóricos atualizados e relevantes, além de uma 
diversidade de experiências bem-sucedidas que di-
namizam a prática de ensino. Cada programa apre-
senta um tema como fio condutor, explorado sob 
diversos pontos de vista.

Telecurso
O Telecurso é uma tecnologia educacional, reconhecida 
pelo MEC, que oferece escolaridade básica de qualidade 
a quem precisa. No Brasil, ele é utilizado para a diminui-
ção da defasagem idade-ano, Educação de Jovens  
e Adultos (EJA) e como alternativa ao ensino regular em 
municípios e comunidades distantes. A partir da estreia 
do Futura, o canal começou a exibir o Telecurso Pro-
fissionalizante; Intensivo Telecurso – 2000 – Primeiro 
Grau; Intensivo Telecurso – 2000 – Segundo Grau; Te-
lecurso 2000 – Como Montar uma Telessala; Telecurso 
– Educação Artística; Telecurso – Educação para o Es-
porte; Telecurso – Educação para a Saúde; e Telecurso 
– Educação Ambiental.
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Afinando 
a Língua

Em comemoração aos 18 anos do Canal Futura o Afi-

nando a Língua exibe uma retrospectiva com 18 episó-

dios marcantes. Antes de cada episódio, Tony Bellotto 

faz uma rápida apresentação e contextualização do 

mesmo. 

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

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

Sinopses por episódio (18 x 26 minutos):

Variações Da Língua Portuguesa – no ar em 22 de se-
tembro
A língua varia de região para região, de pessoa para pes-
soa numa mesma região e em uma mesma pessoa de-
pendendo do contexto. Uma pessoa deve conhecer as 
normas da língua padrão e saber usá-las em diferentes 
situações (linguagem formal,informal, neologismo e es-
trageirismo). Letras de músicas: Brasil, País do Swing 
- Fernanda Abreu; A Novidade - Paralamas do Sucesso 
e Ideologia - Cazuza.
Entrevistado: Herbert Vianna

Funções de Linguagem – no ar em 29 de setembro
A linguagem varia de acordo com a situação, assu-
mindo funções. Cada elemento presente no ato da 
comunicação determina uma função. Neste programa 
falaremos de três das seis funções existentes: Função 
Emotiva, Função Conativa e Função Poética. Letras de 
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músicas: Sozinho - Caetano Veloso e Vai Vadiar - Zeca 
Pagodinho
Entrevistado: Chico Buarque

Os Concretos – no ar em 6 de outubro
O programa dará ênfase a um traço característico da 
poesia da geração de 50: O Concretismo. Para tanto, 
serão analisados a música Poder, de Arnaldo Antunes e 
Tadeu Jungle e o poema “As Coisas” também de Arnal-
do Antunes em confronto à poesia dos irmãos Campos, 
Augusto e Haroldo. No papo do Afinando Tony Bellotto 
recebe Arnaldo Antunes.  

Alceu Valença – no ar em 13 de outubro
O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença e 
sua música fazem uma fusão entre os ritmos regionais 
como o frevo e o maracatu com sintetizadores, o rock 
e o blues. O programa também desvenda as raízes das 
palavras. No estúdio Alceu canta “La Belle de Jour” (Al-
ceu Valença), “Tropicana” (Alceu Valença) e “Amor que 
Vai” (Alceu Valença).

Frejat – no ar em 20 de outubro
No embalo de suas canções de amor, Frejat fala sobre 
composições e parcerias musicais. O episódio também 
aborda as comédias românticas e o teatro de Martins 
Pena. No estúdio Frejat canta “Eu Não Quero Brigar 
Mais Não” (Frejat e Black Alien), “Homem Não Chora” 
(Frejat e Alvim L.) e “No Escuro e Vendo” (Frejat e Marisa 
Monte e Arnaldo Antunes).

Tulipa Ruiz – no ar em 27 de outubro
Neste programa, Tulipa Ruiz nos inspira a falar da com-
binação e da recombinação de imagens e palavras que 
dão conta dos contrastes da vida, como aquele entre 
natureza e urbanidade. Na Língua Portuguesa, o episó-
dio fala sobre palavra-valise.

Pedro Luis  – no ar em 3 de novembro
Neste programa, Pedro Luis inunda de groove e poesia 

o estúdio do Afinando a Língua. Suas letras, com a dose 
certa de acidez e ironia, cultura e coloquialidade, aju-
dam a falar de Pós-modernismo e níveis de linguagem.

Gaby Amarantos  – no ar em 10 de novembro
Através da exuberância visual e da força vocal de Gaby 
Amarantos, o programa passeia por temas como hibri-
dismo e antropofagia cultural. No estúdio, Gaby conver-
sa com Tony e canta as músicas “Ela tá no ar”, “Ex Mai 
Love” e “Eira”.

Guilherme Arantes – no ar em 17 de novembro
O cantor revela o que o inspirou para compor músicas 
cheias de ideologias e reflexões. Na língua portuguesa, 
falamos sobre romantismo e vocativo. Músicas: “Êxta-
se”, “Planeta água” e “Um dia, um adeus”.

Odair Jose – no ar em 24 de novembro
Através do universo romântico de Odair José, o progra-
ma aborda os personagens do cotidiano e o gênero fo-
lhetim. Músicas: “Uma vida só” (Pare de tomar a pílula), 
“Vou tirar você desse lugar” e “Cadê você?”.

Zeca Baleiro e Ferreira Gullar  – no ar em 1º de dezembro
José Ribamar Ferreira e José Ribamar Santos. Os xarás 
Ferreira Gullar e Zeca Baleiro se juntam para falar de 
algo que têm em comum além do nome: o amor pela 
arte da palavra e as possibilidades que ela detém. A po-
esia da musicalidade. A música da poesia. 

Paulinho Moska e José Wisnik – no ar em 8 de dezembro
Linguagens entrelaçadas, diálogos de vozes, um olhar 
polifônico. A pluralidade da arte no encontro de Moska 
e José Miguel Wisnik. Em Língua Portuguesa tratamos 
do conceito de polifonia. 

Zélia Duncan e Nelson Motta  – no ar em 15 de dezembro
Gostar de revisitar o passado e homenagear velhos 
ídolos são pontos em comum no trabalho dos convi-
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dados Zélia Duncan e Nelson Motta. 
Uma é cantora e tem costurado seu 
trabalho assim. Outro é mestre da 
palavra e cronista de uma época. 
Em Língua Portuguesa falamos de 
radicais gregos e latinos.

Lenine e Bráulio Tavares – no ar em 
22 de dezembro
A dupla de amigos se revê e decide 
nos levar em uma “afinada” viagem 
pelo futuro, o passado – suas raízes 
nordestinas – e o mundo psicodé-
lico da ficção científica em suas di-
versas dimensões. Falam também 
dos muitos frutos de sua parceria. 

Gabriel, o Pensador e Paulo Lins – 
no ar em 29 de dezembro
Os artistas falam sobre o olhar 
crítico e a resistência à alienação. 
Minorias. Exclusão. Como olhar a 
realidade e escrever sobre ela. E fa-
lam também de surfe, de samba e 
de criação. A discussão é embalada 
e dirigida pela música de Gabriel, 
o Pensador e pela obra do escritor 
Paulo Lins. 

Leo Jaime e Marcelo Rubens Paiva 
– no ar em 5 de janeiro de 2016
Três representantes do gênero mas-
culino conversando sobre a mulher 
e o amor como centro da criação 
artística. Neste programa, Tony 
Bellotto bate um papo com Léo Jai-
me e Marcelo Rubens Paiva sobre o 
romantismo visto sob a ótica do ho-
mem. Apresentando o hit Fórmula 
do Amor, a discussão bem-humo-
rada aborda a mulher emancipada 
como eixo de músicas, roteiros de 
filmes, peças teatrais e livros. 

Fernanda Takai e Antonio Prata – 
no ar em 12 de janeiro de 2016
O cotidiano presente na criação é 
o tema de uma conversa muito afi-
nada entre Tony Bellotto e os seus 
convidados Fernanda Takai e An-
tonio Prata. Do universo particular 
às impressões do dia a dia, eles vão 
contar de onde tiram o conteúdo 
para as suas crônicas e canções. 
Em comum, os dois têm a coragem 
de revelar a sua intimidade em pala-
vras, humor e sensibilidade. 

Os Paralamas do Sucesso e Arthur 
Dapieve – no ar em 19 de janeiro de 
2016
Retratar na música o Brasil ou bus-
car inspiração em canções para 
narrar o País? Entrelaçando musi-
calidade e um olhar contemporâ-
neo sob os problemas brasileiros, 
Os Paralamas do Sucesso e Ar-
thur Dapieve conversam com Tony 
Bellotto. O programa apresenta a 
trajetória dos artistas e da banda, 
além de traçar um painel sobre a 
explosão do rock nacional e o olhar 
social como caminho artístico.
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Consultoria: Marcelo Beauclair é professor de portu-
guês, formado pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Lecionou na rede estadual e em escolas parti-
culares. Fez curso de especialização em Morfossintaxe 
na Uerj, onde é mestre em Língua Portuguesa.

FICHA TÉCNICA (gravação retrospectiva)
Diretor geral: Rodrigo Montenegro
Produtora executiva: Mara Lobão
Roteiro: Juliana Lins
Atendimento: Dani Rodrigues
Coordenadora de Produção: Renata Martins
Diretor de cena: Marco Antonio de Carvalho
Diretor de arte: Claudão Nascimento
Figurinista: Dorys Hansen
Maquiadora: Alzira Alves
Produtora: Panorâmica

O Globo | 20/9

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Clarice Saliby
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtoras Assistentes: Bárbara Bergamaschi 
e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Anjos  
da Vida 

Em Busca da 
Doação de Órgãos 

O documentário acompanha o trabalho de médicos e 
enfermeiros da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), responsáveis por encontrar doadores em 
potencial e captar órgãos. A partir da rotina do Serviço 
de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT), do Hospital 
de Clínicas da Unicamp, que em 2013 foi o que mais 
disponibilizou órgãos para o Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT) no estado de São Paulo, o docu-
mentário mostra os três lados envolvidos na doação 
de órgãos: os profissionais médicos, os pacientes e 
as famílias de doadores. A relação com a morte, a dor 
envolvida nesse processo e a esperança de uma nova 
vida revelam os dilemas da doação de órgãos. O tra-
balho foi desenvolvido como projeto experimental do 
Curso de Jornalismo da PUC Campinas.

TEMA: saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral

ESTREIA: 2015
No ar em 27 de setembro

DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: PUC Campinas

FICHA TÉCNICA 
Direção: Beatrice Costa, Camila Correia, Mayara Lima 

e Natália Mitie
Orientação: Prof. Amarildo Carnicel

Realização: Curso de Jornalismo – PUC Campinas
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AO PONTO ESTREIA 
NO DIA MUNDIAL DA 
LUTA CONTRA A AIDS
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR

Três décadas depois do início da luta contra a AIDS, o 
vírus HIV ainda está longe de ser controlado. Afinal, 45% 
das pessoas não usam camisinha com regularidade e, 
todos os anos, o Brasil apresenta 40 mil novos casos. 
Hoje (1/12), no Dia Mundial de Luta Contra a Aids, às 
20h45, o Canal Futura estreia o programa “Ao Ponto”, 
comandado pelo médico-psiquiatra Jairo Bouer e feito 
em parceria com a Bit Filmes.

Como os jovens lidam com o HIV hoje em dia? Quais 
são seus principais medos e questões? Como encaram 
a doença? Com o foco no comportamento sexual dos 

jovens, o episódio de estreia acompanha três jovens: 
Gabriel Estrela – autor e diretor de teatro, soropositivo 
e ativista na conscientização sobre o HIV; Aline Ferreira, 
estudante de psicologia e que já nasceu com o vírus; e 
o jornalista Thiago Araújo que, ao descobrir que a AIDS 
estava mais perto do que imaginava, topou participar 
de um novo protocolo de pesquisa com uma droga que 
pode prevenir a infecção. Juntos, eles revelam as novas 
facetas da doença.

Entre os temas do programa, poliamor, transexualida-
de, primeira vez e gravidez precoce.
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Ao Ponto 
Especial HIV

TEMAS: comportamento; juventude; saúde
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 1º de dezembro
DURAÇÃO: 15 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

APRESENTADOR: Jairo Bouer é médico psiquiatra, 
formado pela Universidade de São Paulo, e biólogo, 
formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Trabalha com comunicação, saúde e sexualidade há 
mais de 20 anos. Hoje é colaborador da Rede Globo, do 
UOL, do Estadão e da revista Época. Além disso, man-
tém programas em diversas rádios do País. 

Ao Ponto é um programa que tem como foco o 
comportamento sexual dos jovens. O episódio 
que exibido no dia 1° de dezembro, Dia Mundial 
da Luta Contra o HIV, é um especial sobre a do-
ença. Trinta anos após o início da epidemia, mui-
tos jovens acreditam que ela não faz mais parte 
da sua realidade. Porém, a cada ano, são notifi-
cados 40 mil novos casos de HIV no País, sendo 
que a maioria na população até 25 anos. Vamos 
contar a história de três pessoas. Gabriel Estrela 
é autor e diretor de teatro, soropositivo e ativista 
na conscientização sobre o HIV. Aline Ferreira é 
estudante de Psicologia e já nasceu com o vírus. 
Thiago Araújo é jornalista e assumiu sua homos-
sexualidade há 4 anos. Ao descobrir que a Aids 
estava mais perto do que imaginava, topou parti-
cipar de um novo protocolo de pesquisa com uma 
droga que pode prevenir a infecção. Juntos, eles 
revelam as novas facetas da Aids.
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Bio.
futura 

A temporada 2015 do Bio.futura traz 54 documentá-
rios, sendo 36 de meia hora, incluindo as séries Educa-
dores (inédita) e +Brasileiros (exibida em 2014), e 18 de 
uma hora. O escritor João Paulo Cuenca e a cantora e 
atriz Laura Castro apresentam a série, trazendo curio-
sidades e informações extras sobre cada um dos bio-
grafados. São nomes de grande importância nacional, 
como Machado de Assis, Heitor Villa-Lobos, Getúlio 
Vargas, Princesa Isabel, Tiradentes, Gal Gosta, Gilberto 
Gil e muitos outros. Entre as personalidades interna-
cionais retratadas nesse ano, estão os artistas Magrit-
te, Mondrian, Picasso e Hokusai, além de políticos que 
exerceram papel de enorme importância para a histó-
ria mundial, como Richard Nixon e Mao Tsé-Tung. Ob-
servação: as sinopses dos 26 documentários oriundos 
da série +Brasileiros não se encontram neste Anuário 
porque os mesmos foram exibidos em 2014.

TEMAS: história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral

ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

LICENCIAMENTO: não liberado 

2016, com Marieta Severo como protagonista. Como 
cantora, Laura participou recentemente da turnê de 
Pássaros Eternos, disco autoral de Maria de Medeiros, 
em Madri, Córdoba, Rio de Janeiro e São Paulo.João Paulo Cuenca nasceu no Rio de Janeiro em 1978. 

Publicou quatro romances e uma antologia de crônicas. 
Nos últimos anos, escreveu e dirigiu para teatro, cinema 
e TV. Seus livros já foram traduzidos para oito idiomas. 
Atualmente, ele é colunista da Folha de S. Paulo.

APRESENTADORES: Laura Castro é atriz, cantora, 
roteirista e produtora cultural. Seu trabalho recente 
de maior relevância foi o espetáculo Aos Nossos Fi-
lhos, onde assina a dramaturgia (indicada ao Prêmio 
APCA) e atua ao lado da atriz internacional Maria de 
Medeiros. O texto, sobre as famílias homoafetivas, 
tem inspiração em sua história de vida. Laura adaptou 
o espetáculo para o cinema, com supervisão de Cacá 
Diegues. A filmagem está prevista para novembro de 
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Sinopses por episódio (36 x 26 minutos):

Educadores – Heitor Villa-Lobos – no ar em 6 de julho
A vida do artista e educador que traduziu os sons do 
Brasil é apresentada em imagens de arquivo e em de-
poimentos de músicos, educadores e historiadores. 
Ele destaca-se por ter sido o principal responsável pela 
descoberta de uma linguagem peculiarmente brasilei-
ra em música, sendo considerado o maior expoente da 
música do modernismo no Brasil. O episódio mostra a 
implantação do canto orfeônico nas escolas públicas, a 
educação musical na formação do cidadão nos tempos 
de Villa-Lobos e a aplicação desta política hoje.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Gustavo Capanema – no ar em 8 de julho
O trabalho do político que comandou a educação e a 
cultura brasileira durante o período em que foi minis-
tro do governo de Getúlio Vargas, de 1934 a 1945. Nes-
te episódio, vemos a criação das leis que reformaram 
o ensino e regulamentaram o Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Gustavo Capanema criou o Inep e 
construiu o prédio que sediou o antigo Ministério da 
Educação e Saúde, hoje o Palácio Gustavo Capanema, 
no Rio de Janeiro.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Alceu Amoroso Lima – no ar em 13 de julho
A trajetória do advogado, jornalista, escritor, filósofo, 
sociólogo e educador Alceu Amoroso Lima é o tema 
do primeiro episódio. A importância e os atos deste ho-
mem que fez o Brasil discutir educação e religião são 
lembrados por historiadores e pessoas que conviveram 
com ele e viram a forma como ele lidava com o seu tra-

balho. O programa traz ainda um arquivo de entrevistas 
para televisão e fotos do acervo da família para ilustrar 
a narrativa.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Anísio Teixeira – no ar em 15 de julho
A vida e a trajetória política do homem que ajudou a de-
mocratizar a educação no Brasil. No episódio é contada 
a criação das Escolas Parque, o conceito de ensino so-
cializante e como se deu a fundação da Universidade 
de Brasília (UnB). Um passeio pela história do Brasil no 
século XX através de imagens de arquivo e de depoi-
mentos de historiadores, professores e de pessoas que 
conheceram e admiraram o trabalho de Anísio Teixeira.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Fernando de Azevedo – no ar em 20 de 
julho
De professor de turmas de pré-primário a um dos ex-
poentes da gestão educacional, o trabalho de Lourenço 
Filho, um dos homens que mais lutaram pela democra-
tização do ensino no Brasil, deixando marcas por São 
Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Autor de livros e cartilhas, 
Lourenço Filho foi protagonista nas reformas da edu-
cação na década de 1920 e no importante trabalho de 
alfabetização de jovens e adultos.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Lourenço Filho – no ar em 22 de julho
De professor de turmas de pré-primário a um dos ex-
poentes da gestão educacional, o trabalho de Lourenço 
Filho, um dos homens que mais lutaram pela democra-
tização do ensino no Brasil, deixando marcas por São 
Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Autor de livros e cartilhas, 
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Lourenço Filho foi protagonista nas reformas da edu-
cação na década de 1920 e no importante trabalho de 
alfabetização de jovens e adultos.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Bertha Lutz – no ar em 27 de julho
A trajetória política da bióloga, botânica, tradutora e 
educadora responsável pelas conquistas dos direitos 
civis das mulheres brasileiras contada por quem a co-
nheceu. Bertha Lutz é considerada uma das figuras pio-
neiras no feminismo brasileiro, além de ser a principal 
responsável pelo ingresso das mulheres na educação 
e vitoriosa nas lutas pelo acesso feminino ao voto e ao 
trabalho. Sua luta sempre focou a consolidação das 
instituições democráticas brasileiras.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Jean Piaget – no ar em 29 de julho
Neste episódio, um especialista que trabalhou com 
Piaget e diversos professores falam sobre a teoria do 
epistemólogo suíço que revolucionou a pedagogia. Ele 
defendeu uma abordagem interdisciplinar para a inves-
tigação epistemológica e fundou a Epistemologia Ge-
nética, teoria do conhecimento com base no estudo da 
gênese psicológica do pensamento humano. Os entre-
vistados explicam que, ao estudar o comportamento da 
criança, a obra de Jean Piaget aborda questões funda-
mentais para a educação.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Maria Montessori – no ar em 3 de agosto
As pesquisas e o desenvolvimento do método peda-
gógico da médica italiana que beneficiou milhões de 
crianças em todo o mundo. Pedagogos e psicólogos 
falam sobre a metodologia criada por Maria Montessori 
e como pode ser aplicada em sala de aula. Indo contra 
as expectativas familiares, inscreveu-se na Faculdade 
de Medicina da Universidade de Roma, escolha que a 
levou a ser, em 1896, a primeira mulher a formar-se em 
Medicina na Itália.
Distribuidor: TV Escola

Educadores – Roquette Pinto – no ar em 5 de agosto
A vida do “Pai do rádio brasileiro” contada através de 
depoimentos e imagens de época. O episódio também 
mostra seu trabalho como médico e pesquisador. Cria-
dor da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o intuito 
de difundir a educação por este meio, por volta de 1923, 
ele também fez parte da expedição com Cândido Ron-
don que rendeu grandes frutos para a ciência. Conta 
também como foi criada a rádio-escola e a aplicação do 
audiovisual na educação, trabalhos pioneiros de Edgar 
Roquette Pinto.
Distribuidor: TV Escola

+Brasileiros – Getúlio Vargas – no ar em 7 de setembro
Getúlio Vargas é um importante personagem históri-
co brasileiro. Chegou ao poder com a “Revolução de 
30”, que depôs o último paulista a ser eleito presidente 
através do voto. Este episódio mostra o homem que 
foi presidente pelo período mais longo da história do 
País, e como ele passou de centralizador e autoritário a 
realizador de importantes reformas trabalhistas que o 
levaram a ser conhecido como o “Pai dos Pobres”.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – D. Pedro I – no ar em 14 de setembro
D. Pedro I, apesar do sangue português, com certeza 
possuía alma brasileira. Talvez tenha sido o primeiro 
herói nacional, e com certeza foi o primeiro após a De-
claração de Independência. Por este ato foi eternizado 
na memória do povo, assim como sua célebre frase “In-
dependência ou Morte!”, que até hoje ecoa pelo Brasil.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Oswaldo Cruz – no ar em 21 de setembro
Oswaldo Cruz foi tão importante para a política de saú-
de pública brasileira, que até hoje suas ações estão em 
vigor no País. Doutor em Medicina, com passagem pelo 
prestigioso Instituto Pasteur, foi quem iniciou a luta, 
no Brasil, pela erradicação da peste bubônica, da febre 
amarela e da varíola. Implementou a vacina obrigatória 
e, por este motivo, enfrentou a Revolta da Vacina. Saiu-
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-se vitorioso, e em 1908 não havia mais novos casos de 
febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. O episódio 
mostra como a determinação de Oswaldo Cruz tornou 
isso possível.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Machado de Assis – no ar em 28 de se-
tembro
Machado de Assis foi e é o maior escritor brasileiro de 
todos os tempos. Filho de um pintor de paredes e cria-
do no morro do Livramento, não teve educação escolar 
e ainda assim conseguiu chegar ao panteão dos escri-
tores. Não frequentou grandes colégios, muito menos 
uma universidade, e se tornou jornalista, contista, cro-
nista, romancista, poeta e teatrólogo. Sua vida foi edifi-
cada pela dedicação à literatura e por seu grande amor, 
Carolina Novais.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Ruy Barbosa – no ar em 5 de outubro
Ruy Barbosa pode ser considerado a prova viva de que 
uma boa educação e o gosto pelas palavras podem mu-
dar um país. Dotado de grande poder na arte da orató-
ria, ele lutou pela abolição da escravidão, pela justiça e 
por direitos eleitorais para todos os brasileiros. 
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Marechal Deodoro da Fonseca – no ar 
em 12 de outubro
Em 1891, Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito o pri-
meiro presidente do Brasil. Esse momento marcou a 
história nacional: o País deixava de ser uma monarquia 
e passava a ser uma república. Conhecido por ter rece-
bido a maior patente já concedida a um militar brasilei-
ro, “Generalíssimo de Terra e Mar”, Marechal Deodoro 
da Fonseca marcou o início do período conhecido como 
Primeira República.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Santos Dumont – no ar em 19 de outubro
O pai da aviação brasileira, Santos Dumont, teve sua 
vida marcada pela vontade de voar. Inventor e aviador, 
ele entrou para a história mundial da aviação em 1906, 
com o 14 BIS. Sua vida confunde-se com a realização 
do sonho de voar do homem. Jamais pensou que o 
avião pudesse ser utilizado em guerras: até sua morte 
expressou seu desejo de ver o avião como ferramenta 
de união dos povos. 
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – José do Patrocínio – no ar em 26 de outubro
Este episódio narra a trajetória de José do Patrocínio. 
Filho de um padre e de uma escrava, ele travou uma 
verdadeira batalha pela abolição da escravatura no 
Brasil. Influenciado pela realidade do País, onde maus-
-tratos e castigos aos escravos eram parte da rotina, 
em 1853 ele se torna o “Tigre da Abolição” e o primeiro 
jornalista militante do Brasil.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – José de Anchieta – no ar em 2 de novembro
Com a missão de catequizar os índios que habitavam a 
recém-descoberta colônia de Portugal, o padre José de 
Anchieta chegou ao Brasil em 1553. Repleto de nature-
za e índios, que nada sabiam sobre a cultura e a religião 
europeia, Anchieta fez deste povo o berço desta nação 
que se tornou o Brasil. 
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – José de Alencar – no ar em 9 de novembro
Considerado o “patriarca da literatura brasileira”, José 
de Alencar formou-se em Direito. Posteriormente, tor-
nou-se advogado, jornalista, político, orador, roman-
cista e teatrólogo. Foi também o primeiro a propor o 
rompimento com a tradição portuguesa e a influência 
europeia. Buscava uma literatura verdadeiramente bra-
sileira. Este episódio mostra como José de Alencar al-
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cançou seu objetivo e criou uma literatura de linguagem 
rica, cores exuberantes e imensa natureza.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Joaquim Nabuco – no ar em 16 de no-
vembro
O abolicionista Joaquim Nabuco foi, mais do que tudo, 
um pensador da sociedade brasileira. Além de exímio 
diplomata, com importante carreira internacional, foi 
também jornalista, orador, poeta e romancista. Escre-
veu importantes contribuições para a literatura brasilei-
ra e inaugurou, junto com Machado de Assis, a Acade-
mia Brasileira de Letras. 
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Barão do Rio Branco – no ar em 23 de 
novembro
Barão do Rio Branco foi diplomata, advogado, geógrafo 
e historiador brasileiro. Foi ministro das Relações Exte-
riores durante os mandatos dos presidentes Rodrigues 
Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonse-
ca. Foi promotor público em Nova Friburgo e deputado 
por Mato Grosso, ainda na época do Império. Foi côn-
sul-geral do Brasil em Liverpool. Resolveu questões de 
fronteiras entre o Amapá e a Guiana Francesa, entre 
Santa Catarina e o Paraná contra a Argentina, e entre o 
Acre e a Bolívia. Foi o segundo ocupante da Cadeira nº 
34 da Academia Brasileira de Letras.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Dom Pedro II – no ar em 30 de novembro
Dom Pedro II foi o segundo e último monarca do Impé-
rio do Brasil, tendo reinado no País durante 58 anos. 
Nascido no Rio de Janeiro, foi o filho mais novo do Impe-
rador Dom Pedro I do Brasil e da Imperatriz Dona Maria 
Leopoldina. A abrupta abdicação do pai e sua viagem 
para a Europa tornaram Pedro imperador com apenas 
cinco anos, resultando em uma infância e adolescên-
cia tristes e solitárias. Suas experiências com intrigas 
palacianas e disputas políticas durante esse período 

tiveram grande impacto na formação de seu caráter. 
Pedro II cresceu para se tornar um homem com forte 
senso de dever e devoção ao seu país e ao seu povo. 
Por outro lado, ele se ressentiu cada vez mais de seu 
papel como monarca.
Distribuidor: Publytape Comunicação LTDA

+Brasileiros – Candido Portinari – no ar em 7 de de-
zembro
Desde cedo, Portinari apresentou seus dons para a pin-
tura. Nascido em Brodowski, São Paulo, veio para o Rio 
de Janeiro estudar artes e logo se destacou, ganhando 
um prêmio dentro de sua escola, que lhe rendeu uma 
viagem à Europa. Através de sua pintura moderna, ar-
rojada e única, apresentava a triste realidade e os pro-
blemas sociais do nosso país. Reconhecido internacio-
nalmente, esse ilustre personagem levou o Brasil para 
o mundo. Uma de suas obras de maior destaque é o 
painel Guerra & Paz, localizado na sede da ONU, em 
Nova York. 
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Bezerra de Menezes – no ar em 14 de 
dezembro
“O médico dos pobres”, assim era conhecido o doutor 
Bezerra de Menezes. Saiu de sua cidade, no interior do 
Ceará, e veio para o Rio de Janeiro estudar Medicina, 
sua grande paixão. O que o diferenciava dos outros 
médicos? Uma enorme compaixão e espírito de cari-
dade. Fez carreira na política e, ao ser apresentado ao 
espiritismo, assumiu publicamente a sua posição, cau-
sando muita polêmica e sendo considerado o Kardec 
brasileiro. Um exemplo de ser humano, de bondade e 
de abnegação. 
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Tiradentes – no ar em 21 de dezembro
O mártir da Inconfidência Mineira, conflito ocorrido no 
século XVIII no estado de Minas Gerais. O +Brasileiros 
apresenta a sua história e a de seus companheiros; as 
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causas que defendiam, a luta e as traições sofridas. Ti-
radentes era um homem simples, mas letrado. Envol-
veu-se no movimento pela independência de sua capi-
tania e acabou assumindo sozinho a responsabilidade 
perante a Coroa. De todos os inconfidentes, foi o único 
sentenciado à morte. 
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Luiz Carlos Prestes – no ar em 28 de de-
zembro
Prestes foi um homem raro. Determinado, crente na 
justiça e em seus valores. Nunca desistiu, e dedicou sua 
vida a defender o que acreditava. Foi um dos líderes 
do Movimento Tenentista e da Coluna Prestes, o que 
lhe rendeu o nobre apelido de “Cavaleiro da Esperan-
ça”. Quando conheceu o Marxismo, se encantou com a 
doutrina e, a partir daí, tornou-se comunista. Foi preso, 
torturado e exilado. Perdeu a esposa, foi separado dos 
filhos, mas jamais desistiu de lutar pelo que acreditava, 
os ideais comunistas. 
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Princesa Isabel – no ar em 4 de janeiro 
de 2016
Poderia ter sido só mais uma princesa. Entretanto, um 
gesto nobre, que rendeu a perda da coroa de sua famí-
lia, a diferenciou. No dia 13 de maio de 1888, ela assi-
nou a Lei Áurea e libertou todos os escravos do Brasil. 
Pouco tempo depois, o País virava República e ela e sua 
família foram expulsas do Brasil. Uma mulher corajosa 
e nobre, em todos os sentidos, que mudou a história do 
nosso país.
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Chiquinha Gonzaga – no ar em 11 de ja-
neiro de 2016
Definitivamente, foi uma mulher à frente de seu tem-
po. Separou-se do marido controlador, o que na época 

foi um escândalo enorme e resultou no afastamento 
da família, e foi viver de sua música. Pioneira no ramo, 
escandalizou a sociedade. Compôs inúmeras canções, 
conhecidas até hoje, foi maestrina, termo criado para 
ela, pois foi a primeira a assumir a posição, e enfrentou 
a tudo e a todos para ser feliz e viver de sua música. 
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Humberto Mauro – no ar em 18 de janei-
ro de 2016
Foi nosso primeiro grande cineasta e, para muitos, 
é considerado o Pai do Cinema Brasileiro. Através de 
seus filmes bucólicos, recheados de imagens rurais, 
trazia beleza e grandes cenas para a tela. Ele dominava 
a técnica, mas com seu olhar único e sensível imprimia 
personalidade ao que fazia e imortalizava suas histó-
rias, dando origem, assim, à história do nosso cinema.
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Betinho – no ar em 25 de janeiro de 2016
Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, 
foi uma das grandes personalidades que o nosso país já 
teve. A dedicação a causas sociais e projetos beneficen-
tes lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz. 
Esse homem conviveu com a doença por toda a vida e, 
por causa disso, tinha pressa de viver e ver suas ideias 
concretizadas. Com o lema “Quem tem fome, tem pres-
sa”, Betinho lutou contra a fome e a exclusão social no 
nosso país.
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Nise da Silveira – no ar em 1º de fevereiro 
de 2016
Foi uma psiquiatra do início do século XX que revolucio-
nou a maneira de tratar seus pacientes. A doutora Nise 
se recusava a usar os eletrochoques e outros procedi-
mentos que considerava agressivos e foi em busca de 
terapias ocupacionais, descobrindo na arte uma forma 
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de acessar o inconsciente. Através da pintura e da rela-
ção com os animais, aos quais a doutora Nise chama-
va de coterapeutas, ela conseguiu que seus pacientes 
apresentassem avanços significativos na forma de se 
relacionar com o ambiente externo e com o outro.
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Rachel de Queiroz – no ar em 8 de feve-
reiro de 2016
Uma das nossas maiores autoras. Ela foi a primeira mu-
lher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, des-
tacando-se ao escrever belissimamente as histórias do 
lugar onde nasceu: o Nordeste brasileiro. Reconhecida 

doença mas que produzia obras lindas, existiu mesmo 
ou se é fruto de uma lenda mineira. Neste programa, 
aprofundamos o tema e tentamos descobrir as pistas 
para chegar até a verdadeira identidade do homem que 
adornou inúmeras igrejas e construiu verdadeiros tem-
plos, como a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro 
Preto, e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, na 
cidade de Congonhas.
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Glauber Rocha – no ar em 29 de fevereiro 
de 2016
Um dos integrantes mais importantes do Cinema Novo, 
movimento iniciado no começo dos anos 1960. Com o 
lema “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, deu 
uma identidade nova ao cinema brasileiro, criando clás-

internacionalmente por seu trabalho, essa nordestina, 
sempre humilde e simples, ajudou a trilhar os caminhos 
da literatura no País. Entre seus maiores sucessos es-
tão os livros adaptados para as séries de TV Memorial 
de Maria Moura e Três Marias.
Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Zélia Gattai – no ar em 15 de fevereiro 
de 2016
A paulista mais baiana que o Brasil já conheceu. Zélia 
começou a escrever tarde, mas nem por isso seu traba-
lho passou despercebido, muito pelo contrário, escre-
veu belíssimas obras que lhe renderam uma cadeira na 
Academia Brasileira de Letras. O eterno amor de Jorge 
Amado encantou a ele e a todos nós com sua voz doce 
e sua maneira singular de escrever.
 Parceria: +Globosat

+Brasileiros – Aleijadinho – no ar em 22 de fevereiro 
de 2016
Mito ou verdade? Até hoje não se sabe se o mestre do 
barroco e do rococó, um homem desfigurado por rara 

sicos, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em 
Transe e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerrei-
ro. Um homem intenso, cheio de ideias e com um olhar 
único, é admirado até hoje por todos os grandes cinéfi-
los e adoradores da sétima arte.
Parceria: +Globosat

Sinopses por episódio (18 x 60 minutos):

Magritte, Dia e Noite – no ar em 8 de julho
Famoso por produzir imagens mentais com excelência, 
Magritte desliza entre as coisas e sua representação, 
para gerar com charme vida para as ideias. Através do 
site, testemunhos e memórias do artista, Magritte, Dia 
e Noite traça a vida do artista e do homem. As contra-
dições e os mistérios que construíram suas obras são 
contados através das peregrinações de um ator que so-
nha em um dia ser capaz de encarnar Magritte.
Distribuidor: Arte France
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Hokusai – no ar em 11 de julho
Katsushika Hokusai foi, provavelmente, um dos pin-
tores e designers mais famosos de sua geração, cuja 
fama logo cruzou os mares (seu nome é muito popular 
na Europa). Versátil e talentoso, sua obra é labiríntica, 
com mais de 30 mil desenhos, sem levar em conta as 
pinturas a óleo, livros ilustrados etc. A vida e a obra do 
pintor foram prolíficas, e ambas são impregnadas de 
uma infinidade de sinais, a maioria dos quais desconhe-
cidos para nós. Embarcamos numa viagem instigante 
para conhecer melhor o mundo de Hokusai, com a aju-
da de especialistas japoneses familiarizados com esses 
sinais.
Distribuidor: Arte France

No Ateliê de Mondrian – no ar em 18 de julho
O trabalho do pintor holandês Piet Mondrian (1872-
1944) marcou um ponto de virada na história da pintura 
moderna. Inicialmente influenciado pelo cubismo, Mon-
drian inventou uma linguagem original de formas geo-
métricas e cores primárias no início de 1920. Junto com 
Kandinsky e Malevich, foi um dos pioneiros na arte da 
abstração pura, uma tendência inovadora que influen-
ciou fortemente a arte do século XX. Filmado na réplica 
exata do estúdio do pintor em Paris, o filme traz Mon-
drian de volta à vida. Retrata o homem que era apai-
xonado por dança e jazz e refaz sua trajetória artística, 
desde o primeiro trabalho até a partida para Nova York, 
onde morreu em 1944. Este filme cativante refaz o pro-
cesso humano e intelectual que conduziu Mondrian à 
abstração geométrica, estilo característico que fez dele 
uma das figuras mais importantes da avant-garde artís-
tica internacional.
Distribuidor: Arte France

Picasso, Inventário de uma Vida – no ar em 25 de julho
A saga histórica e cultural do século XX, que permite 
aos telespectadores finalmente decifrar o enigma de 
Picasso. Quarenta anos depois de sua morte, este filme 
explora um dos processos judiciais mais longos e com-
plicados do mundo da arte moderna. O filme conta a 
história da família Picasso, através do acesso aos arqui-
vos da família e de entrevistas exclusivas com amigos 
próximos e familiares. A vida do pintor e seu trabalho 

são revelados através de obras descobertas depois de 
sua morte, quando sua autenticidade foi confirmada.
Distribuidor: Terranoa

Construindo Mao Tsé-Tung – no ar em 1º de agosto
Quando o Partido Comunista assumiu a China, em 
1949, houve um projeto de propaganda maciça para 
conquistar os corações e as mentes do povo chinês. 
Making Mao (título em inglês) revisita as pessoas e os 
acontecimentos responsáveis pela tomada de Mao Ze-
dong, a estrela deste fenômeno cultural. Foi um ataque 
artístico e brutal de imagens e slogans, por mais de 25 
anos, que o manteve no poder. No entanto, enquanto 
Mao era celebrado como um Deus por muitos, os que 
discordavam de suas ideias tornaram-se vítimas de 
perseguições e prisões. Nossa história examina o que 
criou e perpetuou esta histeria em massa e revisita a 
arte que formou e quase destruiu uma nação.
Distribuidor: Terranoa

Madame Mao – no ar em 8 de agosto
Jiang Qing, também conhecida como Senhora Mao, foi 
a mulher mais famosa do século XX na China. Ela era 
ambiciosa, sensual, inteligente, desonesta e vingativa. 
A Revolução Cultural foi o auge de sua influência, mas 
caiu em desgraça e, após a prisão, acabou se suicidan-
do. O documentário nos ajuda a desvendar as comple-
xidades da vida colorida de Jiang Qing como a esposa 
de um dos mais poderosos ditadores do século XX, 
através de entrevistas com as pessoas próximas a ela e 
imagens inéditas.
Distribuidor: Terranoa

Nosso Nixon – no ar em 15 de agosto
Durante o período em que Richard Nixon foi presidente, 
três dos principais assessores da Casa Branca filma-
vam obsessivamente todos os eventos com câmeras 
Super 8, sem saber que estariam na prisão de Waterga-
te alguns anos depois. Our Nixon (título original) cria um 
retrato íntimo da Presidência, como nunca visto antes, 
através dos olhos de Haldeman, Ehrlichman e Chapin. 
Eles eram jovens, idealistas, dedicados e não faziam 
ideia de que estariam na prisão alguns anos mais tarde. 
Este registro visual único foi apreendido pelo FBI duran-
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te a investigação de Watergate, arquivado em seguida e 
esquecido por quase 40 anos. Este é um documentário 
que apresenta essas filmagens caseiras pela primeira 
vez, além de outras imagens raras.
Distribuidor: Autlook

A Cura de Yalom – no ar em 22 de agosto
Autor de best-sellers, erudito e popular, o existencialis-
ta Irvin D. Yalom é um dos psicoterapeutas vivos mais 
influentes. Este filme é mais do que uma biografia clás-
sica. Viajamos com o Dr. Yalom em uma jornada, atra-
vés de muitas camadas da mente humana, enquanto 
ele compartilha suas ideias e sabedoria. Os livros do Dr. 
Yalom venderam milhões de cópias em todo o mundo, 
e os críticos descrevem-no como alucinante, impressio-
nante, inspirador, assombroso, capaz de mudar vidas.
Distribuidor: Autlook

Albert Falco – no ar em 29 de agosto
Albert Falco foi o principal companheiro de viagem do 
famoso explorador Jacques Cousteau e, muitas vezes, 
fez a parte mais difícil do trabalho: mergulhar. Este 
excepcional documentário trata os oceanos como um 
mundo desconhecido comparável ao espaço sideral e 
põe Falco lado a lado com os primeiros homens que 
pisaram na Lua, em termos de conquistas e riscos en-
volvidos. A história pessoal de Falco é ricamente ilus-
trada, já que as expedições dele com Cousteau foram 
fartamente documentadas através de diários de via-
gem, fotografias e filmes Super 8, aos quais o filme 
tem acesso. Mas o que torna o documentário ainda 
melhor, na minha opinião, é que o diretor não se con-
tenta com a história pessoal que tem nas mãos – ele 
nos prepara para entendê-la da melhor forma possível, 
numa abordagem interdisciplinar, cheia de conteúdos 
transversais bem coordenados, que vejo como “a cara” 
do Canal Futura. Por exemplo, os riscos envolvidos no 
mergulho são explicados em uma passagem de tirar o 
fôlego, intelectualmente falando, que envolve desde a 
Revolução Industrial até o efeito do nitrogênio sobre os 
pulmões e a corrente sanguínea – tudo devidamente 

acompanhado de imagens de arquivo, videografismo 
e uma combinação de offs e depoimentos de especia-
listas que garantem o didatismo na medida certa. Por 
último, a relação de mentor-aprendiz que se constitui 
entre Cousteau e Falco é um ótimo exemplo para o pú-
blico – afinal, o objetivo maior de suas viagens era ob-
tenção de conhecimento. Falco tinha 84 anos e estava 
ativo na luta pela demarcação de reservas ambientais 
marítimas quando gravou seus depoimentos para o fil-
me. Ele faleceu 2 meses depois.
Distribuidor: Terranoa

Cantoras da América Latina – Gal Costa – no ar em 5 
de setembro
Fena Della Maggiora entrevista uma das cantoras mais 
importantes da música brasileira contemporânea. A 
criadora do tropicalismo, junto com Caetano e Gil, re-
corda grandes momentos de sua trajetória e nos deleita 
com algumas de suas canções.
Distribuidor: Canal Encuentro

Cantoras da América Latina – Mercedes Sosa – no ar 
em 3 de outubro
Sua contribuição para a cena artística foi muito mais 
que uma carreira musical. Participou do “Movimento 
del Nuevo Cancionero”, que revolucionou o folclore mu-
sical; divulgou a música de artistas como Víctor Jara, 
Pablo Milanés e muitos outros; propôs um novo uni-
verso sonoro e facilitou o encontro de gêneros como 
o rock e o folclore; transmitiu em sua voz a esperança 
e os ideais de milhões de argentinos. Sua história, suas 
ideias e sua maneira de fazer música a consagraram 
como a voz da América Latina.
Distribuidor: Canal Encuentro

Cantoras da América Latina – Elza Soares – no ar em 
10 de outubro
A brasileira Elza Soares, uma das cantoras mais pecu-
liares e criativas da América Latina, é uma das vozes 
que representam o samba brasileiro – gênero que mes-
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clou com o jazz, o scat e a música eletrônica. Fena Della 
Maggiora em um encontro inesquecível para conhecer a 
história de uma artista com estilo único e para desfru-
tar de algumas de suas interpretações.
Distribuidor: Canal Encuentro

Cantoras da América Latina – Omara Portuondo – no 
ar em 17 de outubro
Influenciada pelas correntes norte-americanas das 
canções românticas e do jazz, Omara Portuondo se 
transformou na “novia del feeling”. De Cuba, Fena Della 
Maggiora nos traz a história da cantora cubana. Sua 
carreira como solista, sua passagem pela orquestra 
Buena Vista Social Club, reflexões sobre a sua música e 
sobre canções, em geral, de todos os tempos.
Distribuidor: Canal Encuentro

Cantoras da América Latina – Chavela Vargas – no ar 
em 24 de outubro
Chavela Vargas revolucionou a ranchera mexicana e a 
enriqueceu com a solidão de duas guitarras e uma voz 
profunda. Desafiadora, foi a cantora do último trago e 
do poncho vermelho, e foi compositora de “Macorina” – 
uma das canções latino-americanas mais importantes 
do continente.
Distribuidor: Canal Encuentro

Músicos da América Latina – Gilberto Gil – no ar em 31 
de outubro
Anedotas, recordações e histórias do grande compo-
sitor brasileiro. As paisagens do Brasil acompanham a 
conversa que Fena Della Maggiora mantém com Gilber-
to Gil. Também, fragmentos de muitas de suas canções.
Distribuidor: Canal Encuentro

Músicos da América Latina – Rubén Blades – no ar em 
7 de novembro
Fena Della Maggiora se encontra com Rubén Blades 
para conversar sobre música, política, desilusões e con-

vicções. O músico panamenho expressa sua esperança 
de que a América Latina desperte e realize o sonho de 
Simón Bolívar.
Distribuidor: Canal Encuentro

Músicos da América Latina – Silvio Rodríguez – no ar 
em 14 de novembro
Uma conversa com Silvio Rodríguez é quase sinônimo 
de uma viagem para Cuba. Passear por seus livros de 
música é atravessar a ilha, a sua história e conhecer sua 
gente. Anedotas, recordações da NuevaTrova Cubana e 
confissões pelas ruas de Havana.
Distribuidor: Canal Encuentro

Músicos da América Latina – Armando Manzanero – no 
ar em 21 de novembro
Uma conversa na qual Armando Manzanero fala de sua 
vida e de sua obra, de suas canções e de seus amo-
res. Enquanto viajamos por paisagens e regiões de sua 
terra, o México, o músico comenta também sobre sua 
infância em Iucatã e sobre sua paixão pelo romantismo.
Distribuidor: Canal Encuentro

CANAL FUTURA
Coordenadora de Núcleo: Tatiana Milanez
Analista de Conteúdo: Ana Chaves de Melo
Produção: Marilia Cruz e Juliana Oliveira

Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles e Paolla 
Guimarães
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Comida Sabida
Em Comida Sabida, o telespectador acompanha 
por um dia os hábitos alimentares e as atividades 
profissionais dos convidados de Cuca Lazzarotto 
e Sérgio Cavalcanti, que comandam a atração. 
Ao final, sabemos quais são os aspectos positi-
vos e negativos dos participantes e conhecemos 
alternativas de alimentação saudável para cada 
perfil acompanhado no programa. 

De Frente pra Vida
Nessa atração, a atriz Neusa Borges fala sobre 
terceira idade. De maneira otimista, ela abor-
da temas como saúde, mercado de trabalho, 
sociabilidade e diversão. O telespectador tam-
bém confere exemplos de pessoas que, após 
completarem 60 anos, continuam vencendo 
desafios e empreendendo reviravoltas positivas 
em suas vidas.

Futura Profissão
O programa tem como objetivo preparar profissionais de nível médio para 
o mercado de trabalho. Vários ofícios são apresentados no Futura Profis-
são, como operador de telemarketing, auxiliar de creche, corretor de se-
guros e agente de viagens, alimento seguro, manutenção automobilística 
e muitos outros, com dicas sobre as condições do mercado.

Inovar para Crescer
Apresentadora do Inovar para Crescer, Dafne 
Michellepis mostra ao público que a tecnologia 
e o investimento em inovação podem ajudar 
micro e pequenos empresários de diversas 
formas. A atração revela como a tecnologia é 
capaz de melhorar a qualidade de produtos e 
serviços, além de gerar mais empregos e renda. 
A série mostra as linhas de financiamento e 
programas de apoio existentes no País e conta 
histórias de sucesso para incentivar a cultura 
da inovação como caminho para o crescimento.19
98

DESTAQUES da programação
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Viva o Povo do Mar
A atração revela para o público o dia a dia dos brasilei-
ros que vivem à beira do mar. Apresentado por Lucélia 
Santos e Oberdan Júnior, o programa também destaca 
o modo como esse povo utiliza os recursos naturais 
e sublinha iniciativas destinadas a conhecer melhor o 
patrimônio natural

Know-How
Apresentado pelo jornalista Gilberto Dimenstein, o 
programa apresenta mensalmente experiências edu-
cacionais vitoriosas nos Estados Unidos. Os episódios 
tratam de temas como publicidade antidrogas e sua 
relação com a educação, o acesso de deficientes físicos 
à escolaridade, cidadania, informatização do ensino e o 
reflexo da educação para a diminuição da violência em 
Nova York.

Mãos à Obra
O programa explica, passo a passo, todas as etapas da 
construção de uma casa, desde a escolha do terreno 
até a cobertura e o acabamento dos cômodos. O teles-
pectador também acompanha dicas sobre como prepa-
rar o concreto, calcular a quantidade de material usado, 
avaliar custos de financiamento e muito mais. 

Óia Só o Perigo
No programa, Nelson Xavier alerta os telespectadores 
sobre os riscos de acidentes domésticos e oferece dicas 
de como evitá-los. O narrador é um personagem popu-
lar, que conta histórias e “causos” em tom de mistério.

Tom da Mata
A obra do maestro Tom Jobim serve de ponto de partida 
para esse programa de educação ambiental. Com apre-
sentação de Sílvia Faro, Paulo Frederico Teixeira, Sílvia 
Pereira Leite e Leandro Leo Silva, a atração estimula 
o desenvolvimento de atividades de proteção ao meio 
ambiente – em especial da Mata Atlântica – e de educa-
ção musical.
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Caillou A partir de situações simples, Caillou, um menino de quatro anos, 
mostra o dia a dia de crianças nesta fase em meio a ações educa-
tivas. O desenho conta ainda com a participação da família dele 
– mãe, pai, avós, vizinhos e seu inseparável gato Gilbert. O seriado 
infantil é baseado nas obras de Christine L’Heureux e ilustrados por 
Hélène Desputeaux. Entre os temas abordados estão a família, com-
portamento social, amizades e sentimentos como ansiedade, medo, 
empatia, tristeza e alegria. O desenho é exibido dentro da faixa Paio 
& Dongo.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

Sinopses por episódio (92 x 22 mi-
nutos):

Caillou Faz Biscoitos / Caillou Não 
Tem Mais Medo / Caillou Odeia 
Legumes / Caillou Está Sozinho / 
Caillou Guarda os Brinquedos – no 
ar em 2 de janeiro 
Neste episódio, a imaginação de 
Caillou não tem limites. Ela trans-
forma uma simples vontade de 
comer biscoito em uma bagunça, 
doce, melada e deliciosa! / Depois 
Caillou faz um novo amigo, seu vi-
zinho Sr. Hinkle, de quem ele tinha 
medo, mas que acaba se tornando 
um grande parceiro de esconde-
-esconde. / Outro dia, Caillou vai 
brincar no parque com Vovô e na 
hora do jantar comem como ursos 

famintos! / Em alguns momentos, 
Caillou se sente meio sozinho e 
tem que usar toda a sua criativida-
de para passar o tempo... / Mas no 
mesmo dia se dá conta de que tem 
tantos brinquedos que, junto com 
Papai, resolve construir uma nova 
caixa para guardar seus jogos.

Caillou na Creche / Os Amigos de 
Caillou / Caillou Aprende a Dirigir 
/ Caillou Entra no Circo / Caillou 
Tem Medo do Escuro – no ar em 3 
de janeiro
Chegou o momento de ir à creche, 
e Caillou está um pouco nervoso, 
mas acaba achando bem divertido, 
pois faz dois bons amigos por lá – 
Leo e Clementine. / Por isso, quan-
do fica se sentindo meio sozinho, 

Vovó o lembra das amizades da 
escola, e também que Gilbert, seu 
gatinho, Rosie, sua irmã, e seus pais 
também são seus amigos, assim 
como ela mesma, Vovó. / No fim de 
semana, Caillou ajuda Papai a lavar 
o carro para irem à praia, que delí-
cia! / Mas às vezes Papai tem que se 
desdobrar para agradar o pequeno. 
Outro dia, Caillou se confundiu e 
acordou achando que iam ao circo. 
Para compensar a frustração, Papai 
inventou uma brincadeira muito le-
gal: um circo em casa mesmo! Ima-
ginação é tudo. / Uma noite, Caillou 
não consegue dormir, com medo de 
sombras e barulhos estranhos. Mas 
Papai mostra que é só o gato Gilbert 
e os galhos da árvore que estão fa-
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zendo essa confusão barulhenta.

Caillou Vai Fazer Compras / Caillou 
se Veste / Caillou na Banheira / 
Caillou Vai ao Médico / Caillou, o 
Irmão Mais Velho – no ar em 4 de 
janeiro
Neva na rua, e Caillou quer fazer 
um boneco de neve. Mas Mamãe 
quer fazer um bolo surpresa e eles 
precisam ir ao mercado comprar os 
ingredientes. Caillou se perde na 
loja... mas tudo acaba bem, com um 
delicioso bolo de boneco de neve! 
/ Caillou decide se vestir sozinho, 
mas não tem roupas limpas. Papai 
sugere que ele se fantasie com algu-
mas de suas roupas velhas. Caillou 
se arruma e ganha até um bigode de 
brinde! / Logo é hora do banho, mas 
Caillou não gosta muito da ideia. A 
menos que um vidro de espuma de 
banho e um barco a motor trans-
formem tudo numa grande farra! 
/ Caillou tem dor de ouvido, mas 
tem medo de ir ao médico. Ele leva 
seu dinossauro para protegê-lo, e a 
consulta vira uma nova brincadei-
ra! / Caillou lembra quando Rosie 
nasceu: todos estavam bem anima-
dos... menos ele, que se sentiu meio 

de lado. Mas tudo melhorou quando 
Caillou começou a ajudar a cuidar 
da sua irmãzinha!

A Camiseta de Ursinhos de Caillou 
/ Caillou e Gilbert / O Esconderijo 
de Caillou / Caillou Dá a Volta no 
Quarteirão / O Presente de Ani-
versário de Caillou – no ar em 5 de 
janeiro
Um dia, Rosie veste a camiseta favo-
rita de Caillou e ele fica bem chate-
ado. Embora ela não lhe sirva mais, 
ele não quer dar a camiseta à irmã, 
e a veste no seu urso de pelúcia. / 
Caillou não tem com quem brincar 
e convoca Gilbert. Só que o gato 
não se interessa pelas brincadeiras 
dele, e Mamãe lhe explica que gatos 
não brincam como humanos! / Na 
casa dos avós, Caillou procura um 
esconderijo para brincar... Vovô lhe 
mostra um cantinho bem especial: 
um buraco na árvore que já foi o es-
conderijo secreto do Papai, quando 
ele tinha a sua idade! / Caillou dá 
sua primeira volta sozinho no quar-
teirão. Ele vê Sarah no skate e pula 
amarelinha, mas se assusta com 
um cachorro e fica feliz de voltar 
para casa e encontrar sua Mamãe. / 
É aniversário de Caillou, e o que ele 
mais quer é ganhar um dinossauro 

especial! Ele brinca bastante com 
os amigos e termina a festa com 
não um, mas dois dinossauros!

Caillou e Boa Noite de Verão / 
Caillou Tem Medo de Cachorro / 
Caillou vai ao Zoológico / Caillou 
na Praia / Caillou e o Dia de Chuva 
– no ar em 6 de janeiro
Caillou não consegue dormir. É 
verão e suas cortinas vão para a 
lavanderia. Mas Vovó inventa um 
lindo céu estrelado de papelão para 
colocar na janela, e assim Caillou 
dorme rapidinho. / Caillou está per-
dendo o medo de cachorros. No 
parque ainda se assusta com um, 
mas, quando vê Vovó cuidando do 
cãozinho de uma amiga, se apro-
xima e começa uma nova amiza-
de. / Falando em bichos, outro dia, 
Caillou vai ao zoológico com sua fa-
mília e se surpreende ao ver que os 
animais também têm suas próprias 
famílias! / Outro passeio bacana é 
na praia, onde Caillou, Rosie, Papai 
e Mamãe fazem um grande castelo 
de areia, veem caranguejo, gaivotas, 
e Caillou entra na água com Papai. 
/ Quando chove, Caillou quer pular 
nas poças d’água lá fora, mas de-
mora tanto a se arrumar que a chu-
va acaba. Mas algumas poças ainda 
o esperam...
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Os Sapatos Novos de Caillou / 
Caillou é um Palhaço / Caillou Jun-
ta as Folhas / O Boneco de Neve 
de Caillou / O Amigo Especial de 
Caillou – no ar em 7 de janeiro
Caillou tem que comprar sapatos. 
Quando vê Sarah correndo rápido 
de tênis, decide que quer sapatos 
assim! Ele escolhe os seus e mos-
tra a Sarah como também pode 
correr rápido. / Caillou quer ir a um 
desfile com cavalos, tambores e 
palhaços, só que Rosie tem medo 
de palhaços! Caillou então tem a 
ideia de mostrar à irmã que palha-
ços são pessoas fantasiadas, será 
que assim ela perderia o medo? / 
É outono, e Caillou e Rosie apro-
veitam para brincar com as folhas 
no quintal. Caillou ajuda Papai a 
juntá-las e brinca de imaginar que 
elas formam as casas de uma ci-
dade. / Já no inverno, Caillou e sua 
amiga Sarah fazem um boneco de 
neve e Mamãe colabora colocan-
do uma bela cenoura em seu nariz 
no final! / Caillou se diverte com 
George, seu amigo invisível. Eles 
disputam uma corrida e quebram 
um vaso. Primeiro, Caillou culpa 
George, mas Papai conversa com 
ele e ele admite que também es-
tava envolvido no “crime”.

O Amigo Grande de Caillou / 
Caillou Aprende a Nadar / As Cores 
de Caillou / Caillou Vai Acampar / 
Caillou Envia uma Carta – no ar em 
8 de janeiro
Caillou tem um novo amigo: An-
dré, um menino grande e meio de-
sajeitado, que sem querer quebra 
a cadeira favorita de Caillou. Ele 

fica chateado, mas é hora do fute-
bol e eles logo esquecem! / Depois 
Caillou vai à piscina com a família, e 
Papai o ensina a nadar. Mesmo com 
um pouquinho de medo, Caillou 
vai melhorando e logo quer nadar 
sozinho! / É hora de visitar a Vovó, 
e Caillou não está de bom humor. 
Mas ele começa a fazer pinturas 
com os dedos com as tintas da 
Vovó, e o humor dela vai mudando 
de cor! / Em seguida, Vovô conta a 
Caillou suas aventuras acampando 
com Papai. Caillou também quer 
acampar assim, e eles armam uma 
barraca no jardim. Mas de noite o 
Vovô tem uma ideia melhor para a 
hora de dormir. / Mamãe fica chate-
ada, pois o carteiro só traz contas. 
Ela adoraria receber uma carta, para 
variar! Caillou e Papai decidem pre-
senteá-la enviando uma bela carta 
pelo correio. Mamãe se emociona! 

A Nova Babá de Caillou / Caillou 
Faz um Novo Amigo / Caillou e Pa-
pai / Caillou Aprende a Patinar / 
Caillou Planta Cenouras – no ar em 
9 de janeiro
Papai e Mamãe vão sair, e Caillou 
não quer ficar com Julie, a nova 
babá. Ele se recusa a jantar com ela, 
mas Julie torna tudo uma brincadei-
ra, e Caillou acaba admitindo que 
ela é legal. / Acontece algo parecido 
quando Caillou conhece Jim no par-
que... o menino quer ser o primeiro 
em tudo, e Caillou fica muito cha-
teado no começo, mas Jim muda 
de atitude, e Caillou acaba se di-
vertindo muito com o novo amigo. 
/ Mamãe e Rosie sairão sozinhas e 
Caillou e Papai terão um dia só de 

garotos. Eles instalam uma pratelei-
ra para Mamãe e vão andar de bici-
cleta, que delícia! / Caillou quer ser 
o patinador mais rápido do mundo, 
mas ainda não consegue ficar de pé 
nos patins. Seus pais o encorajam a 
primeiro segurar na cadeira para se 
apoiar, e logo ele consegue patinar. 
/ Na horta, Vovô e Mamãe ensinam 
Caillou a plantar cenouras. Ele não 
gosta de legumes, mas quer ver as 
cenouras crescendo e descobre que 
ela é até bem gostosinha! 

Caillou Vai a um Parque Temático / 
Caillou e o Ônibus Escolar / Caillou 
e o Café da Manhã Surpresa/ A 
Meia Perdida de Caillou / Caillou 
Procura o Gilbert – no ar em 10 de 
janeiro
Caillou tem um dia maravilhoso 
com a família em um parque no rio 
Niágara, com direito a roda-gigan-
te, algodão doce e, para completar, 
urso de pelúcia de brinde no jogo 
de argolas! / Caillou não frequenta 
a escola, mas quer muito andar no 
ônibus escolar. O motorista então o 
convida a passear com o grupo no 
dia seguinte. Caillou retribui a gen-
tileza com um belo desenho. / Um 
dia, Caillou acorda cedo e decide 
fazer um café da manhã surpresa 
para todos. Dá um trabalhão, e a 
bagunça é grande, mas a iniciativa 
é um sucesso! / Caillou vive mo-
mentos de detetive: primeiro pro-
curando um dos pés de suas meias 
favoritas no porão, onde acaba pre-
so por acidente. Papai vem ajudar 
e também fica preso! Mas Mamãe 
resgata os dois e ainda acha a meia 
perdida! / Depois, quando brinca 
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com o gato Gilbert, acaba perdendo 
o bichano de vista. Mas o folgado 
estava só tirando uma soneca na 
cama de Caillou!

Caillou Vai Trabalhar / A Briga de 
Caillou / Caillou e o Grande Es-
correga / Caillou Fica Mais Velho / 
Caillou Passeia com um Cachorro 
– no ar em 11 de janeiro
Caillou vai trabalhar com Mamãe, e 
aproveita para desenhar bastante. 
Quando Papai vem buscá-lo, lhe 
conta como funcionam os elevado-
res e as portas giratórias. / Clemen-
tine vem brincar com Caillou, mas 
eles se desentendem porque ela 
quer brincar de uma coisa e Caillou 
de outra. Mesmo assim eles conti-
nuam amigos e vão jogar beisebol 
com Billy. / Na pracinha, Clementine 
consegue descer no escorrega das 
crianças grandes. Já Caillou ainda 
tem medo, e é Papai, quando chega, 
que o ajuda a encarar o novo desa-
fio. / Caillou vê um pássaro morto 
e Papai explica que ele morreu por-
que estava velho demais. Caillou 
começa a se preocupar em crescer 
e também ficar velhinho. Papai o 
tranquiliza, pois ainda falta muito 
para isso! / Caillou passeia e brinca 
com o cachorro da amiga da Vovó. 
Ele gostaria de ter um cachorrinho, 
mas ele já tem o Gilbert! Ele aceita 
então se divertir com um cachorri-
nho de brinquedo.

Caillou Cuida da Rosie / Caillou 
Fica Doente / A Ligação de Caillou / 
Caillou Dorme Fora / Caillou Finge 
Ser Bebê – no ar em 12 de janeiro
Mamãe pede que Caillou cuide de 
Rosie enquanto ela descansa. Eles 

desenham, mas Rosie quer dese-
nhar nas paredes e Caillou não dei-
xa. Sem saber o motivo da confu-
são, Mamãe fica brava com Caillou 
e ele acha injusto. / Caillou pegou 
catapora! Ele se coça todo e deve 
tomar banhos para aliviar. Ele vê 
Rosie brincar no jardim e quer ficar 
bom para brincarem juntos, mas 
quando melhora, Rosie pega cata-
pora! / Mamãe está muito ocupada 
e não tem tempo para Caillou. Ele 
se sente deixado de lado, então 
brinca com o telefone de brinque-
do e fala com a Vovó pelo telefone 
de verdade. / Caillou vai dormir fora 
pela primeira vez, na casa do Léo. 
Ele se diverte muito, mas à noite 
tem saudades de casa. Ele liga para 
Mamãe e se sente melhor. E lem-
bra que levou seu ursinho! / Caillou 
acha que Rosie e os bebês têm tra-
tamento privilegiado! Ele se finge de 
bebê. Mas quando Mamãe diz que é 
hora da soneca, ele prefere ter qua-
tro anos!

Caillou Viaja de Avião / Rosie Abor-
rece Caillou / Caillou Vai Observar 
os Pássaros / Caillou e a Boneca / 
Caillou se Machuca – no ar em 13 
de janeiro
É a primeira viagem de avião de 
Caillou e ele está curioso com tudo: 
as janelas, o sistema de música, o 
café da manhã e uma visita à cabi-
ne do piloto: tudo é uma aventura! 
/ Não é fácil ser o irmão mais velho. 
Caillou ama a Rosie e adora ter com-
panhia para brincar, mas ela con-
segue aborrecê-lo, principalmente 
quando ele quer se concentrar para 
ler! / Vovó sempre tem surpresas 

para Caillou. No parque ela lhe mos-
tra os pássaros e, quando chegam 
em casa, ganha da Vovó uma casa 
de passarinhos para observá-los to-
dos os dias! / Caillou tem a ideia de 
maquiar uma boneca da Rosi igual 
à Mamãe, mas é um desastre. Ele 
esconde a boneca e finge que não 
sabe dela, mas logo conta a verda-
de e fica tudo bem. / Caillou cai da 
bicicleta e arranha o joelho. O seu 
orgulho também sai ferido! Para se 
sentir melhor, ele precisa do toque 
especial da Mamãe e de um belo 
curativo com dinossauros.

O Grande Chute de Caillou / 
Caillou, o Explorador da Selva / A 
Apresentação de Caillou / Caillou 
Adora Halloween / O Piquenique 
de Caillou – no ar em 14 de janeiro 
André vem visitar Caillou. Eles ten-
tam jogar futebol, mas Caillou não 
é bom em chutes. Ele quer desistir, 
mas André e Papai o encorajam e 
ensinam, e ele dá o maior chute do 
dia. / Sarah, amiga de Caillou, tem 
uma lupa que faz tudo no jardim 
ficar maior. Eles brincam de explo-
radores e transformam borboletas 
grandes em pássaros e Gilbert em 
um leão. / Leo, Clementine e Caillou 
se preparam para apresentar uma 
peça na creche. Eles gostam de 
usar o figurino e de ensaiar. E ficam 
felizes quando os seus pais vêm 
assistir à apresentação! / É hora de 
gostosuras ou travessuras. Caillou, 
Leo e Clementine se fantasiam e 
vão de porta em porta recolhendo 
muitas gostosuras. Mas é claro que 
seus pais os seguem bem de perti-
nho! / Leo vai ao piquenique da fa-
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mília de Caillou. Depois de comer, 
eles exploram a mata se fingindo de 
cavaleiros. Quando começa a cho-
ver, os “heróis” levam todos a um 
lugar seguro.

Luz das Estrelas, Brilho das Estre-
las / Todos em um Dia de Trabalho / 
O Miado do Gato / Caillou no Espa-
ço – no ar em 15 de janeiro
Caillou visita os avós. A noite está 
cheia de estrelas e Vovô traz o te-
lescópio para apresentar as conste-
lações. / Caillou não quer que Papai 
vá trabalhar, e Papai mostra pesso-
as que trabalham na vizinhança. O 
melhor? Caillou aciona as luzes e a 
sirene do carro de polícia! / Gilbert 
vai ao veterinário. Ele odeia andar 
de carro, e Caillou faz o possível 
para confortá-lo! O pior é quando 
Gilbert vê um cachorro na sala de 
espera. / Caillou brinca de astro-
nauta com Leo e aborrece Rosie. 
Vovô sabe de um novo planetário 
e do prêmio para a melhor fantasia 
espacial. Caillou se anima: o inverno 
é uma surpresa!

O Baú do Tesouro / Vamos Acam-
par / Os Pauzinhos Chineses / Um 
Cachorro Especial – no ar em 16 de 
janeiro
Caillou ajuda Mamãe a limpar o só-
tão e eles encontram um baú cheio 
de coisas inesperadas. / A família vai 

acampar na mata. Caillou se assus-
ta com um peixe, sobe uma monta-
nha com Papai e quer ver um alce 
antes de voltar para casa. / Caillou 
vai jantar na casa de Sarah e co-
nhece novas comidas e uma forma 
nova de comer. É divertido aprender 
a comer com pauzinhos! / Caillou e 
Mamãe conhecem uma mulher no 
parque. Caillou se aproxima porque 
ela tem um cachorro bonzinho que, 
em vez de coleira, usa um cinto es-
pecial. A mulher explica que é cega e 
que o cão a ajuda em muitas coisas.

Caillou Vence o Calor / O Banco de 
Trás / Perdido e Achado / O Natal 
Mágico – no ar em 17 de janeiro
Está quente e Mamãe não deixa 
Caillou ir à piscina! Mamãe percebe 
que o calor deixa todos irritados e 
sugere que brinquem no aspersor 
do jardim. / Caillou, Papai e Ro-
sie estão no carro. O carro quebra, 
sai fumaça do motor e Rosie sen-
te medo. Caillou se diverte com o 
guincho que vem rebocá-los para 
a garagem. / Papai e Caillou acham 
um cachorro perdido e pregam 
cartazes para encontrar o dono. 
O dono aparece, mas Caillou não 
quer devolver o cachorro. / Caillou 
e sua família vão visitar Papai Noel 
e comprar a árvore de Natal, mas 
as árvores acabaram. Eles decidem 

enfeitar a árvore do quintal!

Morro Abaixo / Próxima Parada: Di-
versão / Navegar / Caillou, o Fazen-
deiro – no ar em 18 de janeiro
Mamãe adora esquiar e leva Caillou 
com ela. Caillou fica com medo, 
mas Mamãe o ajuda e ele se diver-
te. Todos da família descem de to-
bogã e tomam chocolate quente. / 
Caillou está animado com a viagem 
de trem, mas logo se sente confi-
nado na cabine. Papai leva Caillou 
para conhecer o trem, mas, na hora 
de dormir, onde está a cama? / 
Caillou acha um barco de brinquedo 
que era do Vovô, mas está quebra-
do e Vovô ia jogar fora. Caillou quer 
consertá-lo. / O Sr. Hinkle convida 
Caillou para visitar a fazenda da 
irmã. Caillou pega maçãs e faz uma 
torta, brinca no celeiro e faz desco-
bertas interessantes.

O Brunch de Domingo / Caillou no 
Resgate / Caillou, e o Beliche / A 
Receita para a Diversão – no ar em 
19 de janeiro
Caillou, Papai e Rosie levam Ma-
mãe para comer no Dia das Mães 
em um restaurante chique. As 
crianças devem se comportar. / 
Gilbert fica preso na árvore e os 
bombeiros vêm salvá-lo. Um deles 
é conhecido de Papai, que, junto 
com Caillou, vai passear no carro 
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de bombeiros. / Caillou e Rosie vão 
dormir com os avós. Vovô arruma 
o beliche para eles. Caillou vai dor-
mir em cima, mas, quando vê como 
é alto, decide ficar com a Rosie. / 
Papai leva Caillou para passar o 
dia com a Vovó, mas não leva a sua 
mochila de brinquedos. Caillou fica 
de mau humor até que Vovó mos-
tra que ele não precisa de brinque-
dos para se divertir!

Os Novos Vizinhos / Caillou Vai 
à Escola / A Cozinha de Caillou / 
Caillou e a Aventura no Mar – no ar 
em 20 de janeiro
O terreno do fim da rua foi vendido. 
Caillou vê tratores chegarem e uma 
casa surgir. Quando vem a mudan-
ça, Caillou descobre que tem dois 
novos amigos. / É o dia dos irmãos 
na escola da Sarah e ela convida 
Caillou para passar o dia com ela. 
Caillou prepara a sua mochila e pas-
sa um dia no primeiro ano. / Mamãe 
prepara uma festa, e Caillou quer 
ajudar, mas Mamãe sugere que ele 
vá brincar lá fora. Sarah aparece, e 
ela e Caillou decidem preparar uma 
festa imaginária. / Outro dia de chu-
va, e ninguém pode vir brincar com 
Caillou. Rosie e Caillou descobrem 
que, com imaginação, a sala vira um 
navio pirata!

O Passarinho / Sem Luz / O Exa-
me de Caillou / Chamada para o Dr. 
Caillou – no ar em 21 de janeiro
Caillou e Sarah acham um pássa-
ro que caiu do ninho. Caillou cuida 
dele e o protege do Gilbert. Logo, o 
pássaro está pronto para voar. / Fal-
ta energia na casa de Caillou e a sala 
se torna um acampamento à noite. 

/ É hora de ir ao dentista, mas Leo 
diz que ouviu coisas horríveis sobre 
dentistas, e Caillou não sabe mais 
se quer ir. Mas o dentista é muito 
gentil, mostra muitas coisas legais e 
dá um prêmio a Caillou. / Caillou ia 
passar um dia no trabalho do Papai, 
mas Papai adoece e fica em casa. 
Caillou fica triste, mas, com a ajuda 
da Mamãe, Dr. Caillou cuida do pa-
ciente e acaba se divertindo.

O Menino e as Abóboras / Caillou 
Entra no Ritmo / Eu Mesmo Fiz / A 
Liquidação de Caillou – no ar em 22 
de janeiro
Vovô e Caillou compram abóboras. 
Caillou escolhe uma abóbora gran-
de para ele e uma pequena para 
Rosie. Em casa, todos entalham 
caretas nelas. / No parque, Caillou e 
Rosie veem músicos tocando. Vovó 
sugere que eles criem uma música 
e, com a sua ajuda, Caillou vê que é 
divertido tocarem juntos. / É Dia dos 
Pais, e Caillou quer dar algo especial 
ao Papai. Com a ajuda do Vovô, ele 
faz um presente. Papai diz que é o 
melhor presente que já ganhou por-
que foi Caillou que fez. / Caillou está 
animado com o bazar da vizinhança 
até saber que tem que contribuir. 
Ele não quer participar com seus 
brinquedos.

Um, Dois, Bum! / O Passeio na 
Mata / A Pintura da Casa / O Dia de 
Ação de Graças de Caillou – no ar 
em 23 de janeiro
A tempestade acorda Caillou e, 
com medo, ele se esconde no ar-
mário. Papai veio salvá-lo, e juntos 
contam os segundos entre o raio e 
o trovão. / Caillou passa o dia com a 

senhorita. Martin, Clementine e Leo 
em uma caminhada na mata. / Pa-
pai pinta a casa, e Caillou quer aju-
dar, mas Papai sugere que ele pinte 
um cartão. Caillou resolve pintar a 
casa de bonecas da Rosie. Tudo vai 
bem até Gilbert se envolver no tra-
balho! / O dia está lindo, e Caillou 
quer brincar no quintal. Mas é Dia de 
Ação de Graças, e todos preparam 
o jantar. Caillou descobre o signifi-
cado de passar o dia com a família 
e agradecer. 

Sorria / Achado Não É Roubado 
/ Caillou Fica sem Voz / Caillou, o 
Grande – no ar em 24 de janeiro
Caillou quer ser o fotógrafo da fa-
mília, mas Gilbert não para quieto, 
o flash faz Rosie chorar, e não dá 
para ver quem está na foto porque 
o dedão ficou na lente. Papai o aju-
da e ele tira boas fotos. / Caillou e 
Leo não acham o avião de Caillou, 
e a busca os leva a encontrar coi-
sas perdidas. Eles devem arrumar 
a bagunça que fizeram e acabam 
encontrando o avião. / Depois de 
tomar chuva, Caillou fica sem voz. 
/ É aniversário do Leo, e Caillou 
fica contente ao saber que have-
rá um mágico. Caillou ganha uma 
moeda mágica, mas fica desapon-
tado quando não consegue fazê-la 
funcionar. Com a ajuda do Papai, 
Caillou, o Grande, faz alguns tru-
ques de mágica.

Os Palhaços / Leia Sobre Isso / Ma-
mãe por um Dia / Caillou Joga Bei-
sebol – no ar em 25 de janeiro
Vovó e Caillou fazem fantoches de 
palhaços com sacos de papel e bar-
bante e montam uma apresenta-

47



ção surpresa para Mamãe e Rosie. / 
Caillou e Mamãe vão à biblioteca para 
ouvir histórias. Caillou rabiscou um 
livro que pegou e está com medo de 
devolvê-lo. / Mamãe ficará o dia fora 
e pede a Caillou para ajudar Papai a 
cuidar da Rosie, e ele sabe o que fa-
zer. Quando Mamãe chega, os irmãos 
estão acordados e Papai dormindo. 
/ Caillou vê que Papai e Vovô estão 
fascinados por um jogo de beisebol 
na TV e quer entender o motivo. Eles 
ensinam Caillou como jogar e logo há 
um jogo de beisebol no quintal.

Os Quadrinhos / Esconde-esconde 
/ Caillou e as Nuvens / A Faxina de 
Caillou – no ar em 26 de janeiro
Caillou e Papai leem o jornal no fim 
de semana. Caillou quer ver os qua-
drinhos, mas uma rajada de vento e 
um gato danado fazem Caillou es-
perar. / Caillou não consegue brin-
car no quarto sem que Rosie inter-
rompa e atrapalhe. Caillou não quer 
brincar com ela, mas, quando ela 
desaparece, a tarde vira brincadeira 
de esconde-esconde. / Caillou, Ma-
mãe e Rosie fazem um piquenique 
e levam uma pipa. Não há vento, e 
Caillou não consegue empiná-la. 
Enquanto espera, ele vê figuras nas 
nuvens, até começar a ventar. / Ma-
mãe e Papai estão ocupados com a 
faxina, e Caillou quer ajudar. Os pais 
delegam a ele uma tarefa.

Caillou e a Fada do Dente / Eu 
Quero Crescer / Caillou e o Frio / O 
Hamster do Leo – no ar em 27 de 
janeiro
O dente da Sarah está mole e ela 
explica a Caillou que ele cairá. Ele 
se assusta, mas ela diz que é um 

dente de leite e que a Fada do Den-
te trará um presente. / Caillou quer 
ficar alto como André. Seus pais 
medem sua altura e mostram como 
ele cresceu, e ele acha que não é 
o bastante. Mas Caillou descobre 
que é útil ser do tamanho que é. / 
Caillou se anima com a primavera, 
mas não gosta de saber que não 
nevará mais. Ele acha um pouco de 
neve e resolve guardá-la. / Caillou 
adora o hamster do Leo e fica ani-
mado quando precisa cuidar dele. 
Logo ele descobre que o animalzi-
nho dá muito trabalho, ainda mais 
com Gilbert por perto!

Três É Demais / Melhoras / As 
Sombras / O Novo Membro da Fa-
mília – no ar em 28 de janeiro 
Caillou, Mamãe e Rosie encon-
tram Leo e Clementine no parque. 
Seus amigos ficam bravos quando 
Caillou acidentalmente destrói o 
castelo e o balde de Clementine, 
mas ele dá o seu próprio balde e 
os ajuda a terminar de construir o 
castelo. / Caillou e Leo brincam de 
astronautas. Leo cai, machuca o 
pé e precisa ir ao hospital. Caillou 
fica preocupado e quer saber o que 
houve. Quando o amigo volta, eles 
podem continuar brincando, porém 
mais tranquilos. / Depois do jantar, 
Caillou, Jason e Jeffrey vão brincar 
de esconder no quintal. Parece di-
vertido, mas, quando o sol se põe, 
as coisas parecem assustadoras. 
/ Caillou, Mamãe e Rosie olham 
umas fotos e falam de quando Gil-
bert era um gatinho.

A Festa Surpresa / O Pesadelo de 
Caillou / Caillou e o Computador / 

A Grande Descoberta de Caillou – 
no ar em 29 de janeiro
Caillou descobre que foi aniversário 
do Vovô e ajuda Vovó a planejar uma 
festa surpresa atrasada. / Depois 
de um pesadelo, Caillou se esguei-
ra para a cama dos pais, que logo 
acordam com o movimento. Os pais 
ajudam Caillou a achar um jeito de 
gostar de dormir no seu quarto de 
novo. / Caillou fica animado com o 
computador que Papai trouxe. Cle-
mentine tem um em casa com jogos 
divertidos. Mas Caillou deve dividir o 
computador com todos da família, 
até com Gilbert! / Quando brincavam 
de dinossauros no quintal, Caillou e 
Leo desenterram o fóssil de um peixe 
e levam para a biblioteca.

Caillou Vai ao Lava a Jato / Longe 
de Casa / Tudo Que Puder Comer / 
Caillou Dorme Tarde – no ar em 30 
de janeiro
Caillou, Papai e Rosie levam o 
carro a um lava a jato. Rosie tem 
medo, mas Caillou explica tudo a 
ela e a conforta. / Um dia, a babá 
Julie traz um atlas e Caillou usa 
a imaginação para transformar a 
casa em uma expedição no deser-
to. / Caillou e Mamãe vão a um pi-
quenique com Clementine e a sua 
mãe. Caillou come demais quando 
prepara a cesta e não consegue 
comer o sanduíche especial que 
Clementine fez para ele. / Caillou 
descobre que os pais darão uma 
festa de adultos e ele quer ficar 
acordado e se divertir também.

O Zoológico no Quintal / Caillou, o 
Caçador de Tesouros / Gente De-
mais / O Canteiro de Morangos – 
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no ar em 31 de janeiro
A excursão para o zoológico é can-
celada, e Caillou, Clementine e Leo 
transformam o quintal em seu pró-
prio zoológico. / A babá Julie traz um 
jogo divertido. Caillou fica confuso, 
mas se diverte quando a caça ao te-
souro começa, e até Rosie participa. 
/ Quando a babá de Caillou se atra-
sa, o Sr. Hinkle e a senhorita Martin 
vêm ajudar e, antes que eles perce-
bam, Caillou está divertindo a casa 
inteira. / Caillou passa o dia colhen-
do morangos com a família de Cle-
mentine e descobre que leva tempo 
para se acostumar a conviver com a 
família de outras pessoas.

A Mala de Caillou / Tente Outra Vez 
/ A Folha / Feliz Ano-Novo – no ar 
em 1º de fevereiro
Caillou vai viajar com a família e 
quer arrumar sua mala, mas não 
consegue colocar tudo lá dentro e 
põe brinquedos em vez de roupas. 
Mamãe o ajuda a tomar decisões. 
/ Caillou acha difícil amarrar os sa-
patos e não tem paciência. Em uma 
aventura com a pipa, ele descobre o 
valor da persistência. / Caillou, Vovô 
e Papai saem para uma caminhada 
na mata. Caillou quer pegar uma 
folha antes que ela toque o chão. / 
Caillou celebra o Ano-Novo Chinês 
com Sarah e conhece Lee-Wun, seu 
primo. Caillou conhece a moeda e 
os pôsteres vermelhos com bons 
desejos. Ele come iguarias chinesas 
e vê a famosa dança do dragão.

A Palavra Cruzada de Caillou / 
Caillou Conhece Robbie / A Pinata 
/ A Promessa de Caillou – no ar em 
2 de fevereiro 

Caillou está de mau humor e cha-
ma tudo de idiota: a cadeira, Gil-
bert. Mamãe pede que ele pare, mas 
Caillou só entende quando Rosie o 
imita. / Caillou se apresenta a um 
menino no parque, mas o menino 
não responde. A mãe dele explica 
que Robbie é surdo e não ouviu. 
Logo Robbie e Caillou se divertem 
juntos e aprendem a se comunicar. 
/ Chega o convite para a festa do 
Xavier com a figura de uma pinata, 
que é um jogo com uma surpresa 
dentro. Caillou quer saber o que é a 
surpresa, mas Mamãe diz que será 
mais divertido esperar o dia da fes-
ta, e ela está certa. / Caillou apren-
de a cumprir promessas.

Uma Surpresa para a Mamãe / 
Caillou Sente Saudades de Sarah / 
Problemas com a Camiseta / Dan-
do uma Mãozinha – no ar em 3 de 
fevereiro 
Papai traz de surpresa para a Ma-
mãe uma foto profissional de 
Caillou e Rosie. Caillou sabe que 
Mamãe adorará a surpresa, mas 
manter o segredo pode ser compli-
cado. / Sarah estará fora por duas 
semanas e Caillou vai sentir sauda-
des. / A camiseta nova de Caillou 
fica manchada de suco de uva, mas 
Vovó a transforma em uma cami-
seta exclusiva. Caillou gosta ainda 
mais dela e está feliz por ser o ar-
tista. / Caillou, Vovó e o cão Rover 
passam o dia em um asilo onde ela 
é voluntária. Caillou conhece mui-
tas pessoas legais e aprende um 
novo jogo de cartas. Rover é um su-
cesso, até que desaparece!

Caillou Luta Karatê / Igual ao Pa-

pai / O Safari de Caillou / Caillou, 
o Caubói – no ar em 4 de fevereiro 
Sarah usa um quimono. Papai a le-
vará à aula de karatê. Sarah mostra 
golpes de karatê a Leo e Caillou. 
Eles brincam de karatê enquanto 
ela está na aula. / Gilbert some com 
a lista de coisas que Papai deve fa-
zer em casa. Caillou está em casa 
com Papai e imita o que ele lembra 
estar na lista. / Caillou quer brincar 
com as cartas de bichos, mas elas 
sumiram. Rosie as espalhou pela 
casa. Caillou e Rosie fingem estar 
em um safári e procuram as cartas. 
/ Jonas, um caubói amigo do Papai, 
convida a família para visitar o ran-
cho. Jonas leva todos em um pas-
seio de carroça, e Caillou ganha um 
chapéu de caubói!

As Moedas de Caillou / O Passeio 
de Canoa de Caillou / Caillou e a 
Escavadeira / Caillou, o Bombeiro / 
Caillou Toma Conta das Horas – no 
ar em 5 de fevereiro 
Caillou vai com Mamãe ao mercado 
e leva suas moedas. Caillou gasta 
seu dinheiro com uma pintura no 
rosto. Ao chegar em casa, ele dá a 
Rosie um balão que ganhou da moça 
que pintou seu rosto. / Caillou, Vovô 
e Papai fazem um passeio de canoa 
e Caillou conhece vários animais. Ao 
voltarem, eles fazem uma fogueira 
e Caillou pode assar marshmallows. 
/ Caillou e Mamãe passam por uma 
construção. Caillou brinca fingin-
do ser uma escavadeira, mas ele 
faz uma enorme bagunça. Então, 
Caillou vai ajudar Papai no quintal. 
/ As torradas queimadas do Papai 
acionam o alarme de incêndio e eles 
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percebem uma ótima oportunidade 
para praticar um exercício simulado. 
À tarde, Caillou brinca de bombei-
ro. / A família vai a um piquenique, 
mas os pais precisam terminar de 
fazer algumas coisas antes de sair. 
Caillou fica impaciente para sair 
logo. Papai dá a Caillou uma mis-
são: avisar quando for meio-dia.

Elefantes! / Caillou e a Ovelha / 
Caillou e os Cachorrinhos / A Famí-
lia de Patos / O Animal de Estima-
ção da Clementine – no ar em 6 de 
fevereiro 
Mamãe, Rosie e Caillou vão ao zooló-
gico. Rosie sente medo dos animais, 
mas logo se acostuma com eles. Ao 
final do passeio, Caillou percebe que 
os animais têm famílias também. / 
Vovó leva Caillou a uma fazenda de 
ovelhas. Caillou conhece Mary e eles 
dão um passeio pela fazenda para 
ver os animais. Caillou ajuda a tra-
zer de volta um carneiro que fugiu. / 
Caillou e Papai vão ajudar o Sr. Hink-
le a construir uma casa de cachorro. 
Caillou conhece os novos hóspe-
des: uma cadela com dois filhotes. 
Quando um dos filhotes desaparece, 
Caillou ajuda a procurá-lo. / Caillou 
e sua família fazem um piquenique 
no parque, quando a bola de Caillou 
cai no lago. Caillou vê uma família 
de patos e quer chegar mais perto 
deles. Quando voltam para casa, há 
uma surpresa para Caillou na hora 
do banho. / Clementine tem um novo 
animal de estimação, mas não conta 
o que é a Caillou para ser surpresa. 
Caillou descobre que é um peixinho 
dourado. Eles alimentam o peixinho 
e brincam com ele.

O Sumiço das Cenouras / Caillou 
Sai Marchando / Quem Está Mu-
gindo? / Siga esse Som / Caixinha 
de Música – no ar em 7 de fevereiro 
Um coelho come as cenouras do 
piquenique, e Caillou e Rosie vão 
atrás dele. Quando eles já estão 
quase desistindo de procurá-lo, 
o coelho aparece. Caillou e Rosie 
descobrem que o coelho pertence 
à irmã do Sr. Hinkle. / Caillou visi-
ta Clementine e fica impressionado 
com Billy tocando tuba. Billy ensi-
na a eles um pouco sobre a tuba e 
eles fazem um jogo musical. Billy 
vai ensaiar com a banda, e Clemen-
tine e Caillou queriam poder ensaiar 
com Billy e seus amigos. / Caillou 
e a família vão a um piquenique no 
campo, mas Caillou acha a viagem 
muito longa. Eles param em um 
posto de gasolina e Caillou vê al-
gumas vacas. Eles resolvem fazer o 
piquenique em uma área perto dali. 
/ Caillou ouve um som estranho. Ele 
olha na sala, no porão, mas o som 
parece vir de outro lugar. Ele segue 
o som e descobre que vem do seu 
quarto: é Gilbert com um brinquedo 
de bebê. / Caillou encontra um ur-
sinho e uma caixa de música no só-
tão. Caillou fica com o urso, e Rosie 
com a caixa, mas quando ele vê que 
a caixa ainda funciona, ele a quer 
de volta. Os dois descobrem como 
brincar juntos.

Caillou e um Dia de Ginástica / 
O Nosso Foguete / Caillou Ajuda 
Vovô / Boliche no Quintal / Caillou 
e o Leite – no ar em 8 de fevereiro 
André convida Caillou para a aula de 
ginástica. Caillou percebe que nem 

tudo é fácil, mas se diverte. Mesmo 
com a dificuldade, Caillou consegue 
fazer o exercício. Em casa, Caillou e 
André brincam de ginástica e, quan-
do Caillou encontra um apito, é a 
sua vez de ser o professor! / Caillou 
e Leo brincam com seus foguetes 
no parque. Rosie acaba quebrando 
a estação espacial e, com a hora da 
soneca se aproximando, eles preci-
sam ir para casa. Caillou fica chate-
ado, mas em casa eles continuam a 
brincadeira. Caillou não quer mais 
que Rosie participe da brincadeira, 
mas com a ajuda da Mamãe eles 
fazem uma linda bandeira para o 
foguete. / Papai e Caillou pegam 
os patins e vão visitar Vovô, mas a 
neve se acumulou na calçada e é 
preciso retirá-la com a pá. Caillou 
encontra uma maneira de se diver-
tir, fazendo castelos de neve. / Vovô 
faz um boliche com garrafas e uma 
bola no quintal para Caillou e Rosie. 
Vovô ensina Caillou e Caillou ensi-
na Rosie. Eles se divertem e, para o 
lanche, Vovó fez pequenos troféus 
para eles. / Caillou derrama o res-
to do leite antes que Rosie pudesse 
comer seu cereal. Caillou e Mamãe 
saem para comprar leite, mas quan-
do voltam Caillou fica desapontado 
porque há pouco cereal. Rosie divi-
de o cereal com Caillou e eles to-
mam lanche juntos.

Dançando na Casa da Vovó / O Mis-
terioso Cartão de São Valentin / O 
Jogo de Beisebol / Trenó Puxado 
por Cães – no ar em 9 de fevereiro 
Está chovendo e Caillou está chate-
ado porque não poderá ir ao parque 
com Vovó, mas tudo muda quando 

50



Vovó o ensina a dançar, e logo Caillou 
está criando seus próprios passos 
de dança. / É Dia de São Valentin, 
e Caillou vai a uma festa na casa do 
Leo. Caillou preparou cartões para 
os amigos com a ajuda da Mamãe e 
ele acabou ganhando um cartão de 
um admirador secreto! Uma investi-
gação revela: sua irmã é a admirado-
ra secreta. / Caillou, Rosie e Mamãe 
vão ao parque torcer pelo time de 
beisebol do Papai. Caillou também 
quer jogar e fica agitado. Mas como é 
pequeno demais para jogar, ele par-
ticipa ajudando com a água e faz um 
ótimo trabalho. / Caillou e a famí-
lia vão brincar de trenó. Caillou fica 
curioso com o trenó puxado por um 
cão e se espanta porque o cão obe-
dece às ordens do dono, e obedece 
até Caillou!

O Convidado Que Ficou para Dor-
mir / Brincadeiras no Parque / O 
Barracão de Açúcar / O Mistério do 
Inverno / Um Divertido Dia na Neve 
– no ar em 10 de fevereiro 
Leo vai dormir na casa de Caillou. 
Mamãe, Papai e Caillou dão a ele um 
saco de dormir e escova de dentes. 
Mas Leo sente saudades de casa. 
Então, Caillou empresta seu pijama 
de dinossauro favorito. / Caillou vai 
ao parque com a senhorita Martin e 
os amigos. Eles fazem uma corrida 
de saquinhos de feijão. Caillou des-
cobre que não precisa ganhar para 
ficar orgulhoso de si mesmo. / A 
família de Caillou vai ao rancho do 
Jonas, que os leva a uma floresta de 
bordos. Caillou descobre que a seiva 
da árvore é coletada e ajuda na cole-
ta. / Os gêmeos, Jason e Jeffrey, vêm 

brincar na neve com Caillou. Eles 
brincam e fazem rastros na neve, 
quando veem rastros menores entre 
as árvores. Eles fazem uma investi-
gação e descobrem que é um esquilo 
levado que os faz correr pelo quintal 
atrás dos seus rastros. / Caillou, Ro-
sie e Mamãe vão ao parque. Caillou e 
André decidem construir um forte na 
neve. Sarah aparece, e os meninos 
põem o forte à prova em uma guerra 
de neve.

O Prato Favorito de Caillou / Brin-
cando na Lama / Todos a Bordo! / A 
Casa do Gilbert / Eu Quero Sorve-
te! – no ar em 11 de fevereiro 
Vovó deu a Caillou um prato es-
pecial. Caillou gosta do prato que 
ganhou da Vovó e fica triste quan-
do não acha o prato, pois Rosie o 
escondeu quando brincava com os 
potes. / Está chovendo, mas Caillou 
se diverte na chuva, mesmo que 
ninguém queira ir com ele. Um pás-
saro pega uma minhoca, e Caillou 
encontra uma também. Leo o cha-
ma para brincar, e ele vai até a casa 
de Leo com a sua minhoca. / Caillou 
vê uma foto do Papai menino e um 

trenzinho. Ele e Papai acham o trem 
no porão do Vovô, e Caillou se di-
verte. Vovô tira uma foto de Caillou 
que vai para o álbum com a foto do 
Papai. / Caillou vê uma casa de ca-
chorro, acha que Gilbert gostaria de 
ter uma casa e faz uma casa com 
caixa de papelão e lápis de cor. / No 
parque, Caillou quer um sorvete, 
mas o sorveteiro foi embora. Caillou 
reclama com Papai e, quando toca a 
sineta da bicicleta, Papai sugere que 
Caillou seja o sorveteiro!

O Super Caillou! / O Passeio de Me-
trô / Caillou Vence a Corrida / Tão 
Boa Quanto uma Nova / Eu, Robô 
– no ar em 12 de fevereiro 
Caillou ama o seu livro do “Supe-
rurso”. Papai lê para ele. Caillou in-
venta uma história: “Superurso” e 
“Ursinho” perseguem o vilão Gilbert, 
ou “Malvado-Bazoo”. Mamãe perde 
as chaves do carro, e o “Superurso” 
é rápido em encontrá-las. / Caillou 
aprende a lidar com uma mudança 
nos planos: Papai precisa do carro, 
e Caillou e Mamãe devem pegar o 
metrô. Ele vê que mudar os planos 
pode ser divertido. / Caillou joga um 
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jogo com Mamãe. Ele se aborrece 
quando percebe que ela irá ganhar 
o jogo no próximo movimento e 
tenta mudar as regras, mas Mamãe 
permanece firme. Caillou vai brin-
car sozinho. Ele aposta uma corri-
da com Ursinho, com Gilbert e, por 
fim, com Rosie, que usa um truque! 
/ Caillou vê a bicicleta nova do Leo 
e quer que a sua também seja espe-
cial. Papai sugere que eles limpem 
a bicicleta, e Caillou aceita na hora! 
Eles decoram a bicicleta e Mamãe 
coloca nela uma nova buzina. / Sa-
rah mostra a Caillou e Leo seu robô 
com controle remoto, e os meninos 
se divertem sendo robôs e se reve-
zando no “controle”.

O Parque Aquático de Caillou / 
A Pescaria / Brincando de Lavar 
Roupa / Test Drive de Caillou / Um 
Ótimo Nadador! – no ar em 13 de 
fevereiro 
Caillou vê um folheto de um parque 
aquático e quer ir, mas Mamãe diz 
que não é um bom dia. E surge a 
ideia de criarem um parque aquá-
tico no quintal! / Caillou aprende 
sobre paciência quando vai pescar 
com Papai e Vovô. Ele vai conse-
guir esperar o bastante para pegar 
um peixe? / Vovó cuida de Caillou, 
e ele quer que ela brinque com ele. 
Vovó tem uma ideia: por que ele não 
ajuda com as roupas? Ela faz disso 
uma brincadeira e Caillou quer brin-
car de novo! / O carro da família 
quebra, e eles querem comprar um 
novo. Depois os pais decidem con-
sertar o carro, e Caillou fica feliz. / 
Caillou sabe o que é deficiência fí-
sica, quando conhece Tammy na 

piscina, uma menina na cadeira de 
rodas, mas ele nem nota, vê apenas 
que ela é uma ótima nadadora!

A Corneta de Caillou / O Imen-
so Carvalho / Sare, Sr. Hinkle / O 
Grande Barco – no ar em 14 de fe-
vereiro 
Sarah dá a Caillou uma corneta, e 
ele não para de tocá-la. Nem todos 
querem escutar, e Caillou fica triste, 
até Papai levá-lo ao parque. / O Sr. 
Hinkle precisa cortar uma árvore, 
e Caillou teme que a árvore do ba-
lanço seja a próxima! Papai decide 
plantar uma árvore nova e Caillou 
aprende sobre árvores. / Caillou se 
veste de carteiro para levar uma car-
ta entregue por engano ao Sr. Hink-
le e vê que ele está doente. Caillou 
faz um cartão e, junto com Mamãe, 
leva o cartão e uma canja ao vizinho! 
/ Caillou e a família vão passear no 
barco da amiga da Mamãe, Helen. 
Caillou se espanta ao ver que o bar-
co parece uma casa, aprende sobre 
ventos e velas e até pilota o barco.

Uma Brincadeira para Todos / Au-
las de Patinação / Caillou Vira Gar-
çom / Adesivos / Roupas Novas – 
no ar em 15 de fevereiro 
O parque está fechado e os amigos 
de Caillou vão brincar na sua casa. 
Eles não querem dividir os brinque-
dos. Caillou fica bravo e deseja que 
todos vão embora. Mamãe propõe 
um jogo em que todos possam brin-
car. / Quando Mamãe leva Sarah 
para a aula de patinação, Caillou de-
cide que também quer patinar! Mas 
ele descobre que é mais difícil do 
que esperava. / Mamãe e Papai vão 
a um restaurante, e Caillou também 

queria ir. Ele fica muito desaponta-
do, até que a babá Julie sugere que 
eles tenham seu próprio restauran-
te. / Caillou quebra um brinquedo 
por causa da bagunça que está o 
seu quarto. Mamãe sugere uma 
maneira divertida de ajudar a arru-
mar a casa: usando adesivos e uma 
tabela. / Caillou se veste e aprende 
o que e como vestir. Ele vê Vovô e 
Papai de terno e gravata e usa suas 
roupas de rapazinho também.

Onde eu Moro / Um Bom Amigo / 
Faça como Eu / Bem na Hora / Sr. 
Consertador – no ar em 16 de fe-
vereiro 
O convite para a festa da Clementi-
ne acaba indo parar acidentalmente 
na casa da Sarah, e Caillou apren-
de a diferença entre endereços e 
fala seu endereço à Clementine. 
/ Leo esquece seu dinossauro no 
parque, Papai e Caillou vão procu-
rá-lo, mas só com um pôster nos 
Achados e Perdidos Caillou conse-
gue encontrar Dino! / Clementine 
diz que gosta do irmão Billy porque 
ele ensina coisas a ela. Caillou quer 
ensinar algo a Rosie, mas é difícil. 
Mamãe sugere a música do A-B-C. 
/ A enrolação de Caillou faz com 
que ele, Mamãe e Rosie se atrasem 
para chegar ao parque. Papai suge-
re uma brincadeira, e Caillou não se 
distrai e vai deitar a tempo de ouvir 
três histórias. / A máquina de lavar 
está quebrada, e Caillou ajuda Bob, 
o mecânico. Inspirado, Caillou tam-
bém ajuda Papai a consertar a per-
na do banquinho.

Cadê o Gilbert? / Onde Foi Que Eu 
Deixei? / Perdido na Selva – no ar 
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em 17 de fevereiro 
Gilbert sumiu e Caillou está muito 
preocupado. A procura por Gilbert 
na vizinhança não deu em nada. 
Caillou pensa sobre como seria ter 
outros animais, mas conclui que 
Gilbert é o animal perfeito para 
ele. Quando voltam para casa, Gil-
bert espera por eles. / Após um 
dia no parque com Jeffrey e Jason, 
Caillou vê que perdeu seu carrinho 
de brinquedo. Mamãe sugere ele 
se lembrar do último lugar em que 
viu o carro. Quando voltam à sor-
veteria, descobrem que a garçonete 
o achou. / Caillou aprende sobre a 
floresta na creche e acha que lá se-
ria um bom lugar para brincar de es-
conder. Leo se esconde, e os outros 
fingem ser animais. Caillou segue as 
pistas e encontra seu amigo Leo.

O Melhor de Todos / Mais Forte a 
Cada Dia / Rodinhas Nunca Mais – 
no ar em 18 de fevereiro 
Quando Clementine aparece com 
uma medalha que ganhou na nata-
ção, Caillou também quer ter uma. 
Vovó cria jogos e os vencedores 
ganham medalhas. Ele ganha uma 
medalha no jogo do “ganha quem 
não sorrir”. / Quando um novo tre-
pa-trepa é instalado no parque, 
Caillou fica triste, pois não conse-
gue subir tão rápido quanto Leo. 
Ele descobre que, para crescer e fi-
car forte, precisa se alimentar bem, 
se exercitar e dormir bem. Quando 
Clementine e Billy se juntam a eles, 
Caillou descobre que consegue su-
bir na bicicleta do Billy, o que não 
conseguia no ano anterior. Caillou 
descobre que fica mais forte a cada 

dia. / Na bicicleta com rodinhas, 
Caillou não consegue acompanhar 
Sarah. Ele decide tentar andar sem 
as rodinhas, mas acaba desistindo. 
Papai diz que não tem problema em 
colocar as rodinhas de volta na bi-
cicleta. No dia seguinte, Sarah apa-
rece com novos patins, e agora ela 
acompanha a velocidade de Caillou.

Caillou, o Construtor de Estradas 
/ A Aventura de Caillou em uma 
Construção / Uma Casa no Céu – 
no ar em 19 de fevereiro 
Depois do temporal, o parque da 
creche está imundo. As crianças se 
unem para limpá-lo. Quando termi-
nam, resolvem fazer uma estrada 
na caixa de areia. Com muita cria-
tividade, eles constroem, além da 
estrada, uma ponte e até um túnel. 
/ Papai e Vovô ajudam a construir 
uma casa para uma família carente 
e Caillou ajuda com os sanduíches. 
Caillou conhece Frankie, que mos-
tra a ele onde vai ser seu quarto 
novo. / Mamãe leva Caillou para vi-
sitar uma amiga e seu filho, Kevin, 
que moram em um prédio! Ele gosta 
de andar de elevador e da vista da 
cidade que parece um formigueiro.

Caillou Sabe Ajudar / Caillou, o 
Bombeiro / Caillou: ao Resgate – 
no ar em 20 de fevereiro 
Rosie não consegue dormir, pois 
os dentes estão nascendo. Caillou 
resolve ajudar, canta uma música 
e encontra seu coelhinho, mas só 
depois de contar uma história é que 
ela dorme. / O chefe dos bombeiros 
visita a creche de Caillou para ensi-
nar às crianças sobre o simulado de 
incêndio. Caillou vai dar uma volta 

no caminhão dos bombeiros e diz 
que será bombeiro quando cres-
cer! / Rosie esconde os carrinhos 
de Caillou entre as almofadas do 
sofá. Leo e Caillou fazem disso uma 
brincadeira e salvam os carros do 
esconderijo.

Caillou e o Grande Escorrega / 
Caillou, o Marinheiro / Caillou e os 
Bichinhos Nojentos – no ar em 21 
de fevereiro 
As crianças da creche vão nadar. 
Pela primeira vez, Caillou descerá 
no toboágua e está com medo, mas 
ele usa toda sua coragem e des-
cobre como é divertido! / Papai e 
Mamãe vão a uma festa. Vovô vem 
tomar conta de Caillou e de Rosie 
e traz um livro sobre veleiros e um 
telescópio. Caillou se assusta com o 
temporal, mas finge ser um capitão 
que não tem medo de temporais! 
/ Rosie não gosta de insetos, mas 
Caillou gosta, pois aprendeu sobre 
eles na creche. Ele mostra à irmã 
os insetos diferentes que vivem no 
jardim, e Rosie passa a gostar tanto 
dos insetos quanto Caillou gosta. 

Flocos de Neve / Caillou Dá uma 
Tacada e Faz Gol! / Caillou Anda de 
Trenó – no ar em 22 de fevereiro 
Caillou espera ansiosamente pela 
primeira neve do inverno. Quando 
ela chega, Caillou vai brincar lá fora. 
Ele e Sarah observam detalhada-
mente os flocos de neve e logo vão 
pra dentro de casa para criar flocos 
iguais no papel. / Caillou quer jogar 
hóquei com Billy e seus amigos, mas 
vê que não consegue jogar com me-
ninos maiores. Papai diz a Caillou 
para treinar para ser um bom joga-

53



dor. Caillou vai à casa do Leo para 
praticar. / Mamãe não acha o trenó 
de Caillou para a excursão da cre-
che. A senhorita Martin diz que uma 
caixa de papelão desliza na neve tão 
bem quanto um trenó, então Caillou 
vai decorar a sua caixa. Quando ele 
percebe que a caixa funciona bem 
como um trenó, ele se diverte muito.

Caillou Toca Bateria / A Fanfarra de 
Caillou / Caillou Canta – no ar em 
23 de fevereiro 
Billy ganhou uma bateria e não dei-
xa Clementine e Caillou tocarem 
porque são pequenos. Os dois es-
tão decididos a provar a Billy que 
ele está errado, e ele os deixa tocar. 
/ Uma banda de verdade passa pela 
creche de Caillou, e as crianças que-
rem criar uma igual. Elas encontram 
alguns instrumentos na sala de aula 
e Emma faz chapéus. Caillou lidera 
a marcha pelo pátio como em uma 
banda de verdade. / No show de ta-
lentos da creche, Caillou quer can-
tar, mas Clementine escolhe a mes-
ma música. Quando Clementine 
esquece algumas partes da música, 
Caillou sugere uma dupla. O núme-
ro deles é o grande sucesso! 

Mostre e Conte / Caillou, o Mágico / 
O Castelo de Caillou – no ar em 24 
de fevereiro 
Caillou vai levar para a creche algo 
para mostrar e contar e tenta pen-
sar em algo legal. Rosie é a melhor 
em surpreender os outros, e Caillou 
resolve levá-la. / Vovó mostra um 
truque de mágica a Caillou e ele de-
cide ser mágico. Ele treina um tru-
que: fazer Rosie desaparecer! Mas 
fazer Rosie reaparecer pode ser um 

desafio, ainda mais quando Gilbert 
está no caminho. / Caillou quer brin-
car de castelos e dragões. Mamãe 
sugere que ele brinque com Rosie. 
Caillou e Rosie constroem um cas-
telo com caixas de papelão. Gilbert 
não quer ser o dragão, e os pais 
aceitam o papel. Todos se divertem.

Caillou na Antártica / Caillou e o 
Fundo do Mar / Caillou no Pântano 
– no ar em 25 de fevereiro 
Caillou brinca com Jeffrey e Jason 
e é derrubado sem querer. Ele fica 
chateado até perceber que foi um 
acidente. Como está calor, Papai dá 
sorvete a eles, e Caillou imagina que 
está no Polo Sul com pinguins! / Há 
uma nova menina na creche chama-
da Lee Wun, mas ela é tímida e não 
fala com ninguém. A senhorita Mar-
tin leva um aquário para mostrar às 
crianças, e Caillou percebe que Lee 
Wun sabe muito sobre peixes. Ela 
fala o que sabe e faz novos amigos. 
/ A família ia à praia, mas acaba em 
um caminho que leva a um pânta-
no. Caillou fica desapontado até 
prestar atenção nas criaturas que 
vivem lá.

Aventura Magnética / Caillou, o Ca-
çador de Dinossauro / Caillou, o As-
tronauta – no ar em 26 de fevereiro 
Caillou brinca com ímãs e aprende 
muito sobre eles, sobre o que eles 
atraem e o que não atraem. Com 
as lições, Caillou usa o ímã para pe-
gar um prego atrás da bancada para 
Papai. / Todos da família vão ao mu-
seu para ver os dinossauros. Caillou 
aprende sobre diferentes dinossau-
ros. Quando ele se perde da família, 
sabe que deve esperar até Mamãe 

encontrá-lo. Quando ele percebe 
que perdeu Rexy, refaz seus passos 
até encontrá-lo. / Caillou quer brin-
car com Clementine e Xavier no pá-
tio da creche, mas ela quer brincar 
de ursinho, e Xavier, de astronauta. 
A senhorita Martin fala sobre astro-
nautas, e Caillou inventa uma brinca-
deira com ursos e astronautas para 
que todos possam brincar juntos.

Caillou Bibliotecário / Caillou Ado-
ra Livros / Caillou, o Contador de 
Histórias – no ar em 27 de fevereiro 
Caillou e Rosie vão à biblioteca. Eles 
brigam e rasgam um livro sem que-
rer. Caillou não quer contar à biblio-
tecária, mas toma coragem para fa-
zê-lo. A bibliotecária é gentil e Caillou 
a ajuda a consertar o livro. / Caillou 
volta da biblioteca e quer ler o livro 
de pirata, mas é difícil achar um lugar 
calmo. Caillou acha o local perfeito: 
o seu armário! / Está chovendo e as 
crianças não podem sair para o pátio. 
Caillou inventa uma história, na qual 
um super-herói faz parar a chuva – é 
o Super Caillou! A senhorita Martin 
sugere fazerem um livro: ela escreve 
e Caillou faz as ilustrações. Quando 
Mamãe vem buscá-lo, ele mostra a 
ela o seu livro.

Um Presente para a Mamãe / 
Caillou, o Cozinheiro / Caillou, o 
Pintor – no ar em 28 de fevereiro 
O dia da Mamãe está difícil. Ela não 
encontra as chaves do carro e depois 
o carro não liga. Na creche, Caillou 
decide fazer um desenho do sol para 
derreter a neve e alegrá-la! / Jeffrey e 
Jason vão até a casa de Caillou para 
jantar. É dia de fazer pizza! Mas eles 
querem usar ingredientes diferentes, 
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e Caillou fica chateado, achando que 
eles estão fazendo errado. As pizzas 
ficam boas e Caillou aprende que 
cada um tem um jeito de fazer as 
coisas. / Caillou quer pintar algo para 
Vovó usando todas as suas cores e 
formas preferidas, mas ele não sabe 
exatamente o que pintar. Mamãe 
fala para Caillou que ele não precisa 
pintar uma figura, e Caillou faz a sua 
pintura abstrata. Rosie e Papai pren-
sam uma flor para ela. Vovó gosta 
dos presentes artísticos que ganha.

Capitão Caillou / O Som Mais Alto / 
O Primeiro Casamento de Caillou – 
no ar em 1º de março
No dia da ida ao parque, Papai tem 
um presente para Caillou: um barco 
a vela de controle remoto. Caillou 
está ansioso para apostar corrida no 
lago. Mas sua ansiedade em vencer 
a corrida faz com que o barco vire. 
Ele fica triste porque não venceu a 
corrida, mas se diverte mesmo as-
sim. / É hora da soneca da Rosie, e 
Mamãe pede a Caillou que vá brincar 
lá fora, pois ele está fazendo muito 
barulho. Ele repara nos barulhos do 
lado de fora. Papai diz que há um 
som ainda mais alto e o leva perto 
do aeroporto. Aviões decolando fa-
zem muito barulho! / Jonas, amigo 
do Papai e da Mamãe, vai casar. As 
crianças estão ansiosas: Caillou le-
vará as alianças e Rosie levará as 
flores. Caillou aprende a dizer “com 
licença”, e é muito útil quando as 
alianças caem entre os convidados!

Caillou Vai às Compras / Caillou 
Vai Colher Maçãs / A Fantasia de 
Halloween de Caillou – no ar em 2 
de março

Os lápis de Caillou estão todos que-
brados ou no fim, e Mamãe sugere 
irem à loja. Caillou ajuda Mamãe a 
lembrar de todos os itens da lista. 
Eles encontram Sarah, e Caillou 
a ajuda a encontrar tudo o que ela 
precisa para a volta às aulas. / A 
creche de Caillou visita um pomar 
de macieiras. As crianças adoram 
aprender sobre maçãs e pegá-las 
também. Eles tomam um delicioso 
suco de maçã. No caminho de vol-
ta, as crianças tiram uma soneca! 
/ Com o Dia das Bruxas chegando, 
Caillou não sabe que fantasia esco-
lher. Ele vê uma pele azul falsa e de-
cide: ele será um monstro azul! Os 
pais o ajudam com a fantasia. Seus 
amigos acham Caillou um monstro 
assustador!

Xô, Xô, Passarinho, Voa para Lon-
ge! / A Viagem de Carro de Caillou 
/ Caillou e o Dragão – no ar em 3 
de março
As aves comem as sementes que 
Mamãe e Caillou plantaram no 
novo jardim, e eles têm a ideia de 
fazer um espantalho. Os pratos ba-
rulhentos da Rosie são o toque final 
para espantar todos os pássaros! 
/ A família viaja de carro. Papai diz 
que eles não sabem para onde vão, 
só descobrirão o que vão encon-
trar. Caillou acha estranho e pensa 
se viajar assim pode realmente ser 
divertido. Na parada para o lanche, 
Caillou vê um caminhão, e depois 
anda em uma balsa. Caillou con-
clui que as viagens sem destino são 
as mais divertidas! / A creche de 
Caillou recebe um convidado es-
pecial, Alan, que tem Síndrome de 

Down. Caillou o ajuda quando pre-
cisa, mas, na hora de encenar uma 
peça, Alan rouba a cena atuando 
como dragão.

A Surpresa de Caillou / Uma Sur-
presa para a Tia Anne / Festa do 
Pijama Surpresa – no ar em 4 de 
março
Caillou quebra a xícara preferida 
da Mamãe. Vovó sugere que eles 
façam uma xícara nova para ela. 
Caillou vai à aula de cerâmica com 
Vovó e aprende a fazer uma xícara 
e a pintá-la. Ele fica ansioso por ter 
de esperar a xícara ficar pronta, mas 
a espera vale a pena. Mamãe ado-
rou a xícara nova! / Caillou descobre 
que o aniversário da senhorita Mar-
tin está chegando e resolve fazer 
algo bem legal para ela. Ele, Leo e 
Clementine farão uma festa surpre-
sa. Mamãe prepara bolinhos e ensi-
na as crianças como fazer flores de 
papel colorido. A festa é um suces-
so! / Sarah está na casa de Caillou, 
quando um temporal faz com que a 
energia caia. Eles ficam com medo 
no começo, mas, depois que as ve-
las são acesas, tudo vira uma aven-
tura. Sarah dorme lá, e eles fingem 
que estão acampando.

Caillou, o Paciente / Caillou, o Po-
licial / O Amigo do Vovô – no ar em 
5 de março
Caillou rala o joelho enquanto está 
brincando. Mesmo com dor, ele 
gosta da atenção que Mamãe e Ro-
sie dão a ele. Ele não tem certeza se 
vai poder voltar a correr, até o mo-
mento em que olha pela janela e vê 
Leo e Clementine indo ao parque. 
/ Quando o semáforo localizado 
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perto da creche quebra, um policial 
vem coordenar o trânsito. Caillou 
observa e aprende como os policiais 
ajudam as pessoas, e decide que 
também quer ajudar. Caillou acha 
um apito, mas seus amigos não 
querem seguir suas orientações. / 
Vovô leva Caillou para conhecer seu 
amigo George, que conta histórias 
de quando Vovô era jovem. Caillou 
ainda convence os dois a brincar de 
esconder!

Caillou no Coral / Festa na Escola / 
A Véspera de Natal de Caillou – no 
ar em 6 de março
Caillou sai pela primeira vez com 
a família toda para cantar músicas 
de Natal. Ele acha muito diverti-
do o fato de poder ficar acordado 
até tarde e surpreender os amigos 
com canções! Eles terminam a noi-
te cantando no asilo de idosos. / 
É um dia muito especial na creche 
de Caillou porque estão falando do 
Natal e das diversas formas como 
ele é celebrado. As crianças levam 
objetos natalinos e Caillou leva uma 
meia de Natal. Depois, as crianças 
fazem um forte na neve. / É véspera 
de Natal e Caillou não vê a hora de 
a noite chegar! Ele quer ficar acor-
dado para ver o Papai Noel, mas é 
mais difícil do que ele pensava. Pela 
manhã, ele vê que suas meias estão 
lotadas de gostosuras!

Caillou e o Dia da Amizade / Olá, 
Primavera! / Caillou e o “Primeiro 
de Abril” – no ar em 7 de março
No Dia da Amizade, Papai surpre-
ende Mamãe com lindas rosas. Na 
creche, as crianças fazem cartões 
para os amigos, mas Caillou fica 

triste quando perde o cartão do 
Leo. A senhorita Martin o ajuda a fa-
zer outro cartão! / Caillou fica triste 
quando seu boneco de neve derrete 
por causa da primavera. No parque, 
ele vê as coisas boas da primave-
ra, como os pássaros, o clima mais 
quente e as coisas que ele pode fa-
zer no quintal, e fica feliz com a sua 
chegada. / Papai faz uma traves-
sura do dia 1º de abril com Mamãe, 
adiantando todos os relógios em 
uma hora. Eles explicam o que é o 
1º de abril a Caillou, que quer entrar 
na brincadeira. Ele consegue pregar 
boas peças na Mamãe e no Papai.

Um Dia Agridoce / O Show de Fan-
toches de Caillou / A Coleção de 
Caillou – no ar em 8 de março
Caillou ajuda Vovó a regar as plan-
tas no jardim. Eles ficam com sede, 
mas não tem suco na geladeira. En-
tão, Vovó mostra como fazer suco 
com a fruta, e o suco fica delicioso. / 
Caillou, Jason e Jeffrey fazem fanto-
ches na creche e decidem fazer um 
show para a turma no dia seguinte. 
De manhã, Caillou vê que pegou 
sarampo da Rosie e não vai à cre-
che. A turma vem visitá-lo, e o show 
acontece, afinal, pela janela da sala. 
/ Caillou começa a colecionar pe-
dras como um hobby. Vovô também 
tem uma coleção de pedras, e eles 
vão passear pelo quarteirão, onde 
ele vê um trabalhador quebrando 
pedras grandes em pedaços meno-
res. Caillou dá uma pedra ao Vovô e 
descobre o local perfeito para colo-
car suas pedras.

A Refeição de Caillou / Caillou Joga 
Boliche / A Árvore de Caillou – no ar 

em 9 de março
Caillou faz pizza com a família para 
o jantar e descobre que a pizza fei-
ta em casa pode ser tão boa quan-
to a que eles pedem para entregar 
em casa... e é divertido de se fazer! 
/ Caillou se sente inseguro para jo-
gar boliche, até que vê o quanto sua 
amiga Sarah se diverte enquanto 
joga. Caillou decide experimentar e 
acaba gostando! / Papai vai cortar 
uma árvore que está em decompo-
sição e Caillou fica chateado. Onde 
os pássaros e os esquilos vão viver? 
Ele e Papai fazem uma visita a uma 
fazenda de árvores, onde eles com-
pram uma grande árvore nova para 
substituir a antiga.

Os Patins de Caillou / Ajudando a 
Senhora Howard / A Escalada de 
Caillou – no ar em 10 de março
Caillou quer aprender a andar de 
patins, até que percebe que a pa-
tinação é muito difícil. Com um 
pouco de ajuda e orientação de seu 
amigo Daniel, Caillou decide conti-
nuar praticando, assim suas habili-
dades vão melhorar – como aconte-
ceu com Daniel! / A senhora Howard 
torceu o tornozelo e Caillou quer 
ajudá-la em casa, mas fica preocu-
pado, achando que sua “ajuda” tal-
vez esteja atrapalhando. Até que a 
senhora Howard explica que, só por 
estar ali, como amigo, Caillou tem 
sido uma grande ajuda. / Mamãe 
leva Caillou e Clementine a uma 
parede de escalada interna, mas 
Caillou não quer nem tentar esca-
lar. Mas tarde ele supera o medo, 
levando as coisas, literalmente, um 
passo de cada vez.
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O Grilo de Caillou / Onde Fica Mar-
te? / Caillou e as Azeitonas – no ar 
em 11 de março
Caillou leva um grilo para casa e 
acha que vai ser divertido mantê-lo 
como animal de estimação. Quando 
Caillou passa a ver as coisas da pers-
pectiva do grilo, ele decide colocar o 
grilo de volta no lugar ao qual per-
tence. / Caillou e Papai estão termi-
nando um modelo do sistema solar, 
e a bola vermelha que representa o 
planeta Marte desaparece. Caillou 
culpa Rosie e depois descobre que 
foi Gilbert que fugiu com o pequeno 
planeta! Caillou pede desculpas à 
irmã, percebendo que não deve tirar 
conclusões precipitadas. / Vovó traz 
algumas delícias para as crianças 
provarem, só que estão cheias de 
azeitona. Caillou não gosta de azei-
tona, mas não sabe como dizer a 
Vovó que não gosta de seus pratos, 
até que ele não aguenta comer mais 
nenhuma! Caillou deixa escapar a 
verdade e percebe que Vovó não 
está chateada – todo mundo tem 
gostos e desgostos – até ela!

Esperando para Patinar / A Música 
de Caillou / A Navegação Suave – 
no ar em 12 de março
Papai está construindo uma pista 
de gelo no quintal, só que Caillou 
está ansioso e não quer esperar 
para começar a patinar. Quando sua 
impaciência quase destrói a pista, 
Caillou percebe que as coisas às ve-
zes levam tempo para ficar prontas 
e que as coisas boas valem a pena 
esperar. / Caillou quer aprender a 
tocar uma música em seu pequeno 
teclado, mas Rosie não vai deixá-lo 

sozinho. Quando Caillou vê a irmã 
tocando, como ele, mas em um te-
clado de mentira, decide deixar Ro-
sie se juntar à sua música divertida. 
/ Caillou gosta de velejar com Papai 
e Vovô, mas ele quer ser o capitão. 
Vovô e Papai tentam convencê-lo 
de que o seu trabalho também é 
muito importante, mas Caillou não 
está convencido, até que ele ajuda a 
encontrar um local.

O Expresso Relâmpago / A Pilha de 
Folhas de Caillou / Grande Caillou 
– no ar em 13 de março
A senhora Howard traz um trem ve-
lho para Caillou brincar. Caillou se 
diverte muito, até quebrar o trem. 
Em vez de contar o que aconteceu 
à senhora Howard, Caillou tenta 
esconder dela. Quando Caillou fi-
nalmente confessa que quebrou o 
trem, e se surpreende ao saber que 
o filho da senhora Howard já havia 
quebrado o brinquedo muitas ve-
zes quando era criança, e ela sabe 
como consertá-lo. / Caillou se di-
verte saltando nas pilhas de folhas 
com Papai. Quando Papai limpa 
todas as folhas, Caillou ainda quer 
brincar de pular. Ele tenta algumas 
opções, mas nada é como ele espe-
rava. Caillou decide fazer sua pró-
pria pilha de travesseiros para pular! 
/ O amigo mais velho de Caillou, 
André, está vindo para brincar, mas 
Caillou fica preocupado, pois acha 
que os seus brinquedos são feitos 
para criança. Ele rapidamente es-
conde seus brinquedos, enchendo o 
quarto com coisas de garotos gran-
des, como revistas de carro e jogos. 
Caillou descobre que André tam-

bém não está pronto para coisas de 
garotos grandes.

A Festa de Caillou / A Nova Expe-
riência de Caillou / Os Óculos de 
Caillou – no ar em 14 de março
A senhorita Martin está organizan-
do uma festa de dança. Caillou está 
animado, mas não sabe dançar. 
Caillou pede o conselho de vários 
membros da família e se sente mais 
confuso do que nunca, pois cada 
um lhe mostra uma maneira dife-
rente de dançar. Quando Caillou 
vê a senhorita Martin dançando de 
qualquer jeito, Caillou percebe que 
é mais importante se divertir do que 
se preocupar com os passos e os 
estilos de dança. / Mamãe e Papai 
saíram à noite. Vovô e Vovó foram 
cuidar das crianças. Caillou e Rosie 
estão animados, até que percebem 
que os avós fazem as coisas um 
pouco diferente de seus pais. Quan-
do Vovô lê uma história para dormir 
com vozes diferentes e mais engra-
çadas, Caillou percebe que diferen-
te também pode ser bom. / Quando 
Mamãe usa um novo par de óculos, 
Caillou quer óculos também. Ele 
finge que tem a visão ruim e pega 
emprestado um velho par de óculos 
da Mamãe, sem as lentes. Quando 
Caillou não consegue ver para onde 
está indo, ele finalmente percebe a 
importância de ter uma boa visão, 
com ou sem óculos. 

Vovô Treinador / O Dilema do Ca-
chorro / Um Ajudante Seguro – no 
ar em 15 de março
Vovô está treinando a equipe de 
futebol de Caillou, e Caillou real-
mente quer impressionar Vovô. 

57



Então, quando a equipe começa a 
perder, Caillou decide que não quer 
mais brincar. Vovô explica que não 
importa ganhar ou perder, e sim se 
divertir. / Sarah ganha um cachorro, 
e Caillou sente um pouco de ciúmes 
e fica irritado quando vê que ela só 
quer brincar com o animalzinho. 
Quando Caillou passa uma tarde 
com o cão, percebe que o cachor-
ro é realmente muito legal. Caillou 
e Sarah decidem que seria diverti-
do para todos se eles brincassem 
juntos. / Caillou se sente orgulhoso 
quando a senhorita Martin faz dele 
o “Ajudante de Segurança” do dia. 
Ele leva o trabalho muito a sério e 
até mesmo impede Jeffrey de des-
cer o escorregador de cabeça. No 
dia seguinte, quando o trabalho é 
repassado para Leo, Caillou fica 
muito triste, até que ele ouve alguns 
alunos repetindo suas lições de se-
gurança e percebe que eles apren-
deram o que ele ensinou.

O Que É Ringette? / A Minimarato-
na de Caillou / Carrinhos de Brin-
quedo – no ar em 16 de março

Caillou e Leo querem jogar hóquei 
e ficam decepcionados quando 
chegam na pista de gelo e encon-
tram Sarah e Clementine jogando 
Ringette. Caillou nunca ouviu falar 
de Ringette antes e não quer jogar. 
Quando ele descobre que Mamãe 
jogava, ele aprende alguns movi-
mentos e percebe que é muito pa-
recido com o hóquei. / Caillou quer 
correr uma maratona, assim como 
Papai. Papai explica que maratonas 
são para adultos, mas Caillou insis-
te! Caillou e Papai vão correr jun-
tos, e Caillou descobre que é mais 
difícil do que parece. Quando ele vê 
Rosie engatinhando junto, Caillou 
percebe que cada um pode correr 
na própria velocidade e habilidade. 
Então ele decide realizar uma mini-
maratona. / Carrinhos de brinquedo 
são a última moda, e Caillou quer 
ter muitos deles! Caillou pede aos 
pais para levarem ele ao shopping, e 
eles concordam depois que Caillou 
aceita ajudar Papai em uma tarefa 
muito especial! Caillou ajuda Papai 
a consertar seu carro e se diverte 

tanto que se esquece de ir ao sho-
pping para comprar os carrinhos.

A Travessia de Caillou / Voando 
Alto / Dia Chuvoso na Praia – no ar 
em 17 de março
Caillou não quer dar as mãos aos 
pais e seguir as normas de seguran-
ça. Quando ele descobre que um 
grupo de sapinhos precisa de ajuda 
para atravessar a rua, percebe que é 
um trabalho duro ajudar os outros a 
atravessar com segurança e passa a 
dar mais importância às regras dos 
pais. / Daniel vem para uma visita 
e acha que sabe como montar um 
modelo de avião sem as instruções. 
O avião não voa bem, e Caillou final-
mente toma coragem de dizer que 
uma parte não está bem encaixa-
da. Eles consertam o avião e Daniel 
reconhece que Caillou sabe muito 
para uma criança! / Caillou e sua 
família deveriam estar desfrutando 
de um dia agradável na praia, mas 
está nublado e chuvoso. Mamãe e 
Papai pensam em ir para casa, até 
que Caillou e Rosie mostram-lhes 
que eles podem se divertir até mes-
mo na praia em um dia de chuva.

Diga Alface! / O Novo Jogo de 
Caillou / Os Soluços de Caillou – no 
ar em 18 de março
Caillou quer tirar a foto de um coe-
lho no jardim da Vovó, mas é uma 
tarefa difícil. Com um pouco de per-
severança e um pouco de alface da 
horta, ele finalmente consegue tirar 
a foto da qual se orgulha muito! / 
Caillou e os amigos querem brincar, 
mas algumas coisas acabam dan-
do errado. Mamãe está pintando o 
quarto de Caillou, e ele não pode 
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pegar a sua caixa de brinquedos. O 
cão de Sarah mastiga a bola dele. 
Um cabo de guerra resulta no des-
gaste de uma corda de pular. Quan-
do Caillou vê Mamãe misturando 
várias tintas, ele decide ser criativo 
também. Ele e os amigos criam um 
jogo muito divertido! / Após jantar 
espaguete, Caillou tem soluços. 
Papai acha que sabe como parar os 
soluços e, juntos, eles fazem uma 
série de tentativas, mas nada dá 
certo! Mamãe insiste que os soluços 
vão embora por conta própria, des-
de que Caillou não dê importância a 
eles... e ela está certa!

Compartilhando o Foguete / A 
Questão da Aranha / Acelerando 
as Framboesas – no ar em 19 de 
março
Caillou e Leo brigam por terem 
de dividir um brinquedo. Quando 
Caillou percebe que Leo não está 
mais falando com ele, percebe que 
a amizade é mais importante do que 
qualquer brinquedo. Para a sorte de 
Caillou, Leo pensa da mesma for-
ma. Os dois decidem dar o brinque-
do de presente de aniversário para 
Clementine. / Após ver uma aranha 
alienígena em um livro de seu ami-
go mais velho André, Caillou fica 
com medo de aranhas. Papai conta 
a Caillou alguns fatos sobre as ara-
nhas e mostra como elas podem 
ser legais. / Caillou ajuda Mamãe a 
cuidar de um pé de framboesa. Ele 
promete aos amigos da escola que 
vai levar algumas framboesas para 
eles. Caillou acha muito cansati-
vo esperar pelo amadurecimento 
das framboesas, mas, quando elas 

finalmente estão boas para o con-
sumo, ele percebe que certas coisas 
valem a pena esperar.

O Cartaz de Caillou / Caillou Tenta 
Assoviar / Imitadora Clementine – 
no ar em 20 de março
Caillou está animado com a opor-
tunidade de desenhar um cartaz 
para seu amigo Ted. Caillou rece-
be ajuda de seus amigos, mas não 
compartilha o crédito com eles e 
Leo fica chateado. Caillou perce-
be que precisa fazer alguma coisa 
para corrigir seu erro. Então ele in-
clui seus amigos em uma sessão de 
fotos com a obra-prima coletiva. / 
Clementine consegue assobiar e 
Caillou não. Caillou faz o que pode 
para aprender, mas simplesmente 
não consegue e fica constrangido 
com isso. Mamãe e Papai dizem que 
esta habilidade virá com o tempo. 
Mas Caillou se sente muito me-
lhor quando percebe que há coisas 
que ele pode fazer que Clementine 
não pode, como mexer as orelhas. 
/ Caillou fica irritado quando Cle-
mentine fica imitando o que ele faz. 
Quando Clementine admite que 
está copiando Caillou porque gosta 
do que ele faz, Caillou percebe que 
isso é um elogio e se sente muito 
melhor.

Isso É Meu! / Lembrança Brilhante 
/ A Sombra de Caillou – no ar em 21 
de março
Quando Rosie acidentalmente ar-
ranha a bicicleta de Caillou, ele de-
cide pegar de volta todos os seus 
brinquedos e manter suas coisas 
separadas... até que ele acidental-
mente arrebenta a corda do violão 

do Papai. Então, Caillou percebe 
que às vezes acidentes acontecem. 
Ele perdoa Rosie e decide compar-
tilhar seus brinquedos outra vez. / 
Caillou promete devolver o marca-
dor especial de Leo depois de pegá-
-lo emprestado, mas nunca lembra 
de levá-lo à creche. Com a ajuda 
da senhorita Martin, Caillou final-
mente percebe que precisa de algo 
visual para ajudá-lo a se lembrar e 
usa um adesivo brilhante como tru-
que. / Caillou tem medo de admitir 
que não sabe muito sobre sombras. 
Quando a curiosidade de Caillou 
fala mais alto, ele descobre que é 
muito mais fácil encontrar as res-
postas que você está procurando 
quando você faz perguntas.

Rastro de Glitter / A Brincadeira 
de Barro de Caillou / A História do 
Calçado – no ar em 22 de março
Caillou se esquece de lavar as mãos 
depois de usar glitter e deixa um 
rastro em torno da creche. As man-
chas brilhantes tornam-se um mis-
tério, e as crianças fazem disso uma 
brincadeira. Quando a senhorita 
Martin pede às crianças que finjam 
que o brilho são germes, Caillou 
percebe a importância de lavar as 
mãos. / Caillou e Leo acidental-
mente quebram o poodle de argila 
de Rosie. Em vez de dizerem a ver-
dade, eles tentam fazer outro pood-
le de argila para Rosie, mas acabam 
criando algumas esquisitices, como 
um leão-poodle e um elefante-poo-
dle. Quando Caillou e Leo finalmen-
te falam a verdade, percebem que 
Rosie fica feliz com suas novas e 
únicas criaturas de barro. / Caillou 
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quer desesperadamente um par de 
tênis com luzes iguais aos de Cle-
mentine... até que ele percebe que 
ela não pode pular nas poças de 
água enquanto está usando os tê-
nis para não estragar as luzes, nem 
pode sujá-los ou chutar uma bola 
por medo de riscá-los. Caillou che-
ga à conclusão de que velhos tênis 
são ótimos porque se podem fazer 
muitas coisas divertidas com eles.

A Sala de Aula Desarrumada / A 
Pipa da Sarah / Siga-me – no ar em 
23 de março
Caillou reclama de ter que arrumar 
a sala de aula. A senhorita Martin 
sugere um experimento – eles não 
vão arrumar a sala de aula por al-
guns dias para ver o que acontece. 
As crianças acham a ideia fantás-
tica, até que elas não conseguem 
encontrar suas peças de quebra-
-cabeça, pisam nos brinquedos e 
não podem fazer seus exercícios 
matinais. Caillou finalmente perce-
be que é hora de arrumar e deci-
de levar uma equipe de limpeza! / 
Caillou empina a pipa de Sarah, que 
acidentalmente cai em uma árvore. 
Caillou fica chateado porque Ma-
mãe não consegue encontrar uma 
loja para comprar uma pipa nova. 
Quando Papai sugere que eles fa-
çam uma pipa, Caillou não se con-
vence de que ela será melhor do 
que uma pipa comprada em uma 
loja. Quando eles finalmente termi-
nam, Sarah e Caillou ficam satisfei-
tos com sua pipa caseira. / Caillou 
tenta fazer amizade com seu novo 
colega de classe, Andy, mas acha 
que não está conseguindo. Quando 

Caillou tenta ver as coisas através 
dos olhos de Andy e percebe que 
ele prefere atividades tranquilas, 
como desenhar, Caillou finalmente 
encontra uma maneira de fazer com 
que eles sejam amigos.

As Framboesas de Rosie / Sem De-
voluções / O Coelho de Papel – no 
ar em 24 de março
Caillou acha divertido quando en-
sina Rosie a estourar framboesas, 
para desgosto de seus pais. Quan-
do Rosie estoura uma framboe-
sa na arte de Caillou durante uma 
exposição na creche, ele finalmen-
te percebe que comportamentos 
inapropriados não são legais, e de-
cide ser um modelo melhor para 
sua irmã mais nova. / Caillou decide 
trocar sua pequena pá de brinquedo 
por alguns adesivos, mas muda de 
ideia quando vê o que seu amigo Jay 
pode fazer com a pá de brinquedo! 
Então, Caillou tenta conseguir a pá 
de volta, mesmo sabendo que eles 
concordaram em não trocar os brin-
quedos de volta. Quando Caillou 
percebe que Jay está chateado, de-
cide manter sua palavra, sabendo 
que a amizade é mais importante. 
/ Caillou parece não dar valor ao 
tempo que Mamãe passa fazendo 
coisas para ele, como cozinhar e 
recolher suas roupas. Caillou passa 
muito tempo fazendo um coelho de 
papel para Rosie e ela não dá ne-
nhuma importância para o coelho. 
Ele percebe que se sente mal quan-
do alguém não se importa com o 
árduo trabalho feito por ele. Caillou 
decide fazer as pazes com Mamãe.

A Compostagem de Caillou / A Ma-

ratona Divertida / As Borboletas – 
no ar em 25 de março
Caillou quer ser um mágico incrí-
vel, e Vovó tem um truque para ele! 
Ela mostra a Caillou, que está de-
terminado a fazer mágica com ele. 
Mamãe e Papai ficam impressio-
nados quando Caillou transforma 
os restos domésticos em adubo! / 
Caillou está determinado a ganhar 
uma fita na corrida de caridade e 
se decepciona quando Papai torce 
o tornozelo. Vovô se oferece para 
tomar o lugar de Papai, mas ele 
não é um corredor muito rápido. 
Caillou percebe que todos são ven-
cedores quando fazem caridade, 
porque estão fazendo algo de bom 
pela comunidade. / Caillou fica de-
sapontado ao saber que a viagem 
da turma para o Corpo de Bombei-
ros foi cancelada e que eles estão 
indo para um viveiro de borboletas. 
Caillou acha que as borboletas são 
chatas, até que aprende sobre me-
tamorfose.

Onde Está Caillou? / O Teatro de 
Caillou / Os Lanches Extras de 
Emma – no ar em 26 de março
Caillou quer alguém para brincar, 
mas ele não quer brincar com Rosie 
de novo. Em uma tentativa de ficar 
longe da irmã pequena, Caillou se 
esconde. Rosie começa a procurá-lo 
pela casa, e a busca se transforma 
em um divertido jogo de esconde-
-esconde. / Caillou e Sarah se jun-
tam para decorar a nova casa de es-
petáculos de Caillou. Eles planejam 
uma estreia para todos os amigos. 
Quando chega o grande dia, Sarah 
pega catapora e Caillou decide ir em 
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frente com a festa. Ele logo percebe 
que não é tão divertido sem Sarah e 
que a ajuda dela foi fundamental. / 
Caillou fica confuso quando Emma 
tem permissão para comer lanches 
extras na creche. Ele fica ainda mais 
confuso quando a senhorita Martin 
explica que Emma tem diabetes 
tipo 1. Preocupado com a amiga, 
Caillou se torna muito protetor, não 
querendo que ela faça nada – nem 
mesmo descer no escorregador! 
Mas quando Emma supera Caillou 
em uma corrida, ele percebe que 
o diabetes de Emma não é uma li-
mitação e que ela tem de conviver 
com isso todos os dias.

O Enigma do Gatinho / A Cesta de 
Mirtilo / O Passeio de Camelo de 
Caillou – no ar em 27 de março 
Caillou encontra um gatinho en-
quanto procura por Rexy. Ele quer 
ficar com o gatinho, mas Mamãe e 
Papai dizem que eles já têm Gilbert. 
Quando Samantha chega à casa 
de Caillou procurando seu gatinho 
perdido, Caillou vai buscar o animal 
e encontra Rexy! Ele percebe que 
não é divertido perder algo que lhe 
interessa e devolve o gatinho à sua 
dona. / É o aniversário do Vovô! Na 
tentativa de mantê-lo longe de casa 
para uma festa surpresa, Caillou 
leva Vovô para uma caminhada. 
Caillou quer surpreender Vovô com 
uma cesta de mirtilos de presente, 
mas fica decepcionado quando ele 
só encontra um pouco delas. Vovô 
insiste que passar o tempo com 
seu neto é o melhor presente e fica 
muito surpreso quando voltam para 
casa e encontram a família e os ami-

gos. / Caillou tem medo de passear 
de camelo depois que Leo diz que 
eles são maus e gostam de cuspir. 
No zoológico, Caillou tenta de tudo 
para evitar a exposição de camelos. 
Quando Mamãe e Papai percebem 
a hesitação de Caillou, eles insistem 
que ele não tem que montar em um 
camelo, mas que deve pelo menos 
ver um. Quando Caillou aprende 
sobre Ruutu, o camelo do treinador 
Zoe, ele se sente melhor e, final-
mente, decide passear de camelo.

O Livro Emprestado / O Senhor 
Ossudo / Apelidos – no ar em 28 de 
março
A senhorita Martin concorda em 
emprestar um livro a Caillou, desde 
que ele prometa cuidar bem dele. 
Caillou concorda, mas, quando ele 
volta para casa, logo percebe que o 
livro sumiu. Sentindo-se mal por tê-
-lo perdido, Caillou se esforça para 
recriar o livro, para depois descobrir 
que o deixou no parquinho da esco-
la. / Quando Leo acidentalmente 
quebra o senhor Ossudo, um esque-
leto modelo da senhorita Martin, 
ele esconde as provas e tenta fazer 
com que Caillou o ajude a colocar 
os ossos no lugar. O resultado é de-
sastroso. Ao admitirem o acidente, 
os meninos conseguem ajuda do 
Papai e remontam o senhor Ossu-
do corretamente. / Jeffrey e Jason 
se divertem inventando apelidos 
para os seus colegas de classe, mas 
não percebem que estão ferindo 
os sentimentos dos outros. Caillou 
conversa com Papai, que o aconse-
lha a dizer a Jeffrey e Jason como ele 
se sente. Quando os gêmeos per-

cebem que suas piadas não são tão 
engraçadas, eles decidem chamar 
os amigos pelos próprios nomes.

O Aniversário do Vovô / O Mascote 
da Classe / No Jardim – no ar em 29 
de março
É o aniversário do Vovô! Na tentati-
va de mantê-lo longe de casa para 
uma festa surpresa, Caillou leva 
Vovô para uma caminhada. Caillou 
quer surpreender Vovô com uma 
cesta de mirtilos de presente, mas 
fica decepcionado quando ele só 
encontra um pouco delas. Vovô in-
siste que passar o tempo com seu 
neto é o melhor presente e fica 
muito surpreso quando voltam para 
casa e encontram a família e os ami-
gos. / Caillou está muito animado 
para cuidar de Hamish, o hamster 
da classe, durante o fim de sema-
na. Ele está tão animado que ignora 
o seu próprio animal de estimação, 
Gilbert. Quando Gilbert desaparece, 
Caillou percebe que ele tem sido in-
justo com seu gato e decide fazer as 
coisas direito novamente. / Caillou 
quer surpreender Papai limpando 
as ervas daninhas do jardim para o 
seu aniversário, mas logo descobre 
que há um grande desafio: Rosie! 
Caillou quer retirar as ervas dani-
nhas e Rosie quer puxar as flores. 
Ele tenta manter a irmã ocupada e 
longe dos canteiros, mas nada pa-
rece funcionar, até que ele percebe 
que Rosie pode puxar os dentes 
de leão. Rosie não só ajuda na re-
moção das ervas daninhas, como 
também monta um lindo buquê de 
dentes de leão para Papai.

O Passeio de Camelo / Diversão na 
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Medida Exata / O Disco Voador de 
Caillou – no ar em 30 de março
Caillou tem medo de passear de 
camelo depois que Leo diz que 
eles são maus e gostam de cuspir. 
No zoológico, Caillou tenta de tudo 
para evitar a exposição de camelos. 
Quando Mamãe e Papai percebem 
a hesitação de Caillou, eles insistem 
que ele não tem que montar em um 
camelo, mas que deve pelo menos 
ver um. Quando Caillou aprende 
sobre Ruutu, o camelo do treinador 
Zoe, ele se sente melhor e, final-
mente, decide passear de camelo. 
/ Caillou está ansioso para descer 
uma grande colina em um trenó. 
Quando ele chega ao topo, perce-
be que é muito alto. Papai nota que 
Caillou não quer admitir que está 
com medo, e diz a ele que Rosie pre-
cisa de alguém para brincar em uma 
colina próxima, menor. Mais tarde, 
quando André desce de trenó na 
maior colina, Caillou o convida para 
descer de trenó na pequena colina 
com ele e Rosie. / Caillou acha que 
viu um disco voador em seu quintal 
e está determinado a provar à tur-
ma! Tentar provar que viu um disco 
voador é muito mais difícil do que 
ele pensava, e Caillou fica decep-
cionado quando descobre que seu 
disco voador é apenas uma placa de 
estanho balançando ao vento. Ago-
ra, o que ele vai dizer a seus ami-
gos? Caillou se sente melhor quan-
do percebe que resolveu o mistério, 
independentemente do que o disco 
voador tenha se tornado.

Os Quebra-cabeças do Papai / 
Quer Brincar Comigo? / Mas Que 

Azar! – no ar em 31 de março
Em um dia chuvoso, Caillou não 
sabe o que fazer, até que Papai 
encontra alguns quebra-cabeças 
antigos! Caillou e Papai brincam e 
percebem que falta uma peça no 
quebra-cabeça de pirata. Vendo 
como Caillou ficou chateado por 
não poder terminá-lo, Papai sugere 
outra atividade: uma caça ao tesou-
ro do pirata para encontrar a peça 
que falta! / Caillou não tem nin-
guém para brincar! Mamãe, Papai 
e Rosie estão ocupados e Caillou 
está entediado e frustrado. Quando 
ele encontra uma joaninha, Caillou 
percebe que seus familiares não 
são os únicos que estão ocupados: 
os pássaros, os esquilos e as formi-
gas também estão. Caillou decide 
se ocupar desenhando seus novos 
amigos. / Caillou está tendo um dia 
ruim. Ele já derramou seu suco e 
quebrou um brinquedo. Caillou fica 
preocupado de ainda estar azarado 
no dia seguinte, quando ele terá de 
ler um poema para a turma. Quan-
do a senhora Howard sugere que 
Caillou mude sua sorte com um 
amuleto, ele vai em busca de moe-
das de um centavo e de trevos de 
quatro folhas. Em breve, percebe 
que não precisa de sorte, e sim de 
confiança e de prática.

A Gatinha Desaparecida / O Casa-
co Preferido de Caillou / A Escava-
ção – no ar em 1º de abril
Caillou encontra uma gatinha en-
quanto procura por Rexy. Ele quer 
ficar com a gatinha, mas Mamãe e 
Papai dizem que eles já têm Gilbert. 
Quando Samantha chega à casa 

de Caillou procurando sua gatinha 
perdida, Caillou vai buscar o animal 
e encontra Rexy! Ele percebe que 
não é divertido perder algo que lhe 
interessa e devolve a gatinha à sua 
dona. / Vovó costurou para Caillou 
um suéter maravilhoso. Ele ama 
o casaco e usa todos os dias. Em 
um dia quente, Caillou decide não 
usar. Acidentalmente, ele esquece 
o suéter no parquinho e, ao chegar 
em casa, teme que algo terrível lhe 
tenha acontecido. Quando Mamãe 
e Caillou voltam para procurar o 
suéter, Caillou jura que nunca mais 
voltará a usá-lo. Ele decide mantê-
-lo em sua gaveta, até que Vovó ex-
plique que ele pode usar o casaco, 
mas não todos os dias. / Caillou se 
sente frustrado ao tentar construir 
um modelo de caminhão. Papai 
sugere que Caillou faça uma pau-
sa e se junte a ele em uma missão. 
Juntos, eles vão até um local de es-
cavação, onde Caillou aprende um 
pouco sobre a arqueologia e desco-
bre que algumas coisas levam tem-
po e esforço, mas que ao final tudo 
vale a pena. Caillou volta para casa 
para terminar o seu modelo e orgu-
lha-se do que fez. 

O Maestro Caillou / O Capitão 
Caillou / O Leão Caillou – no ar em 
2 de abril
A escola recebe uma artista musical 
chamada Liz. Ela mostra às crian-
ças todos os tipos de instrumentos 
e convida Caillou para ser maestro 
da orquestra. Ele fica tão animado 
que não para de conduzir aqueles 
que estão ao seu redor, tanto na 
escola quanto em casa! Quando 
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Caillou se recusa a dividir a batuta 
de condução, logo descobre que fe-
riu os sentimentos dos outros e se 
sente melhor quando dá a eles uma 
chance de conduzirem também. / O 
Capitão Caillou e Fantástico Leo es-
tão brincando de super-heróis. Mas 
eles não conseguem compartilhar 
a tarefa de salvar o mundo. Cada 
um quer ser o grande herói. Quando 
Papai lhes pede ajuda para capinar 
as daninhas selvagens, Caillou e 
Leo percebem que as coisas ficam 
mais fáceis quando eles trabalham 
juntos. / Depois de assistir a um 
programa sobre leões, Caillou de-
cide que quer ser um leão! Ele ruge 
e corre ao redor da casa, fazendo 
com que Mamãe e Papai tenham de 
lembrá-lo de que há tempo e lugar 
para tudo. Caillou percebe a des-
vantagem de ser um leão quando 
seu rugido assusta um bebê no par-
que. Ele percebe que realmente há 
tempo e lugar para tudo.

O Jardim das Borboletas / O Treino 
de Futebol / Você Não É a Profes-
sora – no ar em 3 de abril 
Caillou fica desapontado ao saber 
que a viagem da turma para o Cor-
po de Bombeiros foi cancelada e 
que eles estão indo para um vivei-
ro de borboletas. Caillou acha que 
as borboletas são chatas, até que 
aprende sobre metamorfose. / Vovó 
planeja treinar o time de futebol de 
Caillou enquanto Vovô se recupera 
de uma lesão. Caillou fica animado, 
até Vovó mostrar que seus méto-
dos de treinamento são incomuns. 
Ela insiste que seus treinos estra-
nhos farão com que as crianças se 

tornem jogadores melhores. Mas, 
antes mesmo do primeiro jogo das 
crianças, eles já percebem que os 
métodos estranhos e diferentes da 
Vovó estão funcionando e eles real-
mente estão se transformando em 
jogadores melhores! / Caillou não 
fica feliz quando a senhorita Martin 
é afastada e sua turma de educa-
ção infantil recebe uma professora 
substituta, a senhora Shelley. Ela 
faz tudo de forma diferente e não 
está familiarizada com as rotinas. 
Quando Caillou tenta ver as coisas 
do ponto de vista da senhora Shel-
ley, ele decide dar-lhe outra chance 
e percebe o quão maravilhosa ela 
realmente é, mesmo que ela não 
seja a senhorita Martin. 

FICHA TÉCNICA 
Direção: Larry Jacobs, Jean Pilotte e 
Nick Rijgersberg
Distribuição: DHX Cookie Jar

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição:  
Anne Germano
Estagiárias: Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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Afinando a Língua
Trechos de livros, letras de música, 
videoclipes, poesias e entrevistas 
são as ferramentas do apresenta-
dor Tony Bellotto para transformar 
o estudo da Língua Portuguesa 
numa diversão, no Afinando a 
Língua. O programa discute sig-
nificados e variações linguísticas 
do português do Brasil, com uma 
perspectiva histórica que permite 
contextualizar a produção literária 
no País. Os principais autores e 
gêneros da nossa cultura são apre-
sentados ao longo do programa e 
funcionam como fontes de reflexão 
e aprendizado.

19
99

Escola Legal
Regina Casé visita diversas escolas 
brasileiras para mostrar seus as-
pectos positivos e ajudar o aluno a 
entender e participar de uma “es-
cola legal”. A apresentadora busca 
desvendar quais ingredientes são 
necessários para fazer do colégio 
um lugar de experiências prazerosas 
e produtivas.

Futura na Sala de Aula
A série é voltada para professores e alunos e 
visa facilitar o uso da programação do Futura 
como ferramenta para a relação de ensino e 
aprendizagem. Na atração, atividades são su-
geridas e demonstradas para serem desenvol-
vidas em sala de aula a partir dos programas. 
Cada bloco dos episódios é voltado para um 
segmento do ensino: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.

DESTAQUES da programação
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Identidade: Brasil
Apresentado por Eduardo Moscovis e Camila Pitanga, 
a atração mostra exemplos de patrimônio material e 
imaterial do Brasil, por meio de diversas manifestações 
culturais que formam a identidade do País. O programa 
traça um panorama do que os brasileiros entendem 
por patrimônio e bem cultural e revela a importância da 
preservação desses tesouros.

Professor do Mês
O programa mostra iniciativas de professores destaca-
dos por projetos e experiências pedagógicas relevantes. 
Apresentada por Lilian Fernandes, a atração busca per-
sonagens em escolas de todo o Brasil e estratégias para 
vencer os desafios educacionais.

Tá Ligado?
Atores como Felipe Folgosi e Caio Blat já comanda-
ram a atração que, a cada episódio, discute um tema 
da atualidade, como combustíveis alternativos, mídia, 
clonagem e liberdade de expressão. De maneira des-
contraída, os alunos ficam mais afiados nos debates 
que podem cair nas provas. Uma banca de professores 
especializados em temas vestibulares orienta e escla-
rece dúvidas dos participantes do game. 

Trocando em Miúdos 
Na atração, documentários de curta duração mostram 
exemplos reais de como diferentes instituições de en-
sino estão trabalhando com a programação do Futura. 
As experiências são comentadas por apresentadores, 
que atualizam e complementam as informações docu-
mentadas, além de propor questionamentos sobre a 
atividade exposta.

Vida de Criança
Na série, dez crianças de diferentes regiões do Brasil 
mostram onde e como vivem. Cada uma narra sua pró-
pria história, apresentando ao telespectador sua casa, 
escola e comunidade. O universo de cada criança revela 
aspectos da diversidade regional e da pluralidade cultu-
ral do nosso país.
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Camarote.21

TEMA: diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 4 de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

O programa de cultura da DW Brasil mostra toda a di-
versidade cultural da Europa. A cada semana, apresen-
tamos a cultura do século XXI: uma janela aberta para 
as novas tendências do mundo artístico. Em 2015, 
foram exibidos 52 episódios de 30 minutos.

FICHA TÉCNICA 
Apresentação: Helena Coelho
Direção, Produção e Distribuição: Deutsche Welle

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Canal 
Saúde na 
Estrada
TEMAS: cidadania e democracia; ecologia e meio am-
biente; saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (18 x 26 minutos):
Itatiaia/Rio de Janeiro – no ar em 3 de novembro
No belo município de Itatiaia/RJ, mostramos como o 
Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, está 
ajudando a melhorar a qualidade do atendimento na 
atenção básica. Mostramos a atuação de quatro mé-
dicos cubanos em atividade no município, sua integra-
ção com as equipes e com a cidade, a percepção e a 
recepção dos usuários e os resultados obtidos na de-
manda hospitalar. No Rio de Janeiro, a ONG Viva-Rio, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, de-
senvolve um trabalho de acolhimento de jovens que 
fazem uso abusivo de drogas. Agregando os setores de 
saúde, educação e desenvolvimento social, o projeto 
Casa Viva promove a ressignificação das vidas desses 
meninos e meninas e ajuda na sua reinserção familiar 
e comunitária.

Programa que mostra experiências bem-sucedidas em 
todo o País que podem e devem ser seguidas. Dentre 
as áreas mais presentes nas pautas estão a da Saúde, 
de maneira ampliada, de Cidadania, de Políticas Públi-
cas e Meio Ambiente.

Macaé/Rio de Janeiro – no ar em 5 de novembro
Em Macaé/RJ, a Amac, uma associação de apoio a ce-
gos, além de representar os deficientes visuais do mu-
nicípio, tornou-se parceira no atendimento pelo SUS. A 
instituição proporciona assistência oftalmológica, psi-
cológica e educacional. São ministrados cursos como 
orientação e mobilidade, informática, idiomas, braile e 
sorobã, garantindo inclusão social e qualidade de vida 
aos usuários. Na capital fluminense, conhecemos o tra-
balho dos voluntários do Inca, que atuam tanto nas uni-
dades assistenciais do instituto quanto no próprio Hos-
pital do Câncer. O “Inca voluntário” acolhe pacientes e 
acompanhantes, faz recreações, fornece orientações, 
distribui donativos e realiza bazares para arrecadação 
de fundos. Um trabalho essencial num momento tão 
difícil da vida das pessoas.

Contagem/Sete Lagoas – no ar em 10 de novembro
Diante da grande demanda hospitalar, Contagem, ter-
ceiro maior município de Minas Gerais, tem um exem-
plar serviço de atendimento domiciliar a pacientes com 
problemas ortopédicos. É o “SAD-Orto”, viabilizado 
através do Programa Melhor em Casa, do governo fe-
deral. Além de economia, o programa gera maior rota-
tividade de leitos hospitalares, menor uso de medica-
mentos e melhor recuperação. Na Unidade Básica de 
Saúde Dr. Carlos Viana, em Sete Lagoas, o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo tem dado bons re-
sultados. Equipes da Atenção Básica e do Nasf desen-
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volvem práticas integrativas e complementares com 
estratégias que direcionam os esforços para incentivar 
as mudanças. Tem assistência psicológica, atividades 
físicas, auriculoterapia e distribuição de medicamentos.

Porto Alegre/Santa Maria – no ar em 12 de novembro
A capital gaúcha adotou o Sistema Inteligente de Moni-
toramento para controle da Dengue e da febre Chikun-
gunya. São ações descentralizadas e integradas para 
monitoramento e prevenção, com disponibilização de 
dados em tempo real na web. Tecnologia, informação, 
prevenção e participação social destacam Porto Alegre 
no combate ao Aedes Aegypti. Santa Maria, na região 
central do Rio Grande do Sul, possui muitos distritos e 
comunidades rurais. Levar a atenção básica em saúde 
a estes locais é um grande desafio do município, que, 
para isso, conta com uma Unidade Móvel. Médicos, 
dentistas e enfermeiros deslocam-se a cada dia para 
atender diferentes lugares e culturas, viabilizando o 
acesso a uma saúde pública de qualidade.

Campo Bom/Novo Hamburgo – no ar em 17 de novembro
Reforçar os laços afetivos entre pais e filhos é um dos 
objetivos do “Hidromami”, na cidade gaúcha de Campo 
Bom. Um projeto inovador que atende bebês na fase 
de formação da personalidade. São atividades lúdicas 
e estímulos psicomotores dentro da piscina, junto com 
os pais e com acompanhamento de uma equipe multi-
profissional. O resultado são crianças mais saudáveis 
e pais menos ansiosos. Em Novo Hamburgo, o Progra-
ma Saúde na Escola é desenvolvido por jovens multi-
plicadores que desmistificam a sexualidade através de 
uma linguagem comum sobre prevenção de DST e Aids. 
Bate-papos, dinâmicas e eventos com distribuição de 
preservativos ajudam a romper com velhos tabus e in-
centivam a busca por atendimento médico, diminuindo 
os riscos sociais e ampliando o exercício da cidadania.

Arraial do Cabo/Resende – no ar em 19 de novembro
Em Arraial do Cabo, litoral do Rio de Janeiro, o Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO) é referência 
no estado. Parceria entre estado, município e governo 
federal através do Programa Brasil Sorridente, oferece 
serviços de média complexidade principalmente para 
pessoas de baixa renda e pacientes especiais, pelo SUS. 
A cidade de Resende/RJ comemora bons resultados de 
prevenção da obesidade infantil. Através do Programa 
Saúde na Escola, com parcerias entre diversas secreta-
rias e a comunidade, o município implantou o “Conta na 
Balança”. São ações conjuntas de avaliação, orientação 
nutricional e incentivo aos esportes nas escolas e nas 
unidades básicas de saúde.

Nova Friburgo – no ar em 24 de novembro
O ótimo desempenho do Banco de Leite Humano do 
Hospital Maternidade de Nova Friburgo já rendeu prê-
mios à instituição. Vamos mostrar como funciona o sis-
tema que ajuda na recuperação e no desenvolvimento 
dos bebês, além de dar apoio às mães, com o envolvi-
mento da comunidade e de diversas parcerias. Friburgo 
também se destaca na área de saúde mental. Você vai 
conhecer o trabalho do Centro de Atendimento Psicos-
social (Caps) da cidade, que desenvolve atividades de 
arteterapia e socialização com resultados que impres-
sionam, envolvendo profissionais da saúde e voluntá-
rios em oficinas de música, dança, artesanato, jardina-
gem, esportes e muito mais.

Rio Branco/Xapuri – no ar em 26 de novembro
O Canal Saúde na Estrada conta a história da cidade 
de Rio Branco e também explica que o estado do Acre 
foi o maior em caso da doença Hanseníase há mais de 
50 anos. Hoje em dia, quase não se vê mais a doença 
no estado, mas continuam com a campanha para man-
ter afastado a hanseníase; outra informação é sobre a 
cidade de Xapuri, no estado do Acre, que possui uma 
fábrica de preservativos que mudou a situação finan-
ceira da região, devido aos seringueiros venderem o lá-
tex para essa fábrica.
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Manaus/Tefé – no ar em 1º de dezembro
A reportagem apresenta o trabalho do Hospital Ma-
terno Infantil Ana Braga, referência no Amazonas na 
atenção ao recém-nascido prematuro. Mostra como o 
Método Canguru foi implantado da maternidade e os 
benefícios para os bebês e as mães. A reportagem mos-
tra o trabalho das parteiras tradicionais no interior do 
estado do Amazonas – Tefé – e a parceria com o SUS e 
com o Instituto Mamirauá.

Nossa Senhora das Dores/Aracaju– no ar em 3 de de-
zembro
A reportagem apresenta a experiência do município de 
Nossa Senhora das Dores com a implantação do Pro-
grama Mais Médicos. Além de mostrar o dia a dia dos 
médicos cubanos em Nossa Senhora das Dores, mostra 
também como os profissionais foram recebidos e quais 
os resultados para a saúde da população. Em Aracaju/
SE, o Programa de Saúde da Família faz a busca ati-
va dos casos de tuberculose na cidade. A reportagem 
mostra o trabalho da equipe desde o encontro com os 
possíveis casos, até o acompanhamento do tratamento 
dos pacientes. Mostra, ainda, os resultados do progra-
ma na diminuição dos índices da doença na cidade.

Natal – no ar em 8 de dezembro
O programa fala sobre doação de órgãos, transplante, 
alfabetização no hospital e educação. No Rio Grande do 
Norte, o Canal Saúde na Estrada mostra a superação de 
uma família e exemplos de melhoria da nossa saúde.

Rio Grande do Sul/Tramandaí – no ar em 10 de dezembro
Em Porto Alegre, há sete anos o Grupo Hospitalar Con-
ceição desenvolve o Programa Jovem Aprendiz. O obje-
tivo é mudar a trajetória de jovens com vulnerabilidades 
sociais através da profissionalização. Na primeira eta-
pa do curso, o Colégio Mesquita da região prepara os 
jovens com as aulas teóricas. E depois os alunos que 
entram na instituição escolhem entre os cursos de au-
xiliar administrativo, atendente de nutrição e auxiliar de 
manutenção elétrica e eletrônica. Através do projeto, 
os jovens aprendem uma profissão e abrem portas para 
futuras oportunidades. Em Tramandaí, o Hospital Ge-
túlio Vargas é referência no cuidado materno-infantil e 

ainda atende os 23 municípios vizinhos. Em média, 120 
a 150 bebês por mês nascem no hospital, que possui 
um ambulatório de gestação de alto risco e uma UTI de 
neonatal. Os recém-nascidos prematuros são acompa-
nhados desde o nascimento até depois de terem alta. 
Cada um deles recebe cuidados da unidade até os dois 
anos de idade.

Porto Alegre/Lajeado – no ar em 15 de dezembro
A partir de projetos de socialização e arteterapia, de-
senvolvidos no Hospital Psiquiátrico São Pedro em 
Porto Alegre/RS, o programa faz um apanhado sobre 
a história da reforma psiquiátrica no RS e no Brasil. No 
segundo bloco, o enfoque é o projeto Maluco In Con-
cert em Lajeado/RS, premiado na IV Mostra Nacional 
de Experiências em Atenção Básica de 2013, que utiliza 
oficinas musicais como terapia e socialização dos usu-
ários dos Caps locais.

Marques de Souza/Vacaria – no ar em 17 de dezembro
Duas experiências do Rio Grande do Sul premiadas na 
IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica 
2013. Em Marques de Souza, dentro do projeto Saúde 
nas Escolas, a equipe ESF cria e produz livros infan-
tis para ter a leitura como mediadora na experiência 
“Contando Histórias Para Transformar Histórias”. Em 
Vacaria, o projeto “Cultivando Saúde” faz o plantio e a 
produção de produtos medicinais naturais, envolvendo 
unidades de saúde, horto municipal, escolas e popula-
ção em torno de uma antiga tradição popular local.

Florianópolis/Blumenau – no ar em 22 de dezembro
O drama das famílias que enfrentam o luto, ao mesmo 
tempo em que precisam ser solidárias, se transforma em 
alegria para quem depende de uma doação para conti-
nuar vivendo. O Programa de Transplantes do Estado 
de Santa Catarina, há alguns anos, se tornou referência 
para o País. Com a SC Transplantes, reestruturou-se o 
sistema de captação de doadores e fez com que o nú-
mero de transplantes superasse as expectativas.

BH/Betim – no ar em 24 de dezembro
Em Belo Horizonte, a equipe do Nasf da região de Bar-
reiros mostra como uma simples oficina de canto livre 
pode ser uma eficiente ferramenta de integração e so-
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cialização entre os usuários. Assim surgiu o grupo Em 
Canto, Encantando BH, que desde 2011 tem se apre-
sentado em diversos eventos pela cidade. Em Betim/
MG, um belo exemplo de como a arte pode ajudar a 
erradicar a pobreza. A ONG Salão do Encontro é hoje 
um Centro de Referência e de Difusão de Arte Popular, 
promovendo cultura, educação, capacitação, saúde, 
moradia e geração de renda para formar cidadãos.

Mucuri/Itamaraju – no ar em 29 de dezembro
No Sul da Bahia a criatividade dos profissionais da aten-
ção primária contribui para a melhoria do atendimento 
aos usuários do SUS. Em Mucuri, a reorganização das ro-
tinas de trabalho ajudou na reaproximação da UBS com 
a população e com parcerias da iniciativa privada. Diver-
sos projetos garantem o bom acolhimento e a qualidade 
dos serviços, fazendo a diferença para a saúde da popu-
lação. Em Itamaraju, o projeto “Amigas do Peito” ajuda na 
detecção precoce do câncer de mama no município que 
já teve altos índices da doença. Em outro projeto, ofici-

nas de artesanato para grupos de idosos, em formato 
de roda de bate-papo, conduzida pela equipe ESF local, 
ajuda a fortalecer os vínculos com as usuárias para a me-
lhoria da saúde física e psíquica das mesmas.

Paranoá/Brasília – no ar em 31 de dezembro
Diante dos altos índices de casos de tuberculose, a 
Regional de Saúde do Paranoá, no Distrito Federal, 
fez uma reestruturação do Programa de Controle da 
Tuberculose com a realização de várias ações estraté-
gicas, integrando atenção básica, comunidade e par-
ceiros. Organização, informação, acolhimento e trata-
mento adequado são as armas desta luta pela vida. Na 
capital, Brasília, um trabalho muito especial e recente já 
é referência para o País: o CRISDown é um centro es-
pecializado em tratamento de pessoas com Síndrome 
de Down que conta com equipe multiprofissional, am-
biente apropriado e serviços estendidos de orientação 
familiar. Tudo num só lugar, facilitando o acesso aos 
usuários da rede pública.

FICHA TÉCNICA
Produção: Geraldo Borowski
Edição: João Gustavo Monteiro
Distribuição: Canal Saúde
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Cidades e 
Soluções 

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

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

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

Sinopses por episódio (36 x 22 minutos):

Reserva Particular do Patrimônio Natural – no ar em 
11 de fevereiro
O programa mostra o que é preciso fazer para trans-
formar uma propriedade em RPPN e quais são as van-
tagens para o proprietário e para o meio ambiente. 
Apresenta também o Global Forest Watch, que numa 
tradução livre seria Observador Global das Florestas. 
Um projeto que conta com o apoio do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e que funciona 
como um espião do bem. Com ele, é possível acompa-
nhar o que acontece nas áreas verdes pelo mundo.

Especial China – no ar em 18 de fevereiro
O Cidades e Soluções visita a termelétrica de Shangai, 
a mais moderna do mundo segundo os chineses. Na 
usina, que produz energia para abastecer um milhão 
de pessoas, foram desenvolvidas 25 novas patentes 
industriais para reduzir os gases poluentes que vêm da 
queima do carvão. O programa também embarca no 
trem-bala em um dos símbolos da China atual.

Guerra Contra a Poluição – no ar em 25 de fevereiro 
A China vive a pior tragédia ambiental de sua história, 
e o Cidades e Soluções acompanhou de perto a guer-
ra declarada do país contra a poluição do ar. Todo o 
modelo de desenvolvimento chinês está sendo revisto 
para conter a emissão de poluentes. Atualmente, um 
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dia respirando em Pequim, no auge 
da poluição, tem o mesmo efeito 
que fumar 1,5 maço de cigarros.

Frutas Feias – no ar em 4 de março
Segundo a ONU, em 2013 o mundo 
contabilizou mais de 840 milhões 
de famintos. Apesar disso, um re-
latório denunciou que um terço de 
tudo o que é produzido vai parar no 
lixo. Conheça iniciativas que com-
batem desperdício de alimentos, 
como a Cooperativa Fruta Feia, que 
incentiva o consumo de frutas, le-
gumes e verduras fora do padrão 
estético, e supermercados que lu-
cram com frutas com “defeitos”.

EUA e SP Enfrentam a Seca – no ar 
em 11 de março
O Cidades e Soluções vai até a Cali-
fórnia, nos Estados Unidos da Améri-
ca, para mostrar como o estado, que 
transformou uma região semiárida 
num oásis, ensina ao resto do mun-
do como ter um alto padrão de vida 
com menos água. No Brasil, é cada 
vez maior o número de empresas 
que transformam o próprio esgoto 
em água tratada, pronta para ser uti-
lizada das mais diversas maneiras.

Volta ao Mundo num Veleiro – no ar 
em 18 de março
O Cidades e Soluções acompanhou 
a primeira volta dos Schürmann no 
veleiro sustentável Kat, construído 
com alta tecnologia e sob medida 
para a Expedição Oriente. O repór-
ter Rodrigo Carvalho mostra todos 
os detalhes da embarcação que é 
equipada com composteira, com-
pactadora de lixo, dessalinizador e 
até uma pequena estação de trata-
mento de esgoto com ozônio.

O Mais Espetacular Registro do 
Degelo – no ar em 25 de março
O fotógrafo ambientalista James Ba-
log documentou os sinais visíveis do 
derretimento de geleiras. Ele em-
preendeu uma jornada de 4 anos no 
Ártico e conseguiu capturar o maior 
degelo já registrado de um iceberg, na 
geleira Ilulissat, na Groenlândia. O re-
sultado dessa viagem é o documen-
tário Chasing Ice. O Cidades e Solu-
ções conversa com o ambientalista 
sobre os bastidores do filme.

Um País Chamado Favela – no ar 
em 2 de abril
A mais completa radiografia das fa-
velas no Brasil virou livro. Um país 
chamado favela traz revelações sur-
preendentes sobre o que fazem, o 
que sentem e o que pensam os 12 
milhões de favelados do Brasil, que 
são cada vez mais importantes para 
a economia. No ano passado, a popu-
lação das favelas movimentou R$ 63 
bilhões. André Trigueiro entrevistou 
Renato Meirelles, autor do livro.

A Corrida Ilegal pelo Ouro – no ar 
em 9 de abril
Milhares de brasileiros cruzam a 
fronteira com a Guiana Francesa 
atrás de ouro. Os garimpos ilegais 
retiram quase R$ 1 bilhão e dei-
xam um rastro de desmatamento 
e poluição. Atrás dos garimpeiros 
formam-se cidades do crime: pre-
ços abusivos, tráfico de drogas, 

prostituição. O Cidades e Soluções 
acompanha a maior ação das forças 
policiais e militares da França e do 
Brasil para combater essa máfia.

Municípios Verdes – no ar em 16 de 
abril
Durante muitos anos, o crescimen-
to dos municípios do Pará se deu 
na seguinte lógica: desmatar para 
desenvolver. No auge da explora-
ção florestal, foi criado o Programa 
Municípios Verdes. Os municípios 
que mais desmatam a Amazônia 
passaram a ser alvo constante de 
fiscalizações do Ibama. Veja como 
Paragominas, Brasil Novo e Novo 
Repartimento viraram o jogo contra 
o desmatamento.

SP Entra na Era da Reciclagem – no 
ar em 23 de abril
São Paulo está conseguindo am-
pliar a capacidade de reciclagem do 
lixo de 1% para 10%, até 2016. Com 
um investimento de R$ 33 milhões, 
a segunda Central Mecanizada de 
Triagem tem 4.200m² de área ocu-
pados por máquinas e equipamen-
tos importados da Alemanha, da 
França e da Itália. Além disso, 10 
mil moradores de SP se inscreve-
ram para receber uma composteira 
doméstica e tratar o lixo orgânico 
em casa.

Tarifa Zero – no ar em 30 de abril
Os protestos pela tarifa zero arre-
feceram, mas a necessidade de um 
transporte público melhor e mais 
barato continua, e se torna urgente 
diante de demandas ambientais cada 
vez mais severas. O programa mostra 
dois municípios brasileiros que con-
seguiram oferecer um sistema de ta-
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rifa zero e traz o exemplo de Londres, 
que barateou o transporte público 
com os recursos da “green tax”.

Água – Crise e Oportunidade – no 
ar em 7 de maio
O clima do Brasil está mudando, e 
o novo ciclo da chuva vai provocar 
mudanças importantes na agricul-
tura. Conheça a nova geração de 
sementes preparadas em labora-
tório, pela Embrapa, para resistir a 
longas estiagens. O programa mos-
tra ainda as novas oportunidades 
de negócio com água tratada de 
esgoto e como o aproveitamento 
de água de chuva se alastra rapida-
mente pelo País.

Índios e as Mudanças Climáticas – 
no ar em 14 de maio
O Cidades e Soluções foi até a al-
deia Tuba Tuba para saber como a 
mudança do clima afeta a rotina 
dos índios. Uma das consequên-
cias do desequilíbrio ambiental 
é o descontrole das queimadas 
para limpar a roça antes do plan-
tio. Apesar dos problemas, o papel 
dos indígenas como guardiões da 
floresta tem garantido a sobrevi-
vência do Parque do Xingu.

Uma das Maiores Instituições de 
Ensino de Sustentabilidade do 
Mundo – no ar em 21 de maio
Referências mundiais da ecologia 
e sustentabilidade já passaram por 
Schumacher College, na Inglaterra, 
reconhecida pelo pioneirismo em 
aplicar uma abordagem holística 
nos campos da ciência e da econo-
mia. A Schumacher College conta 
com diversos colaboradores, e en-
tre eles está a física e ativista india-

na Vandana Shiva, que concedeu 
uma entrevista exclusiva ao Cida-
des e Soluções.

Água do Mar, do Rio e do Chorume 
– no ar em 28 de maio
Conheça um projeto de refloresta-
mento na Bacia do Paraíba do Sul, 
no estado do Rio de Janeiro, em que 
2.700 detentos do regime semia-
berto plantaram 930 mil mudas de 
árvores de 150 espécies diferen-
tes. E, na Espanha, descubra como 
Barcelona driblou a falta d’água ao 
construir a maior usina de dessalini-
zação da Europa.

Crise Anunciada – no ar em 4 de 
junho
Há doze anos a GloboNews exibia 
uma série especial de reportagens 
que denunciava os riscos de uma 
crise hídrica e mostrava o desperdí-
cio de água no Brasil e as soluções 
que poderiam evitar uma catástro-
fe. Água, o desafio do século XXI 
conquistou os Prêmios Ethos e Em-
bratel de Jornalismo em 2003. O Ci-
dades e Soluções mostra o que mu-
dou e quais problemas persistem.

Retrospectiva Água – no ar em 11 
de junho 
Continuação da série especial de re-
portagens que denunciava, há doze 
anos, os riscos de uma crise hídrica 
e mostrava o desperdício de água 
no Brasil e as soluções que pode-
riam evitar uma catástrofe. 

Porto Maravilha – no ar em 1º de 
setembro
Porto Maravilha é a revitalização da 
Zona Portuária do Rio de Janeiro. 
São 7 bairros e 5 milhões de metros 

quadrados afetados com os novos 
empreendimentos culturais e as 
intervenções urbanas na área de 
transporte e mobilidade.

Revitalizações Urbanas – no ar em 
8 de setembro
O Cidades e Soluções mostra 
transformações urbanísticas bem-
-sucedidas. Em Nova York, uma an-
tiga linha de trem virou o Highline, 
um dos parques mais queridos da 
cidade. Florido e movimentado, o 
Viaduto das Artes em Paris foi uma 
das inspirações.

Bicicletas – no ar em 15 de setembro
É cada vez maior o número de pes-
soas que usam as bicicletas como 
meio de transporte. Para falar sobre 
o protagonismo cada vez maior das 
bicicletas nas cidades brasileiras, 
André Trigueiro convidou José Lobo, 
da organização não governamental 
Transporte Ativo, para um passeio 
sobre duas rodas no Aterro do Fla-
mengo, no Rio de Janeiro.

A Lei da Água, Novo Código Flores-
tal – no ar em 22 de setembro
O Cidades e Soluções acompanhou 
os bastidores de um filme que só 
entrou em cartaz por causa da co-
laboração dos internautas. A Lei da 
Água, Novo Código Florestal tem 
pouco mais de uma hora de dura-
ção, mas o tempo é suficiente para 
mostrar como a polêmica lei, apro-
vada há três anos, poderia aumen-
tar o desmatamento e agravar a 
crise hídrica.

O Primeiro Restaurante Lixo Zero 
do Reino Unido – no ar em 29 de 
setembro
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O Silo Brighton é o primeiro res-
taurante lixo zero do Reino Unido: 
potes de vidro reaproveitados se 
tornam copos e xícaras, sacos de 
plástico usados viram pratos e os 
ingredientes são locais e vêm dire-
to da fazenda, sem qualquer em-
balagem.

Reino Unido Investe em Transpor-
tes Públicos Eficientes e Susten-
táveis – no ar em 6 de outubro
Novo metrô londrino sem condu-
tor, ciclovia flutuante que passa 
por cima do rio Tâmisa e a revolu-
ção verde nos transportes públicos 
podem ser bons exemplos para o 
Brasil.

Gênio da Tecnologia Cria Bateria 
Capaz de Armazenar Energia So-
lar – no ar em 13 de outubro
A Powerwall é a mais nova inven-
ção do cientista, bilionário e filan-
tropo Elon Musk, dono da Tesla 
Motors e da PayPal. Também nes-
te episódio, veja como foi o semi-
nário internacional “A Energia na 
Cidade do Futuro”, com maneiras 
de estimular um consumo mais 
consciente e um maior aproveita-
mento total da energia “caseira”.

França Começa Preparativos para 
Conferência COP-21 – no ar em 
20 de outubro
O país já deixou claro que quer fa-

zer uma COP para entrar para a 
história e marcar uma virada nas 
negociações sobre mudança cli-
mática. Para muitos especialistas, 
a COP-21 é a última chance de evi-
tar os piores cenários da mudança 
climática. Vão ser discutidas me-
didas para serem tomadas a partir 
de 2020 com o objetivo de impedir 
que o aumento da temperatura do 
planeta passe de 2°C até 2050.

A Estratégia do Brasil na Próxima 
Conferência do Clima – no ar em 
27 de outubro
O G-7, grupo dos países mais ricos 
do mundo, assumiu o compromis-
so de anunciar na Conferência do 
Clima de Paris (COP-21) propostas 
concretas para combater o aque-
cimento global. China e Estados 
Unidos da América anunciaram 
pela primeira vez na História me-
didas conjuntas para reduzir emis-
sões de poluentes. Saiba as ex-
pectativas de cientistas brasileiros 
para a estratégia do Itamaraty.

Sacolas Plásticas – no ar em 3 de 
novembro
As sacolinhas plásticas gratuitas, 
que poluem os oceanos, já estão 
com os dias contados em várias 
cidades do mundo, e em algumas 
do Brasil. O Cidades e Soluções 
foi até a Alemanha saber qual é 
a reação dos alemães depois da 
aprovação de uma meta ambiciosa 
pelo Parlamento Europeu: cortar 
o consumo em 80% em apenas 10 
anos. Em São Paulo, supermerca-
dos já começaram a cobrar pelas 
sacolas plásticas.

Grupo Pede que Universidades 
Parem de Investir em Combustí-
veis Fósseis – no ar em 10 de no-
vembro
O reitor da PUC-Rio, Padre Josa-
fá Siqueira, ambientalista, jesuíta 
e um dos principais especialistas 
em sustentabilidade do clero no 
Brasil, e o economista Sérgio Bes-
serman falam sobre a Encíclica 
do papa Francisco sobre o meio 
ambiente. Conheça o Movimento 
“Fossil Free”: uma luta para que 
universidades assumam o com-
promisso de “desinvestir” o capital 
aplicado em combustíveis fósseis.

Músicos Chamam Atenção para a 
Importância de Preservar o Meio 
Ambiente – no ar em 17 de novem-
bro
Projeto musical e educacional faz 
instrumentos musicais com mate-
riais jogados no lixo.

Energia Solar é a que Mais Cresce 
no Planeta – no ar em 24 de no-
vembro
Especial com as atrações da maior 
feira de energia solar já realizada 
no Brasil.

Conheça a Proposta do Brasil na 
COP-21 – no ar em 1º de dezembro
Ministro Joaquim Levy fala sobre 
as oportunidades do Brasil diante 
da crise climática.

SC e RJ Investem em Alertas Con-
tra Desastres Naturais – no ar em 
8 de dezembro
Veja como dois dos estados mais 
vulneráveis a desastres naturais 
implantaram seus próprios siste-
mas de monitoramento.
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Biodiesel – no ar em 15 de dezem-
bro
Um estudo feito pelo Laboratório 
de Poluição Atmosférica da USP fei-
to em parceria com a ONG Instituto 
Saúde e Sustentabilidade mostrou 
que o biodiesel emite até 60% me-
nos gás carbônico que o diesel. A 
pesquisa, publicada em junho de 
2015, reúne dados de órgãos am-
bientais de seis grandes cidades 
brasileiras: São Paulo, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto 
Alegre e Recife.

Energia Solar e Eólica – no ar em 22 
de dezembro
Em cinco anos, foram construídos 
285 parques eólicos no Brasil, a 
maioria no Nordeste. No ano passa-
do, o setor gerou 40 mil empregos 
diretos e indiretos. O Sol responde 
por apenas 0,01% de toda a energia 
do Brasil, mas essa realidade já co-
meçou a mudar.

17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – no ar em 29 
de dezembro
Um debate sobre a Cúpula das 
Nações Unidas sobre o Desen-
volvimento Sustentável. A cúpula 
reuniu 193 líderes mundiais. Foram 
lançados os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS): 
um conjunto de metas para 2030. 
André Trigueiro conversa com os 
convidados Renata Seabra, direto-
ra-executiva da Rede Brasileira do 
Pacto Global, e Giancarlo Summa, 
diretor do Centro de Informações 
das Nações Unidas
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Cine Conhecimento
O Cine Conhecimento é apresentado por Lorena 
Calábria e exibe produções do cinema mundial, 
filmes clássicos e contemporâneos. Além de uma 
ótima sessão de cinema em casa, o programa des-
taca detalhes históricos, culturais, comportamen-
tais e geográficos relacionados às produções cine-
matográficas. Na temporada 2015, Lorena Calábria 
apresenta três mostras com títulos importantes da 
cinematografia mundial: 

A Mostra América Latina traz 14 produções con-
temporâneas latino-americanas. São obras impor-
tantes do Brasil, da Argentina, da Colômbia e do 
Chile. Para conversar sobre os desafios, realizações 
e tendências da cinematografia do nosso continen-
te, Lorena recebe a cineasta Lúcia Murat, diretora 
de um dos filmes exibidos: A Memória Que Me Con-
tam. No bate-papo, Lúcia fala sobre a sua própria 
experiência, os desafios de integração entre os paí-
ses latino-americanos, a evolução do nosso cinema 
nas últimas décadas e o olhar dos jovens cineastas. 

A Mostra Grandes Clássicos é um deleite para os 
fãs dos clássicos hollywoodianos. São cinco obras 
que se tornaram imortais nas telas de cinema do 
mundo todo e marcaram época: O Planeta dos 
Macacos, Cantando na Chuva, Todos os Homens 
do Presidente, Crepúsculo dos Deuses e Um Bonde 
Chamado Desejo. A apresentadora recebe o crítico 
de cinema Pablo Villaça, que traz uma análise de-
talhada de diversos elementos dos cinco clássicos 
e reflete sobre o porquê de uma obra cinematográ-
fica se tornar um grande clássico, sobrevivendo ao 
tempo, às novas linguagens e às novas tecnologias 
da indústria audiovisual.
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rior do País dá carona a um homem simples do sertão 
e ele vira seu ajudante. A dupla viaja pelo Nordeste exi-
bindo filmes promocionais sobre o remédio “milagroso” 
para pessoas que jamais foram ao cinema.
Duração: 99 minutos
Elenco principal: João Miguel e Peter Ketnath
Direção: Marcelo Gomes
Produção: Dedete Parente Costa
Distribuição: Imovision
País de origem: França
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Festival de Cannes 2005: Prêmio do 
Sistema Educacional Francês // Festival do Rio 
2005: Prêmio Especial do Júri e Troféu Redentor – 
Melhor Ator – João Miguel // Mostra de São Paulo 
2005: Melhor Filme, Melhor Filme Brasileiro, Me-
lhor Ator-João Miguel // Festival de Mar del Plata 
2006: Melhor Filme Ibero-Americano // Prê-
mio APCA de cinema 2006: Melhor Filme, Me-
lhor Fotografia // Prêmio Contigo! de Cine-
ma 2006: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor 
Ator – João Miguel, Melhor Roteiro, Melhor Fo-
tografia // Grande Prê Brasil 2007: Melhor Filme 
Melhor Diretor – Marcelo Gomes, Melhor Roteiro Ori-
ginal, Melhor Fotografia, Melhor Edição.

Medianeras: Buenos Aires na Era do 
Amor Virtual – no ar em 12 de setem-
bro
Mariana, Martin e a cidade. Os dois vi-
vem um de frente para o outro, mas 
nunca conseguem se encontrar. Eles 
se cruzam sem saber da existência do 

outro. Ela sobe as escadas, ele desce as escadas; ela 
entra no ônibus, ele sai do ônibus. Eles frequentam a 
mesma videolocadora, eles sentam na mesma fileira 

A Mostra Rossellini traz ao espectador três obras do 
cineasta, um dos ícones do neorrealismo italiano. A 
trilogia de guerra conta com os títulos: Roma, Cidade 
Aberta, Paisà e Alemanha, Ano Zero. Os três filmes 
retratam histórias ligadas à situação da Europa du-
rante e depois da Segunda Guerra Mundial, de forma 
tocante, humanista e realista. Para conversar sobre a 
trilogia, Lorena recebe no estúdio o cineasta e pesqui-
sador Joel Pizzini, estudioso da obra de Rossellini. Uma 
conversa esclarecedora sobre o estilo de Rossellini, a 
vinda dele ao Brasil em 1958 e a grande influência que 
teve no Cinema Novo brasileiro.

TEMAS: história; identidade cultural; vídeos e docu-
mentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado 

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

Sinopses por episódio:

Cinema, Aspirinas e Urubus – no ar em 
5 de setembro
Em 1942, dois homens vindos de mun-
dos diferentes se encontram no sertão 
nordestino. Um alemão fugido da Se-
gunda Guerra Mundial que dirige um 
caminhão e vende aspirinas pelo inte-
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em um cinema, mas a sala é escura. A cidade que os 
coloca juntos é a mesma que os separa.
Duração: 95 minutos
Elenco principal: Javier Drolas, Pilar López de Ayala, 
Inés Efron e Adrián Navarro
Direção: Gustavo Taretto
Produção: Fernando Brom
Distribuição: Imovision
Países de origem: Argentina e Espanha
Ano de produção: 2011
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Vencedor do prêmio “Queridinho do Público” 
no Festival de Berlim 2011 //Festival de Gramado 2011: 
Melhor Filme Estrangeiro – Júri Oficial, Melhor Diretor – 
Júri Oficial

Gordo, Calvo e Baixo – no ar em 19 de 
setembro
A vida de Antônio parece muito injus-
ta. No trabalho nada acontece, os co-
legas estão sempre provocando e ele 
não costuma se dar muito bem com as 
mulheres. Mas a sorte de Antônio tal-

vez esteja mudando: ele agora participa de um grupo 
de autoajuda e, além disso, o novo chefe da empresa se 
parece muito com ele. 
Duração: 98 minutos
Elenco principal: Álvaro Bayona, Fernando Arevalo, Jai-
ro Camargo e Julio Medina
Direção: Carlos Osuna
Produção: Juan Mauricio Ruiz
Distribuição: Cineplex
País de origem: Colômbia
Ano de produção: 2011
Classificação indicativa: Livre
Prêmios: Warsaw International Film Festival 2011: Prê-
mio Filme Independente – Especial

Tapete Vermelho – no ar em 26 de se-
tembro
Quinzinho mora numa roça distante 
dessas que quase nem existem mais. 
Ele fez uma promessa para seu pai e 
agora tem que cumprir: levar o seu fi-

lho, menino de 10 anos, para assistir a um filme de Ma-
zzaropi em um cinema, nos dias atuais. Com a mulher 
Zulmira, o filho Neco e o burro Policarpo, ele viaja pelas 
cidades para cumprir seu objetivo, e o possível e o im-
possível acontecem.
Duração: 102 minutos
Elenco principal: Matheus Nachtergaele, Gorete Mila-
gres, Jackson Antunes, Paulo Betti, Rosi Campos e Dé-
bora Duboc
Direção: Luís Alberto Pereira
Produção: Vicente Miceli e Ivan Teixeira
Distribuição: Lapfilme
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: Livre
Prêmios: Festival do Recife – Abril de 2006: Melhor Ator 
– Matheus Nachtergaele, Melhor Atriz – Gorete Milagres, 
Melhor Roteiro – Rosa Nepomuceno, Luiz Alberto Pereira 
// 10th Brazilian Film Festival of Miami 2006: Melhor Ator 
– Matheus Nachtergaele //Prêmio Fiesp de 2007 Melhor 
Ator – Matheus Nachtergaele, Melhor Atriz – Gorete Mi-
lagres// APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte 
2007: Melhor Ator – Matheus Nachtergaele // Prêmio 
Sesc Melhores Filmes do Ano de 2006: Melhor Ator – 
Matheus Nachtergaele // Festival de Maringá 2007: Me-
lhor Ator – Matheus Nachtergaele, Melhor Atriz – Gorete 
Milagres, Melhor Filme // Festival de Conservatória 2007: 
Melhor Trilha Musical – Renato Teixeira

Bem Perto de Buenos Aires – A Histó-
ria do Medo – no ar em 3 de outubro
Num dia de verão, cresce o medo entre 
os habitantes de um condomínio fecha-
do nos arredores de Buenos Aires. O 
lugar sempre foi muito tranquilo e paca-
to, com casas espalhadas em uma área 

muito extensa e verde. Mas, de repente, a tranquilidade 
dos moradores fica abalada com o surgimento de fatos 
estranhos, e um blackout provoca pânico na região.
Duração: 80 minutos
Elenco principal: Jonathan da Rosa, Tatiana Giménez e 
Mirella Pascual
Direção: Benjamín Naishtat
Produção: Benjamín Doménech e Santiago Gallelli
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Distribuição: Tucumán
País de origem: Argentina
Ano de produção: 2014
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: San Francisco International Film Festival 
2014 – Benjamín Naishtat, Novo Diretor // Jeonju Film 
Festival 2014 – Benjamín Naishtat, Prêmio Grande // 
T-Mobile New Horizons International Film Festival, Po-
land 2014 – Benjamín Naishtat, Prêmio Fipresci

Chocó – no ar em 10 de outubro
Chocó é uma afro-colombiana de 27 
anos que carrega a família nas costas: 
sustenta os dois filhos e Everlides, o 
marido desempregado que só sabe be-
ber e jogar dominó. 
Duração: 80 minutos

Elenco principal: Esteban Copete, Karent Hinestroza, 
Sebastián Mosqueira, Daniela Mosquera e Fabio Res-
trepo.
Direção: Jhonny Hendrix
Produção: Jhonny Hendrix e Maritza Rincón
Distribuição: Cineplex
País de origem: Colômbia
Ano de produção: 2012
Classificação indicativa: 14 anos

Ilusões Óticas – no ar em 17 de outubro
É inverno em Valdivia, cidade chilena. 
Um guarda se apaixona por uma mu-
lher rica e misteriosa. Um funcionário 
caxias é despedido, um esquiador cego 
recupera a visão mas se assusta com 
a possibilidade de poder ver. O inverno 

segue e o cotidiano desses personagens também. Tudo 
parece irreal: ilusões óticas.
Duração: 105 minutos
Elenco principal: Ivan Alvarez de Araya, Gregory Cohen, 
Eduardo Paxeco e Paola Lattus
Direção: Cristián Jiménez
Produção: Cyriac Auriol e Pandora da Cunha Telles
Distribuição: Tucuman
País de origem: Chile 
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 14 anos

Prêmios: Festival de Cinema Internacional da Bratis-
lava 2009: Menção Especial do Júri // Festival Latino-
-americano de Toulouse 2008: Ganhador do 2º lugar 
– Menção Especial

Hans Staden – no ar em 24 de outubro
O filme conta a história de Hans Staden, 
viajante alemão que naufragou no litoral 
brasileiro no século XVI. Foi capturado 
pelos índios Tupinambá e levado para a 
Aldeia de Ubatuba, onde seria devora-
do num festim antropofágico. Mas com 

muita sorte e astúcia ele poderá escapar do seu destino.
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Carlos Evelyn, Ariana Messias, Darci 
Figueiredo e Beto Simas
Direção: Luís Alberto Pereira
Produção: Jorge Neves e Luís Alberto Pereira
Distribuição: Luís Alberto Pereira
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1999
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Prêmio de Finalização HBO – 1999 // Festi-
val de Brasília 1999: Especial do Júri, Melhor Direção de 
Arte, Melhor Trilha Sonora // Festival de Santa Maria da 
Feira – Portugal 1999, Melhor Filme, Melhor Fotografia, 
Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia // 4th Bra-
zilian Film Festival Miami 2000 // Festival de Cinema 
Brasileiro de Cuiabá 2000: Melhor Filme, Melhor Foto-
grafia// Prêmio Avoncolor de Maquiagem 2001

Tetro – no ar em 31 de outubro
O ingênuo Bennie, de 17 anos, chega 
a Buenos Aires devido a um problema 
no navio onde trabalha. Ele aproveita 
o ocorrido para encontrar seu irmão 
mais velho, Angelo, que resolveu tirar 
um ano sabático e nunca mais entrou 

em contato com a família. Ao encontrá-lo, descobre 
que seu irmão, além de ter mudado seu nome para Te-
tro, se tornou uma pessoa difícil de lidar e que esconde 
seu passado.
Duração: 127 minutos
Elenco principal: Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Mari-
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bel Verdú e Silvia Pérez
Direção e Produção: Francis Ford Coppola
Distribuição: Imovision
País de origem: Argentina
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 14 anos

180 Segundos – no ar em 7 de novem-
bro
Zico é o líder da quadrilha mais respei-
tada da cidade. Seus roubos são per-
feitos, sem pessoas feridas, sem tiros, 
sem deixar rastro algum. Com o último 
trabalho, ele e sua irmã Angélica espe-

ram deixar o país e começar uma nova vida. Para fazer 
isso, Zico deve planejar perfeitamente o roubo para que 
aconteça em três minutos exatos. 180 segundos para 
mostrar o pior e o melhor destes seres humanos.
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Alejandro Aguilar, Angelica Blandon e 
Manuel Sarmiento
Direção: Alexander Giraldo
Produção: Diego F. Ramírez
Distribuição: Cineplex
País de origem: Colômbia
Ano de produção: 2012
Classificação indicativa: 14 anos

A Memória Que Me Contam – no ar em 
14 de novembro
Um drama irônico sobre utopias der-
rotadas, terrorismo, comportamento 
sexual e a construção de um mito. Um 
grupo de amigos que resistiram à dita-
dura militar, acompanhados de seus 

filhos, vão enfrentar o conflito entre o cotidiano de hoje 
e o do passado quando um deles está morrendo.
Duração: 95 minutos
Elenco principal: Irene Ravache, Franco Nero, Simone 
Spoladore, Otávio Augusto, Zecarlos Machado, Clarisse 
Abujamra, Hamilton Vaz Pereira, Miguel Thiré e Patrick 
Sampaio
Direção: Lúcia Murat
Produção: Daniel Lion

Distribuição: Imovision
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2013
Classificação indicativa: 16 anos

As Três Irmâs – no ar em 21 de novembro
Marina, Sofia e Violeta são três irmãs 
adolescentes que vivem em Buenos Ai-
res. Após a morte da avó, que em vida 
exerceu o papel de pai e mãe das três 
jovens, muito irá mudar. Cada uma lidará 
com a perda de um jeito peculiar. Marina 

vai ocupar seu tempo estudando mais e cuidando da casa. 
Sofia busca fugir da realidade indo para a farra com ami-
gos. Já Violeta encara os fatos de maneira mais apática.
Duração: 99 minutos
Elenco principal: María Canale, Martina Juncadella, Ailín 
Salas
Direção: Milagros Mumenthale
Produção: Violeta Bava, David Epiney, Eugenia Mumen-
thaler, Rosa Martínez Ribero
Distribuição: Tucuman
País de origem: Argentina
Ano de produção: 2011
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Festival Internacional de Locarno: Melhor Fil-
me e Melhor Atriz – María Canale // Festival de Guada-
lajara: Melhor Filme Ibero-americano

A Armadilha do Caranguejo – no ar em 
28 de novembro
O filme se passa em La Barra, uma vila 
remota do litoral colombiano. Lá reside 
Cérebro, um nativo, líder da praia, que 
enfrenta sérios problemas com Paisa, 
um latifundiário poderoso que planeja 

construir um hotel na região.
Duração: 90 minutos
Elenco principal: Karent Hinestroza
Direção: Oscar Ruiz Navia
Produção: Diana Bustamante e Guillaume de Seille
Distribuição: Cineplex
País de origem: Colômbia
Ano de produção: 2009
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Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Berlin International Film Festival 2010: 
Prêmio Fipresci: Oscar Ruiz Navia // Buenos Aires 
International Festival of Independent Cinema 2010: 
Premiação Feisal // Special Fribourg International 
Film Festival 2010: Prêmio E-Change: Oscar Ruiz Na-
via //Gramado Film Festival 2010: Troféu Cidade de 
Gramado – Oscar Ruiz Navia, Premiação da Crítica 
Kikito – Latin Film Competiton (Longa-metragem em 
35mm, Latinos) – Oscar Ruiz Navia // Havana Film 
Festival 2009: Prêmio do Júri Especial – Primeiro 
Filme: Oscar Ruiz Navia // Las Palmas Film Festival 
2010: Melhor Diretor Estreante: Oscar Ruiz Navia // 
RiverRun International Film Festival 2011 – Prêmio 
do Júri Especial – Melhor Elenco Reunido

A Casa de Alice – no ar em 5 de dezem-
bro
Alice é uma manicure que tem em tor-
no de 40 anos e está com a vida estag-
nada. Ela mora na periferia da cidade 
de São Paulo com seu marido e seus 
três filhos. Ao lado da família, tenta le-

var a vida do melhor jeito possível ao enfrentar os pro-
blemas do dia a dia. Alice sabe que o marido encontra 
outras mulheres, mas releva porque também sai com 
outros homens.
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Carla Ribas, Vinicius Zinn, Zecarlos 
Machado, Claudio Jaborandy e Francisco Gaspar
Direção: Chico Teixeira
Produção: Zita Carvalhosa
Distribuição: Imovision
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Festival do Rio: Melhor Atriz – Carla Ribas // 
Mostra de Cinema de São Paulo: Melhor Atriz – Carla 
Ribas // Festival Cine En Construcción: Prêmio Cicae, 
Prêmio Tve // Festival de Miami: Prêmio Especial do Júri – 
Carla Ribas // Festival de Fribourg: Melhor Filme, Prêmio 
do Júri de Jovens // Festival de Guadalajara: Prêmio Es-
pecial do Júri, Melhor Atriz – Carla Ribas, Prêmio Fipresci.

Roma, Cidade Aberta – no ar em 12 de 
dezembro
Roma, 1944. Durante a ocupação nazista 
em Roma, o líder da resistência Giorgio 
Manfredi é perseguido pela Gestapo. Seu 
amigo Francesco, que vai se casar com 
a viúva Pina, e o padre Don Pietro Pelle-

grini ajudam-no a obter uma nova identidade e a deixar 
Roma. No entanto, Manfredi é traído por sua amada Mari-
na Mari e é capturado pelos alemães.
Duração: 100 minutos
Elenco principal: Anna Magnani, Aldo Fabrizi e Marcello 
Pagliero
Direção: Roberto Rossellini
Produção: Giuseppe Amato, Ferruccio de Martino, Rod 
E. Geiger e Roberto Rossellini
Distribuição: Films Sans Frontieres
País de origem: Itália
Ano de produção: 1945
Classificação indicativa: 16 anos

Paisà – no ar em 19 de dezembro
Seis capítulos reproduzem a condição 
humana na situação de guerra, a partir 
de julho de 1943 até o inverno de 1944. 
Histórias interessantes que se cruzam 
e se entrelaçam.
Duração: 126 minutos

Elenco principal: Carmela Sazio, Robert Van Loon e 
Benjamin Emanuel
Direção: Roberto Rossellini
Produção: Rod E. Geiger, Roberto Rossellini, Mario Conti
Distribuição: Films Sans Frontieres
País de origem: Itália
Ano de produção: 1946
Classificação indicativa: 14 anos

Alemanha, Ano Zero – no ar em 26 de 
dezembro
Em 1947, uma família alemã luta para 
sobreviver em uma Berlim destruída 
após o fim da Segunda Guerra Mundial. 
O pai está muito doente, o filho mais ve-
lho é um ex-soldado que se esconde da 
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polícia, a filha Eva frequenta casas noturnas em busca 
de cigarros e alguns trocados e o menino de doze anos, 
Edmund, vagueia pela cidade na tentativa de encontrar 
trabalho ou um pouco de comida para sua família.
Duração: 76 minutos
Elenco principal: Edmund Moeschke, Ernst Pittschau, 
Ingetraud Hinze e Franz-Otto Krüger
Direção: Roberto Rossellini
Produção: Roberto Rossellini
Distribuição: Films Sans Frontieres
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1948
Classificação indicativa: 16 anos

Cantando na Chuva – no ar em 2 de 
janeiro de 2016
Don Lockwood e Lina Lamont são dois 
dos astros mais famosos da época do 
cinema mudo em Hollywood. Mas uma 
novidade no mundo do cinema chega 
para mudar totalmente a situação de 

ambos no mundo da fama: o cinema falado, que logo 
se torna a nova moda entre os espectadores. Don e 
Lina precisam superar as dificuldades do novo méto-
do de se fazer cinema, para conseguir manter a fama 
conquistada.
Duração: 103 minutos
Elenco principal: Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie 
Reynolds e Jean Hagen
Direção: Stanley Donen e Gene Kelly
Produção: Arthur Freed
Distribuição: Multiplatino
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 1952
Classificação indicativa: Livre
Prêmios: Globo de Ouro (1953) – Donald O’Connor, 
Ator – Musical ou Comédia // National Board of Review 
(1952) – NBR Award // Writers Guild of America (1953) – 

Best Written American Musical // National Film Preser-
vation Board (1989) – National Film Registry.

Todos os Homens do Presidente – no 
ar em 9 de janeiro de 2016
Em 1972, sem ter a menor noção da 
gravidade dos fatos, um repórter (Ro-
bert Redford) do Washington Post ini-
cia uma investigação sobre a invasão 
de cinco homens na sede do Partido 

Democrata, que dá origem ao escândalo Watergate e 
que teve como consequência a queda do presidente Ri-
chard Nixon.
Duração: 138 minutos
Elenco principal: Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack 
Warden, Martin Balsam e Hal Holbrook
Direção: Alan J. Pakula
Produção: Walter Coblenz
Distribuição: Multiplatino
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 1976
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Academy Awards (Oscar, 1977) – Best Ac-
tor in a Supporting Role, Jason Robards; Best Writing, 
Screenplay Based on Material from Another Medium, 
William Goldman; Best Art Direction-Set Decoration, 
George Jenkins e George Gaines; Best Sound, Arthur 
Piantadosi, Les Fresholtz, Rick Alexander e James E. 
Webb // Kansas City Film Critics Circle Awards (1976) 
– Best Supporting Actor, Jason Robards // National Bo-
ard of Review (1976) – Best Film; Best Director, Alan J. 
Pakula; Best Supporting Actor, Jason Robards; Top Ten 
Films // National Film Preservation Board (2010) – Na-
tional Film Registry // National Society of Film Critics 
Awards (1977) – Best Film; Best Director, Alan J. Pakula; 
Best Supporting Actor, Jason Robards // New York Film 
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Critics Circle Awards (1977) – Best Film; Best Suppor-
ting Actor, Jason Robards // Writers Guild of America 
(1977) – Best Drama Adapted from Another Medium, 
William Goldman.

Um Bonde Chamado Desejo – no ar em 
16 de janeiro de 2016
Blanche DuBois, uma mulher frágil e 
neurótica (Vivien Leigh), vai visitar sua 
irmã grávida (Kim Hunter), em Nova Or-
leans, em busca de um lugar que possa 
chamar de seu, já que, após seduzir um 

jovem de 17 anos, ela foi expulsa da sua cidade natal 
no Mississipi. Sua chegada afetará fortemente a vida da 
sua irmã, do seu cunhado e a sua própria vida.
Duração: 124 minutos
Elenco principal: Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim 
Hunter
Direção: Elia Kazan
Produção: Charles K. Feldman
Distribuição: Multiplatino
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 1951
Classificação indicativa: 16 anos

O Planeta dos Macacos – no ar em 23 
de janeiro de 2016
George Taylor (Charlton Heston), um 
astronauta norte-americano, viaja por 
séculos em estado de hibernação. Ao 
acordar, ele e seus companheiros se 
veem em um planeta dominado por 

macacos, no qual os humanos são tratados como es-
cravos e nem mesmo têm o dom da fala.
Duração: 112 minutos
Elenco principal: Charlton Heston, Roddy McDowall, 
Kim Hunter e Maurice Evans
Direção: Franklin J. Schaffner

Produção: Arthur P. Jacobs
Distribuição: Multiplatino
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 1968
Classificação indicativa: 12 anos

Nem Sempre É Fácil Ser Simpático – 
no ar em 30 de janeiro de 2016
Fudo é um motorista de táxi de 40 
anos de idade que decide se tornar um 
homem bom. Mas aparentemente ele 
sempre está no lugar errado, na hora 
errada.

Duração: 94 minutos
Elenco principal: Sasa Petrovic, Daria Lorenci e Damir 
Savic
Direção: Srdjan Vuletic
Produção: Michael Eckelt e Ademir Kenovic
Distribuição: Fortissimo Films
Países de origem: França, Alemanha, Itália e Espanha
Ano de produção: 2002
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Miami Film Festival 2008: Dramatic Features 
– World Cinema // Sarajevo Film Festival 2007 Best Ac-
tor – Sasa Petrovic.

A Lenda de Paul e Paula – no ar em 6 
de fevereiro de 2016
Paul está financeiramente bem, mas 
perdeu todo o carinho por sua espo-
sa. Paula leva uma vida problemática 
criando dois filhos sozinha. Eles se en-
contram e descobrem uma paixão mui-

to forte um pelo outro; a vida parece um sonho quando 
estão juntos, mas os seus voos de curta distância da 
realidade são uma e outra vez interrompidos pelos la-
ços de Paul com a família e sua carreira.
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Duração: 106 minutos
Elenco principal: Angelica Domröse, Winfried Glatze-
der e Heidemarie Wenzel
Direção: Heiner Carow
Produção: Erich Albrecht
Distribuição: Magnatel
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1973
Classificação indicativa: 14 anos

Beijo do Urso – no ar em 13 de fevereiro 
de 2016
Aos quatorze anos de idade, Lola é tra-
pezista em um circo russo ao lado da 
mãe. Ela ama o circo e adora o filhote 
de urso que o padrasto lhe comprou. 
Um dia, sua mãe desaparece. A partir 

de então, Lola tem de viver por conta própria. Ela só 
confia no urso e lhe conta todos os seus segredos. Uma 
noite, um jovem acorda Lola e ela se assusta, mas o 
rapaz diz a ela que ele é Misha, o urso.
Duração: 94 minutos
Elenco principal: Rebecka Liljeberg, Joachim Król e Ser-
gey Bodrov Jr.
Direção: Sergey Bodrov
Produção: Karl Baumgartner, Sergey Bodrov e Chris-
toph Friedel
Distribuição: Fortissimo
Países de origem: França, Alemanha, Itália e Espanha
Ano de produção: 2002
Classificação indicativa: 14 anos

Ermo – no ar em 20 de fevereiro de 
2016
Ermo vive com o filho e o marido, um 
homem mais velho, doente e incapaci-
tado para trabalhar. Cabe a ela a tarefa 
de trabalhar duro, fazendo e vendendo 
macarrão para sustentar a família. Ape-

sar de o marido planejar construir uma casa, a ambição 
de Ermo é comprar o maior aparelho de TV da região.
Duração: 91 minutos
Elenco principal: Liya Ai, Peiqi Liu e Zhijun Ge
Direção: Xiaowen Zhou
Produção: Chen Kunming e Jimmy Tan
Distribuição: Fortissimo
País de origem: China
Ano de produção: 1994
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Golden Phoenix Awards, China 1995: Fema-
le Actor – Liya Ai // Golden Rooster Awards 1995 Best 
Actress – Liya Ai // Huabiao Film Awards 1995: Outs-
tanding Actress – Liya Ai, Outstanding Co-Produced 
Film, Outstanding Technical Achievement // Locarno 
International Film Festival 1994: Prize of the Ecumeni-
cal Jury – Xiaowen Zhou, Swissair/Crossair Special Pri-
ze: Xiaowen Zhou // Shanghai Film Critics Awards 1995 
Critics Award – Best Actress: Liya Ai, Best Director: 
Xiaowen Zhou
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CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
Coordenação de Núcleo: Clarice Saliby
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtores Assistentes: Bárbara Bergamaschi  
e Juliana Oliveira
Analista de Conteúdo: Ana Chaves de Melo
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo

O Globo | 28/08
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Estréia do Afinando e a 

grande atração foi Fu-

lano de tal. O programa 

entrou no ar com o 

fulano e Erit exped 

quiatibus ni aut offici 

blandandebis santem 

es as dis eum

20
00 Boa Notícia

Apresentado pelo ex-jogador de futebol Raí e pelo 
jornalista Gilberto Dimenstein, Boa Notícia mostra 
iniciativas do terceiro setor, destacando a importância 
das redes formadas entre empresas, pessoas físicas, 
governo e comunidade. O programa aborda um novo 
tema a cada semana, sempre com a presença de um 
convidado. Juntos, eles assistem a casos de sucesso de 
todo o Brasil.

Fala, Galera!
O debate comandado por Serginho Groisman no Fala, 
Galera! tem o objetivo de aprofundar as discussões de 
temas relacionados ao universo juvenil, estimulando 
uma postura crítica por parte dos jovens. 

DESTAQUES da programação

Livros Animados
Através de recursos de computação gráfica, livros in-
fantis de escritores brasileiros ganham vida em cada 
série. Os autores das obras participam dos episódios de 
animação, no programa comandado por Luciana Braga 
e Gustavo Gasparani, entre outros apresentadores. 
Situações ficcionais vividas por personagens infantis 
e adultos levam à discussão dos temas tratados nas 
obras literárias em destaque. 
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info@futura
Voltada para jovens e educadores, a série fala da apren-
dizagem da informática no Ensino Médio, direcionada 
para o mercado de trabalho, apresentando experiências 
reais de ensino e entrevistas com pedagogos, professo-
res e coordenadores de escolas. O programa aborda o 
novo perfil do profissional de educação, as novas pos-
sibilidades de expressão abertas pela ferramenta, dicas 
de internet e muito mais.

Mestres de Ofícios
Desvenda o Brasil do artesanato. Formas, técnicas, co-
res, matérias-primas, processos criativos, relações pro-
fissionais e comerciais, perspectivas de novos mercados 
e empregos são abordados e documentados. Além de 
mostrar o universo do artesão brasileiro, a série Mestres 
de Ofícios estimula, com exemplos bem-sucedidos, as 
iniciativas artísticas, comerciais e empresariais das no-
vas gerações.

500 Anos, Rotas da Integração
A série de documentários, com apresentação de Eduardo Bueno, foi realizada em comemoração aos 500 anos de 
descobrimento do Brasil. A partir de diferentes áreas do conhecimento, os programas apresentam uma discussão 
sobre o que significou a grande aventura das navegações e as trocas culturais, sociais e econômicas que se esta-
beleceram entre a Europa e a América recém-descoberta. Ricamente ilustrada, a série é baseada na pesquisa de 
Eduardo Bueno sobre o tema. 

Quem Conta um Conto...
Série de animação reproduz o poema épico de Homero. 
Ruth Rocha comenta as viagens e aventuras de Ulisses 
após a tomada de Troia até seu regresso à Ítaca, na Gré-
cia Antiga.

Escola Que Vale
Série de cinco programas de atualização de educadores 
a partir de oficinas de arte-educação.
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O Futura
em destaque

O Canal Futura está sempre presente em con-
gressos, simpósios e feiras no Brasil e no exte-
rior. A intenção é levar a experiência do Canal 
e trocar conhecimentos com novos agentes. 
Confira onde marcamos presença em 2015!

em mesa de abertura. Jaboatão dos Guararapes/PE 
(Cinthia Sarinho)

- Seminário Estadual Enfrentamento ao Tráfico de 
Crianças e Adolescentes para fins de Exploração Se-
xual – participação através da facilitação de Grupo de 
Trabalho responsável por pensar e propor ações de 
enfrentamento à VSCA e o fortalecimento da Rede. 
Recife/PE (Cinthia Sarinho)

- Lançamento da série Que Abuso É Esse? na progra-
mação oficial do Dia Nacional de Enfrentamento às 
Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes da 
Secretaria de Nacional de Direitos Humanos da Presi-
dência da República. Brasília/DF (Priscila Pereira)

- Palestra sobre violências sexuais e lançamento da 
série Que Abuso É Esse? durante o fórum periódico da 
Rede Nossas Crianças. São Paulo/SP (Priscila Pereira)

- Circuito RIA – Pré-lançamento do documentário Le-
vante! – Fortaleza/CE (Débora Garcia) 

JUNHO

- Sunny Side of the Doc. La Rochelle, França (Priscila 
Pitta Beleli)

- Encontro Nacional da Rede ECPAT Brasil – lança-
mento da série Que Abuso É Esse? durante Assem-
bleia Ordinária. Brasília/DF (Cinthia Sarinho)

- Apresentação do projeto Crescer Sem Violência e da 
série Que Abuso É Esse? No Seminário Estadual da 
Maleta Infância no Ceará – Um Olhar Multidimensional 
para as Infâncias. Fortaleza/CE (Marcio Motokane)

FEVEREIRO

- Rio Content Market – “Stories of Change” – com 
Richard Ray Perez (Sundance Institute Documentary 
Film Program) e Mark Greenspan (apresentação). Rio 
de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)

- Rio Content Market – Mesa 15 Anos Um Pé de Quê?. 
Rio de Janeiro/RJ (João Alegria) 

- Rio Content Market – 30 Minutos com Canal Futura. 
Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)

- Participação Rio Content Market. Rio de Janeiro/RJ 
(Lúcia Araújo, João Alegria, Débora Garcia, Vanessa 
Jardim, Ludmila Figueiredo, Priscila Beleli e Joana Levy)

ABRIL

- Skoll World Forum. Oxford/Inglaterra (Lúcia Araújo)

MAIO

- Univali – Universidade do Vale do Itajaí – Semana 
Acadêmica Comunicação – Evento Olhares Múltiplos – 
5ª edição. Itajaí/SC (Cristiano Reckziegel)

- Campanha 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescen-
tes – participação na Comissão Organizadora da Cam-
panha “Enfrentamento ao Tráfico de Crianças e Ado-
lescentes para fins de Exploração Sexual” realizada em 
PE pela Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Recife/PE (Cinthia Sarinho) 

- Seminário alusivo ao Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes em Jaboatão dos Guararapes – participação 
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AGOSTO

- Emmy International – Etapa semifinal, categoria Kids 
Series. Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia) 

- Mediação sobre iniciativas latino-americanas: proje-
tos, processos e plataformas – ComKids. São Paulo/
SP (Débora Garcia) 

SETEMBRO

- Cine-Diálogos – Abuso, Exploração Sexual e Prosti-
tuição, realizado pela Pastoral da Mulher de Juazeiro/
Instituto das Irmãs Oblatas, na UNEB – Apresentação 
do Projeto Crescer sem Violência e participação em 
mesa de debate sobre a temática. Juazeiro/BA (Cinthia 
Sarinho)

- Palestra na mesa sobre “Quem investe no audiovi-
sual para crianças?” – Fórum Pensar a Infância. Rio de 
Janeiro/RJ (Débora Garcia)

OUTUBRO

- MIPCOM. Cannes, França (Lúcia Araújo, Priscila Pitta 
Beleli e Ludmila Figueiredo)

- MEDIMED. Sitges, Espanha (Lúcia Araújo, Priscila 
Pitta Beleli)

- Semana de Comunicação da Uesc – Apresentação do 
Canal Futura, ações e projetos da Gerência de Conteú-
do e Mídias Digitais e o projeto Geração Futura Univer-
sidades Parceiras. Ilhéus/BA (André Libonati)

- 13ª Semana de Integração da Unicap – Universidade 
Católica de Pernambuco – participação através de re-
alização da oficina Que Abuso é Esse?. Recife/PE (Cin-
thia Sarinho)

- Conferência Estadual de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Pernambuco – participação em Grupo 
de Trabalho e mesa de encerramento. Olinda/PE (Cin-
thia Sarinho)

- Festival Audiovisual de Belém (FAB): participação 
especial na abertura do festival com exibição da série 
Diz Aí, Amazônida. Belém/PA (Melina Marcelino) 

NOVEMBRO

- 6º Simpósio de Saúde Coletiva e Saúde Mental – lan-
çamento do Guia Diz Ai Enfrentamento ao Extermínio 
da Juventude Negra. Belo Horizonte/MG (Vanessa 
Beco) 

- Primeiro Encontro Internacional de Grupos de Pes-
quisa e Intervenção – oficinas aplicadas Que Abuso É 
Esse? e Que Exploração É Essa? do pacote Crescer 
sem Violência. Belo Horizonte/MG (Vanessa Beco) 

- American Evaluation Association – New develop-
ments on rubrics methodology: exemplary cases from 
Aotearoa/New Zealand and Brazil. Chicago. IL/EUA 
(Ana Paula Brandão e Mônica Pinto)

- UFG – Universidade Federal de Goiás – Seminário 
Comunicação Pública e Cidadania. Goiânia/GO (Cris-
tiano Reckziegel)

- FUSCA – Festival de audiovisual da Estácio: Festival 
de Cinema Universitário, convidados para exibição Diz 
Aí, Amazônida e o curta Mapinguari e roda de conver-
sa sobre produção audiovisual na Amazônia com a 
participação dos jovens integrantes do projeto Diz Aí. 
Belém/PA (Melina Marcelino) 

- Participação em painel no III Seminário Internacional 
Qualidade dos Serviços de Acolhimento de Crianças e 
Adolescentes: o cuidado como direito humano. Apre-
sentação do projeto Crescer sem Violência na mesa 
“Cuidando de crianças e adolescentes vítimas de vio-
lência”. São Paulo/SP. (Priscila Pereira)
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Cine Especial

Como a 
Terra se 
Tornou 

Redonda

O pequeno Joe descobre uma estranha caixa no sótão 
de seu avô e de repente mergulha num mundo de 
fantasia, guiado por uma voz amigável que lhe conta 
como as pessoas imaginavam nosso planeta ao longo 
dos anos. Desde épocas ancestrais, os seres humanos 
tentam entender a natureza e as formas da Terra. Por 
não terem como explorá-la antes, a imaginação deu 
origem a diversas criações e ricos mitos, incluindo te-
orias poéticas e excêntricas. Divertida e emocionante, 
esta animação-documentário cativante leva a família 
toda em uma aventura extraordinária através do tem-
po e do espaço para explorar a imaginação do Homem.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção: Wilson dos Santos e Paul Guidal
Produção: Cinquieme Etage Production, Gael Bordier 
e Pierre Cattan
Distribuição: Kwanza
País de origem: França
Ano de produção: 2010

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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Cine Especial

Garoto 
Cósmico

TEMA: universo infantil 
PÚBLICO-ALVO: crianças 
ESTREIA: 2015
No ar em 25 de janeiro
DURAÇÃO: 75 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Elenco: (vozes – animação) Aleph Naldi, Bianca Rayen, 
Mateus Duarte e Raul Cortez
Direção: Alê Abreu
Roteiro: Alê Abreu, Sabina Anzuategui, Daniel Chaia, 
Gustavo Kurlat
Produção: Beatriz Falasco, Simone Maggio, Carolina 
Mikoszewski, Lia Nunes, Stella Rainer, Taís Rios,  
Mari Sugai
Produtora: Estúdio Elétrico
Edição: Cristina Amaral
Distribuição: Elo Audiovisual Serviços Ltda
Ano de Produção: 2007

Cósmico, Luna e Maninho vivem em um mundo futu-
rista onde suas vidas são totalmente programadas. 
Uma noite, os três se perdem em um universo de um 
pequeno circo. Depois de brincar e de toda a nova ex-
periência, seus mundos enviam uma missão especial 
para resgatá-los.

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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Cine Especial

Jorge 
Mautner  

O Filho do 
Holocausto

Fatos determinantes da carreira de Mautner são en-
tremeados com suas canções, gravadas num pocket 
show feito especialmente para o documentário. Múlti-
plo, também poeta, cineasta, artista plástico, Mautner 
e seu violino característico ganharam destaque na 
cena cultural brasileira a partir dos anos 1970, depois 
de aproximação com Caetano e Gil, na época exilados 
em Londres.

TEMAS: história; personalidades; vídeos  
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 31 de dezembro
DURAÇÃO: 95 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção: Pedro Bial e Heitor D’Alincourt
Produção: Tereza Alvarez e Luciano Araújo
Distribuição: Canal Brasil e Bali do Ocidente Produ-
ções
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2012

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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Cine Especial

Mar 
Urbano 

O documentário Mar Urbano proporciona a descoberta 
de um Rio de Janeiro submerso, um universo paralelo 
à cidade, conhecido por poucos que têm o privilégio 
de entender e conviver com este mundo. O filme é o 
resultado de 15 anos de busca incansável de águas 
limpas cada vez mais escassas e personagens que 
batalham de sol a sol debaixo das águas de Copacaba-
na e Ipanema.

TEMAS: ecologia e ecossistemas;  
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 4 de junho
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Ricardo Gomes
Produção: Alice Gomes e Ricardo Gomes
Distribuição: Glaz Vídeo
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2014

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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MAR URBANO:  
O QUE EXISTE ALÉM  
DA ARREBENTAÇÃO?
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
Por Rafaella Gil, Analista de Mídias Digitais

Rio de Janeiro. Segunda maior cidade do Brasil, ter-
ceira maior da América Latina e uma das orlas mais 
conhecidas do mundo. Mas o que guardam os mares 
cariocas? O que existe além da arrebentação? Para co-
memorar o Dia do Mundial do Meio Ambiente, celebra-
do no próximo dia 05, o Futura exibe o documentário 
inédito Mar Urbano.

Dirigido pelo fotógrafo e biólogo marinho Ricardo Go-
mes, o filme é o resultado de 15 anos de busca incan-
sável de águas limpas cada vez mais escassas e per-
sonagens que batalham de sol a sol debaixo das águas 
de Copacabana e Ipanema. O resultado é um Rio de 
Janeiro submerso, um universo paralelo à cidade, co-
nhecido por poucos que têm o privilégio de entender e 
conviver com este mundo.

De 1998 a 2013, Ricardo registrou, em mergulhos diur-
nos e noturnos, um universo inimaginável para a maio-
ria da população. Questões como o garimpo subaquá-
tico e a preocupação com a diminuição da quantidade 
de peixes e de dias com água limpa ao longo desses 
anos são relatadas em conversas com pescadores, 
donos de barracas e surfistas.

A iniciativa partiu da vontade de mostrar as águas ca-
riocas além da poluição. “A motivação maior foi mos-

trar que existe muita vida no mar. E nos tempos que 
estamos vivendo, tão caóticos de poluição, explosão 
demográfica, ninguém acredita que possa ainda existir 
vida no mar. A poluição é notícia todo dia, é importante 
também documentar o outro lado da história, os pei-
xes, a vida no mar que ainda persiste”, explica Ricardo.

Segundo o biólogo, o fundo do mar das praias de Co-
pacabana e Ipanema representa a fauna marinha do 
litoral do Rio de Janeiro. Nele encontram-se facilmente 
polvos, garoupas, xereletes, moreias, caranguejos-ara-
nha, peixes-trombeta, cardumes de tainha e anchovas. 
“É como se os cariocas tivessem no mar de Ipanema 
uma Floresta Amazônica submersa, que fica visível 
apenas em poucos dias do ano. Nos outros dias, a 
água fica meio turva, amarronzada, e o carioca acha 
que o mar está morto”, ressalta.

A intenção é mostrar para o carioca que ainda existe 
vida no mar do Rio e dar um alerta para população. 
Pensar duas vezes antes de deixar lixo na praia e se 
mobilizar em prol de causas ambientais são atitudes 
importantes para que as futuras gerações possam 
explorar esse espaço submerso e ainda encontrarem 
vida e beleza em águas claras. “É preciso conhecer 
para amar e querer preservar”, finaliza Ricardo.
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Cine Especial

 Ôrí
Sobre um panorama de um documento – história so-
bre os Movimentos Negros no Brasil (anos 70/80), Ôrí 
conta a história de uma mulher Beatriz Nascimento, 
historiadora e militante, que busca sua identidade 
através da pesquisa da história dos “Quilombos” como 
estabelecimentos guerreiros e de resistência cultural, 
da África do século XV ao Brasil do século XX. Esta 
pesquisa revela a História dos povos bantus na Améri-
ca e seu herói civilizador Zumbi dos Palmares.

TEMAS: cultura afro-brasileira; gênero; história; 
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: crianças e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 20 de novembro
DURAÇÃO: 94 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção: Raquel Gerber
Produção: Angra Filmes LTDA
Ano de Produção: 1989
Distribuição: Estelar Produções Cinematográficas e 
Culturais

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles e Pa-
olla Guimarães
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CONSCIÊNCIA NEGRA: 
FUTURA TEM PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL, GUIA E EXPOSIÇÃO
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
POR BRUNA VENTURA, ANALISTA DE MÍDIAS DIGITAIS

Sinônimo da resistência negra, Zumbi dos Palmares é 
homenageado no dia 20 de novembro, Dia Nacional da 
Consciência Negra. Essa foi a data de seu assassinato, 
no ano de 1695, depois de 17 anos de combate. O líder 
da luta contra a escravidão foi traído e decapitado, mas 
sua história vive e precisa ser lembrada todos os dias, 
diante da desigualdade racial que ainda impera no Brasil.

Uma arma muito eficaz no combate à desigualdade é a 
educação. Com este objetivo, a área de Mobilização do 
Canal Futura lançou o Guia Diz Aí – Enfrentamento ao 
Extermínio da Juventude Negra. O material aprofunda a 
reflexão iniciada pela série Diz Aí e auxilia educadores 
e jovens a romper o silêncio da sociedade, que encara 
a morte de jovens negros como um acontecimento co-
mum, como revela o infográfico.

Exposição Figuras e Brincantes, Arte e Performance na 
Cultura Popular

O Futura também foi até o Museu Casa do Pontal, na 
zona oeste do Rio de Janeiro, para conferir a exposi-
ção Figuras e Brincantes, que entrou em cartaz em no-

vembro e exibe cerca de 53 obras de artistas populares, 
além de vídeos do programa Heróis de Todo Mundo, 
que também faz parte do projeto A Cor da Cultura.

A exposição nasce do desejo de homenagear os mes-
tres da cultura popular presente no acervo do Museu 
Casa do Pontal e comemorar três grandes conquistas 
para a Arte Popular: a promulgação da Convenção so-
bre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expres-
sões Culturais, pela Unesco, em 2005, o reconheci-
mento do Jongo como Patrimônio Cultural Brasileiro e 
do Museu Vivo do Fandango como boa prática em prol 
da salvaguarda do patrimônio imaterial, pela Unesco.

O Museu Casa do Pontal é considerado atualmente o 
mais significativo museu de arte popular do Brasil. O 
endereço é Estrada do Pontal, 3295, Recreio dos Ban-
deirantes, Rio de Janeiro.

Neste episódio do programa Heróis de Todo Mundo, 
você conhece um pouco mais da trajetória de Zumbi 
dos Palmares:
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Cine Especial: documentário “Ôrí”

A programação especial do mês da Consciência Ne-
gra traz ainda o documentário Ôrí, que conta a história 
dos movimentos negros no Brasil entre 1977 e 1988. 
Dirigido pela cineasta e socióloga Raquel Gerber, em 
1989, o filme tem como fio condutor a vida da histo-
riadora e ativista Beatriz Nascimento e traça um pa-
norama social, político e cultural do país em busca de 
uma identidade que contemple também as populações 
negras.

Ôrí significa cabeça, um termo de origem Iorubá, povo 
da África Ocidental, que também designa a consciência 
negra na sua relação com o tempo, a história e a memó-
ria. O filme conta com a fotografia de Hermano Penna, 
Pedro Farkas, Jorge Bodanzky, entre outros, música de 
Naná Vasconcelos e arranjos de Teese Gohl.

Do lado de fora: programa Minha Rua estreia no Futura

O programa Minha Rua está de volta ao Futura! Na 
segunda temporada da série, o apresentador Leandro 
Firmino vai às ruas do Brasil para conhecer mais de per-
to algumas personalidades já reconhecidas nos locais 
onde moram pelo trabalho realizado e pelo carisma 
contagiante e, assim, fazer com que as histórias dessas 
pessoas cheguem ainda mais longe. Vamos conhecer 
vários trabalhos culturais, ecológicos e sociais que têm 
a rua como seu principal local de realização.

No episódio de estreia, segunda-feira, às 23h30, o ar-
tista de múltiplas facetas Dudu de Morro Agudo mos-
tra a sua rua ao Leandro. Rapper, produtor cultural e 
morador do bairro Morro Agudo, no município de Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Dudu 
encontrou no rap o combustível que faltava para dire-
cionar seus sentimentos de forma inteligente. São mais 
de 15 anos de carreira foram dedicados ao hip hop e 
nós vamos conhecer parte desta trajetória no programa 
Minha Rua.
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Cine Especial

Os Doze 
Trabalhos 
de Asterix 

César oferece aos gauleses um acordo: se eles realiza-
rem doze tarefas especiais com êxito, ele vai entregar 
o Império Romano para eles. Se os gauleses falharem, 
eles vão ter que se render ao Império Romano. Asterix 
está pronto para assumir o desafio.

TEMAS: história; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 13 de outubro
DURAÇÃO: 75 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção: René Goscinny 
Produção: Dargaud Film Productions 
Distribuição: Mediatoon
País de origem: França
Ano de produção: 1976

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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Cine Especial

Pequeno 
Cidadão 2

Tudo começou em 2008, quando quatro pais amigos 
e músicos (Antonio Pinto, Arnaldo Antunes, Edgard 
Scandurra e Taciana Barros) resolveram gravar com 
seus filhos. Pequeno Cidadão 2 nasce com maior par-
ticipação das crianças, que cresceram e aprenderam, 
começando a compor mais com os pais e amigos. Os 
temas são o universo infantil, alegrias, dúvidas, desa-
fios, tristezas, diversão. 

TEMAS: música; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 12 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Distribuição: Diletto Produções

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles e Pa-
olla Guimarães
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Como É 
Que É?

FICHA TÉCNICA 
Direção: Paola Barreto
Produção: Pierre Meireles
Distribuição: MultiRio

Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães

A produção aborda a ciência no dia a dia, conceitos de 
ciências físicas, químicas e biológicas, estimulando, 
assim, o desenvolvimento do espírito investigativo e 
científico. 

TEMA: ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

Sinopses por episódio (10 x 9 minutos):

O Tal do PH – no ar em 25 de setembro 
Medida da acidez de soluções aquosas com corante in-
dicador.

Osmose é Grego Para Mim – no ar em 2 de outubro
Movimento da água por osmose.

Tomatinhos Explosivos – no ar em 9 de outubro
Capilaridade, transpiração de plantas.

Fotossíntese Não é Selfie – no ar em 23 de outubro
Fotossíntese; etapa de fixação do carbono da fotossín-
tese.

Ih! Deu Bolo – no ar em 30 de outubro
Micro-organismos, fungos; fermentação biológica, fer-
mentação química.

Chocante! – no ar em 6 de novembro
Fenômenos atmosféricos; descarga elétrica.

Desligando Geral! – no ar em 13 de novembro
Consumo de energia por eletrodomésticos.

Natureza Iluminada – no ar em 20 de novembro
Interação da luz com meios materiais.

Isso Me Atrai – no ar em 27 de novembro
Interação da matéria com campos magnéticos.

Paradoxal – no ar em 4 de dezembro
Medida da velocidade da luz.

100



Como Será?
Responsabilidade social, conteúdo educati-
vo, compromisso com a difusão do conhe-
cimento e mobilização de brasileiro de todo 
o País ganham forma no programa. Com 
apresentação de Sandra Annenberg, o pro-
grama traz uma linguagem leve e divertida 
com temas atuais para a população. Em 
2015, 51 programas foram exibidos.

TEMAS:  ciência e tecnologia; ecologia e ecossistemas; 
escola; inclusão social; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 10 de agosto
DURAÇÃO: 2 horas
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo

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

CANAL FUTURA
Coordenadores de Núcleo: Rosi Escobar e Marcio Mo-
tokane
Coordenadora de Produção: Joana Levy
Produtores Assistentes: Eduarda Vieira, Camila Cam-
pos e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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20
01 Feito à Mão

Direcionado a jovens e adultos 
com diferentes níveis de escolari-
dade, o programa oferece cursos 
livres de artesanato e trabalhos 
manuais. Além de desenvolver 
e estimular habilidades, Feito à 
Mão apresenta uma opção de 
geração de renda ao ensinar, 
passo a passo, como confeccio-
nar diferentes enfeites e objetos 
utilitários, representando tam-
bém uma forma de qualificação e 
atualização profissional.

Diário de Bordo
O programa registra o dia a dia de 
uma iniciativa inédita no País: esta-
ções de trem viram espaços educa-
tivos e vagões se transformam em 
salas de aula no projeto Educação 
nos Trilhos (ação socioeducativa im-
plementada nas estações e nos trens 
de passageiros da Estrada de Ferro 
Carajás (EFC) e Estrada de Ferro Vi-
tória a Minas (EFVM), ambas da Com-
panhia Vale do Rio Doce). 

Que História É Essa?
Comandado por Regina Casé, o programa aborda a história do Brasil atra-
vés de notícias de jornais cariocas. A apresentadora consulta exemplares 
publicados em datas marcantes e destaca manchetes, matérias e notas 
de pé de página. Entre uma reportagem e outra, Regina traça um painel da 
repercussão alcançada pelas notícias e o comportamento da época.

Sexualidade, Prazer em Conhecer
O programa trata a sexualidade de maneira educativa, na busca de difundir 
informações sobre orientação sexual para adolescentes, pais e educadores, 
facilitando a comunicação entre eles. Os jovens aprendem que sexualidade 
não envolve apenas sexo, mas conceitos e valores que compõem a sua 
cultura. Relações de gênero, gravidez, comportamento sexual e doenças 
sexualmente transmissíveis também são abordadas.

Prato do Dia, 
Mais Sabor no 
Dia a Dia
O programa de culinária garante 
mais sabor ao dia a dia do teles-
pectador. As receitas são sabo-
rosas, de baixo custo, valorizam 
qualidade aliada à simplicidade, 
além de estarem inseridas em 
sugestões de cardápio apetito-
sas e balanceadas. A atração 
também exibe entrevistas com 
informações sobre higiene, saúde 
e segurança alimentar.

DESTAQUES da programação
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Umas Palavras
O programa acompanha o bate-papo de Bia Fon-
seca Corrêa do Lago com as maiores personali-
dades da literatura e da música brasileiras, muitas 
vezes recebendo também convidados internacio-
nais como José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Má-
rio de Carvalho e Jostein Gaarder. As entrevistas 
ressaltam a maneira como cada um produz seus 
trabalhos, revelando a relação que os autores tra-
vam com as infinitas possibilidades da língua.

Um Pé de Quê?
Em Um Pé de Quê?, atração apresentada por Regina 
Casé, as árvores são ilustres protagonistas. A cada episó-
dio uma espécie é mostrada ao público, com uma abor-
dagem ampla que revela as histórias curiosas escondidas 
por trás da diversa flora nacional e internacional. 

Repórter Elétrico
O programa busca familiarizar o telespectador com noções de energia e eletricidade, 
mostrando dicas práticas para o cotidiano. A atração é uma verdadeira aula sobre uso 
racional de energia, ao abordar a questão do desperdício e apresentar formas de gera-
ção, distribuição e alternativas de produção energética. A ideia é chamar a atenção do 
público para a importância do uso consciente desse recurso.

Alimente-se Bem
A série apresenta receitas criativas, nutritivas, rápidas e fáceis de fazer. Todos os pratos 
são desenvolvidos por nutricionistas do Serviço Social da Indústria (Sesi). O diferencial 
está no aproveitamento de sobras de alimentos que normalmente são descartadas. 
Alimente-se Bem traz também dicas que sugerem modificações de hábitos alimenta-
res, formas de higienização e decoração de pratos.

Você Faz a Diferença
Espaço jornalístico de disseminação das boas práticas dos projetos estratégicos de-
senvolvidos ou apoiados pelos parceiros mantenedores do Canal Futura. O Você Faz a 
Diferença aprofunda e estreita o relacionamento com os parceiros, marcando presença 
em eventos como entregas de prêmios, campeonatos esportivos, feiras de moda e 
festivais de cinema promovidos por eles em todo o Brasil. 

Como é Que se Escreve?
A série tira dúvidas comuns da Língua Portuguesa apresentadas por personalidades, 
entre eles atores de novelas da Rede Globo e apresentadores do Canal Futura. Em 
formato de povo-fala, o público tentar adivinhar a maneira correta de escrever determi-
nada palavra.
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Concertos 
Didáticos 

você confere duas obras interpretadas por Hugo Pilger 
e Lúcia Barrenechea: “O Cisne”, de Camille Saint-Saëns, 
e “O Canto do Cisne Negro”, de Heitor Villa-Lobos.

O Baião / Canção do Cego e Galo Garnizé – no ar em 
24 de julho
Concertos Didáticos apresenta a música “Baião”, de 
Edmundo Villani-Côrtes. Composta em 1978, a obra 
faz parte do conjunto “Cinco Miniaturas Brasileiras” e 
é uma das peças mais tocadas do autor. A interpreta-
ção é da Orquestra de Violoncelos de São Paulo, com 
regência de Júlio Cerezo Ortiz. Nesta edição, “Concer-
tos Didáticos” ainda apresenta duas obras para coro. A 
primeira é “Canção do Cego”, de Hostílio Soares, impor-
tante compositor mineiro. A segunda é “Galo Garnizé”, 
e faz parte do cancioneiro popular. A interpretação é do 
Coro Madrigale, com regência de Arnon Sávio.

Libertango – no ar em 31 de julho
Concertos Didáticos apresenta a obra “Libertango”, de 
Astor Piazzolla. Piazzola é considerado o compositor 
de tango mais importante da segundo metade do sécu-
lo XX. O título é uma junção de liberdade e tango, que 
simboliza a quebra de Piazzolla do tango clássico para 

Concertos Didáticos é uma série de programas 
que busca valorizar a música erudita clássica e 
suas reverberações na contemporaneidade. Seus 
episódios ressaltam composições que marcaram 
estilos e evidenciaram autores que se tornaram 
referência na música nacional e mundial. Vai tam-
bém até a cultura popular e revela seus traços 
que se tornaram clássicos e passaram por gera-
ções. Ao situar o espectador na história, no tempo 
e nas especificidades que ajudam a entender 
cada obra, o programa se estende para além da 
percepção estética e para mostrar minúcias que 
podem transformar a apreciação da música que 
nos cerca.

TEMAS: cultura popular; identidade cultural; persona-
lidades; música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Ufop

Sinopses por episódio (13 x 15 minutos): 

Trenzinho Caipira de Heitor Villa-Lobos / Muié Rendei-
ra – no ar em 3 de julho
Neste programa, você confere o “Trenzinho Caipira”, de 
Heitor Villa-Lobos, com a interpretação do violoncelista 
Hugo Pilger e da pianista Lúcia Barrenechea. O episódio 
apresenta também o arranjo para coral da música do 
cancioneiro popular nordestino “Muié Rendeira”, com-
posta pelo maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, nas-
cido na capital mineira. A composição é interpretada 
pelo Coro Madrigale.

Tocata em Sol Menor de João de Sousa Carvalho – no 
ar em 10 de julho
Neste programa, você confere a “Tocata em Sol Menor”, 
de João de Sousa Carvalho, com a interpretação da or-
ganista e cravista Elisa Freixo.

O Cisne e o Canto do Cisne Negro – no ar em 17 de 
julho
O programa Concertos Didáticos apresenta peças 
musicais eruditas e contemporâneas, convidando os 
musicistas a explicarem o significado dos ritmos e da 
composição da obra apresentada. Neste programa, 
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o tango novo. na interpretação do conceituado músico 
Rufo Herrera.

Sementes – no ar em 7 de agosto
Nesta edição, o Grupo Desvio, dueto de experimenta-
ção e estudo em percussão, apresenta uma obra com-
posta para chocalhos. Com material autoral, o grupo, 
formado por dois jovens músicos, se destaca ao con-
vergir a música popular brasileira com o pensamento 
formal erudito.

Melodia Sentimental e Fandangueiro – no ar em 14 de 
agosto
Nesta edição, o programa apresenta duas peças. Na pri-
meira a Orquestra de Violoncelos de São Paulo, com 
a participação especial da soprano Roseane Soares, 
apresenta a clássica composição e uma das mais fa-
mosas de Heitor Villa-Lobos, “Melodia Sentimental”. A 
segunda peça é uma composição e interpretação do 
grupo Desvio, de jovens percussionistas. Nela são per-
cebidas influências do fandango, ritmo do Paraná, e do 
Maracatu-Nação, de Pernambuco.

Choro da Chuva e Novo Frevo – no ar em 21 de agosto
O episódio traz uma jovem compositora, Pamelli Ma-
rafon, que, transitando entre diversos ritmos, criou um 
repertório autoral singular. Influências do jazz, do po-
pular e do rock se associam a uma estética impressio-
nista presente em seus aspectos harmônicos, melódi-
cos e textuais.

Vibrações e Improviso Livre – no ar em 28 de agosto 
Com grande influência erudita e popular, Tabajara Belo 
é um músico que se destaca na cena contemporânea. 

Professor da Universidade Federal de Ouro Preto, o 
músico, que já tocou com importantes nomes, grupos 
e orquestras, apresenta parte de seu trabalho autoral. 
Traz para este episódio uma obra consagrada do choro, 
“Vibrações”, de Jacob do Bandolim, e uma improvisação 
livre ao violão.

Sonata V em Sol Maior de Handel e Sonata VII em Sol 
Maior de Leclair – no ar em 4 de setembro
Neste programa, o Duo Lanfranchi Santoro apresenta 
duas obras clássicas singulares, executadas em traver-
so e cravo. A primeira canção é o Primeiro Movimento 
da “Sonata V em Sol Maior”, do compositor barroco Ge-
org Friedrich Handel. A segunda música apresentada é 
o Quarto Movimento da “Sonata VII em Sol Maior”, do 
violinista e bailarino Jean Marie Leclair. 

Paisage Cubano com Lluvia – no ar em 11 de setembro
Neste episódio, o Quarteto de Violões da Universidade 
Federal de Ouro Preto apresenta a peça “Paisage Cuba-
no com Lluvia”, do compositor e violonista cubano Leo 
Brouwer. A canção reproduz a sensação de uma chuva 
que cai sobre a paisagem de Havana, capital cubana, 
evidenciando as mudanças de intensidade do chuvisco 
à tempestade.

Suíte em Ré Maior de Handel – no ar em 18 de setem-
bro
No episódio, são apresentadas obras executadas em 
órgão e trompete. “Suíte em Ré Maior” é uma peça de 
Handel, originalmente para orquestra. O destaque é a 
execução da obra no Órgão Arp Shnitger, um precioso 
tesouro musical – um órgão construído na primeira dé-
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cada do século XVIII em Hamburgo, Alemanha, por Arp 
Schnitger (1648-1719), um dos maiores construtores 
de órgãos de todos os tempos. Enviado inicialmente a 
uma Igreja Franciscana em Portugal, o órgão chegou ao 
Brasil em 1753, como presente da coroa portuguesa ao 
primeiro bispo de Mariana.

Projeto ArcoMusical – no ar em 25 de setembro
Projeto ArcoMusical, em show intitulado MeiaMeia, faz 
um ciclo de música escrita para berimbau em agrupa-
mentos de um a seis. Tem direção de Gregory Beyer, 
percussionista norte-americano e professor visitante 
na UFMG em 2015. Juntamente com Alexis C. Lamb, 
compôs a música apresentada.

FICHA TÉCNICA
Coordenação TV UFOP: Francisco Daher
Coordenação de Conteúdo: Fernanda Luiza Lima
Coordenação Técnica: Yura Netto
Direção: Eduardo Moreira
Direção de Fotografia: Elias Figueiredo e Leo Lopes
Produção: Bruno Andrade, Charles Santos, Anna An-
toun, Stela Diogo, Thiago Meira e Leandro Masson
Apresentação: Marllon Bento, Stela Diogo, Ana Lídia 
Miranda, Luciana Pereira e Thiago Meira
Imagens: Elias Figueiredo, Thiago Huszar, Eduardo 
Moreira, Giovana Di Guzzi, Lucas Lima e Leo Lopes
Captação, Mixagem e Masterização de Áudio: Henri-
que Nolasco, Matheus Ferro e Juliano Pires
Preparação de Elenco: Du Sarto e Thiago Meira
Videografismo: Leo Lopes, Thiago Huszar e Eduardo 
Moreira
Edição: Eduardo Moreira
Roteiro: Eduardo Moreira, Thiago Meira, Stela Diogo, 
Anna Antoun, Charles Santos e Bruno Andrade 
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As (r)evoluções no jornalismo do Futura 
POR CRISTIANO RECKZIEGEL, APRESENTADOR E EDITOR DO CONEXÃO FUTURA

Para o público brasileiro, o Canal Futura completa 19 
anos de transmissões em 2016. Para mim, é o ano em 
que comemoramos 13 anos de relacionamento. No iní-
cio, à distância, eu colaborava pela TV Unisinos, parcei-
ra universitária retransmissora do Futura no Rio Grande 
do Sul. Depois, a relação se estreitou. Passei por São 
Paulo, Brasília, Petrolina, Araxá, Londres, Boa Vista, 
Atalanta, Stratford-upon-Avon, Cananeia, Juazeiro do 
Norte, Paraty, Leverkusen, Penaforte, Colônia, São 
Gonçalo e tantas outras cidades. Sempre em busca de 
histórias que, seja em qual for o canto do mundo, reafir-
mam nas telas do Futura a importância do investimen-
to público e privado em EDUCAÇÃO. 

Ao longo deste tempo, a bola verde já foi o canal do 
conhecimento, o canal que liga você, o alimento para 
os inconformados. Para mim, além de tudo isso, o Fu-
tura sempre foi o local onde eu pude escolher praticar 
jornalismo com foco em educação. Não apenas a edu-
cação formal, indispensável para a conquista de um 
certificado ou diploma, fundamental para o desenvol-
vimento de qualquer sociedade. Mas, principalmente, a 
educação para a vida, aquela que faz a diferença das 
pequenas às grandes coisas que compõem o cotidiano 
de todos nós. 

De todos nós sim. Conheci o Canal quando saía da ado-
lescência, e hoje, já na casa dos 30, ao olhar pra trás, 
percebo o quanto cresci não apenas como profissional. 
O aprendizado conquistado em cada pauta discutida. O 
encontro com cada um dos incontáveis entrevistados 

que conheci. Cada local visitado para produzir reporta-
gens. A essência percebida nas entrelinhas da fala de 
cada convidado que hoje visita o estúdio do Conexão 
Futura. Todos esses elementos contribuem, dia após 
dia, para ampliar minha percepção e meu respeito aos 
diferentes olhares e representações do mundo em que 
vivemos. 

O compromisso de promover reflexões ao fazer jorna-
lismo em um canal educativo permanece. Mas as for-
mas de produção, captação, edição e difusão mudam, 
cada vez mais rápido. As câmeras e os microfones pro-
fissionais continuam lá. Mas as câmeras fotográficas 
DSLR, as pequenas GoPro, as leves câmeras em dro-
nes e os versáteis aparelhos celulares têm aberto no-
vas possibilidades de capturar registros em audiovisual 
de forma mais ágil.

A divulgação de nossos conteúdos segue firme na TV, 
mas tem conquistado novos públicos que escolhem a 
hora e a forma de assistir, por exemplo, ao Conexão Fu-
tura. Seja via o bom e velho televisor na sala de casa, 
no site do Canal acessado no computador do trabalho, 
em links nas redes sociais recebidos no celular ou nas 
playlists no YouTube conectadas pelo tablet no deslo-
camento pra casa. E, quem sabe, até o próximo anuário 
do Futura, quais serão as novas evoluções tecnológi-
cas que nos serão apresentadas? O importante é que 
as discussões que promovemos nas gravações na rua 
ou em estúdio sigam provocando reflexões sobre um 
Brasil melhor para todos.
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Conexão Futura

livros e presentes aos espectadores que interagissem 
com os assuntos discutidos nas pautas do programa.

Ao longo de todo o ano, diversas ações marcaram a 
programação do Conexão. Uma das ações já tradi-
cionais do programa teve novo capítulo, em fevereiro, 
com a série especial de Carnaval. Homenageamos os 
30 anos do mais baiano dos ritmos: o AXÉ. Recebe-
mos no estúdio as cantoras Márcia Freire, Carla Visi e 
a Banda Cheiro de Amor, com a vocalista Vina Calmon. 
O Conexão Futura é feito com a colaboração assídua 
de seus parceiros. Em maio de 2015, a TV Unifor, 
ligada à Universidade de Fortaleza, completou uma 
década de existência. Para comemorar, a equipe do 
Conexão viajou até Fortaleza, no Ceará, e gravou um 
programa especial direto do campus da universidade. 
O Conexão também saiu do estúdio em junho e julho, 
durante a Festa Literária Internacional de Paraty. Em 
2015, o apresentador Cristiano Reckziegel cobriu a 
FLIP pelo Futura pela terceira vez e mediou mesas de 
bate-papo com escritores e editores participantes da 
FlipZona (programação da FLIP voltada a jovens e ado-
lescentes). Essa participação virou um especial com 
três edições do Conexão Futura gravadas durante o 
evento. 

O Conexão Futura é uma faixa da programação exibida 
de segunda a sexta-feira, a partir das 14h30. Com um 
formato baseado em inserções entre as atrações exi-
bidas ao longo da tarde no Futura, o programa busca 
a prestação de serviços à sociedade ao focar assuntos 
de interesse público. As pautas procuram fazer uma 
análise crítica e contextualizada dos temas exibidos 
pela programação do Canal e o que de mais importan-
te esteja acontecendo na agenda nacional. A proposta 
é buscar articulação com a Rede de Universidades 
Parceiras, a Programação e a Mobilização Comunitária 
do Canal. A partir dos valores do Futura e da lista de 
componentes editoriais do departamento de jornalis-
mo, o programa está centrado na promoção de um es-
paço para discussão e estímulo à reflexão. Em 2015, o 
Conexão Futura completou cinco anos no ar na tela do 
Futura na TV e ampliou sua divulgação pela internet. 
No ano em que os meios digitais firmaram ainda mais 
sua importância entre os consumidores de produções 
audiovisuais no Brasil e no mundo, disponibilizamos 
todas as nossas entradas no site e no nosso canal no 
YouTube (conexaofuturaoficial). Testamos aplicativos 
como o Periscope para exibir bastidores da produção 
e abrir uma nova janela de interação com o público. No 
Facebook e no Instagram, divulgamos pautas e cha-
madas. Pelo Twitter, promovemos diálogos com a au-
diência e lançamos promoções culturais distribuindo 
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As pautas ligadas à proteção ambiental sempre fize-
ram parte do roteiro. Em 2015, em especial, ano da 
COP 21 em Paris – Conferência das Nações Unidas 
para Mudanças Climáticas – e do desastre em Maria-
na/MG, com o apoio da consultora Amelia Gonzalez, 
o Conexão cobriu como nunca pautas relacionadas 
ao meio ambiente, aquecimento global e como essas 
questões afetam o cotidiano de todos nós. Em todas 
as nossas entradas, reforçamos a missão do progra-
ma de disseminar o conceito de educação para a vida 
com nossos quadros em parceira com a Revista Nova 
Escola, da Fundação Victor Civita, site Porvir, Instituto 
Desiderata e o nosso consultor Celso Antunes. No ano 
em que o IBGE confirmou que mais da metade dos 
brasileiros tem acesso à internet, o Conexão promoveu 
discussões sobre o impacto e as facilidades promo-
vidas pelas inovações tecnológicas, principalmente 
nas áreas da educação e da capacitação profissional. 
A formação para o mundo do trabalho é parte da es-
sência do programa, em especial, em dois quadros: o 
“Aprendiz Legal” apresentou ao longo de 26 semanas 
pautas relacionadas aos desafios da aplicação da lei 
da aprendizagem no Brasil. Já o mensal “Trabalho e 
Profissões” entrou em seu terceiro ano destacando 
tendências no mercado de trabalho e discutindo pos-
sibilidades de formação para diferentes fases da vida 
profissional do brasileiro. Editoria de grande sucesso 
no Conexão, em uma das pautas sobre bem-estar, 
o então ministro da Saúde, Arthur Chioro, participou 
falando sobre o lançamento do Guia Alimentar do 
Brasileiro. É um exemplo das discussões que seguem 
gerando muitas participações da audiência, prestando 
serviço e divulgando cuidados em relação ao corpo e à 
mente de todo cidadão brasileiro. 

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 1º de janeiro 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras, ONGs: 

Redes da Maré, Auçuba, Fundação Casagrande, Sau-
dáveis Subversivos e Cipó Comunicação e Núcleo de 
Mobilização Comunitária do Futura. 

APRESENTADOR: Cristiano Reckziegel é jornalista e 
cineasta. Mestre em Documentário pela Goldsmiths 
College, Universidade de Londres, dirigiu projetos de 
vídeo em diversos países como Reino Unido, Alema-
nha, Espanha, Portugal e Polinésia Francesa. Gradu-
ado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tem 
Pós-Graduação em Marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-RJ), certificado em Economia para Jorna-
listas pela UFRJ e cursou Direito para Profissionais da 
Mídia pela FGV-RJ. Trabalhou nas rádios CBN Porto 
Alegre, Rádio Gaúcha e Rádio Bandeirantes AM. Foi 
repórter e apresentador na TV Unisinos (parceira do 
Futura) e repórter e editor na RBS TV, afiliada da TV 
Globo no Rio Grande do Sul. Está ligado ao Canal Fu-
tura desde 2003 e, por cinco anos, foi repórter e editor 
em São Paulo. Atualmente, é apresentador e editor do 
programa Conexão Futura, atuando na equipe central 
no Rio de Janeiro.
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FICHA TÉCNICA
Apresentadores: Cristiano Reckziegel, Juliana Wexel, 
Larissa Werneck e Thiago Gomide
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais: 
José Brito Cunha
Editor: Jorge Melo
Produção: Meriene Mazzei 
Estagiários: Beatriz Azevedo, Felipe Grinberg, 
Maria Luiza Prata e Pedro H. Lima
Consultores: Amelia Gonzalez, Beto Largman 
e Celso Antunes
Operadores de Câmera: Guilherme Chagas 
e Thiago Oliveira

Operador de Áudio: Marco Antonio Pereira 
Assistente de Estúdio: Natasha Proença
Diretor de Imagens: Pierre Bayot 
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador Artístico: Márcio Motokane
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo

110



COMO UMA UNIVERSIDADE PODE 
MELHORAR A VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL?
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR

POR CRISTIANO RECKZIEGEL, EDITOR E APRESENTADOR DO CONEXÃO FUTURA

de iniciativas compartilhadas para a produção audio-
visual e de um relacionamento formal e continuado 
entre as Universidades e o Canal Futura.

O resultado é uma programação educativa cada vez 
mais diversificada, plural e representativa dos varia-
dos sotaques, costumes e forças da nossa gente e 
país. Uma das parceiras do Futura é a TV UNIFOR, que 
completa uma década de existência em 2015. A inicia-
tiva, da vice-reitoria de extensão da Universidade de 
Fortaleza, exibe videopoemas, interprogramas, docu-
mentários e informações sobre a grade curricular dos 
cursos de graduação.

O Conexão Futura de sexta-feira, 22 de maio, saiu do 
estúdio e foi até Fortaleza para discutir como uma uni-
versidade pode melhorar a vida de uma comunidade. 
Recebemos a educadora e diretora da Escola de Apli-
cação Yolanda Queiroz, Mônica César Praça Galeão; 
a professora titular do Programa de Pós-Graduação 
em Administração da Unifor, Monica Tassigny; o artista 
plástico Totonho Laprovítera.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, entre os 
princípios das universidades devem estar a promoção do 
ensino, da pesquisa e da extensão. O processo acadêmi-
co é parte da formação do aluno, da qualificação do pro-
fessor e facilita o intercâmbio com a sociedade.

Em 2014, o Programa Nacional de Extensão Univer-
sitária, do Ministério da Educação, recebeu mais de 
3.000 propostas de ações de extensão, das quais mais 
de 600 foram contempladas com recursos que tota-
lizam mais de 85 milhões de reais. Segundo o MEC, 
participaram 187 instituições de educação superior de 
norte a sul do país, entre elas, instituições federais, 
estaduais, municipais e, pela primeira vez, as institui-
ções comunitárias.

Como parte das ações para atingir suas comunidades, 
de Norte a Sul do Brasil, diversas universidades geram 
e transmitem conteúdos televisivos para a melhoria 
da qualidade de vida dos brasileiros. O Canal Futura é 
parceiro de uma rede com mais de 40 universidades. A 
rede opera por meio de intercâmbio de conhecimento, 
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Curta Agroecologia
Documentários que divulgam experiências comunitá-
rias bem-sucedidas, produzidos em parceria com TVs 
Comunitárias, a partir de apoio do Canal Saúde.

TEMAS: agricultura; ecologia e ecossistemas 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Canal Saúde

Sinopses por episódio (11 x 20 minutos):

Saúde Está Entre Nós – no ar em 6 de novembro
Apresenta a história do Bairro de Vargem Grande (Zona 
Oeste do RJ) e de seus moradores que plantam e cul-
tivam nos jardins das suas casas plantas frutíferas e 
medicinais.

Chapada do Apodi – Morte e Vida – no ar em 13 de no-
vembro
Trabalhadores rurais que vivem na Chapada do Apodi 
que desenvolvem vários tipos de câncer por trabalha-
rem com veneno.

Sementes e História / Coragem É um Dom – no ar em 
20 de novembro
Região Centro Sul do Paraná, que abrange basicamente 
a agricultura familiar. 90% da região têm como proble-
ma a questão da cultura do fumo, uso de agrotóxicos, 
sementes transgênicas, que é o caso do milho, e vêm 
desenvolvendo a conservação e a multiplicação das 
sementes crioulas, tanto de milho, feijão, arroz, trigo 
e batata e estão tentando fazer com que essas varie-
dades continuem fazendo a diversificação dentro das 
propriedades. Sítio Girau, Remanso/BA, região muito 
seca, onde os criadores de animais retiram o leite das 
cabras para fazer queijos e vender como meio de so-
brevivência.

Gerais – no ar em 27 de novembro
Conta a história da região de Gerais (nome dado por-
que a região não tinha divisas) desde o início, quando 
os agricultores cercavam por conta própria uma área 
para plantação de diversos produtos, como a cana-de-
-açúcar. Mas com a chegada da plantação de eucalipto 
(empresas tinham o aval do estado), essas plantações 
de cana-de-açúcar etc. começaram a diminuir, assim 
como a água na região. Isso porque a região virou um 
bosque cheio de eucaliptos.

Minha Vida – no ar em 4 de dezembro
“Minha vida é no meio do mundo” conta a história de 
mulheres agricultoras da região da Borborema, na Pa-
raíba, que enfrentaram a desvalorização de seu tra-
balho e a violência doméstica. Organizadas no Polo 
Sindical da Borborema, com a assessoria da AS-P-
TA – organização não governamental que promove a 
agricultura familiar e a agroecologia –, essas mulheres 
transformaram suas vidas. Foram capazes de valorizar 
o “arredor de casa”, espaço tradicionalmente gerido pe-
las mulheres , que hoje gera renda para a família. Essas 
mudanças, contudo, trouxeram conflitos com a cultura 
machista da região.
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Sempre viva – no ar em 11 de dezembro
“Sempre Viva”, mostra a luta das comunidades tradicio-
nais da Serra do Espinhaço em defesa de seu território 
e seu modo de vida. Há séculos essas pessoas apa-
nham flores e frutos secos do cerrado nas campinas 
da região de Diamantina. Cultivaram esses ambientes 
e ajudaram a preservá-los durante séculos, mas uni-
dades de conservação ambiental criadas nos últimos 
anos impedem seu acesso a seu território tradicional.

Taco de Terra – no ar em 18 de dezembro
No Zona da Mata Sul de Pernambuco, agricultores fa-
miliares estão propondo alternativas ao destrutivo cul-
tivo de cana-de-açúcar e já fornecem alimentos saudá-
veis para as populações da região.

Herdeiros da Terra – no ar em 25 de dezembro
Trata de como a luta pela terra no sudoeste do Para-
ná está criando as condições para o fortalecimento da 
produção de alimentos livres de agrotóxicos, especial-
mente o leite.

Xique-xique – no ar em 1º de janeiro de 2016
No Rio Grande do Norte, agricultoras, pescadoras e 
marisqueiras se organizam em uma rede de comerciali-
zação solidária de produtos para gerar renda para suas 

famílias, dar visibilidade ao trabalho feminino no campo 
e enfrentar a violência contra a mulher.

Refloresta – no ar em 8 de janeiro de 2016
No começo dos anos 80, agricultores do sul do Bra-
sil, expulsos de sua região pelo latifúndio, chegaram 
à fronteira do Acre com Rondônia para ocupar terras 
públicas. Enquanto tentaram reproduzir no Norte os 
modelos de produção que utilizavam no Sul, atraves-
saram um difícil período de pobreza e precariedade. 
Mas o aprendizado com extrativistas locais, a formação 
de uma associação e a reorientação radical da produ-
ção em direção ao extrativismo de produtos da flores-
ta transformaram suas histórias. Em Nova Califórnia, 
Rondônia, vamos conhecer o projeto Reca, cooperativa 
que produz e comercializa em escala produtos da flo-
resta amazônica.

Arroz Ecológico – no ar em 15 de janeiro de 2016
Na Grande Porto Alegre, assentados da reforma agrá-
ria produzem arroz orgânico e grande variedade de ali-
mentos saudáveis que estão nos mercados, nas feiras 
e na merenda escolar de diversas regiões do Brasil. Seu 
manejo agroecológico da produção preserva as nascen-
tes que abastecem a população da capital gaúcha.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Tania Santos
Produção: Sergio Brito e Articulação Nacional de 
Agroecologia
Distribuição: Canal Saúde
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Não É o Que Parece
O programa revela como as pessoas 
podem enfrentar seus problemas 
através de situações comuns do dia a 
dia. Medo, dificuldades de relaciona-
mento, humilhação, subalternidade 
e preconceitos são alguns dos temas 
abordados nos episódios. O desafio 
da série é mostrar a importância da 
subjetividade, sua presença em nossas 
vidas e sua relevância para o alcance 
da felicidade por todos.

O Negro na Mídia – Especial
Milton Gonçalves e Morgan Freeman conversam sobre a presença dos ne-
gros no cinema e na TV.

20
02

DESTAQUES da programação
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Ponto de Ebulição
O programa identifica e discute a produção científica brasileira, situando-a no 
cenário internacional e mostrando a importância do desenvolvimento científico 
e tecnológico para o progresso econômico do País. A repórter Grace Stelmach, 
o apresentador Gabriel, o Pensador e o entrevistador Carlos Vogt, presidente da 
Fapesp, formam um time de investigadores e divulgadores da nossa ciência.

As Trigêmeas
Série de animação onde três irmãs gêmeas passeiam 
pelo mundo encantado das histórias clássicas, vivendo 
as maiores aventuras.

Historinha de Dragões
O desenho apresenta duas crianças, Emília e seu irmão 
Max, que acham uma pedra mágica e viajam para a Ter-
ra dos Dragões. Lá, eles vivem aventuras e ajudam os 
telespectadores a encararem os medos e a lidarem com 
os desafios de crescer.

Tom do Pantanal
O programa mistura ficção e realidade nas aventuras de 
um menino da cidade grande, durante suas férias com 
o primo que mora no Pantanal Mato-grossense. Juntos, 
eles exploram a região e ouvem histórias do tio, Almir 
Sater, sobre os animais, as plantas e o povo do lugar. 
Para embalar tanta beleza, músicas de um poeta brasi-
leiro que se inspirava na natureza: Antônio Carlos Jobim. 
Obras de Manoel de Barros, poeta mais conceituado da 
região, ajudam a dar um toque especial à atração.

Sala de Notícias Entrevista
A atração apresenta entrevistas especiais com per-
sonalidades que são referência em diversas áreas do 
conhecimento ou que têm destaque em suas áreas 
de atuação.

115



Destino:  
Educação

Brasil

Em formato documental, a nova temporada de Des-
tino: Educação Brasil volta seu olhar para o cenário 
nacional, ao acompanhar a realidade de 25 municípios 
brasileiros que tiveram destaque no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb). A série, uma 
produção do Canal Futura em parceria com o Sesi, 
procura mostrar como esses municípios estão inves-
tindo e transformando a Educação Básica através de 
diferentes experiências. Com o objetivo de contribuir 
para o debate sobre o desenvolvimento da educação, o 
programa apresenta personagens e escolas espalhadas 
pelas cinco regiões do País, abrangendo toda a diversi-
dade cultural, geográfica e socioeconômica do Brasil.

TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e público 
em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIRO: Serviço Social da Indústria (Sesi)

Sinopses por episódio (26 x 26 minutos e 1 x 52 minu-
tos):

Ibiraçu/ES – no ar em 9 de março
O primeiro episódio de Destino: Educação Brasil via-
ja até a pequena cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo. 
Com 12 escolas municipais, Ibiraçu se destacou por sua 
considerável evolução no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, o Ideb, principalmente nos primei-
ros anos do Ensino Fundamental. Além disso, o mu-
nicípio não registra evasão escolar desde 2007 e tem 
quase 100% de aprovação no Ensino Fundamental I. O 
programa acompanha um dia na vida do aluno Thiago 
Perovano, garoto de 11 anos e estudante do 5º ano da 
Escola Municipal Ericina Pagiola. A partir de sua rotina 
escolar, conhecemos o trabalho de gestão do municí-
pio, da diretora da escola, coordenadoras pedagógicas, 
corpo docente e sua relação com alunos e famílias que 
participam da vida escolar.

Santo Antônio do Planalto/RS – no ar em 16 de março
Neste episódio, a equipe viaja até o Rio Grande Sul 

para conhecer a pequenina Santo Antônio do Planal-
to: cidade de colonização italiana e economia baseada 
na agropecuária, como a produção de trigo, canola e a 
criação de gados ovino e bovino. Neste simpático ce-
nário, conhecemos a pequena Camile Moraes, filha de 
lavradores, aluna do 5º ano da Escola Municipal Funda-
mental São Paulo. Moradora da zona rural, Camile tem 
uma infância tranquila entre árvores e animais. Junto de 
seu irmão menor, vai todos os dias de ônibus até a sua 
escola, um lugar que considera “lindo”, com um “jardim 
e uma biblioteca maravilhosos.” 

Licínio de Almeida/BA – no ar em 23 de março
Com cerca de 12 mil habitantes, Licínio de Almeida é 
um município pequeno, no qual as principais fontes de 
renda dos habitantes são a Prefeitura, que emprega 
705 pessoas, e a aposentadoria. Além disso, o peso da 
economia local vem do comércio atacadista, da agricul-
tura familiar e das fábricas de móveis, que exportam em 
toda a região. Com 20 escolas municipais, sendo que 
destas 15 são rurais, Licínio de Almeida é um município 
que se destaca como modelo de educação. O progra-
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ma acompanha um dia na vida da aluna Emanuella Car-
doso Assis, de 14 anos, estudante do 8º ano da Escola 
Municipal Waldeck Ornelas. 

Costa Rica/MS – no ar em 30 de março
O episódio vai até a cidade de Costa Rica, no Mato Gros-
so do Sul, cidade que teve um boom de crescimento 
recente gerado pelo agronegócio. A capital do algodão 
possui 19 mil habitantes e 4 escolas municipais. É a ci-
dade com maior Ideb do estado, com índice de 5,1 para 
o Ensino Fundamental II. Lá, Eduardo Nunes, 13 anos, 
é aluno do 8º ano da Escola Municipal Francisco Marins 
Carrijo. A escola possui 430 alunos do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e apresenta grande evolução nas 
últimas edições do Ideb, atualmente apresentando um 
índice de 5,3 para o Ensino Fundamental II. 

São Valério da Natividade/TO – no ar em 6 de abril
No interior do Tocantins, a pequena São Valério da Na-
tividade é o destino deste episódio. De criação recente 
e com apenas quatro mil habitantes, o município con-
seguiu bons resultados com sua rede educacional após 
a implantação da escola em tempo integral em toda a 
rede, em 2013. O Ideb para o Ensino Fundamental II é 
de 5,4. É a cidade de Olavo, de 13 anos, que divide uma 
casa simples com mais sete pessoas, entre irmãos, pri-
mos e sobrinhas. Chefiando a família está a avó, dona 
Agostinha Pereira, cheia de orgulho do neto: um rapaz 
tímido e estudioso, que está no 8º ano da Escola Muni-
cipal Getúlio Vargas e que sonha ser escritor.

Teresópolis/RJ – no ar em 13 de abril
A equipe chega à cidade histórica de Teresópolis, loca-
lizada na região serrana do Rio de Janeiro. Com cerca 
de 164 mil habitantes, com 94 escolas municipais, Tere-
sópolis alcançou suas metas no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica, o Ideb, e chegou ao índice 
de 5,5 pontos para o Ensino Fundamental I em 2013, 
mas não superou as expectativas para os anos finais do 
segmento, chegando a 4,0, quando a projeção ideal era 
de 4,5. O programa acompanha um dia na vida da aluna 

Giulia Ramos Corra, de 12 anos, estudante do 7º ano da 
Escola Municipal Antônio Santiago. 

Curitiba/PR – no ar em 20 de abril
Na capital paranaense, Curitiba, conhecida pelo cená-
rio encantador, com famosos pontos turísticos como a 
Ópera de Arame, pelo clima frio e pela rica vida cultu-
ral, conhecemos Felipe Satoshi, 10 anos, aluno do 5º 
ano da Escola Municipal São Luiz. Felipe é filho de pais 
brasileiros, mas nasceu no Japão e voltou para o Brasil 
com a família aos 6 anos de idade. Ele começou a ser 
alfabetizado lá, o que fez com que ele tivesse algumas 
dificuldades de adaptação e aprendizagem ao retornar 
ao Brasil. Hoje essas dificuldades estão superadas e ele 
acompanha bem o ensino na São Luiz, colégio escolhi-
do por seus pais devido ao bom desempenho no Ideb. 
A cidade de 1,7 milhão de habitantes possui o segundo 
melhor Ideb entre as capitais: o índice para o Ensino 
Fundamental I é de 5,9, um ponto acima do índice na-
cional.

Jucati/PE – no ar em 27 de abril
Destino: Educação Brasil vai até o agreste pernambu-
cano conhecer a pequena cidade de Jucati. Uma típica 
cidade do agreste, com ruas calmas e a economia base-
ada na criação de gado e na agricultura de subsistência. 
Com 11 mil habitantes e 19 escolas municipais a cidade 
apresenta bons resultados em sua educação, como ter 
a totalidade dos seus professores com pós-graduação 
e não apresentar distorção idade/série na rede munici-
pal. A cidade é o décimo melhor Ideb de Pernambuco 
nos anos iniciais. É o lar de Boniek, de 14 anos, aluno 
da escola Alvino Moreira, uma das maiores escolas do 
agreste pernambucano, que, com duas extensões na ci-
dade, abriga uma totalidade de 1.800 alunos. 

Cruzeiro da Fortaleza/MG – no ar em 4 de maio
Neste episódio, vamos conhecer o pequeno distrito de 
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Brejo Bonito, em Minas Gerais. Com cerca de 4 mil ha-
bitantes, Brejo Bonito é uma cidade tranquila e pacata, 
conhecida pelos deliciosos queijos produzidos na região 
e com uma economia basicamente agropecuária. Com 
seis escolas municipais, o distrito alcançou suas metas 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o 
Ideb, e chegou ao índice de 5,5 pontos para o Ensino 
Fundamental I em 2013. Após a primeira avaliação do 
Ideb em 2007, a cidade aumentou no seu currículo es-
colar o número de aulas de Português e Matemática, 
além de oferecer – a partir do 4° ano do Ensino Funda-
mental–aulas de Geometria fora da grade de Matemáti-
ca. O programa acompanha a rotina de Fabrina Amado, 
de 12 anos, estudante do 7° ano da Escola Municipal 
Moisés Basílio de Camargo, que atende da Educação 
Infantil ao 9° ano do Ensino Fundamental. 

Chapadão do Céu/GO – no ar em 11 de maio
A série desbrava o cerrado e chega até Chapadão do 
Céu, no interior goiano. A cidade é conhecida por ser 
o portal de entrada para o Parque Nacional das Emas, 
mas também vem se destacando na educação, com 
96% de aprovação na rede municipal e um Ideb de 5,5 
para o Ensino Fundamental II. A Escola Municipal Flo-
res do Cerrado possui 530 alunos, do 1º ao 9º ano, e 
adota um programa de turnos diferenciado para os alu-
nos da cidade e os da zona rural. Felipe, 14 anos, aluno 
do 9º ano, é morador da zona rural e estuda em tempo 
integral. Ele quer ser programador de jogos e criar um 
videogame.

São Paulo/SP – no ar em 18 de maio
Em São Paulo, com 11,8 milhões de habitantes, a maior 
cidade do País possui um gigantesco sistema educa-
cional, com 1.460 escolas municipais. Administrar esta 
variedade de unidades escolares é o maior desafio para 
o sistema municipal paulistano, que possui 4,4 no Ideb 
para o segundo segmento do Ensino Fundamental, li-
geiramente acima da média nacional. Ainda assim, a 

cidade é palco de inovadoras iniciativas em seus siste-
mas de ensino. O programa apresenta Mayara Morais 
de 14 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Henrique de Souza Filho – Hen-
fil, que atende principalmente alunos do bairro e das 
comunidades do entorno, como Mayara. Boa parte de-
les são filhos de ex-alunos, que seguiram morando no 
bairro. 

Quatiguá/PR – no ar em 25 de maio
Neste episódio, a equipe desembarca na pequena Qua-
tiguá, localizada no estado do Paraná. Com cerca de 
7 mil habitantes, Quatiguá é uma cidade calma e tran-
quila, e suas principais atividades econômicas são a 
agropecuária e agricultura. Com apenas duas escolas 
municipais, Quatiguá alcançou suas metas no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, e chegou 
ao índice de 7,0 pontos para o Ensino Fundamental I em 
2013. O programa acompanha um dia na vida da aluna 
Laís Carvalho Ciconini, de 10 anos, estudante do 5º ano 
da Escola Municipal Bom Pastor. A partir de sua rotina 
escolar, conhecemos o trabalho de gestão do municí-
pio, da diretora da escola, da coordenadora pedagógica, 
do corpo docente e sua relação com alunos e famílias 
que participam da vida escolar.

Carvalhópolis/MG – no ar em 1º de junho
O episódio mostra o pequeno e agradável município de 
Carvalhópolis do estado de Minas Gerais. Com cerca de 
3,5 mil habitantes, a cidade tem a economia baseada na 
agricultura, com destaque na produção do café. Com 
três escolas municipais, o município alcançou suas me-
tas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 
o Ideb, e chegou ao índice de 6,4 pontos para o Ensino 
Fundamental II em 2013. A cidade tem 97% de aprova-
ção dos alunos no Ensino Fundamental II e uma notá-
vel evolução do aprendizado de Matemática de 7% em 
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2007 para 62% em 2011 do Fundamental II. Lá, Maria 
Eduarda, de 14 anos, é estudante do 9° ano da Escola 
Municipal Maria Caproni de Oliveira. Na escola, 100% 
dos professores são graduados e 96% possuem pós-
-graduação. 

Itapitanga/BA – no ar em 8 de junho
A equipe chega à Itapitanga, localizada na Bahia. Com 
cerca de 10 mil habitantes, é um município pequeno, ro-
deado de fazendas e onde as casas da cidade mostram 
um alto nível de pobreza. Segundo o IBGE, o índice de 
incidência da pobreza é do 59,89% e o PIB per capita 
em 2011 era de 4.475 reais. A Prefeitura, com 600 fun-
cionários, é o principal empregador de Itapitanga. O se-
tor agropecuário (gado principalmente) está crescendo. 
Com 24 escolas municipais, sendo que destas 14 são 
rurais, Itapitanga vem crescendo gradativamente no Ín-
dice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, 
estando bem próxima da média nacional (4,9) para o 
Ensino Fundamental I, alcançando 4,7 pontos em 2013. 
Marlon Caetano Freire, de 9 anos, é estudante do 4º 
ano da Escola Municipal Laurinda Fraga Pimentel. 

Claraval/MG – no ar em 15 de junho
Destino: Educação Brasil vai até ao interior mineiro co-
nhecer Claraval. O que começou como um povoado 
nos arredores de um mosteiro é hoje uma cidade com 
4.500 habitantes e expressivos resultados na educa-
ção. Suas cinco escolas municipais possuem excelên-
cia no ensino de matemática: 99% de aprendizado, no 
Ensino Fundamental I, e garantiram à cidade um ótimo 
Ideb: 8,3. Na Escola Municipal Professor Joaquim Bor-
ges, que se destaca pelo ensino de matemática e por 
uma política que enfoca no equilíbrio no aprendizado, 
estuda Maria Eduarda da Silva, de 11, anos. Uma meni-
na que adora desenhar e tem como sonho ser estilista. 
Para ajudá-la neste futuro de formas, cortes e tecidos 
ela conta com a sua matéria favorita: matemática. “A 
matemática ajuda na profissão de fazer roupa, saber 

quantos centímetros eu vou precisar, fazer a conta de 
por quanto eu posso vender aquele vestido, que vai me 
dar lucro, essas coisas.”

Saquarema/RJ – no ar em 22 de junho
Neste episódio, a equipe chega à cidade de Saquarema, 
localizada no litoral do Rio de Janeiro. Com cerca de 74 
mil habitantes, Saquarema é um balneário turístico, co-
nhecida pelas belas praias, por sua famosa lagoa e pela 
prática de surf e windsurf. Com 37 escolas municipais, 
alcançou suas metas no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica, o Ideb, e chegou ao índice de 4,8 pon-
tos para o Ensino Fundamental I e 3,9 para Fundamen-
tal II. O Plano Municipal de Educação foi implementado 
há quatro anos, e disciplinas como Roda de Leitura e 
Estudos Turísticos compõem o novo currículo. Neste 
programa, dois alunos são protagonistas: Anthony Sou-
za Gonzaga, de 12 anos e estudante do 7º ano da Escola 
Municipal Gustavo Campos da Silveira; e Davidson Cos-
ta de Oliveira, 11 anos e estudante do 7º ano da Escola 
Municipal Ismênia de Barros Barroso. 

Belém/PA – no ar em 29 de junho
A série vai até o Norte do Brasil e visita a capital paraen-
se. Cercada pela exuberante paisagem da floresta ama-
zônica, com fortes influências indígenas e caribenhas, 
Belém é um caldeirão cultural único no País, o que se 
reflete na sua culinária, nas artes, na música e na lite-
ratura. A Escola Municipal Maria Madalena Raad possui 
inúmeras iniciativas de apoio à leitura, como o acompa-
nhamento da alfabetização e a oficina de contação de 
histórias. As atividades são realizadas na biblioteca do 
colégio, que possui uma professora específica designa-
da para este fim. Essas ações se refletem diretamente 
na rotina dos gêmeos Elias e Eliel Souza da Costa, alu-
nos do 5º ano. Com apenas 11 anos, os dois moradores 
da periferia de Belém demonstram aptidão para música 
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e um talento especial para a poesia, incentivados pela 
professora de Língua Portuguesa. 

Vista Alegre do Prata/RS – no ar em 6 de julho
Em Vista Alegre do Prata, uma cidadezinha encrava-
da na Serra Gaúcha, uma escola municipal possui um 
respeitável índice no Ideb. A cidade agropecuária possui 
um índice de 8,2, para o Ensino Fundamental I. Bem su-
perior à média nacional, de 4,9. A única escola municipal 
é a Giuseppe Tonus, com 117 alunos, do 1º ao 5º ano. A 
escola chama atenção pela excelente estrutura: há pá-
tios de lazer coberto e ao ar livre, auditório com estru-
tura para projeção de vídeo. Outro aspecto a se notar é 
a política pedagógica da escola. Não existem notas, os 
alunos são avaliados por conceito. Lá estuda a pequena 
Alyssa de Azevedo, 10 anos, aluna do 5º ano e filha de 
camponeses que trabalham em uma fazenda de gado. 
A infância próxima da natureza influenciou suas esco-
lhas de futuro. Alyssa adora animais e sonha em fazer 
biologia.

Monte Alegre de Goiás/GO – no ar em 13 de julho
O programa vai até Goiás desbravar a Chapada dos Ve-
adeiros e descobre a encantadora Monte Alegre de Goi-
ás. A cidade possui como principais fontes econômicas 
o turismo e fazendas de gado. Tem 9 mil habitantes, e 
14 escolas municipais vêm adotando boas soluções em 
educação: como o contraturno adaptado aos alunos 
da zona rural. É o lar do pequeno Lucas Campos, de 11 
anos, que mora na zona rural, há duas horas de ônibus 
do seu colégio. Lucas é aluno do 5º ano da Escola Mu-
nicipal Professor Jurivê de Souza. 

Brasiléia/AC – no ar em 20 de julho
Destino: Educação Brasil vai até Brasiléia, no Acre, pró-
ximo à fronteira com a Bolívia. A cidade está encravada 
na floresta amazônica, e boa parte dos seus 23 mil ha-
bitantes mora em comunidades rurais bastante espa-
çadas entre si. A dificuldade de acesso faz com que a 

cidade tenha mais de 60 escolas rurais, algumas aten-
dendo menos de 10 alunos. Essas escolas funcionam 
de modo especial, tendo dois professores, que se res-
ponsabilizam por todo o conteúdo ministrado. Enquan-
to isto, as escolas do município, vivem uma realidade 
diferente. A Escola Municipal Nelson Dias Dantas conta 
com boa estrutura de funcionamento. Lá estuda a jo-
vem Cauany Souza Amorim, 10 anos, aluna do 4º ano. 
Mesmo morando afastada do colégio, a mãe optou por 
matricular sua filha lá devido à qualidade do ensino. 

Holambra/SP – no ar em 27 de julho
O programa chega a Holambra, um pequeno município 
do estado de São Paulo. Com cerca de 12,7 mil habi-
tantes e o melhor índice de segurança do País, Holam-
bra é uma cidade calma, sendo escolhida por muitos 
para se viver uma vida sossegada e tranquila. Com onze 
escolas municipais, o município alcançou suas metas 
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o 
Ideb, e chegou ao alto índice de 7,0 pontos para o Ensi-
no Fundamental I em 2013. 81% dos alunos da cidade 
têm aprendizagem adequada em Matemática no Fun-
damental I e 74% em Português. 95% das crianças estão 
alfabetizadas. Caroline Marcela, de 11 anos, estudante 
do 5º ano da Escola Municipal Jardim das Primaveras, é 
a protagonista deste episódio.

Lucas do Rio Verde/MT – no ar em 3 de agosto
Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, cidade que 
possui 55 mil habitantes, com uma rede municipal de 
ensino com 16 escolas atendendo 8.900 alunos, da 
creche ao Ensino Fundamental II, é o lar de Kassiano 
de Souza, 14 anos, aluno do 9º ano da Escola Municipal 
Cecília Meirelles. A escola recebe o programa “Anjos da 
Escola”: em que uma equipe de psicólogos, assistentes 
sociais e fonoaudiólogos fornece auxílio a alunos que 
estejam passando por dificuldades de aprendizagem. 
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Como a cidade passou a receber imigrantes de várias 
regiões do País, um dos maiores desafios é lidar com 
alunos com origens e níveis de aprendizagem diferen-
tes em processo de adaptação. 

Tanque do Piauí/PI – no ar em 10 de agosto
No sertão do Piauí, na cidade de Tanque, é o destino 
deste episódio. Com apenas 2,7 mil habitantes e 7 es-
colas municipais, a cidade chegou a ser considerada o 
pior Ideb do estado, na primeira medição do índice em 
2005, mas deu a volta por cima e hoje conseguiu atingir 
a média nacional para o índice no segundo segmento 
do Ensino Fundamental (3,8). Essa mudança só foi pos-
sível porque os professores se mobilizaram para rever-
ter o quadro, passando a atuar em conjunto e cobrar da 
Secretaria Municipal medidas para reverter a situação. 
Os efeitos dessa transformação são mostrados através 
da jovem Carolina Nunes, de 16 anos, aluna do 9º ano 
da Escola Municipal Manuel Francisco Lustosa. Caroli-
na é a primeira da família a completar o Ensino Funda-
mental, dá aulas de reforço para as crianças da região e 
sonha em fazer faculdade de enfermagem. 

Treze Tílias/SC – no ar em 13 de agosto
Destino: Educação Brasil visita o Tirol brasileiro: Treze 
Tílias, município da Serra Catarinense, que mantém 
vivas suas tradições da imigração alemã e austríaca. 
Além da culinária e arquitetura típicas, que contribuíram 
para a cidade ser um dos polos turísticos do estado, o 
idioma alemão é ensinado na rede pública. Com 7.000 
habitantes, Treze Tílias possui apenas uma escola mu-
nicipal: a Escola Municipal Irma Filomena Rabelo, que 
atende mil alunos, da pré-escola ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. O colégio possui bons índices de ensi-
no, como 70% dos alunos com aprendizado adequado 
em Matemática e Português, 98% dos professores com 
pós-graduação e um Ideb de 5,4 para o Ensino Funda-
mental II. Lá estuda Daniela Barbosa, de 14 anos, aluna 
do 9º ano e que sonha ser professora.

Rio de Janeiro/RJ – no ar em 24 de agosto
Na cidade mais famosa do Brasil, o programa apresenta 
um lado pouco conhecido da antiga capital federal. No 
bairro de Engenho de Dentro, a Escola Municipal Bolívar 
recebeu uma inovadora proposta educacional: o Ginásio 
Carioca, projeto da Secretaria Municipal de Educação 
que tem como principal objetivo criar uma escola que 
consiga despertar o interesse do jovem do século XXI. 
A Escola Municipal Bolívar atende 320 alunos, do 6º ao 
9º anos, e possui um Ideb de 6,4. Além das disciplinas 
do currículo básico, os alunos fazem aula de Projeto 
de Vida, uma disciplina destinada a discutir com eles 
seus sonhos, seus planos para o futuro e como a escola 
pode auxiliá-los nesse sentido. Rafaela Ambrósio, de 15 
anos, é aluna do 9º ano e no colégio desenvolveu seus 
gostos e interesses por leitura, cinema e outras artes. 
Sonha estudar jornalismo, cinema e fazer intercâmbio. 

Destino: Educação Brasil Caminhos – no ar em 31 de 
agosto
Após percorrer 25 cidades de todas as cinco regiões 
brasileiras, a série apresenta uma síntese das principais 
questões tratadas durante toda a temporada. Através 
de depoimentos dos especialistas Chico Soares, Thel-
ma Polon, Paulo Carrano, Carlos Artexes, Ana Maria 
Cavalieri e de diretores, gestores, professores e alu-
nos, o episódio mostra alguns dos principais caminhos 
e soluções adotadas por diferentes escolas e temas 
como a importância do Ideb na educação brasileira, as 
metas do Plano Nacional da Educação, a formação de 
professores e gestores, a estrutura física das escolas, o 
impacto de programas como o Paic (Plano pela Alfabe-
tização na Idade Certa) e iniciativas inovadoras como 
o Ginásio Experimental Carioca, refletindo a diversida-
de de maneira como as escolas pública brasileiras en-
frentam tanto os seus principais problemas estruturais 

121



quanto a maneira como lidam com os jovens dos dias 
de hoje.

Doc. Destino: Educação Brasil – no ar em 17 de outubro
A série chega ao final da sua segunda temporada com 
um episódio especial, de 52 minutos. O documentário 
apresenta iniciativas exitosas do ensino público brasi-
leiro sob o ponto de vista dos alunos. São retratadas 
cinco cidades diferentes: Lícinio de Almeida/BA, Treze 
Tílias/SC, Chapadão do Céu/GO, Belém/PA e Rio de 
Janeiro/RJ. O episódio mostra a rotina escolar e fami-
liar e as aspirações desses jovens, além da forma como 
encontraram em suas escolas um caminho para a con-
cretização de seus sonhos. Histórias cativantes, como 
a de Emanoela, do sertão baiano, que sonha ser médica 
geriatra para cuidar da avó e dos gêmeos de Belém, de-
senvolvendo seu talento para música e poesia. Além de 
depoimentos de alguns dos principais especialistas em 
educação no País, que analisam os principais fatores de 
sucesso do ensino público, a realidade do ensino brasi-
leiro como um todo e a forma como a escola lida com o 
jovem no Brasil do século XXI.

CONSULTORIA: Alejandra Meraz Velasco é coorde-
nadora geral do movimento Todos Pela Educação. 
Thelma Polon é pedagoga, mestre em Políticas Públi-
cas para a Educação Básica e doutora em Educação 
e Realidade Brasileira pela PUC-Rio. É professora do 
PPGP – Programa de Pós-Graduação Profissional – 
Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública 
CAEd/UFJF/MG e atuou como assessora pedagógica 
para a série Destino: Educação Brasil. 

FICHA TÉCNICA 
Direção-geral: Sergio Raposo
Direção Executiva: Mônica Monteiro e Fátima Pereira
Direção: Sergio Raposo e Márcio Venturi
Coordenação de Conteúdo/Roteiro Final: Bel Mercês
Produção Executiva: Vanusa Spindler e Thalita Portugal
Pesquisa e Roteiro: Igor Miguel, Júlia Motta, Tatiana 
Azevedo e Valéria Saccone
Assistência de Direção: Alessandra Perret e Daniela 
Rebello
Assistência de Produção Executiva: Maria Luiza Khouri
Coordenação de Produção: Renata Amaral
Produção: Giovanna Luna Lucas
Consultoria: Thelma Polon e Todos Pela Educação 
Direção de Fotografia: Robson Bolsoni e Tuna Mayer
Assistência de Câmera: Emerson Carvalho e Welling-
ton Moura
Som Direto: Carlos Sotto e Gui Algarve
Edição: Adriana Borges, Edt, Flávio Narciso, Rodrigo 
Nascimento e Thaíssa Branco
Coordenação de Pós-produção: Lia Marzullo e Juliana 
Baraúna
Pós-produção: André Índio e Pedro Capdeville
Assistência de Edição: André Índio e Nathália Souza
Videografismo: Alexandre Aranha
Correção de Cor: Glauco Guigon
Trilha Sonora Original e Mixagem: Arpx Estúdio
Finalização: Drei Marc
Agradecimentos: Andaluz Audiovisual
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CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação Artística: Marcio Motokane
Coordenação de Produção: Joana Levy
Coordenação de Conteúdo: Kitta Eitler
Produtores Assistentes: Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Diálogos  
da Esperança
Pedro Bial media o debate que conta com a presença 
dos mobilizadores Lázaro Ramos, Leandra Leal, Dira 
Paes e Flavio Canto. No ano em que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o ECA, completa 25 anos, a 
importância de discutir os avanços e desafios de ques-
tões como saúde, educação e proteção.

TEMAS: metodologias em educação; protagonismo 
infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 4 de agosto
DURAÇÃO: 50 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIROS: Globo e GloboNews 
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Articulação, relacionamento 
E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
POR ANA PAULA BRANDÃO, GERENTE DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
E MOEMA MIRANDA, ANTROPÓLOGA E DIRETORA DO IBASE

Desde seu surgimento, há 18 anos, o Canal Futura teve 
um diferencial: articular sua programação na tela com a 
participação e atuação social direta. No início do Futura, 
a atuação, além da TV, se estabelecia principalmente 
com escolas e espaços formais e informais de edu-
cação. Escolas, presídios, centros e institutos sociais 
recebiam a programação do Futura e faziam parte de 
uma audiência acompanhada pela equipe de Mobiliza-
ção e Articulação Comunitária, cujos agentes manti-
nham contatos com professores e educadores, visan-
do ampliar o acesso ao material produzido pelo Canal. 
Esta foi uma estratégia importante de divulgação e de 
criação de hábito de assistir à programação. Também 
fortaleceu a imagem do Futura como um aliado da edu-
cação.

Ao longo dos anos, nossa ação direta foi se modifican-
do e se aprimorando. Em 2007, a área de Mobilização 
fez uma importante alteração no sentido de sua atu-
ação em sinergia com a redefinição do próprio Canal 
como “projeto social de comunicação”. A partir daí, in-
tensificamos as parcerias com instituições, grupos e 
coletivos, mapeamos e conhecemos novos territórios, 

fóruns e redes de articulação pública. Em 2012, nosso 
objetivo proposto passa a ser o de “fortalecer a articu-
lação, o diálogo e a cooperação entre as diferentes for-
mas de organização, representação e participação da 
sociedade brasileira e a visibilidade/conhecimento de 
suas causas”.

O compromisso com a transformação social levou o 
Futura a dialogar mais proximamente e a reconhecer o 
papel das organizações e dos movimentos sociais como 
importantes atores no processo democrático, com o 
qual o Canal também estava comprometido. Permitiu 
que, através da Mobilização, temas considerados difí-
ceis e complexos ganhassem espaço na TV: racismo, 
pobreza e desigualdade, exploração e abuso infantil. 
Permitiu também que sujeitos, em geral desconsidera-
dos nos debates, tivessem possibilidade de dizer “sua 
própria palavra”: jovens rurais, moradores e moradoras 
de quilombos, juventudes urbanas das periferias, cam-
poneses e camponesas do semiárido, entre tantos ou-
tros. Ao estabelecer laços e relações nos territórios, a 
Mobilização contribuiu também para a humanização do 
tratamento de temas sensíveis na tela, dando expres-
são ao sentir e ao pensar, aos sonhos e às esperanças 
das pessoas em sua cotidianidade. Com respeito. Com 
humanidade. Com solidariedade. 
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Mas isso só foi possível a partir do trabalho delicado de 
mapeamento de atores, redes, fóruns, espaços de arti-
culação, ou seja, de (re)conhecimento da sociedade ci-
vil brasileira. Descobriu uma riqueza e uma pluralidade 
significativas. Plural é a sociedade civil, porque o Bra-
sil é um país grande e diverso. Porque as causas pelas 
quais se luta são muitas, e dentro destas são vários os 
pontos de vista e as propostas. Existem distinções, di-
ferenças e divergências. Encontrar a forma equilibrada 
e democrática de dialogar “na terra” e de expressar “no 
ar” a riqueza e a diversidade da sociedade brasileira, de 
suas causas e propostas, é parte essencial do desafio, 
mas é também um valor.

São muitos os exemplos dessa relação dialógica, onde 
se privilegia o debate, a discussão, com o objetivo de 
construir juntos. Podemos citar aqui o A Cor da Cultura, 
projeto que, por sua dimensão, contemplando produ-
ção televisiva, formação de educadores e articulação 
institucional, só poderia ser feito a várias mãos; o Diz 
Aí, cuja condição de existência é o diálogo e o fazer jun-
tos; as Salas Futura, cujos espaços pertencem às ins-
tituições parceiras e, portanto, só existem a partir da 
troca de saberes, de experiências e de competências; o 
Crescer sem Violência, do qual fazem parte Que Explo-
ração É Essa? e Que Abuso É Esse?, cujos programas e 
demais materiais contaram com a consultoria de insti-
tuições especialistas na temática. 

Aliás, 2015, ano em que o Futura completa 18 anos, 
foi muito especial para a equipe de Mobilização com a 
implementação do projeto Crescer sem Violência, que 
tem a difícil missão de discutir a questão da exploração 
e do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Con-
tando com a parceria da Fundação Vale, para a realiza-
ção da série Que Abuso É Esse?, e da Childhood Brasil 
e Unicef para a produção e implementação do kit, che-

gamos a mais de 400 municípios brasileiros que rece-
beram a formação, o kit ou o DVD com a série. Mais de 
3.750 profissionais de educação e da rede de garantia 
de direitos participaram das formações ou das oficinas 
de sensibilização. Se pensarmos que cada um desses 
profissionais, provavelmente, replicará o conteúdo para 
seus colegas, parceiros e/ou estudantes, temos a di-
mensão do alcance do projeto Crescer sem Violência.

Projetos como esses não foram construídos sozinhos 
pelo Futura. Mobilizamos diferentes instituições, porta-
doras de distintos e às vezes até mesmo divergentes 
pontos de vista, para que essa riqueza e essa pluralida-
de se fizessem presentes no material disponibilizado.

Projetos desta envergadura, realizados de forma parti-
cipativa e democrática, só foram possíveis também por 
outro princípio importante, compartilhado pela Mobili-
zação e pelo Canal: a visão de educação como movi-
mento de comportamento, ou seja, como processo que 
permite e estimula transformações de comportamen-
tos e não apenas aprendizado de conteúdos formais. 
As distintas e muitas vezes conflitantes formas de en-
tender educação geram ainda hoje campos de intensas 
disputas. Ao se posicionar dentro de uma compreensão 
que valoriza o desejo de mudança como elemento fun-
damental do processo educativo, reconhecendo que 
nos educamos em situações de vida que permitem in-
tensificar contatos e conversas de qualidade, o Futura 
pode se abrir a dinâmicas fortes, presentes na socieda-
de. Em um ambiente democrático, afirmamos que essa 
mudança de atitude precisa envolver todos e cada um 
de nós. Encontrar-narrar-fundamentar-compartilhar 
são pressupostos essenciais para mudanças profun-
das, ou seja, para processos educacionais de amplo 
alcance.

Sem medo de mudar e se reinventar, podemos dizer: 
que venham os próximos 18 anos!
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Ao Ponto
Comandado pelo médico Jairo Bouer, Ao Ponto é um programa dedicado ao 
público jovem. A cada episódio, Bouer recebe atrações e convidados para 
conversar com a plateia sobre temas como comportamento, saúde, sexua-
lidade e educação. O programa busca estimular a tolerância à diversidade 
por meio do diálogo e da troca de experiências.

Família S/A
Carlos Alberto e Helena formam um casal de classe média em Família S/A. 
Ela é recepcionista de um hospital particular, e ele está desempregado. 
Para driblar a crise, os dois inventam um negócio alternativo a cada semana 
e se metem em muita confusão. Na atração, o telespectador acompanha 
receitas do Prato do Dia, aulas de artesanato do Feito à Mão, além de en-
trevistas com especialistas que tiram dúvidas do dia a dia.

20
03

DESTAQUES da programação
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Geração Futura
Projeto de experimentação audiovisual que utiliza o potencial do Canal Futura como televisão educativa. Iniciado 
em 2003, era voltado para alunos do Ensino Médio. Em 2006, nasce o Geração Futura Universidades Parceiras, 
com objetivo de buscar uma maior interação entre o Canal Futura e as instituições parceiras de Ensino Superior. 
Em 2014, foi criada uma nova modalidade, o Geração Futura Educadores, com profissionais de educação de esco-
las públicas.

Janela Natural
A série trata de ecologia, com ênfase em imagens 
tocantes de ecossistemas do Brasil e do mundo. De 
forma clara e envolvente, os programas abordam temas 
como desenvolvimento sustentável, fauna, energia, 
cidades, parques, oceanos, além de apresentar perfis de 
personalidades ligadas à causa ecológica.

Juntos Somos Fortes
O programa mostra iniciativas que estimulam a orga-
nização do trabalho em associações e cooperativas, 
apresentadas como uma alternativa para o problema de 
desemprego no Brasil.

Mundo da Ciência
Programa sobre ciência e tecnologia com base no acer-
vo da série Globo Ciência. Com duração de sete minu-
tos, temas que dão ênfase no funcionamento de artefa-
tos e na ciência por trás de inventos e descobertas têm 
destaque. 
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TEMAS: direitos humanos; diversidade cultural; for-
mação audiovisual; identidade cultural; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

Sinopses por episódio (5 x 10 minutos):

Identidade Amazônida – no ar em 21 de outubro
Jovens das cidades da Amazônia discutem a identida-
de através da religião, da sexualidade, das questões de 
gênero e até pelo modo de se vestir. Neste episódio, 
vemos que ser jovem na Amazônia é ser diverso, sejam 
eles moradores do interior, da capital, sejam negros, ín-
dios, mulheres e homens.

Mobilidade – no ar em 28 de outubro
Apesar da visão da Amazônia como uma grande flores-
ta, os jovens vivem em metrópoles onde enfrentam os 
mesmos problemas de outras cidades: trânsito, tem-
po de deslocamento, contrastes entre a periferia e os 
bairros nobres. Em uma região de grandes dimensões, 
a distância entre as cidades do interior e as capitais é 
imensa, em viagens de barcos que podem durar até se-
manas. O sonho de uma vida melhor, no estudo ou no 
trabalho, impõe a esses jovens grandes desafios.

Articulação e Mobilização – no ar em 4 de novembro
Como o jovem se articula em uma região de grandes 

dimensões e onde ainda existem diferenças entre a 
vida rural e a urbana? Essa articulação envolve esses 
jovens em vários movimentos sociais como estudantil, 
ambiental, direitos humanos, LGBT, religioso etc. De di-
ferentes maneiras, os jovens se mobilizam para serem 
ouvidos pela sociedade.

Juventude, Arte e Cultura – no ar em 11 de novembro
Os jovens da Amazônia também querem se expressar 
através da arte, seja em intervenções urbanas como o 
grafite ou no tradicional artesanato, usando materiais 
da natureza. Eles também fotografam, fazem poesia e 
organizam cineclubes de cinema. Diferentes talentos 
traduzem em arte a Amazônia de hoje.

Making Of – no ar em 18 de novembro
20 jovens do Pará e 20 jovens do Amazonas com dife-
rentes origens são reunidos em um processo de forma-
ção em audiovisual e mobilização social. Eles formam 
laços fortes, produzem vídeos sobre diferentes temáti-
cas e mostram o que é ser um jovem hoje na Amazônia

FICHA TÉCNICA 
Equipe Formadora
Educador Social: Augusto Ramos
Formadores em Audiovisual: Produtora Clarté

Série Diz Aí – Amazônida
Produção Executiva: Thiago Pelaes
Direção e Roteiro: Fernando Segtowick

Diz Aí
Amazônida

Como é ser jovem na Amazônia, a maior floresta tropical do 
mundo? Cerca de 40 jovens do Pará e do Amazonas falam so-
bre identidade pessoal e cultural, movimentos sociais e artísti-
cos, entre outras questões relacionadas à juventude na série Diz 
Aí – Amazônida. “O título da temporada, ‘Amazônida’, se refere 
a quem nasceu ou vive na Amazônia, e tudo o que isso significa. 
Escolhemos esse nome para dar destaque ao jovem amazônida, 
que vive entre o asfalto e o rio, entre a confusão de uma cidade 
grande e a tranquilidade da vida ribeirinha. Um cotidiano comum 
na região, mas que o restante do Brasil ainda desconhece”, conta 
a gerente de Mobilização do Futura, Ana Paula Brandão. Mais 
informações estão disponíveis no site: www.dizai.org.br
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Pará
Ado Damasceno, Camila Ferreira, Carlos André Alves, 
Elias Carvalho da Costa, Emerson Miranda, Erlon do 
Carmo, Gabriel Pinheiro, Gilson Maciel, Jairo Amaral, 
Laís Cortês, Letícia Porpino, Lorena Lima, Lucivaldo 
Pereira, Maely Oliveira, Mario Barbosa, Renato Abreu, 
Ruy Mota, Sid Feijão, Tamires da Fonseca e Uriel Nas-
cimento

Instituições Parceiras:
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Abrahim 
Bazé
Instituto Federal do Pará – NUPAED – Núcleo de Pro-
dução Audiovisual e Educação a Distância – Carlos An-
dré Mendes

CANAL FUTURA
Gerente do Projeto: Ana Paula Brandão
Líderes do Projeto: Fabiana Cecy, Débora Galli e Melina 
Marcelino
Analista de Conteúdo: André Libonati
Acompanhamento de Produção: Pablo Miranda
Estagiária: Priscilla Paiva

Edição: Alexandre Nogueira
Produção: Luciana Cavalcante (Belém) e Sidney Medi-
na (Manaus)
Assistentes de Produção: Amanda Pris (Belém) e Rob-
son Medina (Manaus)
Direção de Fotografia: Thiago Pelaes
Operadores de Câmera: Alexandre Nogueira e Igor 
Amaral
Assistentes de Câmera: João Conceição (Manaus) e 
Thales Teixeira (Belém)
Imagens Aéreas: Flymídia
Adaptação Vinheta de Abertura: Elias Rodrigues
Trilha Sonora Original: Yghor Ghensev
Músicas: Strobo e Lauvaite Penoso

Participantes do Projeto Diz Aí – Amazônida:

Amazonas
Alessandro Hipz, Brenda Félix, Cássia Fideles, Claude-
cir Maricaua, Claudia Ferraz, Fernando Sena, Helione 
Meireles, Ítala Lima, Jezon Gonçalves, João Gomes, Lyn-
da Ruiz, Mayson Dantas, Natã Lima, Natan Rocha, Pau-
lo Henrique Queiroz, Rener Bernardo, Robson Delgado, 
Samantha Neves, Thiago Magalhães e Werônica Alves 
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Ex-presidentes da República, ex-ministros e ex-diri-
gentes do Banco Central revelam os problemas que 
enfrentaram, as difíceis decisões e suas consequên-
cias. Com renomados economistas, historiadores, 
jornalistas e empresários, relatam em dez episódios 
as aventuras e desventuras do País desde 1492, a 
partir da economia, em vez da política. Criada pelo 
ex-ministro Maílson da Nóbrega e a jornalista Louise 
Sottomaior, a série exibe muitas imagens e vídeos 
históricos, além de animações gráficas que elucidam 
transformações e curiosidades, esclarecem conceitos 
complexos e contextualizam o Brasil na história do 
mundo. No episódio final, 41 entrevistados discutem 
soluções para a economia brasileira. 

TEMAS: economia; história; personalidades 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (10 x 26 minutos):

1492 – 1808 – Brasil de Portugal – no ar em 23 de no-
vembro

O episódio aborda por que Portugal e Espanha investi-
ram nas navegações a outros continentes; como se de-
senvolveu a economia nas regiões colonizadas; como 
os negros importados da África para cultivar cana-de-
-açúcar se tornaram o principal produto comercializado 

no País; e qual o impacto decisivo que tiveram a Re-
volução Francesa e o expansionismo de Napoleão na 
história do Brasil. 

1808 – 1888 – Nasce uma Pátria – no ar em 30 de no-
vembro
Os representantes do reino português fogem das guer-
ras na Europa para o Brasil, transformando os três po-
deres, a economia, a sociedade e a cultura, o que culmi-
nou na Independência e no início do desenvolvimento 
do País, impulsionado pelo novo principal produto de 
exportação: o café. Com a abolição, em 1888, o Império 
perdeu apoio dos donos de terras e o País entrou em 
crise política e econômica. 

1888 – 1929 – Brasil dos Brasileiros – no ar em 7 de 
dezembro
A crise política e econômica gerada com a abolição da 
escravatura em 1888 culminou na proclamação da Re-
pública em 1889. Transformações econômicas intem-
pestivas aprofundaram a crise, e o poder retornou aos 

Economia 
Brasileira 
A História Contada 
por Quem a Fez
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pessoa o presidente José Sarney, os ministros Bresser 
Pereira e Maílson da Nóbrega, Ronaldo Costa Couto, 
além de Pedro Parente. 

1987 – 1994 – Derrotas para a Inflação – no ar em 4 de 
janeiro de 2016
O Cruzado fracassou no combate à inflação, assim 
como os planos seguintes: Cruzado II, Bresser, Verão, 
Collor e Collor II. Em 1993, a inflação foi de 2.851%. Nar-
ram em primeira pessoa o presidente José Sarney, os 
ministros Maílson da Nóbrega, João Batista de Abreu, 
Ronaldo Costa Couto, Dorothéa Werneck e Fernan-
do Henrique Cardoso, além dos presidentes do Banco 
Central Gustavo Loyola e Pedro Malan. 

1994 – 2002 – O Plano Real – no ar em 11 de janeiro 
de 2016
O Real, de 1994, acabou com a inflação. Para susten-
tá-lo, durante anos foram feitas reformas institucionais 
fundamentais. A saga é contada em primeira pessoa 
pelo presidente FHC, os então ministros Pedro Malan, 
José Serra, Pedro Parente, Bresser Pereira, L. C. Men-
donça de Barros e Sérgio Amaral, além dos presidentes 
do Banco Central Gustavo Loyola, Pedro Malan, Gusta-
vo Franco, Pérsio Arida e Armínio Fraga. 

2002 – 2015 – Um País de Classe Média – no ar em 18 
de janeiro de 2016
As reformas e o crescimento mundial impulsionaram 
a economia brasileira, permitindo enorme aumento da 
classe média até a crise mundial de 2008. O Brasil se 
recuperou, mas ações malsucedidas do governo e ex-
pansão do gasto público acarretaram aumento da in-
flação e recessão. Contam em primeira pessoa os pre-
sidentes do Banco Central Armínio Fraga e Henrique 
Meirelles, além do ministro Marcelo Neri. 

grandes donos de terras. Na Primeira Guerra Mundial, 
o Brasil passou a confeccionar muitos produtos, mas o 
café continuou “o rei da economia” até a crise econômi-
ca mundial deflagrada em 1929. 

1929 – 1973 – Desenvolvimentismo – no ar em 14 de 
dezembro
Em 1929, começou a maior crise econômica da histó-
ria. O consumo de café caiu, transformando a estrutura 
econômica e política brasileira, e a industrialização co-
meçou. Com outros entrevistados, o então ministro da 
Fazenda Delfim Neto e o presidente do Banco Central 
Ernane Galvêas contam, em primeira pessoa, como o 
desenvolvimentismo acarretou o “milagre econômico”. 

1973 – 1986 – Tropeços e Crises – no ar em 21 de de-
zembro
O episódio desvenda como as escolhas do “milagre” 
acarretaram graves problemas. As crises do petróleo 
de 1973 e 1979 chacoalharam o mundo. O Brasil, com 
imensos projetos, continuou se endividando até que-
brar e viver a “crise da dívida externa” e a alta inflação. 
Narram em primeira pessoa os então ministros Delfim 
Neto e Ernane Galvêas, além de Sérgio Amaral e Pedro 
Malan, negociadores da dívida. 

1986 – 1987 – Plano Cruzado e Reformas – no ar em 
28 de dezembro
O Cruzado, o primeiro plano de estabilização da eco-
nomia, levou a inflação a zero, legitimando o primeiro 
presidente pós-redemocratização. Assim, permitiu re-
formas que acarretaram melhor organização das con-
tas públicas, que eram caóticas. Contam em primeira 
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Em Busca do Eixo – no ar em 25 de janeiro de 2016
Em 2015, o Brasil entrou em recessão. Os 41 entrevis-
tados da série, entre ex-presidentes do Brasil, ex-mi-
nistros, ex-dirigentes do Banco Central e de grandes 
empresas, além de economistas, historiadores e jor-
nalistas renomados, discutem a duração da crise e as 
principais medidas e reformas para que o Brasil saia da 
recessão e se torne um país mais desenvolvido e com 
maior bem-estar da sua população. 

FICHA TÉCNICA 
Entrevistados: Abílio Diniz; Alexandre Saes; Antônio 
Delfim Netto; Armínio Fraga; Boris Fausto; Claudio 
Abramo; Décio Zylbersztajn; Dorothea Werneck; 
Eduardo Giannetti; Emir Sader; Ernane Galvêas; Fa-
bio Giambiagi; Fernando Henrique Cardoso; Francis 
Fukuyama; Gustavo Franco; Gustavo Loyola; Henrique 
Meirelles; João Batista de Abreu; Jorge Caldeira; José Eli 
da Veiga; José Marcio Camargo; José Sarney; José Ser-
ra; Laurentino Gomes; Luciano Coutinho; Luiz Carlos 
Bresser Pereira; Luiz Carlos Mendonça de Barros; Luiz 
Gonzaga Belluzzo; Maílson da Nóbrega; Marcelo Neri; 
Miriam Leitão; Ozires Silva; Paul Singer; Pedro Malan; 
Pedro Parente; Pérsio Arida; Roberto Setúbal; Rober-
to Teixeira da Costa; Ronaldo Costa Couto; Rubens 
Ometto e Sergio Amaral.
Criação: Louise Sottomaior e Maílson da Nóbrega
Direção e Produção Executiva: Louise Sottomaior
Edição: Junae Andreazza e André Z. Pagnossim
Gerência de Projeto: Bianca Corona
Assistência de Produção Executiva: Pamella San Mar-
tin e Thais Andrade 
Roteiro: Louise Sottomaior e Gisela Marques
Consultoria Histórica: Bóris Fausto 

Coordenação de Pesquisa: Jacira Berlinck
Pesquisa: Letícia Ranzani, Carolina Grassi e Débora de 
Cássia Pinto
Direção de Fotografia: Alexandre Sheider e Fabio Knoll
Filmagem: Junae Andreazza
Direção de Arte: Ricardo Gorodeteki
Animação: Like Mattar, Henrique Bispo, Marcus Man-
tovanelli e Alessandro Gerace
Coordenador de Pós-produção: Junae Andreazza e 
Bianca Corona
Assistente de Pós-produção: Gabriel Bargmann
Trilha Sonora Original: Fabio Góes e Thiago Nemecek, 
Felipe Pipo Grytz e Daniel Tauszig
Coordenação F Góes Estúdio: Natasha Muller
Produtora de Som: Up Mix 
Diretora Comercial: Bia Ambrogi 
Edição de Som, Sound Design e Mixagem: Ricardo 
Bertran e Toco Cerqueira
Locução: Ingrid Andrade 
Som Direto: Carol Barranco e Renè Brasil 
Assessoria Jurídica: FF Advogados 
Secretária de Produção: Michele Nozaki 
Controller: Messias Barboza
Produção de Locação/RJ: Kleber Souza – Etc Locações
Transporte: Via Cine (São Paulo), BB Produções (Rio 
de Janeiro) e Fast Locadora (Brasília)

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtoras Assistentes: Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Educação.doc
Escolas públicas aprovando 100% de seus alunos no 
vestibular; aluno de escola pública entrando em pri-
meiro lugar no vestibular de matemática; escolas com 
resultados de Ideb acima da média das escolas priva-
das; alunos recebendo ensino de qualidade, com pro-
ficiência na idade certa e acima das médias mundiais 
previstas pela ONU. Em qual país isso está acontecen-
do? A resposta é surpreendente, mas estamos falando 
do Brasil. Do Piauí ao Paraná, passando pelo Rio de 
Janeiro e por São Paulo, mergulhamos na realidade da 
educação do País e revelamos várias escolas públi-
cas e redes inteiras atuando com extrema qualidade, 
compromisso e resultados. A série, com cinco docu-
mentários, visita essas escolas em áreas de pobreza, 
mostrando professores continuamente qualificados e 
alunos aprendendo. Como se dá essa transformação? 
Alunos, professores, funcionários, diretores, secretá-
rios municipais e estaduais respondem como isso é 
possível nessa série de documentários dirigida para 
TV pelos premiados cineastas Laís Bodanzky e Luiz 
Bolognesi. Autoridades, pensadores da educação e 
formuladores de políticas públicas do País também 
são levados para dentro dessas escolas para discu-
tir maneiras de ampliar esses exemplos concretos e 
transformar a educação do País.

TEMAS: escola; metodologias em educação; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (5 x 26 minutos):

Episódio 1 – no ar em 12 de outubro
A Chapada Diamantina é uma região pobre, localizada 
no interior da Bahia e que está chamando a atenção 
dos especialistas, pela surpreendente qualidade do en-
sino em vinte municípios da região. Lá, a educação vem 
melhorando ano a ano e já é o maior índice do Ideb no 
estado. Tudo isso tem uma explicação muito especial: 
eles conseguiram que as mudanças na política não in-
terrompam os projetos na educação. 

Episódio 2 – no ar em 13 de outubro
Além de se abrir para a comunidade, a Escola Municipal 
Presidente Campos Salles está dando uma aula de de-
mocracia. Localizada em uma das maiores favelas de 
São Paulo em Heliópolis, essa escola sem muros está 
conseguindo virar o jogo na luta contra a violência.

Episódio 3 – no ar em 14 de outubro
Dois municípios que zeraram a evasão escolar e conse-
guiram índices de Primeiro Mundo!

Episódio 4 – no ar em 15 de outubro
Em uma pequena cidade de economia rural, em um 
dos estados mais pobres do Brasil, a escola Augustinho 
Brandão, em Cocal/PI, já acumula dezenas de meda-
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lhas em Olimpíadas de Matemática e Química, e prê-
mios nacionais de astronáutica, astronomia e física. 
No Enem, está acima da média nacional. Já no Rio 
de Janeiro, em Padre Miguel, uma escola está conse-
guindo diminuir a taxa de abandono escolar. O Co-
légio Mochón inova em suas aulas, criando projetos 
que deixaram os currículos mais atrativos, e lá os 
alunos gostam da escola!

Episódio 5 – no ar em 16 de outubro
Como será a escola do futuro? Acendemos os holofo-
tes para uma importante reflexão: como será a escola 
daqui a 50 anos? Quem responde são professores, alu-
nos, diretores e pensadores.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2013
Distribuição: Buriti Filmes

Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles  
e Paolla Guimarães
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#EnemNoFutura

Sinopses por episódio (20 x 4 minutos):

Muito Prazer, Chegamos! – no ar em 21 de julho
Mais de 8,4 milhões de pessoas se inscreveram para 
fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 
2015. Neste primeiro episódio da websérie #EnemNo-
Futura, a Sara Tamyres, do Ceará; o Filipi Leite, de Mi-
nas Gerais; a Giovanna Veronez, de Goiás; e o Arthur 
Carlos, do Rio de Janeiro, mostram suas realidades e 
apresentam suas qualidades para encarar o ano, que 
promete ser intenso.

 

Playlist do Enem – no ar em 28 de julho
Para enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), os quatro participantes do #EnemNoFutura 
têm um grande aliado: a música. Neste segundo episó-
dio, Filipi, Giovanna, Arthur e Sara mostram quais são 
os estilos mais ouvidos em suas cidades e quais são as 
canções que fazem parte de suas vidas. Os estudan-
tes ainda explicam como estão se preparando para as 

A série acompanha a jornada de quatro jovens espa-
lhados pelo Brasil até a prova do Enem. Seus medos, 
esperanças, dúvidas, angústias e dicas preciosas para 
a prova! Esta é a proposta da websérie #enemnofutu-
ra. A partir de uma parceria com o Instituto Unibanco, 
o Canal Futura contou com o apoio de Secretarias de 
Educação do Ceará, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janei-
ro para acompanhar quatro jovens no ano de prepara-
ção para o Exame Nacional do Ensino Médio. Munidos 
de smartphones e câmeras fotográficas, Felipe, Sara, 
Giovana e Artur se transformaram em protagonistas 
de suas próprias histórias e contaram um pouco de 
suas rotinas durante os meses que antecederam a 
prova. O resultado, além da exibição na programação, 
está disponível no canal do projeto no YouTube: www.
youtube.com/enemnofutura e www.futura.org.br/
enemnofutura

TEMAS: escola; juventude; metodologias em educação 
PÚBLICO-ALVO: estudantes e público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
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questões do Enem que abordam a diversidade musical 
brasileira.

Curtindo as Férias – no ar em 4 de agosto
Chegou o período das férias, e os participantes do 
#EnemNoFutura vivem o dilema de aproveitar o tem-
po livre sem perder o ritmo dos estudos para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste terceiro epi-
sódio, Arthur, do Rio de Janeiro; Filipi, de Minas Gerais, 
Giovanna, de Goiás; e Sara, do Ceará, mostram as suas 
alternativas para lazer e como suas regiões conservam 
a história e a cultura locais. 

Na Minha Rua – no ar em 11 de agosto
Ao longo da vida, são construídas relações muito fortes 
entre as pessoas e suas respectivas regiões. Os parti-
cipantes do #EnemNoFutura também preservam uma 
intimidade grande com seus vizinhos, ruas e bairros. 
Neste quarto episódio, Arthur, do Rio de Janeiro; Sara, 
do Ceará; Filipi, de Minas Gerais; e Giovanna, de Goiás, 
apresentam o local onde moram e indicam as dificulda-
des com as quais convivem.

Atletas – no ar em 18 de agosto
Estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) neste ano têm se aprofundado muito nos 
conteúdos da prova. Não é incomum, entretanto, que 
os cuidados com o corpo sejam deixados de lado du-
rante o período de preparação para o Enem. A relação 
dos participantes do #EnemNoFutura com a prática 
esportiva também anda conturbada. Neste quinto epi-
sódio, Arthur, do Rio de Janeiro; Filipi, de Minas Gerais; 
Giovanna, de Goiás; e Sara, do Ceará, revelam como o 
esporte está presente em suas rotinas.

Na Hora do Recreio – no ar em 25 de agosto
Na hora do intervalo, os estudantes que farão o Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem) se esforçam para 
conciliar o lazer e a aprendizagem. Os participantes do 
#EnemNoFutura também tentam aproveitar a estrutu-
ra de seus colégios da melhor maneira possível durante 
o recreio. Neste sexto episódio, Arthur, do Rio de Janei-
ro; Filipi, de Minas Gerais; Giovanna, de Goiás; e Sara, 
do Ceará, mostram como fazem para administrar me-
lhor esse tempinho entre as aulas. 

Conectados – no ar em 1º  de setembro
Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) este ano pode contar com fortes aliadas para 
conseguir um bom resultado: as novas tecnologias. 
Os participantes do #EnemNoFutura aproveitam de 
verdade o maior o acesso à informação que a internet 
proporciona na hora de estudar. Neste sétimo episódio, 
Arthur, do Rio de Janeiro; Filipi, de Minas Gerais; Gio-
vanna, de Goiás; e Sara, do Ceará, indicam como se 
preparar para as questões do Enem que podem explo-
rar as transformações na sociedade que essas novas 
mídias motivaram.

Escolhendo a Carreira – no ar em 8 de setembro
Escolher o curso universitário é um dois principais de-
safios para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Por isso, é importante que professores e 
parentes se aproximem dos estudantes no momento 
dessa decisão. Filipi Leite, participante de Minas Gerais 
do #EnemNoFutura, está enfrentando essa situação. 
Neste oitavo episódio, o aluno do Ensino Médio da rede 
pública mineira conta como foi o processo até fazer sua 
opção pelo curso de Medicina. 

Violência – no ar em 15 de setembro
A insegurança pode ter reflexos no desempenho dos 
estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) este ano. A violência altera comple-
tamente a rotina de estudos de Giovanna, participante 
de Goiás do #EnemNoFutura. Neste nono episódio, a 
representante do Centro-Oeste mostra como a melho-
ria dos serviços públicos, como iluminação e transpor-
te, pode aumentar a sensação de segurança entre os 
moradores de uma região. 

Maioridade – no ar em 22 de setembro
Muito debatida no Congresso Nacional, a proposta de 
redução da maioridade penal muda a relação de direi-
tos e deveres dos adolescentes. A partir da perspectiva 
do Arthur, participante carioca do #EnemNoFutura, o 
décimo episódio da websérie mostra como a discussão 
sobre o tema envolve conceitos como responsabilidade 
e justiça. O estudante do Rio de Janeiro conta, ainda, 
como está se preparando para questões do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) sobre o assunto.
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Minha Fé – no ar em 29 de setembro
A diversidade cultural que compõe o Brasil tem refle-
xos nas manifestações religiosas no País. A Sara, par-
ticipante do #EnemNoFutura do Ceará, por exemplo, é 
evangélica. A estudante cearense vem se preparando 
para possíveis questões do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) sobre a intolerância religiosa. Este 11º 
episódio da websérie mostra a necessidade de ser to-
lerante com as diferenças de credo. 

Em Família – no ar em 6 de outubro
O Congresso Nacional debate o conceito de família com 
o intuito de estabelecer políticas públicas para a garan-
tia dos direitos dos núcleos familiares brasileiros. Nes-
te 12º episódio, Giovanna, representante de Goiás no 
#EnemNoFutura, apresenta a relação com a sua mãe 
e questiona os padrões tradicionais sobre o assunto no 
País. A estudante ainda indica como se preparar para 
questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
acerca do tema.

Participação Política – no ar em 13 de outubro
Desde os protestos de 2013, os jovens vêm retomando 
o hábito de ir às ruas para exigir seus direitos. A par-
ticipação política dessa geração também se manifesta 
no ambiente escolar, na forma dos grêmios. O Arthur, 
representante do #EnemNoFutura no Rio de Janeiro, 
participa da agremiação de estudantes em seu colégio. 
Neste episódio, o aluno da rede pública de ensino flu-
minense mostra como tem se preparado para questões 
sobre cidadania que podem cair no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Dúvidas Frequentes – no ar em 20 de outubro
Na reta final da preparação para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), os estudantes têm que manter a 
calma. É importante, no entanto, ficar atento ao que a 
organização do Enem exige para não deixar a oportuni-
dade de ingressar na universidade escapar. Neste 14º 
episódio, os participantes do #EnemNoFutura recebem 
dicas do que fazer na semana da prova.

Longe de Casa – no ar em 27 de outubro
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) oferece aos 
alunos a chance de ingressar em uma universidade de 

outra cidade do Brasil. Recentemente, a prova unifica-
da passou a garantir aos estudantes também a oportu-
nidade de fazer o curso superior fora do País. Neste 15º 
episódio, Sara Tamyres, representante do #EnemNoFu-
tura no Ceará, mostra desafios e oportunidades com os 
quais quem faz faculdade longe de casa se depara.

Para, Mãe! – no ar em 3 de novembro
O acompanhamento da família na vida acadêmica do 
estudante é muito importante. A presença familiar no 
ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é fun-
damental também para amparar o aluno diante das 
pressões que a prova traz. Neste 16º episódio, Filipi, 
representante do #EnemNoFutura em Minas Gerais, 
mostra como a convivência com a sua mãe interfere em 
sua rotina de estudos.

Como Foi a Prova? – no ar em 10 de novembro
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 
deu o que falar. O conteúdo das questões repercute 
muito nas redes sociais, mesmo semanas após o exa-
me. Neste 17º episódio, Sara, representante do #Enem-
NoFutura no Ceará, conta como foi a sua experiência 
de fazer a prova. A estudante da rede pública cearense 
mostra ainda quais foram as principais dificuldades que 
encontrou ao longo dos dois dias do Enem.

Tema da Redação – no ar em 17 de novembro
Dominar a escrita é fundamental, tanto no mercado de 
trabalho quanto nas relações com as outras pessoas. Por 
isso, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) confere 
um valor tão grande para a redação na hora de avaliar os 
estudantes. Neste 18º episódio, Giovanna, representante 
do #EnemNoFutura em Goiás, dá dicas sobre como ter 
um bom rendimento na produção textual no Enem.

Inscrição no Sisu – no ar em 24 de novembro
Depois da divulgação do gabarito do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), a preocupação dos alunos se 
concentra na disputa pelo curso desejado. Neste 19º 
episódio, Sara Tamyres, representante do #EnemNo-
Futura no Ceará, dá dicas sobre como fazer a inscrição 
no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A estudante da 
rede pública cearense mostra ainda como usar a políti-
ca de cotas para o acesso à universidade.
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#partiu – no ar em 1º de dezembro 
Com o fim do ano se aproximando, o nervosismo dos 
participantes do #EnemNoFutura só aumenta. Neste 
20º episódio, Arthur, do Rio de Janeiro; Filipi, de Minas 
Gerais; Giovanna, de Goiás; e Sara, do Ceará, mos-
tram como lidam com a expectativa para a divulgação 
da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
contam como foi produzir a websérie e lembram alguns 
momentos desses meses de estudo intenso.

FICHA TÉCNICA
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais:  
José Brito Cunha
Editor de Imagens: Alexandre Sampaio
Produção de Jornalismo: Helcio Neto
Produção: Luciana Souza e Fabianna Amorim 
Analista de Mídias Digitais: Bruna Ventura
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador Artístico: Márcio Motokane
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo

Estadão | 18-7

Correio Brasiliense | 20-7
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Danças Brasileiras
O programa apresenta um inventário das danças do País, ao acompanhar o 
trabalho desenvolvido por Antônio Nóbrega e Rosane Almeida junto a gru-
pos de dança e folguedos brasileiros. A série mostra que, de região a região, 
sempre é possível encontrar um passo novo, uma cantoria peculiar ou o 
toque de um instrumento distinto que enriquece a suposta dança original. 
O público aprende que não existe ritmo ou dança pura. Tudo circula: coreo-
grafias, melodias, instrumentos e personagens.

Passagem Para...
O programa conta com o acervo de imagens registradas pelo jornalista 
Luís Nachbin ao longo de sete anos de viagens. Nesse período, ele visitou 
mais de 20 países da Ásia, África, Europa e América. O jornalista também 
entrevista imigrantes que vivem no Brasil, fazendo uma correlação entre a 
cultura de cada um deles e a nossa. Os episódios retratam personagens e 
países diversos, como Índia, Tailândia, China, Estados Unidos, Portugal, Irã, 
Rússia, Finlândia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Argentina. 20

04
DESTAQUES da programação
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Recortes do Brasil
O programa mostra personagens de diversas localidades dos estados Ma-
ranhão, Pará, Minas Gerais e Espírito Santo. A atração revela depoimentos, 
imagens e histórias que fazem dessas cidades e de seus moradores peças 
marcantes na diversidade cultural, social e econômica do País. O público 
aprende que esses povos se integram não só por compartilharem as mes-
mas linhas de trem, mas também porque se reconhecem e sabem do seu 
papel na construção da identidade brasileira.

Tá na Roda 
Uma Conversa Sobre Drogas
Com a participação de jovens, pais, educadores, 
especialistas e personalidades, a atração promove 
debates sobre drogas, informando, esclarecendo 
dúvidas e mostrando alternativas. Para isso, mis-
tura debates, minidocumentários, depoimentos e é 
pontuado por cenas impactantes da novela O Clo-
ne, que aborda a questão das drogas. O programa, 
apresentado por Jairo Bouer, Débora Falabella, Tiago 
Fragoso e Thaís Fersoza, busca estimular um diálo-
go maior entre pais, educadores e jovens.

Criatividade
Crianças de 8 a 14 anos são protagonistas da série 
internacional Criatividade, realizada pelo Channel 
Four Learning. O objetivo da coprodução é apresen-
tar de forma lúdica crianças e adolescentes que se 
destacam nas artes, nos esportes, no cotidiano de 
suas comunidades, apresentando a diversidade cul-
tural da região onde vivem.

Trilheiros
Na série Trilheiros, duas equipes participam de um 
game envolvendo aspectos da história, cultura e meio 
ambiente de um determinado território. Os programas, 
que já exploraram cidades da Bahia e de Minas Gerais, 
além de Paraty, são conduzidos pelo olhar desses jo-
vens e pelas experiências educativas que vivenciam. 
Com idades que variam de 14 a 18 anos, eles foram es-
colhidos junto às instituições parceiras da Mobilização 
Comunitária do Futura, numa iniciativa na qual equipes 
de televisão, grupos e lideranças locais, comunicadores 
e educadores caminham juntos.
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A proposta desta faixa de programação do Futura 
é oferecer ao público coleções de entrevistas com 
alguns dos mais importantes personagens e especia-
listas em diversas áreas do conhecimento. Durante 
15 minutos, uma conversa franca sobre assuntos de 
interesse público, relevantes para o desenvolvimento 
do País. Para a temporada 2015, duas séries foram de-
senvolvidas. Uma sobre os desafios das 20 metas do 
PNE – Plano Nacional da Educação, inclusive com uma 
entrevista especial com o então Ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro.  E a segunda série, já por con-
ta da contagem regressiva para a abertura dos jogos 
olímpicos no Rio de Janeiro, as entrevistas têm como 
foco casos bem-sucedidos na trajetória de alguns dos 
principais atletas brasileiros e de outros que retratem a 
realidade de professores, estudantes e demais profis-
sionais envolvidos no meio esportivo, que são capazes 
de elucidar os principais entraves para a ampliação do 
acesso de crianças e adolescentes ao esporte. 

TEMAS: atualidades; metodologias em educação; es-
porte
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

APRESENTADORES: 
Antônio Gois é jornalista especializado nos temas edu-
cacionais desde 1996. Foi vencedor dos prêmios Folha, 
Andifes, Esso, Embratel e Abdias Nascimento. Em 2010 
e 2011, foi bolsista do programa Knight Wallace, na Uni-
versidade de Michigan (EUA), onde estudou estatística 
e avaliação educacional. Trabalhou nos jornais O DIA, 
Folha de S. Paulo e, atualmente, é colunista de educa-
ção e editor-adjunto de política no jornal O GLOBO. É 
também comentarista e consultor. José Brito Cunha é 
jornalista com especialização em Cinema-Documentá-
rio e Direção Editorial. Atualmente, é aluno do curso de 
Mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais, na FG-
V-Rio. Atua como coordenador de Jornalismo e Mídias 
Digitais do Futura e é professor universitário do curso 
de graduação em Jornalismo da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing, no Rio de Janeiro.

Entrevista 
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Sinopses por episódio (40 x 15 mi-
nutos e 1 especial com 26 minutos):

SÉRIE – AS METAS DO PLANDO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Meta 1 – Educação Infantil – no ar 
em 13 de abril
O professor do Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada, 
Aloisio Araujo, comenta a meta de 
universalização da educação infan-
til de crianças de 4 a 5 anos. 

Meta 2 – Ensino Fundamental – no 
ar em 14 de abril
Alejandra Velasco, Coordenado-
ra Geral do Movimento Todos pela 
Educação, fala sobre o desafio de 
universalizar o ensino fundamental 
de nove anos para toda a população 
de 6 a 14 anos de idade e de garan-
tir que 95% concluam essa etapa na 
idade recomendada.

Meta 3 – Ensino Médio – no ar em 
15 de abril
Como garantir que a maioria dos 
adolescentes, com idade entre 15 
e 17 anos, estejam matriculados no 
Ensino Médio? Esse é o assunto da 
conversa entre Ricardo Henriques, 
Superintendente Executivo do Ins-
tituto Unibanco e o jornalista Antô-
nio Gois.

Meta 4 – Educação Inclusiva – no ar 
em 16 de abril
O atendimento educacional es-
pecializado para a população com 
idade entre 4 e 17 anos no Brasil, 
ainda requer muita atenção. É o 
que explica a fundadora da ONG 
Escola de Gente, Cláudia Werne-
ck, sobre a quarta meta do Plano 
Nacional de Educação. 

Meta 5 – Alfabetização – no ar em 
17 de abril
O 3°ano do Ensino Fundamental 
é o prazo razoável para que todas 
as crianças estejam alfabetizadas? 
Esta é quinta meta do Plano Na-
cional de Educação e o assunto da 
conversa entre Nilma Fontanive, 
Coordenadora do Centro de Ava-
liação da Fundação Cesgranrio e o 
jornalista Antônio Gois.

Meta 6 – Educação Integral – no ar 
em 20 de abril
Neste episódio o assunto é a oferta 
de educação em tempo integral. A 
meta do Plano Nacional de Educa-
ção é de que aconteça em pelo me-
nos metade das escolas públicas 
do país, até 2023. A convidada do 
jornalista Antônio Gois para deba-
ter as implicações desta proposta 
é Patrícia Mota Guedes, Gerente de 
Educação da Fundação Itaú Social.

Meta 7 – Aprendizado Adequado na 
Idade Certa – no ar em 21 de abril
Como conseguir o aprendizado 
adequado, na idade certa? Esta é 
uma das perguntas do jornalista 
Antônio Gois ao professor Reinal-
do Fernandes, da Universidade de 
São Paulo, nesse episódio da série 
do programa Entrevista, que deba-
te, uma a uma, as metas do Plano 
Nacional de Educação.

Meta 8 – Escolaridade Média – no 
ar em 22 de abril
O desafio de fazer com que jovens 
com idade entre 18 e 29 anos te-
nham no mínimo 12 anos de es-
tudo é o tema da conversa com o 
Professor da UERJ e Pesquisador 

da Faculdade Latino-Americano, 
André Lázaro.

Meta 9 – Alfabetização de Jovens e 
Adultos – no ar em 23 de abril
Neste episódio o jornalista Antônio 
Gois recebe a Diretora do Instituto 
Synergos, Wanda Engel, para discu-
tir as políticas de combate ao anal-
fabetismo no Brasil. Será possível 
erradicá-lo nos próximos dez anos? 
Ou, pelo menos, nesse período, re-
duzir a 50% o número de analfabe-
tos funcionais?

Meta 10 – Eja e Educação Profissio-
nal – no ar em 24 de abril
Que desafios envolvem integrar o 
ensino médio e fundamental ao pro-
fissional, no caso das matrículas de 
jovens e adultos? A Diretora Execu-
tiva do Instituto Paulo Montenegro, 
Ana Lúcia Lima, fala, na entrevista 
com o jornalista Antônio Gois, sobre 
a proposta de dar formação ampla e 
ao mesmo tempo capacitação para 
o mercado de trabalho. 

Meta 11 – Educação Profissional – 
no ar em 27 de abril
Neste episódio, uma entrevista so-
bre a meta de triplicar as matrículas 
da Educação Profissional Técnica 
de nível médio no país. O convidado 
do jornalista Antônio Gois é o Ge-
rente de Estudos e Prospectivas da 
Confederação Nacional da Indús-
tria, Márcio Guerra.

Meta 12 – Educação Superior – no 
ar em 28 de abril
Aumentar a oferta da educação 
superior, principalmente no seg-
mento público, e garantir a quali-
dade da oferta são os desafios pro-
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postos para os próximos dez anos 
pela meta 12 do Plano Nacional de 
Educação. Para falar sobre isso, o 
jornalista Antônio Gois recebeu Si-
mon Schwartzman, Presidente do 
Instituto de Estudos do Trabalho e 
Sociedade.

Meta 13 – Titulação de Professores 
da Educação Superior – no ar em 
29 de abril
O jornalista Antônio Gois e o Pró-
-reitor da Fundação Getúlio Vargas 
falam sobre a proposta de ampliar 
a proporção de mestres e douto-
res nas universidades para elevar a 
qualidade da Educação Superior. 

Meta 14 – Pós-graduação – no ar 
em 30 de abril
Um Brasil com 60 mil mestres e 25 
mil doutores. Quais as razões para 
aumentar a oferta? Que implica-
ções existem no crescimento de 
matrículas na pós-graduação stric-
to sensu? Para responder a essas e 
outras perguntas, o jornalista Antô-
nio Gois recebe Helena Bonciani Na-
der, Presidente da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência.

Meta 15 – Formação de Professo-
res – no ar em 1º de maio
A pesquisadora da USP Paula Lou-
zano e o jornalista Antônio Gois 
conversam sobre como garantir 
que, em um ano vigência do PNE, os 
professores de Educação Básica te-
nham formação específica de nível 
superior na área em que atuam.

Meta 16 – Formação Contínua e 
Pós Graduada de Professores – no 
ar em 4 de maio
A oferta de educação continuada a 
profissionais da Educação Básica é 
o tema da entrevista de Mozart Ne-
ves Ramos, Diretor de Articulação e 
Inovação do Instituto Ayrton Senna. 
A proposta do Plano Nacional de 
Educação é garantir que o corpo do-
cente encontre na pós-graduação 
respostas às demandas da vivência 
em sala de aula. 

Meta 17 – Valorização do Professor 
– no ar em 5 de maio
É unânime que é necessário a 
maior valorização dos profissio-
nais de educação no Brasil. A meta 
do Plano Nacional de Educação 
propõe a equiparação do rendi-
mento médio dos profissionais do 
magistério das redes públicas da 
educação básica, até o final 2020.  
Para falar sobre a viabilidade des-
sa proposta, uma conversa com 
a Superintendente do Centro de 
Estudos e Pesquisa em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária, Anna 
Helena Altenfelder.

Meta 18 – Plano de Carreira Docen-
te – no ar em 6 de maio
Será que o Brasil conseguirá, no 
prazo de 2 anos, estabelecer planos 
de carreira para os profissionais da 
educação pública de todos os siste-
mas de ensino, como propõe o Pla-
no Nacional de Educação? As impli-
cações dessa meta são abordadas 

nessa entrevista com o Presidente 
da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação, Roberto 
Franklin de Leão.

Meta 19 – Gestão Democrática – no 
ar em 7 de maio
Nesse episódio, o jornalista Antô-
nio Gois entrevista a Presidente da 
União Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação, Cleuza Repu-
lho, sobre a gestão democrática da 
educação. O que é ideal: um diretor 
escolar escolhido por mérito ou um 
diretor eleito pela comunidade es-
colar? O que está envolvido na de-
terminação dos critérios de eleição 
dessa figura tão importante? 

Meta 20 – Financiamento da Edu-
cação – no ar em 8 de maio
O que significa, na prática, ampliar 
o investimento em educação pú-
blica? A meta do Plano Nacional 
de Educação é atingir o patamar 
de 7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País até 2019 e 10% do 
PIB até o final do decênio. Para fa-
lar dessa, que é a última meta do 
PNE, Antônio Gois tem como con-
vidado, o Coordenador Geral da 
Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, Daniel Tojeira Cara.

ENTREVISTA ESPECIAL

Renato Janine Ribeiro – no ar em 11 
de maio

O programa Entrevista recebe o Mi-
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nistro da Educação Renato Janine 
Ribeiro para falar sobre todas as 20 
metas do PNE – Plano Nacional da 
Educação e seus desafios. 

SÉRIE – ESPORTE, CIDADANIA E 
A FORMAÇÃO DE ATLETAS

Maurício Murad – no ar em 7 de se-
tembro
Doutor em sociologia dos esportes e 
um dos mais dedicados estudiosos 
da paixão do brasileiro pelo futebol. 
Professor e escritor, Maurício é au-
tor de livros que tratam justamente 
das relações entre a educação físi-
ca, a prática esportiva e as dinâmi-
cas que envolvem essas atividades 
à vida social, ao desenvolvimento 
do ser humano. O ano de 2016 re-
presenta um marco histórico para o 
esporte brasileiro em todas as suas 
dimensões, a primeira edição dos 
jogos olímpicos na América do Sul. 
A conquista foi suada, pois o País e 
a cidade já haviam se candidatado 
outras vezes sem sucesso. No en-
tanto, existem muitos fatores por 
trás de uma simples candidatura 
e a real capacidade para sediar um 
grande evento como esse. Indepen-
dentemente da conquista da olim-
píada, do resultado no quadro de 
medalhas, da quebra de recordes, o 
Brasil tem, sim, uma oportunidade 
de valorizar a relação das práticas 
esportivas com a formação de ado-
lescentes e jovens. 

Pedro Trengouse – no ar em 8 de 
setembro
Professor da escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas, Pedro 

publicou trabalhos sobre princípios 
do direito desportivo e atuou em 
pesquisas que deram origem ao 
departamento de responsabilidade 
social da Fifa. Ele explica algumas 
das lacunas na área de responsabi-
lidade social dos grandes eventos e 
desafios no setor. A gestão esporti-
va é uma atividade que vem desper-
tando o interesse de muitos profis-
sionais desde o final dos anos 1990, 
sobretudo no início do século XXI, 
quando houve um salto no poder de 
consumo dos brasileiros e mudan-
ças gigantescas também nas cifras 
relacionadas a contratos de direi-
to de imagem e uso comercial das 
competições. Isso trouxe uma rea-
ção em cadeia que possibilita uma 
boa oportunidade para gestores 
desenvolverem projetos consisten-
tes, que possam dialogar mais com 
diversos interlocutores envolvidos 
na prática de algum esporte. 

José Edmilson da Silva – no ar em 9 
de setembro
Professor de Educação Física, é co-
ordenador pedagógico de esporte 
do Ginásio Experimental Olímpico, 
projeto modelo da Secretaria Muni-
cipal de Educação do Rio de Janei-
ro, vocacionado desde 2012 para 
o esporte e que já conta com três 
unidades instaladas, com cerca de 
1.200 alunos envolvidos e duas 
escolas em construção. O ensino 
nas escolas está em permanente 
debate e segue buscando novos 
rumos para se adequar ao mun-
do contemporâneo e às dinâmicas 
desta geração, que não quer perder 
tempo, está conectada e em busca 

de modelos mais atrativos para fre-
quentar a escola. Nessa perspecti-
va de renovação, alguns países vêm 
desenvolvendo modelos inovado-
res. A Finlândia, por exemplo, divul-
gou em 2015 a intenção de tornar o 
conteúdo escolar interdisciplinar. É 
ousado. Requer investimento, for-
mação de professores, mudança 
de metodologia. No entanto, há ini-
ciativas mais antigas, algumas até 
tradicionais e capazes de transfor-
mar a escola em uma experiência, 
de fato, atraente para seus alu-
nos. Desde a década de 1980, por 
exemplo, Estados Unidos da Amé-
rica, Canadá, Cuba e Cingapura dão 
aos exercícios físicos tanta atenção 
quanto ao ensino de outras discipli-
nas em sala de aula. 

Nilce Cleide Pantoja – no ar em 10 
de setembro
Professora da escola estadual Altair 
Severiano Nunes, em Manaus, Nilce 
utiliza a pesquisa, a valorização da 
cultura regional e as brincadeiras 
para contagiar seus alunos e tornar 
mais agradável o desenvolvimen-
to da prática esportiva. Quem não 
gosta de brincar? A brincadeira traz 
relaxamento, descontração, solta o 
corpo, e faz tempo que ela é utilizada 
como terapia, inclusive, por pessoas 
de todas as idades. Nas empresas, 
por exemplo, brincadeira é recur-
so em dinâmicas de grupo, ligada a 
atividades para aliviar o estresse e 
estimular a criatividade. Na escola, 
ela não precisa acontecer apenas 
durante o recreio, e pode ser, sim, 
um instrumento a mais para facilitar 
muitas disciplinas, seja Matemática, 
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Língua Portuguesa, Música e, claro, 
as aulas de Educação Física. Afinal, 
por trabalhar também o corpo e o 
movimento, é esta disciplina que 
tem muitas possibilidades de con-
siderar o aluno de forma integral. A 
partir de jogos, ginástica, dança e 
das brincadeiras é possível explorar 
aspectos afetivos, socioculturais, 
descobrir talentos e contribuir des-
sa maneira para um crescimento do 
estudante. Voltada para a expres-
são corporal e não somente para a 
prática esportiva, ela promove uma 
vivência social mais intensa e, em 
função disso, amplia o repertório de 
conhecimento de crianças e adoles-
centes.

Elen Rosa – no ar em 11 de setem-
bro
A professora de Educação Física 
começou a frequentar a Vila Olímpi-
ca da Mangueira aos 15 anos e hoje 
atua como treinadora da equipe de 
basquete sub-13. Muitas das experi-
ências com projetos sociais ligados 
ao esporte mostram que a atividade 
física tem um efeito extremamente 
positivo na formação de crianças e 
adolescentes. Os resultados apa-
recem quando um projeto tem a 
possibilidade de envolver a família. 
A partir dos anos 1990, o Brasil viu 
aumentar consideravelmente o nú-
mero de projetos sociais criados por 
ONGs para assegurar um espaço 
de educação não formal a crianças 
e adolescentes. No Rio de Janeiro, 
uma iniciativa pioneira é o Institu-
to Mangueira do Futuro, programa 
social da comunidade Mangueira, 
localizada na Zona Norte da cidade. 

Criado em 1987, o projeto já aten-
de a mais de 8 mil pessoas. Des-
sas, cerca de 3.300 são crianças e 
adolescentes que praticam moda-
lidades esportivas na Vila Olímpica 
da Mangueira. O projeto atua como 
centro de referência para mora-
dores de comunidades da região 
e mantém equipes de atletismo, 
basquete, futebol, ginástica rítmi-
ca, natação, boxe e levantamento 
de peso. É consenso que o esporte 
aliado à educação é uma poderosa 
ferramenta na área da proteção so-
cial, mas o sucesso representa algo 
maior ainda quando seus ex-alunos 
podem atuar como professores e 
treinadores das novas gerações. 

Fabíola Molina – no ar em 14 de se-
tembro 
A nadadora, atleta que permaneceu 
por mais tempo em competições 
(foram 22 anos representando o 
Brasil nas piscinas) é a entrevista-
da deste episódio. Nesse percurso, 
participou de 3 olimpíadas e 5 pan-
-americanos, conquistou 14 meda-
lhas de ouro em Copas do Mundo e 
7 recordes sul-americanos. Filósofo 
grego que viveu no século IV antes 
de Cristo, Platão, um dos maiores 
pensadores da história, dizia que 
“todo homem culto deve saber ler, 
escrever e nadar”. Fato que estava 
registrado em lei na Grécia antiga. 
Além de ser uma atividade prazero-
sa, a natação também é conhecida 
por ser o esporte mais completo. 
Sua prática regular, contínua, pro-
porciona um gradativo aumento 
da resistência cardiorrespiratória, 
muscular, o aumento da força e 

da flexibilidade. A natação tam-
bém é uma das mais tradicionais 
modalidades dos jogos olímpicos, 
foi disputada em todas as edições, 
desde 1896. No Brasil, são quase 6 
mil atletas ativos, ou seja, ligados a 
clubes e federações. Desde os anos 
1980, o Brasil vem intensificando 
sua presença em pódios nas com-
petições internacionais. Mas é um 
esporte que exige investimento e 
uma estrutura bem específica, tan-
to que a maioria dos atletas de alto 
rendimento é revelada em clubes e 
não em escolas. A prática regular 
da natação, orientada como treino, 
está ainda distante de boa parte da 
população brasileira. Para tirar esse 
atraso é preciso dar muitas braça-
das olímpicas para democratizar 
esse e outros esportes aquáticos. 
Mas há pessoas e projetos seguindo 
esse caminho. 

Flávio Canto – no ar em 15 de se-
tembro
Estabelecer metas, ter disciplina, 
conviver com as diferenças, respei-
tar o próximo, lidar com o sucesso 
e também o fracasso... Independen-
temente da origem, da filosofia, do 
método, não existe dúvida de que 
a prática esportiva traz benefícios, 
sobretudo quando esta relação co-
meça cedo, ainda na infância. Ago-
ra, de que maneira características 
como a determinação, a capacida-
de de superação, a força para cair e 
levantar, por exemplo, podem favo-
recer o crescimento de uma criança, 
ou a formação de um adolescente? 
Que outros tantos valores de uma 
rotina dedicada a algum esporte 
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beneficiam o desenvolvimento hu-
mano? O ex-judoca Flávio Canto, 
medalhista olímpico que começou 
um pouco mais tarde, na adoles-
cência, aos 14 anos – fato que não 
o impediu de conquistar muitas me-
dalhas e de entender que a respon-
sabilidade social fazia parte da sua 
trajetória –, é o entrevistado deste 
episódio

Roni Araújo – no ar em 16 de se-
tembro 
Técnico do Crato Esporte Clube, re-
gião do Sertão do Carriri, no Ceará, 
Roni atua há 12 anos como treina-
dor de futebol em times do Nordes-
te e tem uma experiência longa nas 
categorias de base com jogadores a 
partir dos 14 anos de idade. O es-
porte mais popular do País sempre 
esteve em busca do ouro olímpico, 
mas a tarefa de trazer uma meda-
lha de ouro para o futebol brasileiro 
nunca esteve tão difícil, ainda mais 
depois daquele tenebroso 7 x 1 da 
Copa de 2014 e dos escândalos 
de corrupção envolvendo a maior 
federação de futebol do mundo, a 
Fifa. No entanto, essa conquista, 
em casa, no Maracanã, diante da 
torcida brasileira, pode inspirar ain-
da mais crianças e jovens a entrar 
no universo do futebol. Mesmo que 
não seja para integrar a seleção, 
alcançar o sucesso nos gramados 
é sonho de muito meninos adoles-
centes Brasil afora que batem bola 
nos campinhos de pelada, na es-

cola, no meio da rua, em qualquer 
lugar.

Josely Koury – no ar em 17 de se-
tembro
Professora do Instituto de Nutrição 
(Inu) que faz parte do departamento 
de nutrição básica e experimental, 
da Uerj, Josely trabalha há 17 anos 
com nutrição aplicada às atividades 
físicas. “Você é o que você come”, 
a frase de autoria da nutricionista 
escocesa Gillian McKeith fez muita 
gente repensar seus hábitos ali-
mentares a partir de 2005, época 
do lançamento do livro. Apesar da 
referência literária, o assunto ligou o 
sinal de alerta para muitos brasilei-
ros, pois, segundo pesquisa da Uni-
versidade de Washington, nos Esta-
dos Unidos da América, 60 milhões 
de brasileiros estão acima do peso, 
número que coloca o País na quinta 
posição no ranking de pessoas com 
peso ideal, atrás de Rússia, Índia, 
China e Estados Unidos da Améri-
ca. A ciência do alimento é assunto 
também no mundo do esporte. A 
nutrição esportiva é uma ativida-
de relativamente nova, sobretudo 
quando comparada à época do sur-
gimento das primeiras lutas olím-
picas. A partir dela, a educação 
nutricional trabalha para estimular 
atletas a adotarem uma alimenta-
ção balanceada, rica em nutrientes 
e apropriada para o tipo específico 
de esporte praticado e, claro, as ca-
racterísticas fisiológicas do atleta.

Gisele Gomes Souza – no ar em 18 
de setembro
Gisele Gomes Souza, a Nega Gizza, 
rapper, produtora, apresentado-
ra e uma das fundadoras da Cufa, 
a Central Única das Favelas, ONG 
que atua há 17 anos com projetos 
de inclusão social através da cul-
tura e do esporte em todo o Brasil. 
Projetos sociais que têm o esporte 
como ferramenta de inclusão social 
são bons aliados na formação de 
crianças e adolescentes, seja qual 
for a modalidade. Coletivismo, ami-
zade e solidariedade são alguns dos 
valores desenvolvidos por quem 
pratica atividades físicas e culturais 
a partir do trabalho de ONGs. No 
Brasil, de acordo com uma pesqui-
sa recente realizada pelo IBGE em 
conjunto com outras instituições 
como o Ipea, a Abong e o Gife, exis-
tem cerca de 290 mil fundações 
privadas e associações sem fins lu-
crativos no País. Em muitos desses 
projetos, crianças e jovens tem a 
oportunidade de absorver e colocar 
em prática conceitos de cidadania, 
além de contribuir para o seu de-
senvolvimento físico, psicológico, 
social e cognitivo. Mas como será 
essa rotina e os resultados práticos 
de muitas dessas iniciativas? Que 
desafios precisam ser superados 
para, de fato, incluir jovens, adoles-
centes e crianças em uma realida-
de mais digna, aliada à educação? 
Nestes tempos de crise econômica, 
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como manter o financiamento e ex-
pandir as ações?

Lino Castellani – no ar em 21 de se-
tembro
Professor doutor em educação, que 
tem amplos estudos a respeito de 
políticas públicas da Educação Físi-
ca, Lino está à frente do Observa-
tório do Esporte, uma iniciativa da 
Unicamp que, desde 1999, pesqui-
sa linhas de atuação e desenvolvi-
mento do esporte com estudantes 
e professores. Autor de livros, ocu-
pou o cargo de secretário nacional 
de Desenvolvimento do Esporte 
e do Lazer entre 2003 a 2006, no 
Ministério do Esporte. Entre as dis-
ciplinas do Ensino Fundamental, a 
Educação Física é uma que sofreu 
transformações nos últimos tem-
pos. Desde mudanças na pedago-
gia como na legislação. Fato que, 
inclusive, colocou em xeque sua 
própria missão no universo escolar. 
Durante o período militar no Brasil, 
por exemplo, entre as décadas de 
1960 e 1970, o foco era o preparo fí-
sico e a valorização dos estudantes 
com mais aptidão a uma ou outra 
modalidade. Hoje, a Educação Físi-
ca está mais voltada às dinâmicas 
humanas do movimento do corpo. 
Nesse sentido, quais as transforma-
ções que ela sofreu e para onde ca-
minha nas atuais discussões sobre 
currículo escolar? E de que maneira 
as mudanças ocorridas na área da 
educação redimensionam a atua-
ção do professor e a sua prática pe-
dagógica?

Sivirino Souza dos Santos – no ar 
em 22 de setembro

Professor, baiano radicado em Barra 
do Garças, na região Centro-Oeste, 
Mato Grosso, atua, desde 2003, em 
uma associação de atletismo que se 
tornou referência na região e na ini-
ciação de populações tradicionais e 
indígenas no esporte. Andar, cami-
nhar, correr, pular, saltar são ações 
que fazem parte da vida desde os 
primórdios da humanidade. Esses 
verbos representam movimentos 
de base em praticamente todos os 
esportes e em muitas atividades fí-
sicas. O atletismo, com suas provas 
de corrida, saltos e arremessos, se 
tornou a competição esportiva mais 
antiga do mundo. Segundo histo-
riadores, há indícios de que antes 
mesmo das olimpíadas gregas pro-
vas de corrida já eram realizadas 
entre os egípcios e outros povos 
asiáticos. Apesar de ser considera-
do um dos conteúdos clássicos da 
educação física, o atletismo ainda 
não é amplamente difundido nas 
escolas e até mesmo em clubes. 
A principal justificativa é a falta de 
espaço, equipamento e condições 
estruturais para a prática.

Edgar Hubner – no ar em 23 de se-
tembro
Edgar é gerente-geral de juventu-
de e infraestrutura do COB. Neste 
episódio, o Entrevista aborda a li-
gação do esporte com a educação. 
Países distintos, mas grandes po-
tências olímpicas, Cuba e Estados 
Unidos da América têm em comum 
a aliança com a rede de ensino 
para revelar e treinar seus futuros 
atletas. Ainda que a finalidade do 
esporte seja concebida de forma 

diferente nos dois países, a ligação 
afinada com a educação é um pon-
to em comum e produz resultados 
indiscutíveis. Nos Estados Unidos 
da América, o esporte de base é 
praticado na escola e, depois, nas 
universidades. Em Cuba, também 
começa a ser praticado como dis-
ciplina obrigatória nas escolas, e os 
alunos que demonstram potencial 
maior são encaminhados a cen-
tros esportivos do governo federal. 
Nesses dois países, assim como em 
tantas outras nações, o esporte faz 
parte da cultura escolar. Aqui no 
Brasil, a primeira competição esco-
lar de abrangência nacional aconte-
ceu em 1969, em Niterói, no estado 
Rio de Janeiro. De lá para cá, sofreu 
algumas modificações, da nomen-
clatura à maneira como os jogos se 
estruturavam. Há dez anos, o Co-
mitê Olímpico do Brasil organiza os 
jogos escolares da juventude, que 
se consolidaram como a mais im-
portante competição esportiva es-
tudantil do País. Atualmente, cerca 
de 2 milhões de atletas de 40 mil 
escolas participam do evento. A in-
tenção, naturalmente, é criar dentro 
do ambiente escolar essa formação 
de base no esporte

Terezinha Aparecida Guilhermina – 
no ar em 24 de setembro
Maior medalhista paralímpica da 
história do Brasil, Terezinha é a 
atual detentora dos recordes mun-
diais nos 100m, 200m e 400m de 
sua classe e se tornou referência 
no atletismo internacional. O lema 
propagado no século XIX pelo edu-
cador francês, barão de Coubertin, 
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o homem que idealizou os jogos 
olímpicos da era moderna, é bem 
conhecido: “O importante não é 
vencer, mas competir, e com dig-
nidade”. Essa frase fica mais signi-
ficativa com as paralimpíadas. Os 
primeiros jogos paralímpicos acon-
teceram em Roma, na Itália, em 
1960, com a participação de 240 
atletas de 23 países. Na Rio 2016, 
serão 4.350 atletas de 178 países, 
um crescimento significativo em 
pouco mais de meio século. São 
pessoas que irradiam otimismo e 
acabam reorientando as perspecti-
vas de muita gente que tem o hábi-
to de reclamar da vida.

Evandro Garla – no ar em 25 de se-
tembro
Secretário nacional de Esporte, 
Educação, Lazer e Inclusão Social 
do Ministério do Esporte, Evandro 
é o entrevistado deste episódio. O 
programa fala sobre a criação e a 
implementação de políticas públi-
cas relacionadas à gestão de espor-
te no Brasil, que sofreu mudanças 
ao longo da nossa história contem-
porânea, o que pode justificar, pelo 
menos em parte, algumas das difi-
culdades para o cumprimento do 
artigo 217 da Constituição Federal, 
que coloca a prática esportiva como 
um direito social e, portanto, um 
dever do Estado. Durante a Era Var-
gas, a partir de 1937, o esporte este-
ve atrelado ao Ministério da Educa-
ção. Ganhou pasta própria apenas 
em 1995, durante o governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, mas de-
pois dividiu espaço com o Turismo, 
e em 2003 foi reformulado como 

Ministério do Esporte. O troca-troca 
de ministros na pasta e o orçamen-
to limitado diante de outras priori-
dades de governos não colaboram 
para que o Ministério fortaleça suas 
ações em espaços de construção 
social como a escola, por exemplo. 
A partir de 2009, com a eleição do 
Rio de Janeiro como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016, vivemos num 
ambiente de mais investimentos e 
otimismo em relação à disfusão da 
prática esportiva na sociedade. Mas 
de que maneira um evento desse 
porte pode, de fato, trazer benefí-
cios ao incentivo do esporte nas es-
colas e como as olimpíadas podem 
representar uma nova oportunida-
de para melhoria de políticas públi-
cas no setor?

Soraya Carvalho – no ar em 28 de 
setembro
Atleta olímpica de ginástica, atual-
mente gerente do Instituto Olímpi-
co Brasileiro, o braço de educação 
do Cob para o esporte olímpico, é a 
entrevistada deste episódio. Entre 
as modalidades olímpicas, há aque-
las que mexem com a adrenalina do 
recorde, da velocidade e causam 
muita emoção para quem pratica 
e para quem assiste. Mas há tam-
bém aquelas que surpreendem e 
encantam por aspectos como força, 
equilíbrio, coragem, beleza plástica 
e ritmo. Com isso, o aspecto psico-
lógico do atleta se torna decisivo. 
Entre essas categorias está a ginás-
tica olímpica, que inclui três disci-
plinas: a ginástica artística, a mais 
tradicional, presente desde a pri-
meira edição dos jogos da era mo-

derna, a ginástica rítmica, que conta 
com coreografias e tem influência 
de danças clássicas, e a ginástica 
de trampolim, criada nos Estados 
Unidos da América, nos anos 1930. 
Nos jogos Rio 2016, a ginástica vai 
viver um momento histórico por-
que o esporte vai alcançar a mar-
ca de 1.000 medalhas distribuídas 
em Olimpíadas. No Brasil, a ginás-
tica olímpica ainda precisa ter seu 
acesso democratizado. É uma mo-
dalidade bem adequada e atraente 
para as crianças porque, além de 
auxiliar no desenvolvimento físico, 
também tem um forte apelo lúdico. 
Hoje, no Brasil, segundo a Confe-
deração Brasileira de Ginástica, há 
12.306 atletas confederados. Mas, 
por enquanto, a grande maioria das 
crianças e adolescentes brasileiros 
que mostram habilidade e se inte-
ressam pela ginástica, infelizmente, 
não tem acesso fácil a esse esporte 
olímpico.

Bruno Souza – no ar em 29 de se-
tembro
Ex-jogador de handebol da seleção 
brasileira, Bruno foi eleito o ter-
ceiro melhor jogador de handebol 
do mundo em 2003. Atualmente, 
é secretário municipal de Esporte 
e Lazer de Niterói, Rio de Janeiro. 
Atenção dos homens há milênios, 
na Grécia antiga, Homero, no poe-
ma épico “Odisseia”, descreveu um 
jogo onde se utilizavam as mãos 
para segurar uma bola do tama-
nho de uma maçã e cujo objetivo 
era ultrapassar o oponente através 
de passes. Ao longo do tempo, há 
várias outras descrições dos jogos 
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com bola, que são precursores de 
modalidades como o handebol, por 
exemplo. Segundo a Confederação 
Brasileira de Handebol, é o esporte 
mais praticado nas escolas públicas 
brasileiras. É dos times escolares 
que vem grande parte dos jogadores 
que atualmente competem em cam-
peonatos nacionais e internacionais 
que, inclusive, seguem para as se-
leções olímpicas. Embora seja pra-
ticado por milhares de pessoas em 
nosso país, a equipe brasileira ain-
da não conseguiu ganhar medalha 
olímpica, mas já conquistou o ouro 
no campeonato mundial feminino, 
disputado na Sérvia em 2013. Entre 
a vida escolar e os caminhos para a 
profissionalização existe um abismo 
que faz com que muitos atletas em 
potencial troquem a insegurança da 
carreira por um caminho mais segu-
ro no mercado de trabalho.

Isabel Filgueiras – no ar em 30 de 
setembro
A educadora Isabel Filgueiras, pro-
fessora de Educação Física na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, 
em São Paulo, e especialista na 
área de linguagens do Instituto Ayr-
ton Senna, é a entrevistada deste 
episódio. A Educação Física é par-
te integrante do contexto escolar 
e não se restringe apenas ao de-
senvolvimento físico do indivíduo. 
A partir da lei de diretrizes e bases 
da educação, em 1996, passou a ser 
considerada um componente curri-
cular, e a partir daí vive em processo 
constante de ressignificação diante 
de suas inúmeras possibilidades 
em contribuir na construção do co-

nhecimento. Com a necessidade de 
explorar a matéria para além do de-
senvolvimento motor das crianças 
ou das habilidades para o esporte, 
a interdisciplinaridade é uma das 
propostas que encontra mais es-
paço para promover esse papel da 
Educação Física no desenvolvimen-
to integral do aluno. Nesse senti-
do, a aula de Educação Física e as 
atividades esportivas passam a ser 
compreendidas também a partir do 
contato com outras linguagens.

Ana Moser – no ar em 1º de outubro
Uma das maiores atacantes da his-
tória do voleibol brasileiro, e que 
ajudou a trazer a primeira medalha 
olímpica para o esporte, o bronze 
em Atlanta, em 1996, Ana Moser foi 
ainda capitã da seleção principal em 
várias competições e obteve alguns 
títulos importantes como o tricam-
peonato do Grand Prix e o bicampe-
onato no Mundial de Clubes. Hoje, 
está à frente de duas instituições, 
Atletas Pelo Brasil e o Instituto Es-
porte Educação, que trabalham 
pelo desenvolvimento do esporte 
no País. Uma das formas de reali-
zar atividades físicas é a prática de 
esportes coletivos. O jogo motiva, 
estimula e promove na equipe um 
sentimento de união nas vitórias e 
até mesmo nas derrotas, quando 
há sempre uma lição a se aprender. 
Entre essas modalidades está o vo-
leibol, criado pelo norte-americano 
William Morgan, nos Estados Uni-
dos da América no final do século 
XIX (em 1895). Na América do Sul, o 
primeiro país a conhecer o vôlei foi o 
Peru, em 1910, através de uma mis-

são governamental que tinha a fina-
lidade de organizar a educação pri-
mária do País. No Brasil, o esporte 
chegou cinco anos depois. De lá para 
cá, evoluiu tanto no formato quanto 
na conquista de praticantes e torce-
dores. Atualmente, o Brasil é uma 
das principais forças do esporte no 
mundo, em muitos casos, a equipe a 
ser batida. Durante as olimpíadas de 
Londres, em 2012, uma pesquisa do 
Instituto Ipsos revelou que o voleibol 
foi o esporte mais visto pelos brasi-
leiros durante os jogos. 

Dácio Campos – no ar em 2 de ou-
tubro
Comentarista de tênis do canal por 
assinatura SportTV e ex-jogador da 
modalidade. Antes de ser jogado 
com raquetes, o tênis era disputa-
do na Antiguidade apenas com a 
palma das mãos. A versão mais pa-
recida com o tênis moderno surgiu 
no século XII, na Itália e na França, 
e era praticada por monges. Essas 
são algumas curiosidades do espor-
te, que, assim como outros, sofreu 
muitas mudanças até chegar às 
regras e às delimitações de quadra 
de hoje. A partir dos jogos de Syd-
ney em 2000, quando o tênis olím-
pico passou a contar pontos para o 
ranking da associação de tenistas 
profissionais, as olimpíadas come-
çaram a atrair os grandes nomes do 
esporte. Um dos nossos expoentes 
mais recentes, Gustavo Kuerten, 
surpreendeu o mundo em 1997, 
quando foi campeão de Rolland 
Garros. No entanto, a difusão desta 
modalidade no Brasil sempre en-
frentou desafios.
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FUTURA EXIBE 
ENTREVISTA 
EXCLUSIVA COM 
MINISTRO DA 
EDUCAÇÃO RENATO 
JANINE RIBEIRO
Publicado originalmente em www.futura.org.br

POR RAFAELLA GIL,  
ANALISTA DE MÍDIAS DIGITAIS

Termina esta semana a exibição do programa Entre-
vista, apresentado pelo jornalista Antonio Gois, sobre 
as vinte metas do Plano Nacional de Educação (PNE). 
Para fechar a temporada, será exibida na segunda-feira 
(11) uma entrevista exclusiva com o Ministro da Educa-
ção Renato Janine Ribeiro.

O Futura foi até Brasília conversar com o ministro, que 
tomou posse no início de abril após a saída de Cid Go-
mes. Janine Ribeiro é filósofo e professor de Ética e Fi-
losofia Política na USP, e chega à pasta com o apoio de 
professores e acadêmicos. Os desafios, no entanto, são 
muitos.

O ministro falou sobre a oferta de cursos à distância 
para professores e gestores, além de outras atribula-
ções do MEC para executar as metas do PNE. O debate 
a respeito do currículo escolar merece especial atenção 
e também foi comentado. “A base curricular comum 
terá instalada ainda no mês de maio sua comissão de 
trabalho. O objetivo não é impor, mas oferecer um ins-
trumento importante que muitas escolas, professores 
e estudantes já pedem”, diz ele

Renato Janine Ribeiro, Ministro da Educação, em entre-
vista ao Futura
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“O ministro foi muito cauteloso e prudente. Ele tem co-
nhecimento do chão da escola e chega com tranquilida-
de para um desafio que é enorme. Essa entrevista veio 
em ótima hora, já era parte do plano de mídia do pro-
grama, mas foi adiada por conta da mudança no MEC. 
Para o público é uma oportunidade interessante, de ter 
a chancela do ministro após essas semanas de discus-
são sobre o Plano Nacional da Educação”, diz José Brito 
Cunha, coordenador de Jornalismo do Futura.

Brito, que acompanhou a entrevista, afirma que Janine 
Ribeiro não se furtou de nenhuma discussão, incluindo 
as mais desafiadoras da pasta, como recursos finan-
ceiros. Enquanto a cobrança nacional é para que sejam 
investidos 10% do PIB nacional em Educação, o país in-
veste atualmente 6,6%. O ministro, no entanto, acredita 
que o investimento possa ser ainda maior: “Podemos 
chegar, sem dificuldade, a 7% antes do final deste man-
dato da presidente Dilma”, afirmou o ministro.

Segundo ele, mesmo em um ano de crise e com medi-
das de austeridade em vista, os recursos para imple-
mentação dos projetos não é motivo para pânico – e 
que nada deixará de ser feito por esse motivo. Janine 
afirmou ainda que é preciso um entendimento entre 
governo, estados e municípios para conseguir avanços 
educacionais.

A formação dos professores também foi debatida: “He-
lena Singer está se desligando do Instituto Aprendiz 
para vir pro MEC coordenar uma área de discussão da 

ética e da filosofia com professores. Além disso, fare-
mos um curso a distância focado na formação de pro-
fessores, gestores e diretores de escola”, conta.

Renato Janine Ribeiro reiterou que a educação não é 
algo pontual e de responsabilidade apenas escolar, mas 
que precisa reunir família e poder público: “Um pai não 
vai educar um filho da maneira adequada se ele não 
mudar o jeito do que ele próprio foi educado. Não basta 
a escola ensinar. A pessoa precisa entender o que leu e 
escreveu para produzir um texto próprio.”

Renato Janine Ribeiro e Antonio Gois

Em 2008 e 2009 Renato Janine Ribeiro apresentou 
duas temporadas da série “Ética”. Clique para assistir 
na íntegra.

“Quando a gente repete sempre aquele discurso que 
as coisas estão dando errado a gente acaba lavando as 
mãos. Educação hoje está vivendo mudanças espanto-
sas. A gente tende a pensar naquela faixa até os 17 anos, 
mas a educação vai muito além disso, tem que ser um 
investimento para toda a vida”, finaliza o ministro.

A entrevista foi gravada no gabinete, em Brasília, na úl-
tima terça-feira, e será exibida às 20h30 de segunda-
-feira, com reprise no dia seguinte, às 15h. Quem perder 
ou quiser rever a conversa pode assistir na íntegra no 
Youtube do Futura.
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Escolher Dá 
Trabalho!

TEMAS: juventude; mercado de 
trabalho 
PÚBLICO-ALVO: jovens e público 
em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
DISTRIBUIÇÃO: MultiRio

Sinopses por episódio (20 x 13 
minutos):

Arquitetura & Engenharia – no ar 
em 25 de setembro
Os diversos segmentos relaciona-
dos às duas carreiras. Os campos 
na construção civil. 

Gastronomia – no ar em 2 de ou-
tubro

O que saber para trabalhar na in-
dústria e no mercado de alimentos 
e de bebidas.

Saúde – no ar em 9 de outubro
Um breve panorama da área, que 
conta com 38 profissões registra-
das no Brasil.

Comunicação – no ar em 16 de ou-
tubro
A abrangência da Comunicação So-
cial e o leque de chances com as 
mídias digitais. 

Novas Profissões – no ar em 23 de 
outubro
Novas tecnologias e o talento indi-
vidual levam à criação de diferentes 
profissões. 

Moda – no ar em 30 de outubro
Oportunidades e habilitações que 
vão muito além do manuseio da 
agulha e da linha.

Ecologia & Sustentabilidade – no ar 
em 6 de novembro
Áreas diversas recrutam profissio-
nais de perfis ligados à ecologia e à 
sustentabilidade. 

Turismo – no ar em 13 de novembro
Opções variadas para a carreira, 
que cresce e ganha novas ramifica-
ções a cada dia.

Esporte – no ar em 20 de novembro
A rotina de atletas e as diferentes pro-

Apresenta as diversas opções de trabalho 
em profissões reconhecidas, discute as 
perspectivas em novas áreas, informa os 
caminhos a seguir na busca da formação e 
da especialização, indica alguns dos cursos 
técnicos e universitários existentes, além de 
falar sobre mitos e curiosidades que envol-
vem cada carreira.
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fissões ligadas ao mundo do esporte. 

Empreendedorismo – no ar em 27 
de novembro
Os caminhos para trabalhar por con-
ta própria e ter sucesso na carreira.

Artes Visuais – no ar em 4 de de-
zembro
O campo para designers, ilustra-
dores, publicitários, animadores e 
outros.

Carreira Militar – no ar em 11 de de-
zembro
Cursos preparatórios, concursos e 
mercado de trabalho para as paten-
tes no Exército, na Marinha, na Ae-
ronáutica e na Polícia Militar. 

Indústria Naval – no ar em 18 de 
dezembro
Operários, técnicos, tecnólogos e 
engenheiros são empregados na In-
dústria Naval. 

Educação – no ar em 25 de dezem-
bro
Novas tecnologias exigem forma-
ção e atualização permanentes 
para educadores.

Artes & Carnaval – no ar em 1º de 

janeiro de 2016
Empregos fixos e temporários mo-
vimentam o setor. “Criatividade” é a 
palavra-chave.

Petróleo & Gás – no ar em 8 de ja-
neiro de 2016
Oportunidades numerosas e di-
ferenciadas para o setor que mais 
cresce no País.

Estética & Beleza – no ar em 15 de 
janeiro de 2016
Há chances de trabalho em salões 
de beleza, clínicas, spas, hotéis e 
clubes.

Ciência da Computação – no ar em 
22 de janeiro de 2016
Opções na indústria, no comércio, 
em escolas, locais de lazer e escri-
tórios.

Comércio – no ar em 29 de janeiro 
de 2016
As novas demandas se concentram 
principalmente no e-commerce e 
no comércio exterior.

Setor Aéreo – no ar em 5 de feverei-
ro de 2016
Formação teórica e prática rigorosa 
para quem vai trabalhar na aviação.

FICHA TÉCNICA 
MultiRio
Direção: Paola Barreto
Produção: Pierre Meireles

Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Ger-
mano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Ma-
rina Meireles e Paolla Guimarães
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Especial 
Zygmunt 
Bauman

Antônio Gois entrevista o filósofo polonês Zygmunt 
Bauman, durante a última edição da Educação 360. O 
pensador falou sobre o papel da escola e do educador 
nesse novo cenário de excesso de informação propor-
cionado pela combinação da disponibilidade de tecno-
logia portátil e do crescimento das redes sociais. Para 
Bauman, é essencial que os jovens de hoje desenvol-
vam duas habilidades principais: atenção e síntese.

TEMAS: escola; metodologias em educação; persona-
lidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar em 26 de setembro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

CANAL FUTURA
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais: 
José Brito Cunha
Repórter: Antônio Gois
Produção: Luciana Souza
Produção Para Internet: Angélica Bastos 
Estagiários: Pedro Lima, Erika Zordan, Stephanie 
Rodrigues, Maria Luiza Prata, Nadedja Calado, Felipe 
Rodrigues, Daniele Baptista e Branca Carrerette
Operadores de Câmera: Guilherme Chagas e  
Tiago Oliveira.
Operadores de Áudio: André Ramos  e Marcos Pereira
Assistente de Estúdio: Natasha Proença
Diretor de Imagens: Pierre Bayot
Videografismo: Herbert Cohn
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e 
Engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Euronews
Programa jornalístico diário com ênfase em notícias 
da Europa e do mundo sobre ciência, tecnologia e edu-
cação. Os programas são narrados em português de 
Portugal. Em 2015, foram exibidos 393 episódios.

TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia; metodolo-
gias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 3 de janeiro
DURAÇÃO: 10 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

FICHA TÉCNICA 
Distribuição: Euronews

CANAL FUTURA
Coordenadora de programa: Luciana Souza
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisições: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Futura Profissão
Na segunda temporada da série Futura Profissão, a apresentadora Fla-
via Espirito Santo apresenta programas sobre formação técnica, com 
profissões comuns na indústria brasileira. E, ainda, traz uma novidade: 
episódios dedicados à graduação tecnológica, que é a formação de tec-
nólogos em diversas áreas, como vestuário, alimentos e mecânica. A série 
mostra escolas de formação técnica e tecnológica em todo o País. Além 
de conhecer o dia a dia da profissão, você vai saber a sua história, salários 
e possibilidades de atuação. Prepare-se para explorar os centros de for-
mação profissional onde os futuros técnicos e tecnólogos resolvem, na 
prática, situações que poderão encontrar no mercado de trabalho.

TEMAS: empreendedorismo; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai Depar-
tamento Nacional

APRESENTADORA: Flavia Espirito Santo é atriz formada pela Escola de 
Teatro Martins Pena em 2004. Desde então atua no teatro, na TV e no 
cinema. Em Futura Profissão, faz sua estreia como apresentadora de TV.

Sinopses por episódio (18 x 26 
minutos):

Técnico de Eletromecânica – no ar 
em 3 de novembro
Numa indústria cada vez mais inte-
grada, os profissionais com conhe-
cimentos multidisciplinares ganham 
destaque. Um deles é o técnico em 
eletromecânica, presente em quase 
todos os segmentos: do desenvolvi-
mento à manutenção. A Flavia foi em 
Joinville conferir como é a rotina des-
se profissional. E descobriu como se 
dá a formação de futuros técnicos. 

Tecnólogo em Alimentos – no ar em 
10 de novembro
Para que o alimento chegue às me-
sas de forma segura e saudável, a 
indústria conta com profissionais 
qualificados, como o tecnólogo em 
alimentos. Eles são responsáveis por 
garantir a qualidade do que consumi-
mos. A Flavia esteve em Santa Ca-
tarina para ver como é o dia a dia de 
trabalho desses profissionais. E, ain-
da, acompanhou de perto a produ-
ção de um alimento industrializado.

Tecnólogo em Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas – no ar em 17 
de novembro
Os softwares estão presentes no 
cotidiano de todo mundo, desde 
as telas dos smartphones aos sis-
temas de controle de máquinas. O 
tecnólogo em análise e desenvolvi-
mento de sistemas é o responsável 
por criar, manter e aprimorar pro-
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gramas. O episódio mostra como 
esses profissionais se preparam 
para o mercado de trabalho e como 
facilitam a nossa vida. 

Tecnólogo em Redes de Computa-
dores – no ar em 24 de novembro
Como seria a vida sem a internet, 
uma ferramenta obrigatória nos 
grandes e pequenos negócios? Para 
garantir que tudo se mantenha co-
nectado, a indústria conta com o 
tecnólogo em redes de computa-
dores. A Flavia deu um pulo em Flo-
rianópolis para ver como trabalha 
esse profissional em alta demanda. 
E, ainda, acompanhou um desafio 
bem comum no mercado de tra-
balho, que foi proposto aos futuros 
técnicos. 

Tecnólogo em Automação Indus-
trial – no ar em 1º de dezembro
A automação é um grande negócio 
para a indústria: ajuda a baixar os 
custos, aumenta a qualidade dos 
produtos e torna o trabalho mais 
seguro. Num cenário desses, o tec-
nólogo em automação industrial é 
muito valorizado. A Flavia esteve no 
Rio Grande do Sul para saber por 
que as empresas contam com esse 
profissional na hora de aprimorar as 
suas linhas de montagem. E, ainda, 
visitou uma faculdade onde acom-
panhou um desafio de robótica.

Técnico em Design de Calçados e 
Técnico em Curtimento – no ar em 
8 de dezembro
Antes de chegarem às vitrines, os 
calçados passam por inúmeras 
etapas de produção. Uma delas é 
o tratamento de uma importante 
matéria-prima, o couro. A Flavia foi 

ao Rio Grande do Sul conhecer a ro-
tina de dois técnicos fundamentais 
nesse setor: o designer de calçados 
e o técnico de curtimento. Além de 
entender como é o trabalho dessas 
indústrias, ela mostrou como são 
criadas novas tendências.

Técnico em Eletrotécnica – no ar 
em 15 de dezembro
A energia elétrica move quase todos 
os processos da indústria. Quem 
garante o seu bom funcionamento é 
o técnico em eletrotécnica. A Flavia 
esteve em Minas Gerais e descobriu 
a importância desse profissional 
para o desenvolvimento de circui-
tos e para a manutenção de rede 
das empresas. Ela ainda aprendeu 
como os futuros técnicos unem a 
teoria e a prática e criam instala-
ções elétricas inovadoras.

Técnico em Mineração – no ar em 
22 de dezembro
O minério é uma importante ma-
téria-prima para diversos produtos 
industriais. Em todo o processo de 
produção, da extração ao controle 
de qualidade, o técnico em minera-
ção é fundamental. Para conhecer 
essa profissão de perto, a Flavia foi 
a um lugar bem sugestivo: Minas 
Gerais. Ela visitou duas minas a céu 
aberto e uma escola, e se surpreen-
deu com o impacto desse profissio-
nal na economia. 

Técnico em Biotecnologia – no ar 
em 29 de dezembro
A biotecnologia é uma área que 
desenvolve organismos genetica-
mente modificados. E o técnico em 

biotecnologia é responsável por me-
lhorar os processos produtivos para 
a criação de produtos inovadores. A 
Flavia esteve no Paraná para confe-
rir a vasta aplicação desse setor em 
cosméticos, cervejas e remédios. 
Ela ainda viu como os estudantes 
da área de biotecnologia estão se 
preparando para o mercado profis-
sional.

Tecnólogo em Produção de Vestu-
ário – no ar em 5 de janeiro de 2016
O vestuário é um dos itens de con-
sumo mais antigos da história. Nos 
últimos anos, passou por diversas 
transformações e processos tec-
nológicos. Para acompanhar esse 
avanço, a indústria exige um pro-
fissional capaz de controlar toda a 
produção: o técnico em produção 
de vestuário. A Flavia esteve no Rio 
de Janeiro, a capital do estilo, para 
ver de perto como é esse trabalho 
em duas empresas e os estudos de 
um centro de formação.

Tecnólogo em Manutenção Indus-
trial – no ar em 12 de janeiro de 
2016
Da revolução industrial ao século 
XXI, as máquinas se tornaram o ele-
mento central de diversos setores 
da economia. Mas, apesar de toda 
essa automação, ainda é um profis-
sional que mantém tudo funcionan-
do: o tecnólogo em manutenção 
industrial. De passagem pela Bahia, 
a Flavia conferiu o dia a dia desse 
profissional em duas indústrias.

Tecnólogo de Celulose e Papel – no 
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ar em 19 de janeiro de 2016
A celulose dá origem a diversos 
produtos: desde papel e papelão 
até lubrificantes e emulsificantes. 
Neste setor da indústria, a demanda 
de consumo anda lado a lado com 
a sustentabilidade. Para conhecer 
a rotina dos técnicos em celulose 
e papel, a apresentadora da série 
Futura Profissão, Flavia Espirito 
Santo, visitou duas empresas do 
Paraná. E, ainda, acompanhou futu-
ros profissionais no Senai Telêmaco 
Borba (PR).

Tecnólogo em Mecatrônica Indus-
trial – no ar em 26 de janeiro de 
2016
Graças à robótica, a qualidade dos 
bens de consumo vem melhorando 
a cada dia. Mas para que essa alta 
tecnologia ganhe forma, um profis-
sional é fundamental: o tecnólogo 
em mecatrônica industrial. A Flavia 
esteve na Bahia e em São Paulo 
para conhecer como as empresas 
já utilizam a mecatrônica. Ela ainda 
deu um pulo em um centro de for-
mação, para testar as habilidades 
desses futuros profissionais.

Técnico em Panificação – no ar em 
2 de fevereiro de 2016
Dos 41 milhões de brasileiros que 
frequentam padarias todos os dias, 
muitos estão atrás do seu princi-
pal produto: o pão. A Flavia foi até 
a Bahia ver como os técnicos em 
panificação, que são os profissio-

nais responsáveis por todos os pro-
cessos de produção, trabalham. E, 
numa visita a uma escola do Senai, 
os futuros técnicos lhe mostraram 
como se faz um pão quentinho.

Técnico em Petroquímica – no ar 
em 9 de fevereiro de 2016
Artigos como pneus, tecidos e plás-
ticos têm uma origem em comum: 
o refinamento do petróleo. Um pro-
cesso complexo que é monitorado 
do início ao fim pelo técnico em pe-
troquímica. A Flavia conheceu duas 
indústrias, em São Paulo e na Bahia, 
para acompanhar o trabalho desse 
profissional. Já os profissionais em 
formação na unidade do Senai, de-
senvolveram suas competências si-
mulando uma situação real.

Tecnólogo em Eletrônica Industrial 
– no ar em 16 de fevereiro de 2016
Se a eletricidade faz com que tudo 
funcione, é a eletrônica que torna 
máquinas e equipamentos cada 
vez mais complexos. O tecnólogo 
em eletrônica industrial é o profis-
sional que instala e fazem a manu-
tenção desses sistemas. A Flavia foi 
conhecer o seu cotidiano em duas 
fábricas, no Rio e em São Paulo. Ela 
também aproveitou para testar o 
conhecimento de alunos do Senai 
num desafio de automação.

Tecnólogo em Fabricação Mecânica 
– no ar em 23 de fevereiro de 2016

O tecnólogo em fabricação mecâni-
ca é um dos profissionais mais ver-
sáteis do mercado, pois hoje todas 
as indústrias dependem de máqui-
nas e equipamentos. Para conhe-
cer de perto a sua atuação, a Flavia 
desembarcou em duas fábricas au-
tomotivas em São Paulo. E, em um 
desafio sustentável, os estudantes 
do Senai tiveram de mostrar que 
estão por dentro das exigências da 
indústria.

Técnico em Telecomunicações – no 
ar em 1º de março de 2016
A internet vem deixando de ser 
apenas uma rede que liga compu-
tadores: hoje, de celulares a eletro-
domésticos, tudo está conectado à 
web. O técnico em telecomunica-
ções é uma peça-chave para garan-
tir o seu funcionamento. Além de 
conhecer o trabalho desse profis-
sional no dia a dia, a Flavia acom-
panhou os alunos de um centro de 
formação numa atividade que tes-
tou seus conhecimentos em redes.
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FICHA TÉCNICA 
Direção: Fabio Brasil
Produção Executiva: Monica Mon-
teiro e Carolina Guidotti
Roteiro: Isabela Alzuguir
Pesquisa de Conteúdo:  
Flávia Ilíada e Guilherme Kramer
Gestão de Projeto: Camila Guidotti
Direção de Fotografia: Diogo Alves
Câmera: Guilherme Rocha
Som Direto: Leonardo Gomes
Coordenação de Produção:  
Felipe Favoreto
Produção: Roberta Martins
Coordenação de Pós-produção: 
Bruno Fleck e Elessandra Cristina
Videografismo: Rhamay Lima,  
Marcus Kullher, Pedro Corrêa, 
Thiago Mendonça e Romio Alencar
Edição/Finalização: Luis Felipe 
Brewer
Trilha Sonora Original:  
Lucas Marcier e Fabiano Krieger
Mixagem: ARPX Áudio
Produtora: Cinegroup

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA – CNI

SERVIÇO NACIONAL DE APREN-
DIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 
DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

Supervisão Técnica de Roteiros e 
Filmagens: Walberth Rogério de 
Souza Oliveira

Coordenação do Projeto Futura 
Profissão no Senai: Paula Martini

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo:  
Tatiana Milanez
Coordenação de Conteúdo:  
Kitta Eitler
Coordenação de Produção:  
Joana Levy
Produtores Assistentes:  
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalis-
mo e Engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo

Revista Galileu | 3/11
Estado de M

inas | 3/11
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Futurando

O programa de ciência, meio am-
biente e tecnologia da Deutsche 
Welle mostra, a cada semana, de 
forma simples e descontraída, pro-
jetos inovadores e pesquisas feitas 
por cientistas de destaque interna-
cional, indicando seus impactos di-
retos no nosso cotidiano. Em 2015, 
foram exibidos 52 episódios. 

APRESENTADORA: Nádia Pontes 
é jornalista. Natural de São José 
dos Campos/SP, trabalhou em 
outras emissoras de TV no Brasil e 
acumula dez anos de experiência 
no jornalismo.

TEMAS: atualidades; ciência e tec-
nologia; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

FICHA TÉCNICA 
Apresentação e Coordenação Edi-
torial: Nádia Pontes
Direção, Produção e Distribuição: 
Deutsche Welle

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição:  
Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Ética
Nesta série especial, o professor de filosofia Renato Janine Ribeiro conversa 
com populares nas ruas do Rio, de São Paulo e de Brasília para mostrar 
como as pessoas tomam decisões que envolvem questões éticas. A atração 
apresenta ao público o desafio imposto pela sociedade atual: questionar 
constantemente os próprios valores éticos para promover o bem pessoal e 
coletivo.

Aprender a Empreender
Com Aprender a Empreender, o telespectador conhece dicas importantes 
e informações valiosas sobre como administrar o seu negócio de forma 
eficiente, independente da área de atuação. A atração se divide em séries 
temáticas que abordam ramos específicos de negócios, como Pousadas e 
Hotéis ou Têxtil e Confecção.

Escola Digital
Produzida pelo Futura, o Instituto 
Ayrton Senna e a Microsoft, a sé-
rie apresenta a informática como 
instrumento de uso pedagógico e 
ferramenta para a vida. A atração 
acompanha a história de persona-
gens que lidam com a computação 
de diferentes formas no seu dia a 
dia. O enredo se passa numa escola 
fictícia chamada Geógrafo Milton 
Santos, que acabou de receber 
computadores para montar seu 
laboratório de informática.

DESTAQUES da programação
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Tom da Amazônia
A série leva o público a perceber 
a importância de preservar esse 
ecossistema brasileiro, considerado 
patrimônio mundial. O programa 
é comandado pelo paraense Almir 
Gabriel, que mostra a cada episódio 
um aspecto da floresta amazônica, 
embalado pela música do cantor e 
compositor Tom Jobim. O apresen-
tador percorre vários estados da 
Região Norte do Brasil, na busca de 
revelar os segredos e tesouros da 
floresta. 

Livros Animados – A Cor da Cultura
Através de recursos de computação gráfica, livros infantis de escritores bra-
sileiros ganham vida em cada série Livros Animados. Em sua primeira tempo-
rada, no ano 2000, o programa era comandado por Luciana Braga e Gustavo 
Gasparani. A série retorna em 2005, com um novo formato: os livros que ilus-
tram os episódios são relacionados à mitologia africana, à manifestação da 
cultura afro-brasileira e ao cotidiano do negro no Brasil, atendendo aos objeti-
vos do projeto A Cor da Cultura, de valorização da cultura afro-brasileira. 

Mojubá
A série exibe documentários sobre religiosidade de matriz africana, cultura 
afro-brasileira e quilombos. Integrante do projeto A Cor da Cultura, Mojubá 
mostra as características dos orixás que compõem as religiões afro-brasi-
leiras e sua relação com aspectos da vida cotidiana nacional, como língua, 
culinária, organização social e relação com o meio ambiente. 

Mundo da LeituraContação de histórias, brincadeiras, poesias e dicas culturais são algumas 

das atrações do programa Mundo da leitura, uma parceria do Futura com a 

UPFTV, canal de televisão da Universidade de Passo Fundo. Apresentada 

pelo gato Gali-Leu e sua turma, a série é voltada para o público infantil e 

busca incentivar leitores em múltiplas linguagens. Em Mundo da Leitura, o 

espectador ganha informação e cultura sem deixar a diversão de lado.

Revelando os Brasis
O programa exibe vídeos produzidos 
por cinegrafistas amadores, mora-
dores de municípios de até 20 mil 
habitantes no interior do Brasil. As 
histórias são variadas e os formatos 
vão da ficção ao documentário. O 
objetivo da atração é mostrar um 
país rico em histórias, em diferentes 
recortes, em personagens. Ao esti-
mular os moradores a contar suas 
histórias e a fazer seus próprios 
vídeos, o programa ajuda a mostrar 
o Brasil para outros brasileiros.

Tecendo o Saber
Iniciativa da Fundação Vale do Rio 
Doce e da Fundação Roberto Mari-
nho, o projeto oferece a jovens e adul-
tos a possibilidade de cursar a escola-
ridade formal do primeiro segmento 
do Ensino Fundamental. Cada pro-
grama conta uma história, que parte 
de temas como sexualidade, trabalho 
e meio ambiente, entre outros. Os 
caminhos para explorar o conteúdo 
da aula são muitos e trazem informa-
ções adicionais e curiosidades que 
enriquecem a temática de cada aula.

Todo Mundo na EscolaProjeto do Futura em parceria com a Unesco, que busca valorizar a relação entre o jovem e o espaço escolar. Cada 

uma das peças exibe uma fotografia de Sebastião Salgado que retrata escolas em diferentes países do mundo. 

Enquanto a câmera passeia pela foto – ao som de A Paz, dos músicos João Donato e Gilberto Gil, uma frase do 

senador e ex-ministro Cristovam Buarque aparece na tela, abordando a importância do universo escolar. Imagem e 

texto pertencem ao livro O berço da desigualdade. 
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Globo 
Rural

Programa jornalístico semanal com ênfase em arte, 
cultura, história, meio ambiente e informações de 
utilidade para quem vive no campo ou na cidade. Em 
2015, foram exibidos 26 episódios.

TEMAS: agricultura; atualidades; ecologia e ecossiste-
mas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 6 de janeiro
DURAÇÃO: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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Go, Diego, Go!
Go, Diego, Go! é um desenho 
estrelado por Diego Marquez. 
Ele tem 8 anos de idade e é 
um pequeno herói que adora a 
natureza e os animais. Em cada 
episódio, sua missão é ajudar 
um animal em perigo.

TEMAS: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (80 x 26 minutos):

Chinta, o Bebê Chinchila – no ar em 1º de setembro
Oh, não, Chinta, a chinchila, está perdida! Ela está pen-
durada em um galho de árvore bem em cima de um 
rio e pode cair – chinchilas não sabem nadar! Diego 
transforma sua mochila de resgate em uma asa delta 
e voa para salvar Chinta antes de ela cair na água. Ago-
ra Diego tem que levar Chinta de volta para sua famí-
lia na Montanha das Chinchilas. Primeiro, eles pulam 
pelo campo de cactos para escapar do puma, depois, 
passam pela caverna escura usando a superaudição de 
Chinta e, finalmente, sobem a Montanha das Chinchilas 
cantando a canção “Brinca”. 

Diego Salva Mamãe e Bebê Preguiça – no ar em 2 de 
setembro
Sammy, a preguiça, vai visitar Diego no Centro de Re-
gate Animal quando surge um pedido de socorro. Um 
deslizamento de lama está descendo da montanha em 
direção à árvore da mamãe e do bebê preguiça – pre-
guiças se movem tão devagar, eles nunca conseguirão 
sair de lá a tempo! Sammy se junta a Diego na missão 
de resgate: passam na ponta dos pés pelas águias pre-
dadoras, depois cantam a canção “Sube” para ajudar 

Linda, a lhama, a escalar a montanha. Usando sua lu-
neta, Diego acha a mamãe e o bebê preguiça no final do 
deslizamento de lama. Com Sammy nas costas, Diego 
surfa com sua prancha de lama montanha abaixo e aju-
da a família de preguiças a ir para uma nova árvore em 
segurança! 

Diego Salva a Baleia Jubarte – no ar em 3 de setembro
Um bebê baleia jubarte está encalhado em uma ilha de 
pedras a não consegue voltar para o mar! Diego vai sal-
var a baleia, atravessando obstáculos na floresta tropi-
cal, depois nadando em meio a tubarões e águas-vivas 
com Tuga, a tartaruga-gigante marinha. Quando Diego 
alcança o bebê baleia, ele convoca as outras baleias ju-
barte para fazer ondas enormes e devolver a baleinha 
para o oceano e para sua mamãe! 

Resgate das Pererecas de Olhos Vermelhos! – no ar 
em 4 de setembro
“Ajude-nos, ajude-nos!” cantam duas pererequinhas de 
olhos vermelhos que caíram num rio e estão sendo le-
vadas em direção a uma grande queda d’água. Diego e 
o bebê onça vão salvar as pequenas pererecas. Primei-
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ro, eles têm que pular pelos coqueiros Cha Cha, depois, 
usam suas luvas com ventosas para poder escalar uma 
pirâmide. Diego alcança as pererecas e as pega antes de 
caírem cascata abaixo. Ele devolve as pequeninas para 
a floresta tropical, onde Alicia achou um novo lar para 
elas junto às outras pererequinhas de olhos vermelhos. 

Mamãe Arara – no ar em 5 de setembro
Alicia liga da floresta – ela achou um ninho de arara 
vermelha com uma ararinha e um ovinho de arara, mas 
sem mamãe arara! Diego tem que achar a mamãe arara 
e trazê-la de volta para o ninho antes que o bebê nasça 
do ovinho! Depois de resgatar a mamãe arara de uma 
parede de rochas, Diego faz um curativo na asa ma-
chucada dela e a traz para seu ninho. Antes disso, eles 
procuram por comida para os bebês araras, impedem 
os Irmãos Bobos de comerem todas as bananas, então 
cantam a canção “Vuela” para ajudar a mamãe arara a 
voar até seu ninho, a tempo de seu ovo abrir. 

Três Pequenos Condores – no ar em 6 de setembro
Diego e Alicia acharam uma mamãe e um papai condor 
para os três filhotinhos de condor que estão no Centro 
de Resgate Animal. Mas condores não voam à noite, 
então eles precisam se apressar para trazer os novos 
papai e mamãe antes que anoiteça! Diego e Alicia le-
vam os três filhotes de condor, e eles têm que passar 
pelos Irmãos Bobos e achar a borboleta dourada que os 
levará até a Montanha dos Condores. Mas temos que 
correr, o sol está se pondo! 

Escola de Pinguins do Pepito – no ar em 7 de setembro
Diego e Alicia estão estudando os pinguins na Antárti-
ca. Ela embarca em seu submarino amarelo, guiando 
os pinguins para suas novas escolas. De repente, Diego 
ouve um pedido de ajuda de Pepito, um pequeno pin-
guim que ficou para trás. Diego e Pepito saem juntos 

em uma aventura gelada para achar a escola de Pepito. 
No caminho, eles encontram os pinguins de barbicha e 
tocam “Simon Says”, depois encontram pinguins-de-A-
délia que convidam os dois para se juntarem a eles na 
aula de música. Mas Pepito só acha sua escola depois 
de nadar pelo rio de gelo – e descobrir que é um pin-
guim Imperador! 

A Lhama Linda Salva o Carnaval – no ar em 8 de se-
tembro
“Samba, samba, samba!” É carnaval, a maior festa do 
mundo! Mas Diego recebe um chamado de emergência 
de seus primos Dora e Boots: é hora de celebrar o car-
naval no topo da montanha, e Linda, a lhama, deve tra-
zer a música e as guloseimas da festa – mas ninguém 
consegue achá-la! Diego acha Linda e a salva da poça 
de lama, depois eles vão para a montanha a tempo de 
festejar. No caminho, eles têm que tomar cuidado com 
os pumas, impedir os Irmãos Bobos de pegar os doces 
de carnaval, depois cantam a canção “Sube” enquanto 
escalam a montanha. Linda salva o dia puxando o car-
ro alegórico de carnaval, enquanto Diego, Dora e Boots 
sambam animados! 

A Corrida da Floresta Tropical – no ar em 9 de setembro
Hoje é a corrida da floresta tropical, e animais de toda par-
te vêm competir: tem a equipe dos pumas, a equipe dos 
macacos e a equipe dos ursos de óculos. Então um tatu 
fofinho se aproxima – ele não tem time, mas quer muito 
participar da corrida. Você e Diego se juntarão à equipe do 
tatu e tentarão ganhar a corrida. Primeiro, precisam des-
viar das árvores balançantes. Depois, o tatu vira uma bola 
para descer o morro enlameado. A Grande Montanha é 
o último obstáculo, o tatu cava um túnel e cantamos a 
canção “Excava”. Será que vamos ganhar!? 

Jornada à Montanha dos Jaguares – no ar em 10 de se-
tembro
O bebê jaguar quer impressionar sua mãe e escalar até 
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o topo da Montanha dos Jaguares, mas só os jaguares 
grandes conseguiram chegar ao topo! O bebê jaguar 
acha que consegue subir, então pede para Diego en-
contrá-lo na montanha com a mamãe jaguar. Para o 
bebê jaguar atingir o topo, ele tem que escalar, alcançar, 
pular, pular, pular! Enquanto Diego e a mamãe jaguar 
estão a caminho da montanha, aprendemos muitas 
curiosidades legais sobre os jaguares! 

Chito e Rita, os Ursos de Óculos – no ar em 11 de se-
tembro
Dora acha dois pequenos ursos de óculos, Chito e Rita, 
perdidos na floresta tropical, e os leva para o Centro de 
Resgate Animal para ajudá-los. Diego checa seu diário 
de campo e descobre que os ursinhos de óculos vivem 
no alto das árvores frutíferas da floresta das nuvens. 
Dora e Diego partem para levar os ursos de volta para 
casa. A jornada os leva para fora da floresta amazônica, 
atravessando um grande penhasco com uma tirolesa 
para chegar à floresta das nuvens. Lá, sobem em uma 
árvore e juntos ajudam Chito e Rita a escalar, cantando 
“Climb”, e a construir um novo ninho. 

O Pequeno Filhote de Lobo-Guará Perdido – no ar em 
12 de setembro
Mamãe Lobo-Guará acaba de dar à luz cinco filhotes no 
Centro de Resgate. Mas quando Diego, Alicia e Dora con-
tam os filhotinhos, um está faltando! Diego e Dora usam 
a Click para localizar o menor filhote de lobo, perdido na 
grama alta. Com a ajuda da mochila resgate de Diego e 
da mochila de Dora, os dois trabalham juntos para achar 
o pequenino lobinho, seguindo as pegadas de lobo-gua-
rá e passando pela grama alta para achá-la. No Jipe de 
Resgate, Diego, Dora e Alicia devolvem o lobinho para a 
mamãe e seus irmãozinhos e irmãzinhas lobas. 

Água Fria para Ana, a Sucuri – no ar em 13 de setembro
“¡Está caliente!” Está tão quente lá fora que o rio onde a 
sucuri Ana vive secou! Diego precisa arranjar água fria e 
fresca para Ana, antes que ela fique muito quente, en-
quanto Alicia procura outro rio com água. Ana e Diego 
cantam a canção “Escorrega e desliza”, depois correm 
entre as árvores de sombras para manter Ana fora do 
sol. E quando os Irmãos Bobos quebram a ponte que 
eles têm que atravessar, Ana aperta a ponte e junta as 

duas partes de novo, porque as sucuris adoram apertar! 
Finalmente, Diego e Ana alcançam Alicia no novo rio, 
onde as outras amigas sucuris estão se refrescando. 

Nasce uma Borboleta Morpho Azul – no ar em 14 de 
setembro
Uma linda borboleta morpho azul nasce no Centro de 
Resgate, mas, assim que ela sai do casulo, o bebê onça 
ruge para festejar e acaba assustando a pobre borbo-
leta. Com a ajuda de Click, Diego acha a borboleta azul 
escondida dentro de uma caverna muito fria – mas bor-
boletas adoecem no frio e não conseguem voar! Diego 
salva a borboleta morpho azul da caverna, depois acha 
deliciosas frutas no chão para alimentá-la. Agora é 
hora de voltar para a floresta tropical, abrindo e fechan-
do suas asas para confundir o enorme pássaro que se 
aproxima da borboleta no caminho. Depois, cantando a 
“Vuela”, ajudamos a borboleta a voar acima da neblina. 
Diego e a borboleta azul voltam para a floresta, onde o 
bebê onça e a borboleta morpho azul se reúnem e logo 
se tornam amigos. 

Salvem as Tartarugas Marinhas – no ar em 15 de se-
tembro
Diego e toda sua família estão na praia recolhendo lixo 
para que sua amiga Tuga, a grande tartaruga marinha, 
possa voltar e botar seus ovos na areia! Mamãe relem-
bra que conheceu Tuga ainda bem pequena. Papai e Ali-
cia lembram como Tuga os ajudou quando seu barco 
quebrou. E Diego se lembra de quando montou no cas-
co de Tuga e se desviou dos tentáculos das águas-vi-
vas! Mas, de repente, Tuga pede ajuda. Ela e suas ami-
gas ficaram presas em uma rede! Diego precisa tirar as 
tartarugas da água para que elas possam respirar. Com 
a sua ajuda, Diego consegue cortar a rede e libertar to-
das as grandes tartarugas marinhas. Agora elas estão 
prontas para voltar à praia para pôr seus ovinhos. 

Ao Resgate do Bebê Onça – no ar em 16 de setembro
O bebê onça precisa de mais três resgates para ter seu 
emblema oficial de resgate de animais! Parece que Die-
go e o bebê onça terão um dia cheio. Primeiro Sammy, a 
preguiça, faz um pedido de resgate para ajudá-la a afas-
tar um quati. Depois, Chinta, a bebê chinchila, precisa 
de ajuda – ela está presa num tronco que está seguindo 
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a correnteza rio abaixo, e chinchilas não sabem nadar! 
Por fim, Alicia chama Diego pelo vídeo-relógio – o ninho 
da mamãe arara voou com o vento e caiu da árvore. O 
bebê onça é o líder nos três resgates, ganhando assim o 
seu emblema de resgates. Agora ele é oficialmente um 
resgatador de animais – como nós!

Linda, a Bibliotecária – no ar em 17 de setembro
Alicia vai abrir uma biblioteca no topo da montanha. Lin-
da, a lhama, era a responsável por trazer os livros – mas 
ela está atrasada e já é quase hora de a biblioteca abrir! 
Diego acha Linda, a lhama, e então eles correm para a 
grande abertura da biblioteca. Mas antes eles têm que 
passar pelo caminho de pedras que sobe e desce, di-
zendo “arriba/abajo”, depois um vento forte sopra os 
livros longe e eles precisam de ajuda para achá-los! Fi-
nalmente, Diego e Linda chegam à biblioteca juntos, na 
hora em que as crianças aparecem para alugar os livros. 

Confusão Entre os Saguis-Leõezinhos – no ar em 18 
de setembro
Papai e bebê saguis-leõezinhos estão presos em uma 
planta espinhosa! Diego e Alicia saem ao resgate, sal-
vando os pequeninos primatas dos espinhos. Porém, o 
papai e o bebê estão com dodói, então Diego e Alicia 
vão à procura de uma árvore medicinal para que eles 
melhorem. Mas o papai e o bebê saguis-leõezinhos 
ainda precisam levar comida para sua família. Diego e 
Alicia acham uma árvore com seu alimento favorito – 
seiva! Depois levam o papai e o bebê para casa, onde 
eles alimentam sua família inteira! 

A Grande Aventura dos Dinossauros – no ar em 19 e 
20 de setembro
Neste episódio de duas partes, Diego, Alicia, Dora e 
o bebê jaguar vão visitar um museu de dinossauros, 
quando Alicia conta a eles uma história sobre uma 
maiassaura que se perdeu de sua família. Para ajudá-la 
a retornar para sua família, serão necessários um res-
gatador de animais, uma grande exploradora e uma es-
pecialista em dinossauros! Diego, Dora, Alicia e o bebê 
jaguar estão prontos para o desafio! Os quatro voltam 
no tempo para o Período Cretáceo para salvar Maia, a 
maiassaura. Dora checa seu mapa para descobrir que a 
família de Maia está na Ilha dos Ovos, onde foram para 

pôr seus ovos de dinossauro! De carona no topo das 
costas de Maia, os quatro saem numa jornada épica 
para levar a dinossaurinha para casa, passam por bura-
cos cheios de lama, por pedras com grandes abismos e 
pelo vulcão borbulhante, para finalmente chegar à Ilha 
dos Ovos. A família dinossauro está toda reunida para 
ver os ovinhos de dinossauro se abrirem!

Pequeno Jupará Fica Preso em uma Colmeia – no ar em 
21 de setembro
Oh, não! O pequeno jupará prendeu a cabeça em uma 
colmeia! O papai jupará se junta a Diego em uma mis-
são para resgatar o pequeno jupará antes que as abe-
lhas voltem. Eles terão que passar pela floresta enla-
meada, o papai jupará terá que se esconder das águias 
nos buracos das árvores e, finalmente, subir na árvore 
onde o pequenino jupará está preso, antes de as abe-
lhas chegarem!

Diego e o Bebê Jubarte ao Resgate – no ar em 22 de 
setembro
A cauda do Rei Baleia Jubarte ficou presa debaixo de um 
navio afundado! Diego e o bebê jubarte partem em uma 
jornada no oceano para resgatar o rei – pulando redes, 
batendo forte seus braços e nadadeiras para escapar das 
orcas e mergulhando até o fundo do mar. Por último, eles 
têm que soprar bolhas gigantes para fazer o navio flutuar 
pra cima, cima, cima e libertar a baleia presa. Eba!

O Dia dos Namorados de Sammy – no ar em 23 de se-
tembro
É Dia dos Namorados e todos os bichinhos da flores-
ta tropical estão trocando cartões e presentes. Mas a 
pobre preguiça Sammy é muuuuuito devagar. Diego e 
Sammy correm contra o tempo, nadam “rápido” e “de-
vagar” para fugir dos jacarés. Cantando a canção “Más 
arriba”, Sammy sobe até o topo da árvore onde está 
Lulu, sua amiga, e entrega um lindo buquê de folhas! 
Feliz Dia dos Namorados!

Diego Salva o Natal – no ar em 24 de setembro
Oh, não! O trenó do Papai Noel ficou preso debaixo de 
um monte de neve! Diego precisa achar Linda, a lhama, 
que é forte e consegue puxar coisas pesadas! Diego e 
Linda, a lhama, sobem a montanha cuidadosamente e 
cantam a canção “Jalen” para tirar o trenó do Papai Noel 
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debaixo da neve. Noel joga o “Brilho Mágico de Natal” 
em Linda para que ela possa voar com as outras renas e 
ajudá-lo a entregar todos os presentes de Natal!!

A Grande Corrida dos Pássaros Cucos – no ar em 25 
de setembro
Diego está no deserto visitando seu amigo Ligeirinho, 
que está prestes a competir na Grande Corrida dos 
Pássaros Cucos. Mas Ligeirinho está um pouco nervoso 
porque nunca participou de uma corrida antes. A ca-
minho da corrida, Diego ajuda Ligeirinho a desviar por 
baixo dos cactos gigantes, pular por cima das bolas de 
feno e mexer, mexer, mexer para tirar toda a areia da 
tempestade de areia. Será que Ligeirinho conseguirá 
vencer? Com a sua ajuda, com certeza!!!

Diego Salva o Bebê Boto – no ar em 26 de setembro
O bebê boto ficou preso em uma poça após a tempes-
tade de chuva! Mas ele precisa retornar a sua casa já 
que hoje se tornará um boto cor-de-rosa como os mais 
velhos! Diego e o bebê boto seguem o arco-íris até a 
casa do boto. Juntos, eles fazem “bicos” para remover 
as folhas do rio, nadam contra a correnteza e batem, 
batem, batem seus braços e nadadeiras para voltar. 
Eles chegam a tempo de a mamãe boto ver seu bebê se 
tronar cor-de-rosa, como um boto grande!

Macky, o Pinguim de Testa Amarela – no ar em 27 de 
setembro
Usando Click, Diego acha Macky, a pinguim recém-nas-
cida perdida. Diego precisa levá-la para casa e encontrar 
Alicia para eles verem os pinguinzinhos nascendo. Diego 
e Macky andam como pinguins pela neve, escorregam 
montanha abaixo e andam de asa-delta até a Ilha dos 
Pinguins. A pequena Macky está tão feliz em estar de vol-
ta com sua família e com os outros recém-nascidos!

A Viagem da Anta Para Casa – no ar em 28 de setembro
Diego precisa achar um novo lar para a anta – um lar 
com bastante grama para ela comer, água para ela na-
dar e nuvens para ela se refrescar. Diego e a anta em-
barcam no trem Chucho e testam vários ambientes ao 
longo do caminho. Até que, finalmente, acham o lar 
perfeito na última parada do trem – com um rio, muita 
grama e nuvens. É a Floresta das Nuvens! A anta está 
tão feliz por ter um lar!

O Rugido da Onçinha – no ar em 29 de setembro
Oh, não! Os Irmãos Bobos pegaram o rugido do bebê 
onça e o trancaram em uma garrafa mágica! Temos 
que pegar os Irmãos Bobos e recuperar o rugido antes 
da grande Festa das Onças! Primeiro, atravessamos a 
ponte dando pulos de onça com o bebê onça. Usamos 
uma lupa para juntar os pedaços do pequeno quebra-
-cabeças para abrir as portas da Pirâmide. Por fim, 
usamos nossa visão de onça para achar os Bobos den-
tro da Pirâmide escura. Pegamos a Garrafa Mágica e o 
bebê onça recupera seu rugido de volta!

O Pequeno Falcão Aprende a Migrar – no ar em 30 de 
setembro
Está ficando muito frio, e Jorge, o falcão, está pronto 
para migrar para a Floresta Quente e Úmida. Precisa-
mos ajudar Diego a construir um avião-falcão que te-
nha as mesmas cores de asas, de bico e de penas da 
cauda de Jorge, para que ele possa segui-lo até seu des-
tino. Diego e Jorge decolam pegando carona no vento 
quente – voando pela neblina, evitando uma tempesta-
de de relâmpagos e voando por uma caverna antes de 
finalmente chegarem à Floresta Quente e Úmida!

Diego e Alicia Salvam as Lontras – no ar em 1º de outubro
Diego e Alicia brincam de pique-esconde com Oscar e 
Oli, as lontras de rio, quando de repente os Irmãos Bo-
bos fazem uma Onda Gigante – que separa as lontras 
em partes diferentes do rio! Oh, não! Se Oli e Oscar não 
chegarem em casa para o jantar, a mamãe lontra ficará 
muito preocupada. Diego e Alicia se dividem, cada um 
vai ao resgate de uma lontra. Oli e Oscar pulam arbus-
tos do rio, engatinham pelos troncos e escorregam na 
queda d’água para chegar em casa a tempo de jantar!!!

Alicia Salva o Crocodilo – no ar em 2 de outubro
Kyra, o crocodilo, está perdida na lagoa suja de uma ci-
dade. Alicia entra em seu carrinho de resgate para tra-
zer Kyra para casa. Usando a corda de resgate, Alicia 
enlaça uma ponte para achar Kyra. Mas Kyra está com 
tanto frio que não consegue se mover. Alicia a aquece 
com um pouco de água morna e as duas partem para 
achar o rio de Kyra. Juntas, elas rolam montanha abai-
xo, pisam nos galhos caídos e nadam, nadam, nadam 
para o rio de Kyra!!! 
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Um Mistério Embaixo d’Água – no ar em 3 de outubro
Diego e Alicia estavam no Submarino do Centro de Res-
gate explorando o oceano em busca de novos animais, 
quando de repente ouvem um pedido de resgate. Usan-
do a Click, Diego e Alicia acham um peixe misterioso 
– chamado Lucy. Diego e Alicia devem levá-la de volta 
para casa. Eles precisarão achar as pistas para solucio-
nar o mistério! O grande peixe misterioso tem bolinhas 
e listras em suas escamas, balança a cauda de um lado 
para o outro e tem 3 mil dentes. É um tubarão baleia!!!

O Polvo Gigante Salva os Animais do Mar – no ar em 4 
de outubro
Diego estava explorando vulcões, quando, de repente, 
Alicia o chama em seu vídeo-relógio e diz que tem vul-
cões embaixo d’água que logo entrarão em erupção!! 
Há alguns animais presos e temos que salvá-los antes 
que os vulcões explodam! O Polvo Gigante pode ajudar 
Diego a achar os animais que estão presos nas profun-
dezas do oceano! Seguiremos o Polvo Gigante debaixo 
d’água passando pelo jardim oceânico, soltando tinta 
roxa para despistar as baleias cachalote e tirando os 
animais das cavernas de corais para que eles possam 
nadar para cima, cima, cima antes que os vulcões en-
trem em erupção!

A Canção de Inverno das Iguanas – no ar em 5 de outubro
Tem uma iguana faltando e, por isso, elas não podem 
cantar sua canção de inverno! Iggy, a iguana, está per-
dida em uma caverna fria, e as iguanas não conseguem 
se mexer no frio. Diego corre contra o tempo para tra-
zer Iggy de volta para casa a tempo de cantar a canção 
de inverno das iguanas. Diego usa seu bastão brilhante 
para achar os rastros da iguana na caverna. Juntos, eles 
engatinharão pelas pedras escorregadias e surfarão na 
areia até os arbustos das iguanas. Iggy corre e chega em 
sua toca na hora de cantar sua parte da canção!!!

A Ema É uma Resgatadora de Animais Pradaria – no ar 
em 6 de outubro
Diego ouve um pedido de resgate. Uns pássaros cucos 
estão caçoando de uma ema porque ela não sabe voar. 
Diego rapidamente chega e diz que não importa se a ema 
não sabe voar, já que ela faz um monte de outras coisas 
legais – como correr super-rápido! Diego convida a ema 
para ser uma Resgatadora de Animais por um dia e juntos 
eles vão salvar um ninho de bebês pássaros cucos. No 
caminho, a ema protege seus ovos dos pumas, anda cui-
dadosamente pelas pedras escorregadias e, finalmente, 
salva os bebês cucos de caírem de seu ninho.

Panchita, o Cão de Pradaria Mexicano, Acha uma Nova 
– no ar em 7 de outubro
Diego e Alicia estavam no Rancho de Resgate e acha-
ram Panchita, o cão de pradaria mexicano, que precisa 
achar uma nova pradaria com bastante grama para sua 
família. Diego e Alicia transformam a mochila de resga-
te em uma carroça e levam Panchita e sua família. Mas, 
no caminho, dois cães de pradaria caem da carroça. Eles 
precisam pular, pular, pular sobre os trilhos de trem para 
se juntar aos outros. No rio Seco, Panchita fica presa em 
um tronco que boia – cães de pradaria não sabem nadar! 
Alicia resgata Panchita com uma corda de enlaçar. Então, 
todos os cães de pradaria chegam a sua nova pradaria 
com bastante grama verde e eles cavam, cavam, cavam 
para fazer novas casas subterrâneas!

Diego, o Herói – no ar em 8 de outubro
Alicia estava levando uns pinguins dodóis para o Centro 
de Resgate na Neve, quando seu barco ficou preso no 
gelo. Diego e o bebê onça partem ao resgate de Alicia e 
os pinguins. A Floresta Tropical é tão distante da neve 
que eles precisarão da ajuda de muitos amigos. Diego e 
o bebê onça escalam de cabeça para baixo, como nos-
so amigo preguiça Sammy, para cruzar o rio. Mamãe 
Lobo-Guará mostra a eles como caminhar por cima da 
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acidentalmente amarram os balões na pinhata e ela sai 
flutuando pelos ares! Diego e o porco-espinho se aven-
turam para recuperar a pinhata e salvar o aniversário.

A Iguana Verde Salva a Fazenda do Abuelito – no ar em 
12 de outubro
É tempo de colheita e do Festival de Morangos do 
Abuelito! Mas um vento forte sopra os morangos para 
longe e Alicia pede ajuda para Diego. A Iguana Verde 
pode salvar o dia transportando as sementes de mo-
rango em sua barriga. Será que ela vai conseguir?

Rapsódia da Floresta Tropical – no ar em 13 de outubro
Diego e um par de rãs de olhos vermelhos cantantes 
estavam praticando para o Recital da Floresta Tropical 
quando Alicia liga do anfiteatro natural. Um puma sal-
tou no meio do anfiteatro e assustou todos os animais 
que lá ensaiavam. Diego e as rãs vão à procura dos po-
bres bichinhos assustados.

Os Gorilas se Divertem – no ar em 14 de outubro
Diego está na África Central visitando seu amigo Juma, 
que irá lhe apresentar um novo bebê gorila. Esse bebê 
se tornará o Rei da Montanha. Mas o bebê gorila sumiu! 
Diego vai a sua procura enquanto Juma prepara a ceri-
mônia de coroação.

Super Esquilo Voador ao Resgate! – no ar em 15 de ou-
tubro
Diego estava dirigindo sua motocicleta quando encon-
trou um esquilo voador tentando salvar um sagui-leão-
zinho. Mas o sagui-leãozinho é muito pesado e Diego 
precisa ajudar!

Diego e Dora Ajudam a Bebê Monarca a Chegar ao Fes-
tival – no ar em 16 de outubro
Diego e sua família vão ao Festival de Borboletas Mo-
narcas. Diego recebe um chamado de Dora, um bebê 
monarca não está conseguindo sair do casulo e o inver-
no está vindo com a neve. Ela vai congelar se não sair 
de lá! Diego e Dora unem-se para salvá-la.

Salvem os Jabutis Gigantes! – no ar em 17 de outubro
O papai de Diego mostra para ele e para Dora um ani-
mal muito especial, o solitário Louie, a tartaruga gigan-
te. Ele explica a eles que Louie é muito solitário, pois 

grama alta! Linda, a lhama, os ajuda a puxar uma pedra 
gigante para fora do caminho da montanha, e o bebê 
baleia jubarte os ajuda a quebrar os blocos de gelo do 
caminho para, finalmente, chegarem até os pinguins no 
Centro de Resgate.

Safári Africano – no ar em 9 de outubro
Jambo! Diego, Alicia e o bebê onça estão visitando seu 
amigo Juma, na África. Juma lhes conta uma história so-
bre elefantes – era uma vez um Mágico Malvado que 
transformou todos os elefantes em pedras com sua va-
rinha mágica. Mas tem um tambor, escondido em uma 
caverna no topo da Montanha Alta, que pode quebrar o 
feitiço e acordar todos os elefantes. Diego, Alicia, Juma 
e o bebê onça partem em uma expedição para achar o 
tambor e quebrar o feitiço! Eles acham Erin, o elefante, 
que está escondido numa caverna, protegendo o Tam-
bor Mágico. Erin usa seus chifres para cavar, cavar, ca-
var e achar o Tambor Mágico e todos saem da caverna. 
Depois, Erin usa sua tromba para empurrar as árvores 
caídas que estão no caminho, bate seus pés para as-
sustar os leões e nada pelo rio grande. O Tambor Mági-
co ajuda os pescoços das girafas a crescerem de novo, 
ajuda as zebras a terem suas listras de volta, os hipopó-
tamos a recuperarem o tamanho normal e, finalmente, 
quebra o feitiço dos elefantes! Os elefantes acordam e 
voltam a ser parte do Safári Africano outra vez!

A Flauta Mágica de Kicho – no ar em 10 de outubro 
Diego vai visitar seu amigo Kicho nas montanhas. Kicho 
é um menino indígena dos Andes, que é grande conhe-
cedor de música e instrumentos musicais. Seu instru-
mento favorito é a flauta mágica, mas o mago malvado 
levou a flauta embora! Agora Diego, Kicho e seu amigo 
Falcon têm que recuperar o instrumento e saem numa 
aventura em quatro idiomas: inglês, espanhol, portu-
guês e quéchua.

Diego e o Porco-Espinho Salvam a Pinhata – no ar em 
11 de outubro
Diego e Alicia vão dar uma festa de aniversário para o 
porco-espinho, que ama pinhatas. Mas os Irmãos Bobos 
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ninguém jamais achou outro jabuti como ele. Diego e 
Dora não querem que Louie fique triste, então entram 
em um barco superlegal e navegam até a Ilha Perdida 
para achar um amigo para Louie, o jabuti.

Alicia e o Cervo Cauda Branca ao Resgate! – no ar em 
18 de outubro
Oh! Oh! Tem um deslizamento de pedras no deserto! 
Diego e Alicia precisam salvar todos os cervos que es-
tão lá. Alicia usa a Click e acha um bebê cervo perdido 
nos arbustos. Temos que salvá-lo! Alicia e seu amigo 
Cervo Cauda Branca vão ao resgate do bebê cervo, es-
tourando as bolhas gigantes dos Irmãos Bobos e jogan-
do o jogo “Estátua”! ¡Al rescate, amigos!

O Mundo É dos Insetos – no ar em 19 de outubro
Diego e Kicho vão ao Concurso de Dança Especial de Be-
souros Aquáticos. Com ajuda da flauta mágica de Kicho, 
eles encolhem até o tamanho de insetos para entrar no 
rio secreto. Quando chegam lá, Benito, o besouro, diz a 
Diego que sua parceira Betty ainda não chegou. Algo está 
errado! Se ela não aparecer, ele não poderá participar do 
concurso! Diego sai em busca de Betty, enquanto Kicho 
ensaia com os besouros e sua flauta mágica.

O Marreco Willie Acha um Amigo – no ar em 20 de ou-
tubro
Willie, o marreco, nunca viu uma onça antes, mas ele e 
o bebê onça logo se tornam amigos. A família de Willie 
o chama para voltar para casa, porém ele não quer ir 
e deixar seu novo amigo. Então, Diego e o bebê onça 
levam o marrequinho para casa para poderem brincar 
muito no caminho!

Freddie, o Morcego Frutívoro, Salva o Halloween! – no 
ar em 21 de outubro
It’s Halloween! Diego, Alicia e Freddie, o morcego frutí-
voro, estão montando barracas de gostosuras e traves-
suras para os bichinhos festejarem o Halloween. Quan-
do, de repente, ouvem um pedido de ajuda. As lhamas 
estavam trazendo as gostosuras, mas a ponte quebrou! 
Amigos, temos que consertá-la para que todos os ani-
mais possam celebrar juntos!

A Aventura Egípcia dos Camelos – no ar em 22 de ou-
tubro

Diego vai visitar sua amiga Medina, no Egito, para apren-
der tudo sobre camelos! Mas, quando chega lá, percebe 
que o rio da cidade está secando. Eles têm que achar 
um jeito de enchê-lo de novo para que os animaizinhos 
do deserto possam beber água! Jamal, o camelo, lhes 
conta a lenda da nuvem dourada que está escondida em 
uma das grandes pirâmides do Egito. Só a nuvem doura-
da poderá trazer a água de volta! Diego, Medina e Jamal 
saem em uma aventura para salvar a cidade da seca.

Uma Nova Mamãe Flamingo – no ar em 23 de outubro
Hoje todos os ovos de flamingo irão se abrir! Diego está 
na Cordilheira dos Andes, a caminho do Lago Flamingo. 
De repente, a mamãe flamingo pede ajuda. Ela está em 
perigo, se escondendo de uma raposa dentro de uma 
caverna. Diego vai ao resgate para salvar a família de 
flamingos e seus ovinhos!

O Peixe-Boi Resgata as Sereias – no ar em 24 de outubro
Diego lê para o peixe-boi sua história favorita. Era uma 
vez uma Cidade de Sereias que ficava no fundo do mar. 
Certo dia, houve um terremoto que empurrou as se-
reias para fora do mar e a cidade delas foi parar no topo 
de uma rocha bem grande! Como salvar as sereias e 
devolvê-las ao mar? Isso é uma tarefa para Diego e seu 
amigo peixe-boi. Ao resgate, meninos!

O Dia das Mães dos Irmãos Bobos – no ar em 25 de 
outubro
É Dia das Mães na floresta tropical e todos estão co-
memorando! Menos os Irmãos Bobos, que se esquece-
ram do dia especial e não têm nenhum presente para 
a mamãe deles. Diego pergunta o que a mamãe deles 
gostaria de ganhar de presente e eles dizem: “Que nós 
fôssemos bons meninos e não causássemos nenhuma 
confusão!”. Diego promete ajudá-los a se comportar 
bem, mas no caminho de casa acontecem muitas aven-
turas. Será que os Irmãos Bobos vão conseguir?

Tuga Ajuda a Lua – no ar em 26 de outubro
É noite de Lua cheia e Diego e Alicia estão com seus 
pais se preparando para a hora da “História ao Luar”. 
Hoje é a vez de Diego contar uma história! Diego nos 
conta a história do dia em que Tuga e ele estavam na 
praia esperando os ovinhos de tartaruga marinha se 
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abrirem. Quando, de repente, um grande cometa cai do 
céu e quebra a Lua em quatro pedaços. Temos que aju-
dar Luna, a Lua, a juntar seus pedaços de volta antes 
que os ovos se abram, já que os bebês tartarugas preci-
sam da luz da Lua para enxergar o caminho até o mar.

O Grande Urso Polar ao Resgate! – no ar em 27 de ou-
tubro
Diego e o bebê onça estão visitando o Centro de Res-
gate de Animais Selvagens do Ártico. Os bebês ursos 
polares brincam na neve com o bebê onça, quando a 
mamãe urso polar faz um pedido de ajuda. Os ursinhos 
polares estão presos numa calota de gelo, onde foram 
pegar comida, mas o gelo está derretendo! Diego, Ali-
cia, Dora e o bebê onça enfrentam muitas aventuras e 
se unem para resgatar os ursinhos numa jornada con-
gelante! Brrr!

As Aventuras de Pesca do Fradinho – no ar em 28 de 
outubro
“Arr, arr!” Diego está na Groelândia ajudando seu amigo 
Puffy, o fradinho, a tomar conta dos bebês fradinhos. 
É hora de comer, mas as mamães e papais fradinhos 
tiveram que voar para pegar peixes e ainda não volta-
ram! Todos a bordo do Barco de Resgate com Diego? 
¡Al’aventura, amigos!

Cadê o Irmão do Ocapi? – no ar em 29 de outubro
Diego, Alicia e o bebê onça viajaram para a floresta tropi-
cal da África Central para visitar os seus amigos ocapis. 
Tem duas coisas que os ocapis adoram: comer folhas 
e brincar de esconde-esconde! O irmão do ocapi ten-
ta achar o melhor lugar para se esconder, mas é muito 
longe e ele acaba se perdendo. Ele precisa da nossa aju-
da! Diego e o Ocapi vão ao resgate de seu irmão, encon-
trando vários animais da savana no caminho!

Diego Vai ao Resgate do Orangotango – no ar em 30 
de outubro
Diego está remando em uma canoa a caminho da Re-
serva de Orangotangos de seu amigo Burgin, em Bor-
néu. Orangotangos são muito espertos e amam brincar 
de “seu mestre mandou”! Todos estão cantando e se 
divertindo, quando de repente um bebê orangotango 
entra na canoa de Diego e começa a ser levado pelo rio 

em direção a pedras gigantes! Diego e a irmã mais velha 
do bebê primata partem numa aventura para salvá-lo! 
Será que vão conseguir a tempo!?

Bem-vindo ao Lar, Leãozinho! – no ar em 31 de outubro
Diego e o bebê onça estão no Centro de Resgate Ani-
mal da África com o papai leão e o Leãozinho. Os le-
ões estão organizando uma festa de boas-vindas para 
o Leãozinho, então ele está com pressa de chegar em 
casa! No caminho eles descobrem que alguns filhotes 
de leão não conseguiram chegar à festa porque estão 
com problemas! Então Diego, o bebê onça, o papai leão 
e o Leãozinho salvam os filhotes em equipe!

Diego Salva a Foca Anelada – no ar em 1º de novembro
Diego, Alicia e o bebê onça visitam o Abrigo de Resgate 
das Focas Aneladas no Ártico. As focas aneladas vivem 
em cavernas de neve, mas está ficando mais quente a 
cada ano que passa, então as cavernas estão derreten-
do antes que os bebês focas possam morar sozinhos! A 
caverna de gelo de Susie, a bebê foca, acabou de derre-
ter e tem um urso polar chegando! Temos que tirar ela 
de lá, vamos ao resgate!

Diego Reúne o Hipopótamo e o Pica-Boi – no ar em 2 
de novembro
O rio do hipopótamo está sendo escoado para levar 
água a outra cidade, então ele precisa de um novo lar. 
Diego decide levá-lo para o lago Hippo. O amigo do hi-
popótamo, o pica-boi, vai junto porque eles são muito 
amigos! Eles se ajudam muito, o pica-boi se alimenta 
dos bichinhos que ficam nas costas do hipopótamo, 
mantendo-o sempre limpo. Muita coisa acontece na 
jornada até o lago Hippo, venha junto descobrir mais!

Todos a Bordo do Trem dos Pandas! – no ar em 3 de 
novembro
“Chuga chuga chuu, vou pegar esse bambu!” Diego e o 
bebê onça estão na China ajudando seu amigo Yang, o 
Resgatador de Pandas Gigantes. Ele está na Montanha 
Bambu, onde eles plantaram muitos bambus. Vamos pas-
sear de trem e pegar todos os pandas com fome! É hora 
de alimentá-los! Ajude Diego e o bebê onça nessa missão!

O Abraço de Aniversário do Coala – no ar em 4 de no-
vembro
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Diego estava na floresta australiana, quando de repen-
te ouviu um pedido de resgate! Joey, o coala, não está 
conseguindo chegar do outro lado da rua! Ao salvá-
-lo, Diego descobre que é aniversário do Joey. Ele vai 
completar um ano, e quando um coala faz um ano de 
idade pode sair para explorar a floresta sozinho, como 
os coalas grandes. Mas ele foi parar muito longe e quer 
voltar para casa e dar um abraço de aniversário em sua 
mamãe! Vamos nos juntar a Diego e levá-lo para casa! 
¡Feliz cumpleaños, Joey!

Lêmures Saltitantes – no ar em 5 de novembro
Diego e o bebê onça estão levando um grupo de ani-
mais para casa em Madagascar. Mas Sara, a lêmure si-
faka, não vê sua família há muuuito tempo, então ela 
não consegue se lembrar onde eles moram! Sara sente 
tanta saudade deles que não consegue mais sorrir! Aju-
de Diego e o bebê onça a achar a família de Sara e a 
fazê-la sorrir novamente!

O Tigre-de-Bengala Faz um Pedido – no ar em 6 de no-
vembro
Diego estava na Índia ajudando os animais após uma 
grande tempestade, quando conhece Benji, o tigre de 
bengala. Sua mãe lhe disse que, se um dia ele se per-
desse, ela ficaria esperando por ele na Árvore dos De-
sejos – mas ele não sabe como chegar lá! Juntos iremos 
até lá para que vários bichinhos tenham seus desejos 
atendidos também! Qual é o seu pedido?

Diego Salva os Castores – no ar em 7 de novembro
Diego e seu amigo Billy, o castor, estão nas montanhas 
canadenses ajudando os animais do rio a manter suas 
casas a salvo da maré alta. Mas, oh, não! Alicia chama 
Diego no seu vídeo-relógio – uma onda gigante está vin-
do em direção ao rio e à família de Billy! E agora, será 
que vai dar tempo de parar a onda gigante antes de os 
bichinhos serem atingidos? Ajude Diego e Billy a salvar 
sua família e os animais do rio!

O Resgatador de Animais do Oceano – no ar em 8 de 
novembro
Diego e o bebê baleia jubarte salvaram um golfinho cer-
ta vez e agora esse golfinho, o nariz-de-garrafa, quer 

se tornar um resgatador de animais do oceano. Os três 
passarão por uma série de aventuras e cumprirão mis-
sões e salvamentos para que o nariz-de-garrafa se jun-
te oficialmente à equipe de resgate animal.

Sagui-Cabeça-de-Algodão na Caverna – no ar em 9 de 
novembro
Diego, Alicia e o bebê onça estão plantando árvores na 
floresta tropical para os saguis-cabeça-de-algodão. De 
repente, ouve-se um pedido de resgate vindo de uma 
caverna, é uma saguizinha – e os saguis-cabeça-de-al-
godão não vivem em cavernas! Os Irmãos Bobos aci-
dentalmente bloquearam a entrada da caverna! Diego 
vai ao resgate da sagui solitária e a traz de volta aos 
seus amigos, com muita música e desafios!

Diego Salva o Príncipe Vicunha – no ar em 10 de no-
vembro
Diego estava escalando as montanhas de Machu Picchu 
e achou uma vicunha se escondendo entre as pedras – 
o pequeno mensageiro vicunha está muito nervoso em 
realizar sua primeira missão real! O rei e a rainha vicu-
nha estão à procura do seu filho, o príncipe vicunha, que 
saiu para explorar as matas e ainda não voltou – eles 
estão sentindo muitas saudades de seu filhote! Então 
Diego e o mensageiro vicunha vão ao seu resgate!

Babá de Bobo – no ar em 11 de novembro
Os Irmãos Bobos estão a caminho da Festa dos Maca-
cos-Aranha, com suas três irmãs bebês! Enquanto os 
irmãos saem à procura de frutas para levar para a fes-
ta, as irmãzinhas Bobo correm mata adentro sozinhas 
em busca de frutas – que macaquinhas mais sapecas! 
E agora!? Temos que achar as três irmãzinhas Bobo!!

Gato Palheiro e Seus Amigos Ajudam o Centro de Res-
gate – no ar em 12 de novembro
Filhotinhos de gatos palheiros – ou gatos-dos-pam-
pas – adoram brincar! Tudo está indo bem, quando de 
repente começa uma tempestade com vento muuuito 
forte! Os gatinhos palheiros, que se divertiam no capim 
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alto, estão sendo levados pela ventania em direção à 
cachoeira! Ao resgate, Diego e gatos palheiros grandes! 
Vamos salvar os pequeninos! 

Os Animais Mais Selvagens – no ar em 13 e 14 de no-
vembro
Vamos dar a volta ao mundo com Diego para encon-
trar vários animais selvagens! Começaremos com um 
tour pelo Centro de Resgate na Floresta Tropical, onde 
Diego e Alicia mostram tudo para Rosita e Matín, seus 
amigos – Diego lhes mostra até sua Caverna da Aven-
tura, onde ele guarda todas as lembranças legais de 
suas missões. Rosita e Martín querem saber tudo so-
bre os animais mais malvados que Diego já conheceu. 
Dessa forma, faremos uma sessão de flashback pelas 
aventuras mais selvagens e perigosas de Diego! África 
e Austrália são parte do roteiro e entre os animais sel-
vagens estão gorilas, leões, ursos, hipopótamos, onças 
e muitos mais!

Diego Entra para a Liga de Resgatadores Mundiais! – 
no ar em 15 e 16 de novembro
Existem muitos tipos de resgatadores de animais, divi-
didos em várias categorias, mas apenas um pode salvar 
qualquer animal em qualquer lugar do mundo! O pai de 
Diego é um membro do time de resgatadores mundiais 
de animais e está levando Diego para a ilha especial de 
treinamento para resgatadores mundiais – o sonho de 
Diego é se tornar um resgatador mundial de animais e 
ganhar um novo emblema, como o de seu pai. A equipe 
de Diego é formada por Juma – é africano especialista 
em desertos; Shanti – é indiana e sabe tudo de flores-
tas; Burgin – vem lá do Bornéu e é muito bom em surfar 
e mergulhar; Yang – é chinês e sabe escalar até as mon-
tanhas mais altas. Será que eles conseguirão salvar os 
cinco animais e ganhar seus emblemas de salvadores 
mundiais? Assista e descubra!
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Produtor: Cathy Galeota
Roteiro: Rosemary Contreras
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Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles e Pa-
olla Guimarães
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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 redes-
cobrem nosso passado, decifram lendas e mitos de povos que vivem em 
diferentes partes do planeta e celebram a diversidade humana.

20
06

Adrenalina
Revista esportiva que mostra histórias contadas pelos praticantes de dife-
rentes esportes radicais. O programa fornece um panorama radical sobre 
a história, o perfil dos esportistas, os equipamentos e a “adrenalina” de 
quem se arrisca com segurança nos penhascos, praias, rios e montanhas 
da Região Sul do País. A produção é da TV Unisinos, universidade parceira 
do Futura.

Comunidade Brasil
A internet surgiu em 1969 e, desde então, tem provocado revoluções. Pre-
sente no cotidiano de empresas, governos e cidadãos, gera mudanças de 
hábitos e abre novos caminhos profissionais, educacionais, culturais e, por 
que não, filosóficos. A fim de investigar as transformações trazidas por esse 
novo mundo virtual, a série Comunidade Brasil apresenta 13 episódios temá-
ticos sobre a sociedade da informação brasileira, abordando assuntos como 
entretenimento, cultura, inclusão digital, segurança, comércio e outros. 

DESTAQUES da programação
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O Bom Jeitinho Brasileiro
Vencedor do I Pitching no Canal Futura, o programa destaca a grande ca-
pacidade de improvisação do povo brasileiro. A cada episódio, o público 
acompanha o dia a dia de um personagem singular e descobre que, por trás 
da informalidade consagrada no Brasil, surgem maneiras diferentes de re-
solver os mesmos problemas. A atração revela como o povo faz a diferença 
ao inventar novos “jeitinhos brasileiros”.

Que Trabalho É Esse?
Através de ficção – onde um ator contracena com bo-
necos de marionete – e depoimentos, a série aborda a 
questão do trabalho escravo no Brasil. Na ficção, Sr. Fa-
rias é o dono de uma fazenda e Toninho um trabalhador 
escravo. Justino é o amigo que tenta conscientizá-lo de 
sua situação. A série foi realizada pela Casa de Cinema 
de Porto Alegre em parceria com a Fundação Vale do 
Rio Doce e tem consultoria da Organização Internacio-
nal do Trabalho.

Taru Andé
Na série de 13 documentários, Ailton Krenak, o mestre de cerimônias, apresenta nações indígenas de várias partes 
do Brasil. Taru Andé, que significa “entre o céu e a terra”, mostra aspectos da cultura indígena, tais como língua, 
espiritualidade, cotidiano, agricultura e culinária.

Toda Beleza
Série documental que explora vários aspectos do tema 
Beleza através dos olhares dos diretores Carlos Nader, 
Belisário Franca, Lula Queiroga e Éder Santos. Persona-
gens inusitados, ângulos e trilhas sonoras desconcer-
tantes pontuam esta série de seis episódios, na qual a 
experimentação dá a tônica da narrativa. 
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Jimmy 
Neutron

Sinopses por episódio (60 x 22 minutos):

Um Garoto Normal / Nasce um Vendedor – no ar em 
11 de julho
Jimmy está pensando: “Será que posso fazer com que 
minha genialidade não estrague meu dia?”. Para des-
cobrir isso, ele inventa o “Drena Intelecto 8000”, que 
desliga sua genialidade. E agora? Quem vai segurar o 
meteoro que está vindo na direção da Retrovila? / É 
preciso vender doces de porta em porta, para o concur-
so da escola. O prêmio é uma excursão 5 estrelas para 
o Parque de Diversões Retrovila. Para ajudar, Jimmy in-
venta uma supermáquina vendedora, mas descobre um 
defeito, quando o robô começa a dar os doces de graça 
e a dar, também, as coisas dele!

Brobô / A Grande Captura – no ar em 12 de julho
Jimmy percebe da pior maneira possível que ser filho 
único tem suas vantagens! Infelizmente, a maior prova 
disso é o irmãozinho que ele criou. Nada pode ser pior 
do que perceber que seus pais e amigos estão prote-
gendo o irritante pirralhinho! / Para ganhar a discussão 
com Cindy sobre o rádio, Jimmy traz um especialista: 
Thomas Edison em pessoa! Mas as coisas começam a 
sair do controle, quando Edison se apaixona pela Sra. 
Fowl e se recusa a voltar para sua época.

Vovó Nenê / Tempo É Dinheiro – no ar em 13 de julho
Quando os pais de Jimmy saem para uma terceira lua de 
mel, a vovó Neutron vem ficar com ele. Jimmy acha que 
é a chance perfeita para testar seu elixir da juventude, 
mas sem que ele saiba. Porém, o elixir acaba funcionan-
do bem até demais, já que a vovó precisa até de fral-
das. / Jimmy quer muito os mil volumes da Enciclopédia 
do Conhecimento Infinito, mas a coleção é muito cara. 
Quando Jimmy diz em voz alta “queria ser rico”, seu pai 
lhe conta que, certa vez, quase fez um investimento 
que tornaria a família muito rica. Então, Jimmy volta no 
tempo para convencer seu pai a investir na tal empresa, 
porém, eles ficam ricos até demais.

A Briga da Banda / Jimmy no Gelo – no ar em 14 de julho
Para ganhar o troféu de ouro no concurso de talentos 
da escola, Jimmy inventa um conjunto de instrumentos 
que tocam qualquer som que alguém imaginar. Lamenta-
velmente, em vez de se concentrarem no que vão tocar, 
Jimmy, Sheen e Caio enfrentam outro problema: egos 
inflados. / Quando Jimmy e seus amigos não aguentam 
mais o calor, ele inventa um jeito de esfriar as coisas pas-
sando Bloqueador Solar Fator 9000 no Sol! Só que Re-

Jimmy é um menino superinteligente que adora criar 
invenções malucas em seu laboratório secreto. Elas 
podem dar certo ou metê-lo em grandes encrencas, 
mas são garantia de diversão!

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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trovila esfria tanto, que, se Jimmy não fizer alguma coisa 
depressa, vai acontecer a nova Era do Gelo!

Jimmy É um Gênio / O Crosta de Lodo – no ar em 15 
de julho
Caio está exausto. Ele não pode dormir porque tem 
sempre o mesmo pesadelo. Então Jimmy inventa o “In-
jetor de Sonhos 5000” e entra no pesadelo de Caio para 
investigar. Mas o que ele encontra é bem assustador. / 
Jimmy e Cindy juntam-se para fazer um trabalho de ci-
ências. Eles vão procurar o tesouro do navio naufraga-
do, o Oozy Scab, em um submarino que Jimmy cons-
truiu. E, exatamente como na terra, quando esses dois 
se juntam, com certeza vai ser um mar de encrencas!

O Fantasma da Retrolândia / Meu Filho, o Hamster – 
no ar em 16 de julho
Em sua lição de História, Nick fala sobre o Fantasma 
da Retrolândia, um monstro que mora no parque de 
diversões. No interesse da ciência, Jimmy vai desmas-
carar essa lenda urbana, com uma ajudazinha de Caio e 
Sheen. / Após um acidente com o teletransporte, Jimmy 
troca de cabeça com o hamster de Caio.

Olha o Jimmy Correndo / Mudando de Cara – no ar em 
17 de julho
Para se vingar de Cindy, Jimmy adapta os sapatos de 
correr e alcança a velocidade da luz. / Outra confusão 
inventiva de Jimmy. Mas, desta vez, é pior do que nunca: 
Jimmy e Cindy trocaram de cérebro! E só juntando Caio, 
Libby e Sheen as coisas voltarão ao normal.

O Monstro dos Corredores / Um Hypno Aniversário 
pra Você – no ar em 18 de julho
Quando Jimmy é eleito o novo monitor dos corredores, 
ele promete trazer inovações para o novo trabalho. Mas 
a única coisa que as invenções Hightec conseguem fa-
zer é que seus amigos façam o impossível para acabar 
com o corredor do terror. / Jimmy precisa de algumas 
substâncias para completar uma experiência. Infeliz-
mente, ele não tem dinheiro e ainda faltam três meses 
para seu aniversário. Ou será que não? Jimmy usa seu 
Hipno-raio para fazer seus pais pensarem que seu ani-
versário é amanhã. Mas todos os dias se tornam ani-
versário e Jimmy vai ficando mais velho bem depressa.

O Super Doce / A Criatura – no ar em 19 de julho
Jimmy aparece com um lanche que é ainda mais saboro-
so do que o favorito de todos, e todo mundo fica vicia-
do em Retrovila. / As coisas ficam pretas quando Dona 
Flora acidentalmente engole uma semente do espinafre 
com DNA acelerado, que Jimmy criou. Agora ele tem que 
providenciar um suplemento de vitaminas para ela, que 
se transformou em uma planta de 15 metros.

Gitec, o Guarda-Costas / Investigando a Cena do Cri-
me – no ar em 20 de julho
Um valentão vem dando trabalho a Jimmy, e ele cria 
um guarda-costas eletrônico pilotado por nanorrobôs. 
/ Jimmy coloca de lado sua mais recente invenção que 
estende o verão em Retrovila por alguns meses, para 
colocar seu chapéu de detetive e ajudar Sheen em uma 
investigação.

Professor Catástrofe / Viagem ao Centro do Caio – no 
ar em 21 de julho
O professor Finbar Catástrofe, um dos antigos alunos 
da Dona Flora, foi um garoto brilhante “que nunca con-
seguiu acabar nada, nem mesmo uma frase”. Agora ele 
é um cientista louco e voltou a Retrovila para seques-
trar Jimmy e forçá-lo a completar suas invenções ina-
cabadas! / Jimmy cria um adesivo “Fuja da escola” que 
faz os garotos ficarem doentes quando o usam. Mas os 
adesivos penetram na pele, deixando todos doentes 
para sempre, até que Jimmy consiga criar uma vacina! 
Então, ele encolhe até ficar do tamanho de um micró-
bio e entra em Caio, para descobrir como curá-los!

Dormindo Fora de Casa / Ultra Sheen – no ar em 22 
de julho
Jimmy inventa uma máquina para aumentar a diversão 
na festa do pijama, mas, quando Caio acidentalmente 
senta no teclado, ele cria uma pizza-monstro que per-
segue Jimmy, Caio e Sheen por toda a casa. / Usando 
seu Jogo Neutrônico da Pirâmide, Jimmy põe Sheen em 
seu videogame favorito, onde ele imediatamente se 
torna prisioneiro do Robô-Mau.

Festa no Jimmy / Festa Funk – no ar em 23 de julho
Quando o programa “Ciência com o Jimmy” fracassa na 
audiência, Cindy vira produtora e transforma totalmente 
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o programa. Jimmy está estrelando o show “Ciência com 
Jimmy” na TV a cabo, patrocinado pela escola. Como os 
índices de audiência estão péssimos, o diretor Willou-
ghby nomeia Cindy e Libby para animarem o show! 

Os Yolkians Atacam Novamente – no ar em 24 e 25 de 
julho
Os Yolkians voltaram à Terra, mas desta vez eles pro-
curam somente a paz e a fraternidade com o povo de 
Retrovila. Enquanto Jimmy Neutron suspeita da atitude 
dos Yolkians, todo mundo na cidade está pronto para 
perdoar e esquecer. Apenas quando Jimmy está pres-
tes a ceder e a fazer as pazes como todos os outros, 
ele descobre uma evidência que revela as verdadeiras 
intenções dos Yolkians.

Abram Alas pro Papai – no ar em 26 de julho
Para evitar constrangimentos no Show de Talentos do 
Dia dos Pais, Jimmy inventa um aparelho que faz de 
Hugo o pai mais descolado da cidade.

A Poção do Amor 976 – no ar em 27 de julho
Um acidente de laboratório expõe Jimmy, Caio e Sheen 
a um feromônio poderoso que faz com que eles se apai-
xonem pelas meninas que eles veem.

Uma Bela Mina – no ar em 28 de julho
Quando um misterioso meteoro incrustado com pe-
dras preciosas cai na Terra, Jimmy e companhia deci-
dem explorar o espaço  . Lá, eles encontram um trio de 
bandidos espaciais que desejam pegar o seu tesouro.

Na Era Errada – no ar em 29 de julho

Jimmy inventa o Quantum 9000, que lhe permite vol-
tar no tempo. Hugo acidentalmente envia Jimmy, Caio 
e Sheen de volta no tempo em 200 milhões de anos. 
Agora, Jimmy precisa descobrir urgentemente como 
voltar, enquanto enfrenta um furioso T-Rex.

Operação Resgate – parte 1 – no ar em 30 de julho
Jimmy inscreveu-se em uma organização para traba-
lhar como espião. Sua missão é encontrar e resgatar o 
Agente X.

A Tumba Perdida – no ar em 31 de julho
Chateado por causa de uma discussão sobre múmias 
em sala de aula, Jimmy decide provar aos colegas que 

está certo. Mas quando a sua invenção traz acidental-
mente as múmias de volta à vida, Jimmy tem de prote-
ger a si mesmo e aos seus amigos. 

Operação Resgate – parte 2 – no ar em 1º de agosto
Jimmy inscreveu-se em uma organização para traba-
lhar como espião. Sua missão é encontrar e resgatar o 
Agente X.

Retrovila 9 – no ar em 2 de agosto
Jimmy está determinado a transformar seu time de bei-
sebol em vencedor e usa a tecnologia para turbinar os 
equipamentos. Quando o time surpreendentemente 
chega ao Campeonato Mundial, Jimmy enfrenta uma 
crise de consciência.

O Retorno dos Nanorrobôs – no ar em 3 de agosto
Jimmy tenta atualizar os nanorrobôs para corrigir alguns 
erros, em sua lição de casa. A questão é que os nanor-
robôs passam a corrigir tudo o que, para eles, contém 
erro, inclusive a raça humana.

A Hora do Poder – no ar em 4 e 5 de agosto
Timmy Turner quer conseguir acesso ao maior labora-
tório do universo. Wanda e Cosmo ajudam Timmy, que 
é magicamente enviado para o laboratório secreto de 
Jimmy Neutron, o menino gênio. Timmy começa a brincar 
com todas as invenções legais que estão ao seu alcance. 
Mas, antes que Jimmy pudesse encontrar uma maneira 
de se livrar deste estranho, ele é acidentalmente trans-
portado para o mundo de Timmy. Agora, os dois meni-
nos começam a descobrir como é a vida do outro.

Pesadelo em Retrovila – no ar em 6 de agosto
Caio e Sheen estão em busca de uma fantasia para o 
Dia das Bruxas, e Jimmy pode ajudar. Com sua inven-
ção mais recente, a Neutrônica da Fábrica de Monstros, 
Jimmy modifica as aparências físicas de seus amigos, 
fazendo com que pareçam vampiros e lobisomens. Mas 
os efeitos da transformação vão além, e Caio e Sheen 
se transformam em verdadeiros monstros. Agora, Cabe 
a Jimmy reverter os efeitos de sua invenção antes que 
Caio, Sheen e Hugo causem estragos em Retrovila.

Ataque dos Twonkies – no ar em 7 e 8 de agosto
Jimmy retorna de uma escavação no cometa-3 com 
uma pequena criatura peluda que veio em suas amos-
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tras de solo. Jimmy quer enviar o bicho fofinho de 
volta ao espaço, mas Caio quer adotar o pequeno 
companheiro como animal de estimação, chamá-lo 
de “Twonky” e apresentá-lo ao resto das crianças. O 
Twonky é um sucesso imediato, especialmente depois 
que ele cospe uma dúzia de criaturas coloridas iguais 
a ele. Agora todo mundo em Retrovila tem seu próprio 
Twonky. Mas, o que ninguém sabe, é que, na presença 
de música, estes animais de estimação, de repente, se 
transformam em monstros violentos e selvagens. Cabe 
a Jimmy recolher imediatamente os Twonkies, antes de 
o cometa Twonkus-3 deixar a órbita da Terra.

A Caçada ao Monstro / Jimmy para Presidente – no ar 
em 9 de agosto
Um monstro foi avistado num lago da região costeira de 
Retrovila, e toda a cidade está em pânico – com exceção 
de Jimmy, que duvida da existência do monstro. Jimmy 
pretende desmentir o mito em uma aventura aquática 
chamada Tubarão. / É época de eleições da escola, e 
os candidatos a presidente este ano são: Jimmy, Sheen, 
Libby e o recém-chegado, Bolbi.

Sheen É um Gênio – no ar em 10 de agosto
Sheen precisa passar no teste de matemática. Assim, 
Jimmy cria um capacete que quadruplica instantaneamen-
te o QI de Sheen. Com o cérebro novo e melhorado, Sheen 
faz a prova de matemática em tempo recorde. Mas logo 
Sheen desenvolve o poder de ler pensamentos e de mover 
objetos com a mente. Se Jimmy não reverter os efeitos do 
capacete, não só o poder de Sheen vai continuar aumen-
tando como seu cérebro poderá crescer até explodir.

A Maternotron É Quem Manda / Jimmy e Seus Clones 
– no ar em 11 de agosto
Judy Neutron vai para um spa por uma semana, dei-
xando Jimmy e Hugo cuidando das tarefas domésticas 
durante sua ausência. Então Jimmy inventa o Materno-
tron 6000, um robô programado para agir como mãe e 
empregada doméstica, permitindo que eles passem um 
tempo fora de casa. No entanto, Maternotron leva seu 
trabalho muito a sério, e Jimmy e Hugo percebem que 
ela se tornou uma mãe superprotetora. / Jimmy se clo-
na para poder realizar uma série de tarefas, enquanto 
reúne cristais de gelo no espaço.

O Ovo de Jade / A Rixa – no ar em 12 de agosto
A princesa asiática Peggy Tsu, bela e misteriosa, precisa 
da ajuda de Jimmy Neutron para recuperar o inestimá-
vel Ovo de Jade do Museu de Retrovila, antes de seu 
irmão do mal roubá-lo para propósitos nefastos. Jimmy 
pede a ajuda de Sheen, Caio, Cindy e Libby para reali-
zar a tarefa. / Jimmy e Caio encontram-se no meio de 
uma disputa entre seus pais relacionada ao gramado. 
Proibidos de sair ou até mesmo de se falar através de 
projeção holográfica, os meninos têm de empregar al-
gumas medidas muito drásticas para acabar com a rixa 
e restaurar a paz no bairro.

Macbeth no Espaço – no ar em 13 de agosto
Jimmy está desesperado para conseguir um papel mu-
sical da escola. Determinado a impressionar de qual-
quer maneira, Jimmy inventa os efeitos especiais mais 
fenomenais da história do teatro, incluindo uma tem-
pestade ao vivo que rapidamente se transforma em um 
furacão estrondoso.

O Seu Sucata Vem Aí – no ar em 14 de agosto
O irmãozinho robótico de Jimmy, Brobô, precisa de sua 
ajuda. Seus pais foram raptados pelo temível Homem 
Sucata, que planeja desmontar os robôs e vender as 
suas peças. Jimmy, Caio, Sheen e Goddard devem res-
gatar os pais de Brobô e voltar ao foguete de Jimmy an-
tes que seja tarde.

O Rodeio / A Feira de Ciências – no ar em 15 de agosto
Durante um passeio a um rodeio, Jimmy, Caio e 
Sheen se apaixonam por uma pequena vaqueira cha-
mada Sally. Para provarem-se dignos do coração de 
Sally, cada um dos meninos tenta exibir um talento 
específico no rodeio. Sheen se transforma em um pa-
lhaço de rodeio, Caio luta com porcos, mas é Jimmy 
quem sai vitorioso com sua impressionante montaria 
em um touro robótico. Mas quando o touro apresenta 
defeito, os meninos precisam da ajuda de um caubói 
de verdade para salvar o dia. / Cindy lidera uma cam-
panha desleal para proibir Jimmy de participar da fei-
ra de ciências da escola. Mas Jimmy Neutron rouba 
os holofotes quando a máquina geradora de óleo que 
ele inventou e patenteou lhe rende um Prêmio Nobel 
da Ciência.
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Homens Trabalhando – no ar em 16 de agosto
Os rapazes conseguem um emprego juntos na lan-
chonete local. Caio e Sheen trabalham na cozinha e 
no atendimento, enquanto Jimmy fica com as tarefas 
mais humilhantes, como vestir-se de hambúrguer e an-
dar pela cidade. Determinado a provar que pode ser o 
melhor empregado, Jimmy transforma o restaurante, 
deixando-o totalmente automatizado. Agora tudo é 
controlado a partir de um computador central, que mo-
nitora inclusive a satisfação do cliente e ajusta a produ-
ção de hambúrguer.

Os Poderosos Wheezer / O Garoto de um Bilhão de 
Dólares – no ar em 17 de agosto
Jimmy fica na casa de Caio enquanto seus pais vão pas-
sar o fim de semana fora. Normalmente, uma noite na 
casa do seu melhor amigo seria incrível. Mas, na casa de 
Caio, o dia é preenchido com tratamentos preventivos 
contra germes, pólen e distúrbios intestinais, e há um 
horário para dormir também. Então, Jimmy dá secreta-
mente a cada membro da família algumas pílulas des-
tinadas a livrá-los temporariamente de suas manias. 
Porém, com a forte dosagem, a família recebe uma 
grande carga de adrenalina. / Jimmy e companhia são 
convidados para a casa de Eustácio Strytch, um garoto 
acostumado a sempre conseguir o que quer – e desta 
vez ele quer o cachorrinho de Jimmy. Quando Jimmy lhe 
informa que Goddard não está à venda, Eustácio pro-
põe uma aposta, na tentativa de conseguir ficar com 
Goddard.

Apostem Suas Vidas – no ar em 18, 19 e 20 de agosto
Rochas espaciais estranhas com marcas enigmáticas 
estão pousando em planetas por toda a galáxia. Quan-
do uma delas cai na Terra, Jimmy acha que ela contém 
uma mensagem. A população de Retrovila tem dife-
rentes ideias do que a rocha é e do que fazer com ela. 

Jimmy acha que o melhor é responder a mensagem. 
Quando o exército confisca a rocha, Jimmy reúne seus 
amigos e tenta entrar na base, mas todos são abduzi-
dos para um estúdio no qual está sendo realizado um 
game show alienígena. Os times perdedores terão seus 
planetas destruídos. A sobrevivência do planeta Terra 
depende de Jimmy e seus amigos.

Os Meninos do Amanhã – no ar em 21 de agosto
Após a festa de aniversário de Libby, os meninos deci-
dem viajar para o futuro para saber o que os aguarda. 
Porém, no futuro, eles percebem que a cidade inteira 
está sob o controle de Libby. Sem entender como a 
amiga deles pode ter virado uma ditadora, Jimmy des-
cobre que tudo aconteceu por causa do presente de 
aniversário que ele deu a ela. Agora cabe a eles voltar 
ao presente e impedir que a cidade tenha um futuro 
terrível.

A Família Neutron Vai se Mudar – no ar em 22 de agos-
to
O pai de Jimmy perde o emprego na fábrica de automó-
veis, o que significa que a família Neutron pode ter que 
se mudar para uma nova cidade. Em um último esfor-
ço para manter a família em Retrovila, Hugo tenta um 
trabalho como inventor na fábrica de brinquedos local, 
onde ele se torna responsável por inventar um brin-
quedo novo a cada dia. Mas todas as suas invenções 
não dão em nada. Então, Jimmy secretamente modi-
fica o trabalho do seu pai todas as noites. Sem o co-
nhecimento de Jimmy, os nanorrobôs também têm um 
grande interesse em melhorar os brinquedos. Quando 
Jimmy adormece durante um dos upgrades, os nanor-
robôs infiltram-se no brinquedo, e a mutação faz com 
que se instaure o caos na cidade.

Luz, Câmera, Perigo! – no ar em 23 de agosto
O famoso diretor de cinema Quintin Smithee está che-
gando a Retrovila para fazer seu próximo filme. Jimmy, 
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Cindy, Libby, Sheen e Caio têm papéis principais. Logo 
que a filmagem começa, as crianças sofrem uma série 
de acidentes fatais. Com um pouco de trabalho como 
detetive, Jimmy descobre que Quintin Smithee é real-
mente seu arqui-inimigo.

Quem É a Mãe? / O Gênio do Mal – no ar em 24 de 
agosto
Em uma viagem ao planeta Schmengy, uma substância 
alienígena estranha atinge o rosto de Caio. O material 
estranho é removido e as crianças retornam à vida nor-
mal. Mas logo Caio começa a apresentar mudanças de 
humor. Seus desejos por comida tornam-se estranhos, 
e um crescimento misterioso toma forma em sua parte 
traseira. Depois de executar uma série de testes, a res-
posta é clara e muito, muito assustadora – Caio está 
grávido, ou, pelo menos, é o anfitrião de uma forma de 
vida alienígena que se enraizou em seu bumbum. / Toda 
a família Neutron se reúne para comemorar o aniver-
sário da tia-avó Amanda. Quando o presente de Jimmy 
explode, todo mundo suspeita que ele queria pregar 
uma peça. Mas a explosão foi obra de outra pessoa da 
família, e Jimmy tem que descobrir quem é antes que 
toda a família seja destruída.

A Ilha Deserta – no ar em 25 de agosto
Depois de um acidente no meio do oceano, Jimmy e 
Cindy encontram-se presos em uma ilha deserta. Com 
seus amigos a milhas e milhas de distância, os dois ri-
vais são finalmente capazes de demonstrar seus verda-
deiros sentimentos um pelo outro.

Jimmy Vai para a Faculdade – no ar em 26 de agosto
Jimmy é chamado para ser aluno da faculdade de ciên-
cias de maior prestígio do País. Mas, quando chega lá, 
ele se torna o alvo involuntário de um estudante rival, 
Seymour Nimmelfarb, que está determinado a colocar 
Jimmy para fora do campus – mas não antes de roubar 
a sua mais recente invenção.

A Incrível Cidade Que Encolheu - no ar em 27 de agosto
Toda a população de Retrovila é acidentalmente atingi-

da pelo raio encolhedor de Jimmy Neutron. Os bandidos 
do espaço montam um plano para vender todos como 
bonecos vivos.

O Escolhido – no ar em 28 de agosto
Em Retrovila, Sheen é apenas um garoto hiperativo. 
Mas, em Shangri Llama, ele é conhecido como O Esco-
lhido. A única maneira de alguém conseguir tirar o título 
dele é derrotando-o em combate. Yoo Yee, mestre das 
artes marciais de Shangri Llama, consegue raptar Libby 
e desafia Sheen para um confronto em troca da liber-
tação dela. Com Jimmy e Caio ao seu lado, Sheen deve 
adquirir algumas habilidades de Kung Fu o mais rápido 
possível para defender seu título e salvar a namorada.

O Show Super Feliz / O Grande Spandini – no ar em 29 
de agosto
Um novo programa de TV transforma todos os cida-
dãos de Retrovila em pessoas esquisitas e extrema-
mente alegres. Jimmy e Cindy correm pela cidade para 
encontrar a fonte da transmissão e fazer com que to-
dos voltem ao normal. / Para impressionar Betty Quin-
lin, Jimmy apresenta um show de mágica usando um 
kit barato que está cheio de suas próprias atualizações 
tecnológicas. Mas, durante a mágica de desapareci-
mento, o kit falha, e Jimmy, Betty, Caio, Sheen e Cindy 
são sugados para uma dimensão alternativa.

O Problema dos Clones – no ar em 30 de agosto
O clone malvado de Jimmy está de volta, e ele tenta 
reconfigurar o dispositivo de clonagem para fazer uma 
cópia malvada da Terra, e o efeito colateral é preocu-
pante: a verdadeira Terra está começando a desapare-
cer. Jimmy deve procurar seu clone na Retrovila do pla-
neta do mal para reverter os efeitos antes que a Terra 
real desapareça completamente.

O Mal Ronda o Mar / Caio Wheezer, o Menino Gênio – 
no ar em 31 de agosto
Os meninos viajam para o Quadrilátero das Bahamas 
para desmentir o mito dos desaparecimentos misterio-
sos associados ao local. A busca os leva ao laboratório 
subaquático secreto do gênio insano Dr. Úmido, que 
tem sequestrado viajantes, transformando-os em ho-
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mens-alga. / Elke Elkberg está viajando da Suécia para 
Retrovila para encontrar Caio, que está em pânico. Caio 
impressiona Elke ao dizer que ele é um menino gênio, 
que Jimmy é seu assistente e que Sheen é um ex-ma-
caco transformado em um experimento de laboratório. 
Desesperado em manter a boa impressão, Caio implora 
a Jimmy e Sheen para que atuem em seus novos papéis 
durante a visita de Elke.

Os Homens N – no ar em 1º de setembro
Após uma corrida com um cinturão de radiação no 
espaço sideral, Jimmy, Cindy, Caio, Sheen e Libby são 
dotados de superpoderes: Cindy tem força fenomenal, 
Caio possui arrotos sonoros, Libby pode se tornar invi-
sível, Sheen tem supervelocidade e Jimmy tem a pele 
em um tom de laranja claro. As crianças decidem usar 
seus poderes para o bem, mas todas as suas tentativas 
levam ao caos, o que faz com que eles fiquem presos 
em uma base militar remota – com exceção de Jimmy, 
cuja tonalidade laranja é considerada completamen-
te inofensiva. Mas Jimmy descobre que os poderes de 
seus amigos estão sugando suas vidas, e se ele não 
reverter os efeitos da radiação, todos podem morrer. 
Incapaz de encontrar uma solução e irritado com as 
provocações por causa de sua pele laranja, a raiva de 
Jimmy é acionada. Ele se transforma em uma criatura, 
como o Hulk. Será que Jimmy poderá domar sua fúria a 
tempo de salvar seus amigos?

Uma Cilada para Jimmy Neutron / Flippy – no ar em 2 
de setembro
Jimmy é enquadrado no Banco de Retrovila. Quando 
Caio e Sheen tentam libertá-lo da prisão, os três rapa-
zes acabam juntos na cadeia. A fim de chegar à cidade e 
provar a inocência de Jimmy, os meninos têm de correr 
acorrentados uns aos outros, perseguidos pelo diretor 
Lee Bueford Stormshuckle. / Hugo Neutron está se 
dedicando ao ventriloquismo novamente e tem planos 
de mostrar suas novas habilidades e seu novo boneco 
Flippy no “Dia da Profissão”. Jimmy está convencido de 
que o show de marionetes de seu pai só vai levá-lo ao 
constrangimento, e então implanta um chip em Flippy 
que vai ligá-lo diretamente ao cérebro de Hugo. Quan-
do Hugo finalmente realiza o show, seu boneco age 

como se tivesse uma mente própria. Mas Jimmy logo 
descobre que nada era encenação – Flippy realmente 
ganhou vida e está absorvendo cada milésimo de poder 
do cérebro de Hugo.

O Rei de Marte – no ar em 3 de setembro
Jimmy, Caio, Sheen, Cindy e Libby partem para Marte, 
onde eles descobriram uma nova fonte de poder que 
poderia revolucionar a indústria de energia para sem-
pre. Mas o menino bilionário Eustácio Strytch desco-
briu sobre o assunto e decidiu ir a Marte também, com 
a única intenção de monopolizar a indústria de energia 
ao voltar para casa. Começa uma corrida através do es-
paço e sobre a superfície de Marte. Mas será que Jimmy 
vencerá Eustácio ou será que os marcianos mal-humo-
rados farão uso da fonte de alimentação para erradicar 
as crianças e todos do planeta Terra?

El Magnífico / O Melhor Animal – no ar em 4 de setembro
O pai de Sheen, o Sr. Estevez, quer desesperadamen-
te impressionar seu filho. Mas com a devoção fanáti-
ca de Sheen pelo Ultra Senhor, o Sr. Estevez enfrenta 
uma competição muito difícil. Então, ele pede a Jimmy 
que crie um traje de alta tecnologia, para que ele possa 
usar e convencer seu filho de que ele é, na verdade, um 
super-herói. Com a roupa perfeita, o Sr. Estevez trans-
forma-se em El Magnífico: reparador de ar-condiciona-
do de dia e combatente do crime de noite. Sheen fica 
totalmente convencido, até que o traje de El Magnífico 
apresenta defeito, e pai e filho encontram-se em perigo 
real. / Goddard está desclassificado do Show Animal de 
Retrovila, porque tecnicamente ele não é um cão real. 
Envergonhado por ter decepcionado Jimmy, Goddard 
foge de casa. Jimmy deve encontrar seu cão antes que 
Goddard vire alimento para a planta de reciclagem.

O Casamento – no ar em 5 de setembro
Jimmy é enviado pelo Comandante Baker em outra mis-
são especial. Seu objetivo é acompanhar as atividades 
de Bela. Existe uma razão para acreditar que ela está 
tramando alguma coisa, após ter sido recentemente li-
bertada da prisão. Jimmy localiza a femme fatale, assim 
que ela coloca em ação seu plano para um ataque inter-
nacional ao superespião Jet Fusão. Mas foi um ataque? 
Para horror de Jimmy e completa confusão, Jet explica 
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que Linda não estava tentando machucá-lo. Ela o es-
tava ajudando com o smoking para o seu casamento! 
Linda e Jet vão se casar, e eles querem que Jimmy leve 
as alianças na cerimônia. Poderia Linda realmente es-
tar apaixonada por Jet? Ou será que esta é apenas uma 
trama diabólica para realizar sua vingança sobre Jet e 
Jimmy em um grande clímax dramático?

Como Detonar os Substitutos / Libby e as Fofocas – 
no ar em 6 de setembro
Quando Jimmy esconde um dispositivo de desloca-
mento temporal no transporte dos professores para a 
convenção anual de educação, todo o corpo docente é 
enviado para o limbo temporariamente. Mas o que isso 
realmente significa? Significa que não há professores 
na escola! As crianças têm o poder sobre o lugar, até 
que seus pais decidem intervir e agir como professores 
substitutos. Como agir normalmente na escola quando 
seus pais fazem coisas embaraçosas bem na frente de 
seus colegas de classe? Então, Jimmy cria uma subs-
tância que faz com que as crianças rejeitem a autorida-
de dos pais um bilhão de vezes. Os alunos se tornam 
tão rebeldes que os pais são tentados a desistir. Mas 
Hugo troca acidentalmente a substância com o ado-
çante do café, e logo todos os pais começam a con-
sumi-la e tornam-se completamente rebeldes. Apenas 
um grupo pode pará-los – os professores reais. / Jimmy, 
Libby, Caio, Sheen e Cindy são âncoras no programa de 
notícias da escola. Quando Libby apresenta um novo 
programa de fofocas do show, toda a escola fica louca 
por ela. Logo Libby se torna a nova celebridade e tra-
balha duro para desenterrar os segredos mais sujos de 
todos os cidadãos de Retrovila, não se importando com 
os sentimentos de ninguém. Seus amigos estão cansa-
dos. Então, eles criam uma história falsa sobre alieníge-
nas que Libby ouve enquanto está espionando em seus 
camarins. O plano é dar a Libby uma história que é tão 
ridícula que fará com que ela seja desacreditada. Mas a 
cidade inteira acredita na história, e agora todo mundo 
está na caça aos alienígenas.

A Liga dos Vilões – no ar em 7 e 8 de setembro
O Rei Goobot reuniu o grupo mais diabólico de bandi-
dos em uma estação espacial. Os membros desta liga 

de vilões incluem o professor Finbar Catástrofe, Bela 
Graciosa, o malvado bebê Eddie, Seu Sucata, Eustácio 
Strytch, a vovó Taters e os bandidos do Espaço Zix, Tee 
e Travoltron. Sua missão: capturar Jimmy Neutron. De-
pois de cortar todas as rotas de fuga de Jimmy, a Liga 
consegue capturá-lo e manda o menino gênio para lon-
ge, no espaço profundo, mas subestima seus amigos. 
Os meninos têm acesso à mais recente experiência 
química de Jimmy, a Essência dos Homens N, que con-
centra os poderes de Sheen, Libby, Carl e Cindy. A Liga 
também julgou mal um dos próprios componentes, o 
bandido Tee, que faz amizade com Sheen e auxilia as 
crianças em seu plano para resgatar Jimmy e derrotar a 
Liga do Mal de uma vez por todas.
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Jornal 
Futura

O Jornal Futura é uma revista eletrônica interativa e temática 
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 debru-
ça diariamente a equipe do Jornal Futura trata de temas que 
estão diretamente ligados a cultura brasileira, meio ambiente, 
saúde, educação, cidadania, qualidade de vida e justiça social. 
Problemas da estrutura do nosso ensino, ações para a preser-
vação do meio ambiente com sustentabilidade, mercado de 
trabalho diante do desenvolvimento do País, empreendedoris-
mo, inovação e indústria criativa, diversidade étnica e direitos 
humanos são alicerces da linha editorial do jornal. É produzido 
pela equipe de jornalismo do Futura em parceria com as equi-
pes de produção audiovisual da rede de Universidades Parcei-
ras do Canal Futura e colaboradores que atuam de norte a sul 
do Brasil. O Jornal Futura vai ao ar de segunda a sexta, às 17h.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1998
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CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
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audiovisuais das 60 Universidades Parceiras do Canal Futu-
ra. É uma das idealizadoras do programa Rede de Olhares 
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várias frentes, da comunicação social à astrologia, do au-
diovisual ao teatro. Formou-se em Comunicação Social pela 
Universidade de Caxias do Sul, é mestre em Letras, Cultura e 
Regionalidade e tem especialização em Formação Holística de 
Base pela Unipaz. Estudou no curso de Graduação em Artes 
Cênicas na Casa de Artes Laranjeiras no Rio de Janeiro e Uni-
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Tribo, dos atuadores do “Ói Nóis Aqui Traveis” em Porto Alegre, 
além de Teatro e Filme (Theatre and Film) no Odin Teatret and 
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O Futura, o futuro, você e nós! 
JULI WEXEL, JORNALISTA, APRESENTADORA E EDITORA DO JORNAL FUTURA  
E PRODUTORA DE REDE DAS UNIVERSIDADES PARCEIRAS DO CANAL FUTURA

Não sei quanto a você, mas quando esbarro em fasci-
nantes histórias como essas, tenho a impressão de que 
existe um misterioso fio condutor que liga as experiên-
cias e que, mais do que tudo, essas histórias precisam 
ser contadas! Porque, ao mesmo tempo em que essas 
narrativas mudaram a mim mesma com uma força tão 
sutil e poderosa, assim como a leitura de um bom livro 
é capaz, elas também podem mudar a perspectiva de 
vida de outras tantas gentes. E não seriam mesmo as 
perguntas que mudam o mundo? 

Cheguei ao Canal Futura quando questionei a mim do 
porquê ainda insistir em trabalhar nesse campo, em fa-
zer audiovisual, em estudar Comunicação Social, em 
usar essa caixinha mágica de inventar imagens, pro-
duzir conteúdo e sentidos, que na atualidade se repli-
ca em múltiplas telas e chega de forma cada vez mais 
rápida e poderosa à retina, à mente, à alma, à vida das 
pessoas. Assim como as novas descobertas científicas 
sobre o Cosmos...

Nesses quatro anos de colaboração, em que repito dia-
riamente essa questão sem perdê-la de vista, desco-
bri outros porquês de seguir viajando ao longo desses 
1.460 giros em torno do Sol em um Projeto Social de 
Comunicação que tem um nome tão inusitado quanto 
seus modos de produção. Futura... E tenho comprova-
do o valor de uma outra teoria. Lá vem mais ciência. 

Pois o educador e neurobiólogo chileno Humberto Ma-
turana, ao lado do cientista Francisco Varela, utilizou 
pela primeira vez a expressão Autopoiese ou Autopoie-
sis, que deriva do grego e significa autocriação ou au-
toprodução, para definir os seres vivos como sistemas 
que produzem continuamente a si mesmos e a todas 

Uma das maiores descobertas da ciência do nosso 
tempo foi comprovada no início de 2016 por um grupo 
de cientistas que detectou pela primeira vez as chama-
das ondas gravitacionais. Além de confirmar as ideias 
do físico mais pop da humanidade, Albert Einstein, essa 
boa nova abre as portas para investigar o Universo com 
outros instrumentos e olhares. E joga a humanidade e 
a Astrofísica, de fato, em uma nova era. Tudo isso vai, 
em pouco tempo, mudar a relação que nós temos com 
o próprio tempo, fazendo com que a gente viaje através 
dele! Uau! Daqui a 100 anos, se você ler esse texto de 
novo, nossa, vai ser como ler os manuscritos do Mar 
Morto do século II a.C.! Vai parecer arcaico... 

Mas você sabia que parte dessa teoria foi comprovada 
em Sobral, no Ceará, ainda em 1919? Pois é, eu tam-
bém não sabia. Até, então, descobrir que Einstein es-
teve no Brasil há 90 anos e, por conta disso, alterou os 
rumos das pesquisas científicas por aqui. Assim como 
descobri também que Orfeu Negro, Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro em 1960, escrito por Vinícius de 
Moraes na peça Orfeu da Conceição, nosso poetinha 
querido, que foi responsável, junto com o músico Tom 
Jobim, pelo surgimento da Bossa Nova, o que mudou os 
rumos da música popular brasileira, a visão do mundo 
sobre o Brasil, fizeram-se conhecer as favelas cariocas 
e a beleza negra brasileira ao mundo. Ah, e teve influ-
ência na concepção e no nascimento do primeiro pre-
sidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama! E 
descobri também que o pintor francês Édouard Manet 
pintou seu famoso limão impressionista graças a uma 
passagem pelo Rio de Janeiro em 1848. Incrível. Procure 
no canal do YouTube do Jornal Futura por essas histó-
rias que eu vou lhe contar em mais detalhes. 
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as suas partes. Uma das conclusões as quais Maturana 
nos oferece a partir da teoria é a de que um sistema 
autopoiético é, ao mesmo tempo, produtor e produto. 
Essa noção já foi transposta, e muito, desde os domí-
nios da biologia, para ser aplicada em diversos outros 
estudos fenomenológicos da Sociologia, Antropologia, 
Cultura Organizacional, entre outros. Eu gosto de brin-
car com essa teoria e dizer que o funcionamento do Fu-
tura é autopoiese pura! E gosto é disso, de produzir e 
ser produzida pelo meio! 

Peraí que explico de novo. 

Já ouviu falar que o Futura é feito em rede? Rede de 
parceiros, de mobilizadores, de universidades, de pro-
fessores, de gestores de escolas, comunicadores, con-
sultores, de produtores audiovisuais, de realizadores 

independentes, organizações sociais, fundações etc. 
etc. etc. Ou seja, de gente interessada em realizar seja 
projeto social, televisão, mídia digital, cinema, ficção, 
documentário, comunicação, educação para criar, ser 
recriado e mais: ser agente de transformação. Pois isso 
é coisa de gente inconformada. Inconformada com o 
descaso social, étnico, racial, cultural, com a fragilidade 
das políticas públicas, com o déficit educacional, com 
o analfabetismo funcional, com a desigualdade social, 
de gênero, de classe, de afeto, de saúde, de acesso. En-
quanto essa pergunta encontrar respostas e gentes tão 
instigantes quanto essas, vou continuar por aqui procu-
rando histórias boas para contar a você. 

Um beijo!
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Levante!
Documentário que mostra como as novas tecnologias se traduzem nas 
mais poderosas ferramentas de expansão da comunicação e transforma-
ção da realidade social. O filme de 52 minutos foi feito de forma colabora-
tiva com Faixa de Gaza, Hong Kong, México e Brasil. Cada história mostra 
um documento audiovisual de um grupo local que utiliza a tecnologia para 
se expressar diante dos problemas sociais de seu país. Produzidos com 
celulares, drones ou tablets, os registros pessoais revelam muito mais 
do que as câmeras convencionais seriam capazes de mostrar. Traduzem 
como a tecnologia é uma ferramenta poderosa de conhecimento, inovação 
e transformação do mundo. O documentário é realizado pela Modo Ope-
rante em parceria com a Embaúba e em coprodução com o Canal Futura. 

TEMAS: atualidades; cidadania 
e democracia; direitos humanos; 
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 25 de junho
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 
anos
LICENCIAMENTO: liberado
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tas (Brasil), Thiago Dezan (Brasil), Midia Ninja (Brasil), 
oberto Rueda Monreal (México), Jean-Pierre Chabrol 
(Austrália), Apple Daily Newspaper (Hong Kong), 
Storyhunter e Twitcasting

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtores Assistentes: Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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“O LEVANTE! NÃO PODERIA TER SIDO
FEITO SE NÃO FOSSE A TECNOLOGIA”
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR

POR RAFAELLA GIL, ANALISTA DE MÍDIAS DIGITAIS

Brasil, México, Faixa de Gaza e Hong Kong. O que luga-
res tão distantes um dos outros, com realidades e vi-
vências tão diferentes possuem em comum? A indigna-
ção e a tecnologia. Na próxima quinta-feira (25) o Futura 
estreia o documentário inédito LEVANTE!, que mostra 
como a tecnologia tem sido utilizada em manifestações 
de rua por todo o mundo.

Dirigido pela documentarista Susanna Lira e pelo ci-
neasta inglês Barney Lankester-Owen, o projeto foi 
vencedor do 5º Pitching Doc Futura, cujo tema foi “Tec-
nologia e impacto social”, inspirado na pesquisa “Juven-
tude Conectada”, realizada pela Fundação Telefônica 
Vivo. O filme é uma realização do Canal Futura com 
coprodução da Modo Operante e Embaúba.

Em uma época de efervescência e inquietação, não 
foi difícil encontrar situações em que a tecnologia foi 
protagonista de movimentos. A equipe fez uma longa 
pesquisa sobre casos atuais, focando no uso de smar-
tphones e redes sociais. “O documentário foi pensado 
como colaborativo e internacional, desde o início. Fize-
mos um levantamento, e a proposta era pedir que es-
sas pessoas contassem sua história. A partir daí é que 
escolhemos os cases”, explica Susanna.

Para chegar aos quatro movimentos mostrados, mui-
tos outras ficaram pelo caminho: Afeganistão, Cama-
rões, Rússia, Síria e Ferguson – que deve entrar na ver-
são estendida, para o cinema. Mas como escolher entre 
tantas boas histórias? A diretora explica: “No início 
tínhamos o Basetrack, um coletivo de fotógrafos que 
cobriu a guerra no Afeganistão com câmera de celular. 
Outras caíram, como a da Síria, porque descobrimos 
que as pessoas estavam recebendo ameaças e corriam 
sério risco”.

Em vários momentos a equipe sentiu as ameaças aos 
correspondentes. No caso da guerra na Síria o recuo 
foi estratégico, para não colocar os personagens em 
maior risco: um dos primeiros nomes confirmados, o 
fotógrafo Ricardo García, documentava um coletivo de 
jornalistas que usava fuzis como proteção. Ele topou 
participar, mas sumiu. Ao retomar o contato, uma sur-
presa:ele tinha ficado preso por seis meses.

“Ele falou ‘lembra o primeiro vídeo que mandei para 
vocês? Fiquei seis meses preso depois disso, acabei de 
chegar na Espanha’. Ele podia ter morrido! Estava preso 
e a gente não fazia ideia. A narrativa era ótima, mas ne-
nhum filme é mais importante que a vida de uma pessoa. 
Contar histórias é fundamental, desde que aquela pes-
soa sobreviva”, diz Susanna. “A vida é a prioridade. Nada, 
nenhuma história é maior que isso”, completa Barney.

“Também tínhamos um ambientalista russo, muito in-
teressante. Quando fui falar com ele me responderam 
‘olha, ele foi preso há três dias’. As histórias iam cain-
do assim”, conta o produtor Pedro Rosa. A pesquisa foi 
fundamental para o documentário, mas alguns casos já 
eram conhecidos, como a de Farah, em Gaza, e o Mídia 
Ninja, que havia sido filmado em 2013 por Barney.

“Eu vi um amigo tuitando sobre Hong Kong com os ví-
deos do drone, estava acontecendo na hora. E a Farah 
já estava em voga há algum tempo, o México também e 
nós atualizamos”, diz o diretor. Susanna completa: “O 
Futura nos ajudou na escolha, porque aí fizemos o re-
corte de pegar os casos mais atuais”.

Tecnologia: muito amiga, mas nem tanto…

Além da dificuldade com a segurança dos personagens, 
a tecnologia também pregou peças durante a produção. 
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Apesar de ser tema do documentário e ter proporciona-
do sua realização, os problemas foram surpreendentes: 
de fuso horário ao upload de arquivos. O produtor con-
ta que conversava em vários idiomas e fusos horários 
(Cidade do México estava 4h à frente, Gaza 6h e Hong 
Kong 11h) e por meios diferentes.

“Eram problemas de conexão, de envio de arquivos, de 
sistema. Uma vez quase brigamos com o pessoal do 
México, porque nos mandavam os arquivos e o servidor 
não atualizava! Mas deu tudo certo”, ri Pedro. “Alguns 
contratempos foram inesperados. Em Hong Kong, por 
exemplo, o upload era ruim! Os caras usavam drone, 
eram todos tecnológicos, mas o envio era péssimo, len-
to. Eles tiveram que enviar uma chave pelo correio pra 
conseguirmos os arquivos”.

Cada grupo tinha seu tempo, meio e modo de trabalhar; 
e o desafio de reunir todo o material levou cerca de sete 
meses. Em Gaza, mais um obstáculo: na região há cor-
tes e racionamento de energia. Os moradores recebem 
energia elétrica durante apenas seis horas por dia – e 
muitos dos principais sistemas de envio e recebimento 
são proibidos ou não funcionam no local.

“Esse documentário não poderia ter sido feito se não 
fosse a tecnologia. O orçamento não comportava via-
gens, por exemplo, além de não ser mesmo o propósito 
do filme. Ele fala de tecnologia e existe por causa dela, 
com todas as questões e problemas”, diz Susanna.

Gaza: um desafio cultural

Na Faixa de Gaza, a equipe teve dificuldade para gravar. 
Farah Baker, uma adolescente de 16 anos que alcançou 
o mundo com seus tweets sobre bombardeios e sua vi-
são sobre o conflito, quase não participou. O pai ficou 
apreensivo com a exposição da filha e foi preciso que a 
jornalista Noor Harazeen, também mostrada no filme, 
interviesse junto à família.

“Filmamos na casa dela, no quarto dela, e o pai proibiu. 
E é uma questão cultural, tem que aceitar. Só conse-
guimos acesso à Farah porque a Noor interveio: preci-
sávamos de uma mulher que falasse com o pai dela, 
explicasse que também ia participar. Quando o Pedro 
conseguiu a Noor, sugerimos que ela entrevistasse a 
Farah. Foi uma tática para não perder a personagem, 
mas acabamos ganhando a Noor e rendeu um encontro 
incrível”, relembra a diretora.

“A gente amava a Farah, porque ela tem essa inocên-
cia da juventude misturada com a sabedoria de alguém 
que sempre viveu em guerra. Queríamos muito ela no 
documentário. A Noor foi a última tacada e funcionou 
perfeitamente”, diz Barney.

Durante as gravações, a adolescente chegou a ficar 
de castigo, porque o pai achou que ela não estava es-
tudando o suficiente. Para a equipe, o encontro das 
duas mais que uma solução, foi fundamental para hu-
manização da história e do conflito, que já dura qua-
se três décadas. “Você lembra que elas são meninas, 
com sonhos. Elas falam de guerra, mas tiram selfies e 
fazem duck face! Uma ficou noiva, a outra sonha em 
estudar na Inglaterra. No fundo elas querem o mesmo 
que todo mundo quer”, resume Susanna.
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es as dis eum

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

Chegados
Vencedora do II Pitching no Canal Futura, a série aborda o tema da imigra-
ção e da formação da identidade do Brasil contemporâneo, misturando 
informação e entretenimento por meio do uso de diferentes linguagens. 
Chegados traça um painel de alguns dos principais fluxos de imigração 
ocorridos no País, tendo como fio condutor histórias de grandes persona-
lidades e também de anônimos. A intenção é desmistificar a celebridade e 
celebrar a pessoa comum, reconhecendo o papel fundamental de todos os 
indivíduos na construção da história do Brasil.

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

20
07

DESTAQUES da programação
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Comércio Justo e Solidário
A série mostra como produtores, comunidades e cidades, diante das dificulda-
des, foram à luta, superaram obstáculos e conquistaram resultados. Eles tive-
ram sucesso porque conseguiram acessar mercados de forma diferente e mais 
justa, aplicando princípios do comércio justo e solidário: preservação do meio 
ambiente, crianças na escola, gestão democrática, transparência comercial, 
igualdade entre homens e mulheres, entre outros.

Saúde Todo Dia
Saúde Todo Dia aborda a promoção 
da saúde, atuando na prevenção 
e na manutenção da qualidade de 
vida. Cada episódio aborda temas 
específicos e se desenvolve a partir 
de histórias reais, com enfoque na 
superação e na conquista coletiva. 
Os casos envolvem parentes, ami-
gos, colegas de trabalho e profis-
sionais de saúde, como médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas. Para 
ampliar os horizontes da discus-
são, o programa apresenta casos 
de contraponto, relatos breves de 
experiências similares à história 
principal, mas que tiveram um outro 
desfecho. Saúde Todo Dia é uma 
parceria do Canal Futura, Hospital 
Sírio Libanês e da TV Globo.

Zé do Brasil
Série que conta um pouco da his-
tória e da cultura brasileira através 
de pessoas que têm em comum o 
nome José. O programa mostra Zés 
anônimos espalhados pelo País ou 
personalidades de grande impor-
tância para a cultura brasileira. Na 
música, na literatura, no teatro ou 
no futebol, nas grandes cidades ou 
no interior, são Josés de todos os 
rostos, sotaques, ocupações e clas-
ses sociais. Em cada Zé o especta-
dor descobre um pedaço diferente 
do Brasil. 

Por Que 
Democracia?
Ação internacional envolvendo 45 
emissoras de TV do mundo, lidera-
das pela BBC, que tem como objeti-
vo promover a maior discussão mul-
timídia sobre o que entendemos e o 
que praticamos em nome da demo-
cracia. Documentários e programas 
fazem parte dessa ação. O Por Que 
Democracia? é um exemplo entre 
as múltiplas ações de mobilização 
que o Canal articula na sua história 
e que hoje posiciona o Futura como 
um exemplo de comunicação para a 
mudança social. 
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Minha Rua
Muitas pessoas, em algum momento de suas vi-
das, já desejaram compartilhar suas histórias e 
experiências, seja para deixá-las registradas para 
os filhos e a família, ou para transmitir alguma 
mensagem em que acredite. Na segunda tempo-
rada da série Minha Rua o apresentador Leandro 
Firmino volta às ruas do Brasil para conhecer mais 
de perto algumas personalidades já reconhecidas 
nos locais onde moram – pelo trabalho realizado e 
pelo carisma contagiante – e, assim, fazer com que 
as histórias dessas pessoas cheguem ainda mais 
longe. Vamos conhecer alguns trabalhos culturais, 
ecológicos e sociais que têm a rua como seu princi-
pal local de realização. 

TEMAS: identidade cultural; esporte
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

APRESENTADOR: Leandro Firmino é ator e apresen-
tador. Foi revelado na oficina de atores Nós do Morro, 
no Morro do Vidigal, Rio de Janeiro, participando do 
elenco do curta Palace II (2001), de Fernando Meire-
lies e Kátia Lund. No ano seguinte, ficou conhecido 
ao interpretar o traficante Zé Pequeno em Cidade de 
Deus, também dirigido por Meirelles, filme selecionado 
para o Festival de Urines e, posteriormente, indicado 
a quatro Oscars. Atuou ainda em Cafundó (2005), de 
Paulo Betti e Clóvis Buena. Na televisão, participou do 
episódio “O Cunhado do Cara”, do seriado Cidade dos 
Homens (2002), com direção de Kátia Lund e Paulo 
Lins. Em 2006, participou do elenco de Trair e Coçar É 
Só Começar, de Moacyr Góes.
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Sinopses por episódio (13 x 26 mi-
nutos):

Dudu de Morro Agudo/RJ – no ar 
em 23 de novembro
Dudu de Morro Agudo é um artista de 
múltiplas facetas, entre as quais se 
destacam suas atividades de rapper 
e produtor cultural. Morador do bairro 
Morro Agudo, situado no município de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense 
do Rio de Janeiro, encontrou no rap 
o combustível que faltava para dire-
cionar seus sentimentos de forma 
inteligente. Seus mais de 15 anos de 
carreira foram dedicados ao hip-hop.

Maria Gomide/MG – no ar em 30 de 
novembro
Maria Gomide é atriz e cantora. Pri-
mogênita de Carlos Gomide, que 
em 1975 fundou, em Brasília, o gru-
po de teatro de bonecos “Carroça 
de Mamulengos”, ela é hoje a figura 
central do grupo, que ao longo de 
40 anos tem oferecido a seu públi-
co, tanto das grandes metrópoles 
quanto dos mais recônditos cantos 
do País, o que há de mais puro da 
arte e da cultura popular.

Marcelo Eco/RJ – no ar em 7 de de-
zembro
Marcelo Eco é um representante da 
primeira geração de grafiteiros do 
Rio de Janeiro. Sua marca é um per-
sonagem de queixo pontudo encon-
trado em vários pontos da cidade. 
Seu espaço de criação é principal-
mente as ruas, mas não se assuste 
se encontrá-lo pelo mundo corpo-
rativo, no qual já realizou trabalhos 
para grandes empresas. Assina, 
ainda, projetos de cenografia para 
clipes e programas de TV.

Marcio Lima/MS – no ar em 14 de 
dezembro
Márcio Lima é um instrutor de rapel 
em caverna, proprietário da “Lobo 
Guará Bike Adventure” e guia de 
mountain bike. Trabalha com sus-
tentabilidade, saúde para o corpo 
e contribuições ao meio ambiente. 
Saiu de sua cidade natal, Campo 
Grande, em Mato Grosso do Sul, 
em busca de uma melhor qualida-
de de vida e de coisas simples que 
estão em falta nos grandes centros 
urbanos.

Vinicius Daumas/RJ – no ar em 21 
de dezembro
Vinicius Daumas é um palhaço com 
quase vinte anos de formação, edu-
cador social e gestor em circo. Tra-
balha no circo social Crescer e Viver, 
apresentando a arte circense como 
principal ferramenta de mudança 
social para crianças e jovens de bai-
xa renda. Sua rotina é dividida entre 
sua casa e o circo, que, segundo ele, 
é um espaço sempre dinâmico. Pe-
las ruas da Praça Onze, ele diverte 
as pessoas como palhaço. 

Ed Marte/MG – no ar em 28 de de-
zembro

Ed Marte é um ator e performista 
que trabalha também como educa-
dor social junto a adolescentes que 
estejam cumprindo medidas so-
cioeducativas. Ele acredita na arte 
como possibilidade de transforma-
ção do olhar sobre o mundo. Na 
visão dele, ao se vestir de mulher, 
está apenas exercendo a liberdade 
de usar roupas do universo femini-
no ou do masculino. Considera-se 
de gênero livre, sem definição.

Fatinha Pinheiral/RJ – no ar em 4 de 
janeiro de 2016
Como ela mesma se define, Fatinha 
do Jongo é uma mulher negra, guer-
reira, jongueira, educadora, mãe e 
religiosa. É professora de jongo em 
uma escola pública, na ONG Casa 
do Jongo, e seu maior sonho é ver a 
comunidade negra, principalmente 
os jovens, com melhores expectati-
vas de vida e sendo cidadãos brasi-
leiros plenos. Através da dança, Fa-
tinha fala sobre a história do Jongo e 
do negro no Brasil.

Jacaré/RJ – no ar em 11 de janeiro 
de 2016
Jacaré dos Patins é um ex-fuzileiro 
naval apaixonado por patins, que 
faz performances de dança sobre 
patins e tem as ruas do Rio de Ja-
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neiro como principal palco e fonte 
de renda. Após seis anos morando 
fora, voltou para o Brasil a fim de 
divulgar o seu trabalho e já se apre-
sentou em diversos programas de 
TV. Hoje, o seu maior sonho é con-
seguir algum patrocínio que lhe dê 
condições de aprimorar o seu tra-
balho.

Pelé/RJ – no ar em 18 de janeiro de 
2016
Pelé Art é o idealizador de uma bar-
bearia ao ar livre, especializada em 
corte masculino, que faz todos os 
cortes da moda. O “Rei da Nava-
lha”, como é conhecido, começou 
cortando cabelo na favela do Gogó 
da Ema, em Guadalupe, Zona Nor-
te do Rio de Janeiro. Há nove anos 
mudou-se para uma rua estreita no 
mesmo bairro. Pele Art contribui 
ainda para que jovens do bairro te-
nham a oportunidade do primeiro 
emprego.

Sônia/RJ – no ar em 25 de janeiro 
de 2016
Sônia Baiana é uma obstinada Baia-
na de Acarajé, representante da 
Cultura Afro através do segmento 
da gastronomia. Ela busca meca-
nismos que deem oportunidade de 
fazer com que a rica cultura de an-
cestralidade, como a atividade de 
Baiana de Acarajé, seja reconhecida, 
respeitada e preservada. Veio morar 
no Rio de janeiro porque achou que 
Salvador estava pequeno demais 
para os seus sonhos.

Edgar Conservatória/RJ – no ar em 
1º de fevereiro de 2016
Edgard Vilela é professor e médico 
veterinário aposentado, que desen-
volve um trabalho de preservação 
da cultura brasileira em Conserva-
tória, sexto distrito do município de 
Valença, no estado do Rio de Janei-
ro. A região é conhecida como a ca-
pital das serenatas, que atualmen-
te são conduzidas por ele. Edgard 
mostra como as serenatas viraram 
a principal atração local.

Mônica/SP – no ar em 8 de feverei-
ro de 2016
Mônica Ulo é uma dubladora boli-
viana do Canal Cristão RIT engajada 
nas questões de direitos humanos e 
de imigrantes. Deixou a Bolívia para 
vir morar em São Paulo e, assim, 
poder se dedicar mais a sua família. 
Tem como ideologia de vida amar, 
ser feliz e aprender mais a cada se-
gundo que passa. Mônica apresenta 
a Feira dos Bolivianos na rua Coim-
bra e mostra um pouco da gastro-
nomia do seu país.

Ana Paula/RJ – no ar em 15 de feve-
reiro de 2016
Ana Paula Lisboa é coordenadora 
do projeto Agência de Redes para 
Juventude, no qual trabalha com o 
desenvolvimento de jovens de ori-
gem popular com o intuito de gerar 
uma nova massa crítica na cidade 
do Rio de Janeiro. Adora escrever 
poesias e já considera o hábito uma 
segunda profissão não remunerada. 
Pelas ruas do Centro do Rio de Ja-
neiro ela declama as poesias. 
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CANAL FUTURA
Coordenadora de Núcleo: Clarice Saliby
Coordenador Artístico: Clarice Saliby
Coordenadora de Produção: Joana Levy
Produtoras Assistentes: Bárbara Bergamaschi 
e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo

FICHA TÉCNICA 
Roteiro: André Tavares
Direção e Produção Executiva: Luis Lomenha
Direção de Fotografia: Rafael Eiras 
Assistência de Câmera: Naldinho Lourenço 
Pesquisa: Rafaela Baia, Marcio Pestana e Luis Lomenha
Coordenação de Produção: Vanessa Almeida
Produção: Bartira Andrade e Márcio Pestana
Figurino e Maquiagem: Bya Feliciano 
Edição: João Paulo Rodrigues
Assistente de Edição: Monica Barroso
Som Direto: Uerlem Queiroz
Correção de Cor: João Paulo Rodrigues
Abertura/Encerramento e Videografismo: 
Ricardo Graça
Trilha Sonora Original e Mixagem: Fernando Aranha
Financeiro: Mirian Machado e Elisabeth Guimarães
Comunicação: Mércia Britto, Luciana Rocha 
e Pedro Pachá 
Produtora realizadora: Jabuti Filmes

Extra | 13/11
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Mundo da Leitura

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

Através das aventuras de Gali-Leu e sua turma, o 
programa Mundo da Leitura incentiva o público infan-
til à leitura de forma lúdica e dinâmica em múltiplas 
linguagens como teatro de animação, contação de 
histórias, poesia, contos, lendas, brincadeiras com 
palavras (trava-línguas) e curiosidades, além de dicas 
culturais de músicas, filmes, histórias em quadrinhos 
e, é claro, livros para toda a criançada. Os persona-
gens Gali-Leu, Borralheira, Alice, Alberto, Ratazana e 
Reco-Reco vivem aventuras muito divertidas, dentro e 
fora dos livros. Vale destacar que esses personagens 
são bonecos, os protagonistas das histórias. Gali-Leu 
e Borralheira e seus filhotes Alice e Alberto vivem na 
casa do Mundo da Leitura, onde se divertem com os 
humanos Natália e Mil-Faces. Mas Ratazana e seu 
auxiliar Reco-Reco estão sempre à espreita, com suas 
tramas mirabolantes para destruir o Mundo da Leitura. 
O programa é produzido pela Universidade de Passo 
Fundo, por uma equipe interdisciplinar que envolve os 
cursos de Letras, Artes e Comunicação, Educação, 
Ciências Exatas e a UPFTV, canal de televisão afiliado 
do Canal Futura. 
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ELENCO:

Nathalia Brasil é graduada em Produção Cênica e em 
Artes Visuais pela Universidade de Passo Fundo. No pro-
grama Mundo da Leitura atua como apresentadora, pro-
dutora e faz a manipulação e voz da personagem Alice.

Cacá Sena é manipulador e construtor de bonecos. 
Criou e dirigiu os espetáculos: “Histórias e pré-his-
tórias”, “Bonecos Gigantes da Cidade” e “Teatro dos 
Seres Imaginários”. Já atuou no programa TV Colosso 
na Rede Globo. No programa Mundo da Leitura faz 
manipulação e voz do gato Gali-Leu e é responsável 
pela confecção dos novos bonecos.

Eliana Rodrigues Leite é graduada em Produção Cêni-
ca e em Educação Artística com Habilitação em Artes 
Plásticas. Desenvolve práticas leitoras como assisten-
te de criação no Centro de Referência de Literatura e 
Multimeios. Atua no programa Mundo da Leitura como 
produtora de arte e faz manipulação e voz da persona-
gem Ratazana.

Aniceia Dalto  é é graduada em Artes Visuais pela Uni-
versidade de Passo Fundo. Iniciou no programa Mundo 
da Leitura em 2013 e integra a equipe como produtora 
de arte, contadora de histórias e faz a manipulação e 
voz da personagem Borralheira.

Giancarlo Rotta de Camargo é formado em Educação 
Física pela Universidade de Passo Fundo. É também 
músico e ator. No programa Mundo da Leitura faz o 
personagem Mil-Faces e manipula e dubla os bonecos 
Reco-Reco e Alberto.

QUADROS:

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

OFICINA
Permite que a criança desenvolva atividades lúdicas 
através da produção criativa de elementos e objetos, 

visando ao desenvolvimento de habilidades nas áreas 
das artes plásticas, ciências, música, teatro e informá-
tica. Essas experiências permitem que a criança entre 
em contato com materiais de diferentes naturezas, 
fazendo com que ela também desenvolva o seu imagi-
nário e o senso criativo.

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

FIQUE ESPERTO 
Apresentar informações curiosas é o foco deste qua-
dro, que mostra, por exemplo, como acontece a for-
mação das cores, a gagueira infantil, como surgiu o hi-
p-hop, o cinema, os cuidados com a obesidade infantil. 
Além de visitas a instituições e grupos culturais como 
o Viramundos, um grupo de teatro que usa como palco 
um ônibus que percorre o País. Os temas abordados 
pelo quadro contemplam artes plásticas, ciência, infor-
mática, dança, teatro, literatura, entre outros.

LABIRINTO
O quadro propõe a solução de enigmas e charadas 
para serem desvendadas pelo Gali-Leu e pelos te-
lespectadores. Os enigmas são lançados pelo per-
sonagem Mil-Faces e são solucionados no episódio 
seguinte. 

OUTROS QUADROS
Parlendas, poesias, dicas de leitura e trava-línguas tam-
bém fazem parte do Mundo da Leitura, assim como o 
quadro “Com a Pulga Atrás da Orelha”, que é um quiz 
envolvendo os temas abordados no programa, e o qua-
dro “Correspondência”, que abre espaço para Gali-Leu 
ler os e-mails e as cartas dos telespectadores.
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Sinopses por episódio (28 x 26 minutos):

O Lobo e os Sete Cabritinhos – no ar em 13 de maio
Alice confere o “tema de casa” do Reco-Reco em um 
caderninho. Borralheira chega e surpreende Alice, per-
guntando o que ela está escrevendo. Será que Borra-
lheira vai descobrir que Alice está alfabetizando Reco-
-Reco? Assista à história “O Lobo e os Sete Cabritinhos” 
e aprenda na Oficina a fazer um carrinho flutuante. No 
Fique Esperto, saiba mais sobre o uso da voz.

João Bobo – no ar em 20 de maio
No Mundo da Leitura, Alberto e Alice jogam dominó e 
algumas crianças leem e desenham. Enquanto isso, 
Nati preenche a ficha de cadastro de leitura da Rataza-
na. E essa agora! O que será que Ratazana está traman-
do? Acompanhe a história “João Bobo” e aprenda com o 
Mil-Faces a fazer um boneco ginasta. No Fique Esperto, 
aventure-se com o rapel.

Jorinda e Joringel – no ar em 27 de maio
Ratazana acusa Borralheira de impedir os ratos de le-
rem no Mundo da Leitura. Nati, Alice e Alberto a defen-
dem. Borralheira acusa Ratazana de estar tramando al-
gum golpe com essa história de se inscrever no Mundo 
da Leitura e Ratazana ameaça denunciá-la por calúnia, 
injúria e difamação! Assista à história “Jorinda e Joringel” 
e aprenda na Oficina a fazer um jogo de garrafobol. No 
Fique Esperto, o tema é o taekwondo.

O Ferreiro e o Diabo – no ar em 3 de junho
Na toca dos ratos, Reco-Reco estuda o alfabeto e co-
meça a sentir fome. Ratazana chega com uma sacoli-
nha e ele fica entusiasmado, pensando que ela trouxe 

comida. Mas, na verdade, dentro da sacolinha está um 
livro, o “Código Penal”! Assista à história “O Ferreiro e 
o Diabo” e aprenda com o Mil-Faces a fazer papel mar-
morizado. No Fique Esperto, saiba mais sobre o uso de 
fones de ouvido.

O Irmão Caçula – no ar em 10 de junho
Reco-Reco se prepara para ir dormir e encontra o 
acróstico que a Alice fez para ele. Ele percebe que já 
consegue ler todos os versinhos sozinho, sem a ajuda 
de ninguém, e fica ansioso para contar para todo mun-
do! Acompanhe a história “O Irmão Caçula” e aprenda 
na Oficina a fazer um divertido vaga-lume. No Fique Es-
perto, saiba mais sobre a previsão do tempo.

Os Três Moços – no ar em 17 de junho
Diante do Mundo da Leitura, Nati, Mil-Faces, Alice, Al-
berto e crianças se divertem cantando “A árvore da 
montanha”. Reco-Reco chega e, escondido, fica espian-
do a brincadeira. Assista à história “Os Três Moços” e 
aprenda a fazer um dedoche de garrafinha na Oficina. 
No Fique Esperto, o tema são as danças tradicionais 
gaúchas.

O Homem Que Quis Laçar Deus – no ar em 24 de junho
No Mundo da Leitura, Reco-Reco entrega para Alice os 
versinhos que escreveu para ela. Alice fica muito feliz 
por ele estar lendo e escrevendo sozinho! Acompanhe 
a história “O Homem Que Quis Laçar Deus” e aprenda 
com Mil-Faces a fazer um divertido jogo da catapulta. 
No Fique Esperto, saiba como é feita a bala.

A Mulher Gaiteira – no ar em 1º de julho
Na toca dos ratos, Ratazana está debruçada sobre o 
“Código Penal” tentando encontrar a parte que fala so-
bre racismo. Ela acaba cochilando e, ao acordar, inter-
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roga Reco-Reco sobre o fato de ele saber o nome do 
livro que ela está lendo. Será que Reco-Reco vai contar 
para a chefe que já sabe ler e escrever? Assista à his-
tória “A Mulher Gaiteira” e aprenda na Oficina a fazer 
Cinco Marias. No Fique Esperto, saiba mais sobre o au-
torama.

Os Três Conselhos – no ar em 8 de julho
Para ajudar o Reco-Reco que está sem coragem de falar 
com Gali-Leu, Alice conta para o pai que o amigo apren-
deu a ler e a escrever. Acompanhe a história “Os Três Con-
selhos” e aprenda com o Mil-Faces a fazer um tratorzinho. 
No Fique Esperto, saiba como funciona um automóvel.

A Princesa Adivinha – no ar em 15 de julho
Alice liga para Reco-Reco para contar que já falou com 
Gali-Leu sobre o fato de ele estar lendo e escrevendo. 
Ratazana toma o telefone dele e acaba descobrindo a 
novidade. E agora, o que será que a Ratazana vai fazer 
com Reco-Reco? Assista à história “A Princesa Adivi-
nha” e aprenda a fazer massinha de modelar na Oficina. 
No Fique Esperto, saiba mais sobre tênis de mesa.

Os Bons Irmãos – no ar em 22 de julho
Ratazana repreende Reco-Reco por ele não tê-la con-
sultado sobre sua alfabetização e por ter procurado 
Alice como professora, quando já tinha uma professora 
muito mais qualificada em casa: ela mesma! Acompa-
nhe a história “Os Bons Irmãos” e aprenda na Oficina a 
fazer dedoche de papel. No Fique Esperto, saiba mais 
sobre flauta doce.

Os Carneirinhos de Panúrgio – no ar em 29 de julho
No Mundo da Leitura, Nati, Mil-Faces, Borralheira, Ga-
li-Leu, Alice, Alberto e algumas crianças preparam uma 
festa para parabenizar o Reco-Reco pela sua alfabeti-
zação. Que bacana essa homenagem para o Reco-Re-
co! Assista à história “Os Carneirinhos de Panúrgio” e 
na Oficina aprenda a fazer um divertido bilbosapo. No 
Fique Esperto, saiba como funciona uma estação de 
tratamento de efluentes.

Turma do Gali-Leu 21 – parte 1 – no ar em 5 de agosto 
e parte 2 – no ar em 12 de agosto
Ratazana preenche ficha no Mundo da Leitura. Após 
brigar com a Borralheira e ser ofendida por esta, Rata-
zana decide denunciá-la na justiça. Para isso, Ratazana 
põe-se a estudar o Código Penal, sem muito sucesso, 
e então contrata os serviços de um advogado. Reco-
-Reco, finalmente, aprende a ler e escrever, após longo 
período de estudos e exercícios monitorados de perto 
pela Alice. Então, Reco-Reco escreve seu primeiro texto 
em homenagem à amiga que o alfabetizou.

Especial 10 anos do Mundo da Leitura no Canal Futura 
– no ar em 11 de novembro
Acompanhe o episódio especial dos 10 anos do progra-
ma Mundo da Leitura no Canal Futura, com a partici-
pação das crianças vencedoras do Concurso Cultural 
“Viagem ao Mundo da Leitura”. Fique ligadinho na his-
tória “O Voo do Espantaves” e aprenda com o Mil-Faces 
a fazer um chapéu maluco.

Namauê – no ar em 18 de novembro
Na toca dos ratos, Ratazana acorda, se olha no espe-
lho e leva um susto. Reco-Reco acorda e pergunta se 
ela viu alguma assombração. O que será que assustou 
a Ratazana? Acompanhe a história “Namauê” e na Ofi-
cina aprenda a fazer um divertido cavalinho. No Fique 
Esperto, saiba como é feito o iogurte.

O Rei da Sebe e o Urso – no ar em 25 de novembro
Nati chega com o jornal Pombo Correio e mostra para 
Gali-Leu e Borralheira manchete estampada com a foto 
da Ratazana. Qual será a notícia? Assista à história “O 
Rei da Sebe e o Urso” e aprenda com o Mil-Faces a fa-
zer uma divertida peteca. No Fique Esperto, saiba mais 
sobre a bicicleta.

O Mingau Doce – no ar em 2 de dezembro
Reco-Reco chega na toca dos ratos com o jornal Pom-
bo Correio e mostra para Ratazana a notícia em que ela 
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declara que foi vítima de racismo no Mundo da Leitura. 
Ele pergunta para a Chefinha se isso é verdade e ela 
afirma que sim. E essa agora? O que a Ratazana está 
planejando? Acompanhe a história “O Mingau Doce” e 
aprenda a fazer uma ampulheta na Oficina. No Fique 
Esperto, o tema é o clarinete.

O Pobre Jovem Moleiro e o Gatinho – no ar em 9 de 
dezembro
Alice e Alberto retornam da escola e Borralheira corre 
abraçá-los. Os filhotes estranham a atitude ansiosa da 
mãe e ela explica que estava preocupada com eles por 
causa da notícia que saiu no jornal, onde a Ratazana 
a acusa de racismo. Assista à história “O Pobre Jovem 
Moleiro e o Gatinho” e aprenda na Oficina a fazer um 
brinquedo de pescaria. No Fique Esperto, conheça a 
Sala Futura de Passo Fundo.

A Clara Luz do Sol Revelará para o Dia – no ar em 16 
de dezembro
Reco-Reco está fazendo a faxina na toca dos ratos, 
quando escuta o ruído do jornal sendo deixado pelo 
entregador. Reco-Reco lê a manchete em que a Bor-
ralheira nega a acusação de discriminação racial. Qual 
será a reação da Ratazana ao ler essa notícia? Acompa-
nhe a história “A Clara Luz do Sol Revelará para o Dia” 
e aprenda com o Mil-Faces a fazer uma deliciosa mas-
sinha de modelar comestível. No Fique Esperto, saiba 
mais sobre análise da água.

A Velha na Floresta – no ar em 23 de dezembro
A repórter Bianca do jornal Pombo Correio chega à toca 
dos ratos para entrevistar a Ratazana e tentar esclare-
cer as declarações da Borralheira sobre o envolvimen-
to dela em uma série de malfeitos. Assista à história 
“A Velha na Floresta” e aprenda na Oficina a fazer um 
barquinho de caixa de leite. No Fique Esperto, o tema 
são os anfíbios.

O Leão e o Sapo – no ar em 30 de dezembro
No Mundo da Leitura, Reco-Reco está “mergulhado” na 
leitura de um dicionário. Alice chega e Reco-Reco conta 
que a Ratazana está dando mais uma entrevista para o 
jornal e que é melhor avisar a Borralheira para ela não 
ser apanhada de surpresa. Acompanhe a história “O 

Leão e o Sapo” e aprenda com o Mil-Faces a fazer um 
cata-milho. No Fique Esperto, saiba mais sobre primei-
ros socorros.

O Cordeirinho e o Peixinho – no ar em 6 de janeiro 
de 2016
Alberto se surpreende quando Alice conta que o Reco-
-Reco esteve no Mundo da Leitura e levou vários livros 
para ler em casa. Borralheira chega e Alice avisa a mãe 
que a Ratazana vai conceder outra entrevista ao jornal. 
Assista à história “O Cordeirinho e o Peixinho” e apren-
da na Oficina a fazer um boneco de papelão. No Fique 
Esperto, saiba mais sobre ovelhas.

O Pinto Pelado – no ar em 13 de janeiro de 2016
Na toca dos ratos, Reco-Reco lê “As moedas-estrelas” 
dos Irmãos Grimm. Ratazana chega e encontra ele cho-
rando. Será que o Reco-Reco se emocionou com a his-
tória? Acompanhe a história “O Pinto Pelado” e apren-
da na Oficina a fazer um divertido soprador de bolhas. 
No Fique Esperto, saiba mais sobre adoção de animais 
abandonados.

O Rei Andrada – no ar em 20 de janeiro de 2016
Nati chega com o jornal Pombo Correio com a entre-
vista recente da Ratazana para mostrar para os gatos. 
Quais serão as novas denúncias que ela levantou con-
tra a Borralheira? Assista à história “O Rei Andrada” e 
aprenda com o Mil-Faces a fazer um fantoche de origa-
mi. No Fique Esperto, o tema é a energia solar.

A Sapa Casada – no ar em 27 de janeiro de 2016
Na toca dos ratos, Reco-Reco lê o jornal Pombo Correio 
com a recente entrevista da chefinha. Ratazana está ra-
diante por ter falado que o Gali-Leu a namorou antes 
de conhecer a Borralheira. Enquanto isso, Gali-Leu e 
Borralheira conversam sobre as mentiras da Rataza-
na. Acompanhe a história “A Sapa Casada” e aprenda 
na Oficina a fazer um marca-página. No Fique Esperto, 
conheça um projeto de ciclismo para pessoas com de-
ficiência visual.

Turma do Gali-Leu 21a – parte 1 – no ar em 3 de feverei-
ro de 2016 e parte 2 – no ar em 10 de fevereiro de 2016
Ratazana contrata um advogado e denuncia Borra-
lheira à justiça, por crime de racismo. O caso acaba 
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vazando para a imprensa, e Ratazana e Borralheira 
travam uma guerra de versões sobre os fatos através 
das páginas do jornal Pombo Correio. Reco-Reco se 
cansa de ser humilhado pela Ratazana, que vive zom-
bando de sua pouca inteligência, e se lança à leitura 
desordenada de toda sorte de livros. Alice e Alberto 
percebem a aflição do amigo, e buscam orientá-lo em 
suas leituras.

FICHA TÉCNICA
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO/RS
Voz e Manipulação de Bonecos: Cacá Sena – Gali-Leu, 
Aniceia Daltoé – Borralheira, Giancarlo Camargo – Re-
co-Reco e Alberto, Eliana Rodrigues Leite – Ratazana 
e Nathália Brasil – Alice 
Elenco de Apoio: Aniceia Daltoé, Carlos Teston, Eliana 
Leite, Inês Moretti, Jonathas Köche, Milena Hartmann 
e Monique Tartas
Roteiro e Consultoria: Paulo Becker
Direção: Carlos Teston
Direção de Fotografia e Câmera: Leonardo Gobbi
Produção: Natália Brasil, Raquel Tramontini,  
Aniceia Daltoé e Eliana Leite
Pesquisa: Eliana Teixeira, Elisângela de Mello 
e Lisandra Blanck
Cenografia: Paulo Balardim 
Edição e Finalização: Alessandro Lorenz
Criação e Confecção dos Bonecos: Paulo Balardim 
e Maria Goreti Betencourt
Produção de Arte: Eliane Leite e Aniceia Daltoé
Equipe Técnica: Anderson Leiria, Sérgio Toscan,  
Júlio Meira e Luís Eduardo de Quadros 
Trilha Sonora Original: Paulo Becker, Sandro Cartier 
e Humberto Gessinger
Letras das Canções: Paulo Becker
Supervisão UPFTV: Taís Rizzotto 
Gerente Executivo de Comunicação UPF:  
Cristiano Mielczarski Silva
Coordenação do Centro de Referência de Literatura  
e Multimeios – Mundo da Leitura: 
Tania M. K. Rösing 

CANAL FUTURA
Coordenadora de Núcleo: Clarice Saliby
Coordenador Artístico: Marcio Motokane
Videografismo: Herbert Cohn e Jean-Marc Billard
Coordenadora de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: André Libonati
Produtoras Assistentes: Bárbara Bergamaschi  
e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo

Consultoria: Paulo Becker graduou-se em Letras pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre 
e doutor em Teoria da Literatura pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul. Desde 1997, 
leciona na Universidade de Passo Fundo, onde partici-
pa como roteirista e consultor da criação do programa 
Mundo da Leitura. Publicou livros de ensaio, poesia e 
literatura infantil e tem artigos publicados em revistas 
especializadas em literatura.
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“O Mundo da Leitura está no ar…” Já diz a musiquinha 
favorita da turma do Gali-Leu! E nessa quarta-feira, dia 
11, o programa é ainda mais especial. Para comemorar 
os dez anos do Mundo da Leitura na telinha do Futura, 
Mil Faces, Natália e toda a trupe receberam dois con-
vidados ilustres no programa: os pequenos Davi Fran-
cisco Teixeira, de 9 anos, e Maria Helena Alves, de 8! 
Eles foram os vencedores do Concurso Cultural Via-
gem ao Mundo da Leitura, que selecionou os melhores 
desenhos enviados e premiou seus autores com uma 
viagem até o Rio Grande do Sul para conhecer os per-

sonagens e o estúdio onde a atração é gravada, na Uni-

versidade de Passo Fundo.

Davi é da Bahia e Maria Helena é do Ceará. Acompa-

nhados da família, eles viajaram por muitas horas até 

chegar a Passo Fundo, mas valeu a pena! A gravação foi 

muito divertida, com direito a oficinas e passeios pelo 

campus da UPF com os nossos convidados especiais. 

Agora é só ficar ligadinho no episódio comemorativo, 

que apresenta a história “O voo do Espantaves” e ainda 

ensina a fazer um chapéu maluco com Mil-Faces!

MUNDO DA LEITURA COMEMORA  
10 ANOS COM CONVIDADOS ESPECIAIS
Publicado originalmente em www.futura.org.br

POR BRUNA VENTURA, ANALISTA DE MÍDIAS DIGITAIS

Diário do Nordeste | 8/5 O Dia | 13/5
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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 hu-
manos na faixa Mundo.doc. Documentários inéditos e 
exclusivos redescobrem nosso passado, decifram len-
das e mitos de povos que vivem em diferentes partes 
do planeta e celebram a diversidade humana.

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

NEGROS NA AMÉRICA LATINA 
A América Latina é frequentemente associada a muita 
música, aos pontos turísticos e ao Sol, mas cada um dos 
seis países apresentados na série “Negros na América La-
tina”, incluindo Haiti, República Dominicana, Cuba, Brasil, 
México e Peru, têm uma história secreta. Por detrás das 
histórias do colonialismo e da escravidão, o professor 
Henry Louis Gates Jr. descobre histórias de vida de pes-
soas marcadas pelas raízes africanas. 
Classificação indicativa: livre

Sinopses por episódio (54 minutos):

Peru e México – no ar em 1º de janeiro
O episódio explora a história quase que desconhecida 
do número significativo de pessoas negras enviadas a 
esses países ainda nos séculos XVI e XVII e a diversi-
dade de cultura que seus descendentes deixaram em 
Vera Cruz, no Golfo do México, região do oceano Pacífi-
co, e em Lima, capital do Peru.

Haiti e República Dominicana – no ar em 8 de janeiro
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O episódio fala sobre a origem da primeira república de 
negros da história. Na República Dominicana, o profes-
sor Gates analisa a forma como a história conturbada do 
país com o Haiti pode esclarecer algumas noções sobre 
classificação racial.

Cuba – no ar em 15 de janeiro
O episódio estuda como a cultura, a religião, a política e a 
música desse país estão indissociáveis à enorme quanti-
dade de trabalho de escravos importados para produzir 
uma enorme lucratividade durante o século XIX, com 
a indústria de açúcar. O episódio traz também como a 
questão de raça e de racismo tem sido tratada desde a 
Revolução Comunista de Fidel Castro, em 1959.

Brasil – no ar em 22 de janeiro
O episódio aprofunda-se por detrás da imagem do car-
naval para descobrir como essa “nação arco-íris” vai ca-
minhando rumo ao seu legado como a maior economia 
de trabalho escravo do mundo.

FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Henry Louis Gates
Distribuição: PBS
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 2011

indústria do clareamento de pele. Uma Questão de Cor 
leva os espectadores a uma viagem reflexiva e surpre-
endente até o ponto central dessa questão social dolo-
rosa e profunda, que não envolve apenas a aparência, 
mas também classe, gênero e geografia.
Classificação indicativa: livre
Duração: 57 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Vic Sarin
Produção: Tina Pehme, Kim C. Roberts e Selwyn Jacob
Distribuição: National Film Board of Canada (NFB)
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2013

UMA QUESTÃO DE COR – no ar em 29 de janeiro
Este documentário, produzido pelo diretor e cineasta 
Vic Sarin, é uma investigação pessoal e global sobre os 
aspectos históricos e atuais da discriminação dentro 
de uma etnia, com base nas diferenças do tom da pele. 
Sarin viaja o mundo para discutir essa questão social 
complexa, incluindo um empresário filipino, cujo negó-
cio cresceu vertiginosamente por causa da bilionária 

CHI – no ar em 5 de fevereiro
A cineasta Anne Wheeler e o ator Babz Chula decolam 
para o sul da Índia. Armados apenas com uma câmera, 
alimentam a esperança de fazer um filme sobre um tra-
tamento aparentemente milagroso, mas ainda pouco 
conhecido, para o câncer.
Classificação indicativa: 10 anos
Duração: 59 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Anne Wheeler
Produção: Yves J. Ma
Distribuição: National Film Board of Canada (NFB)
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2013
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GRANDES ESCRITORES: JORGE LUIS BORGES – no 
ar em 12 de fevereiro
O documentário aborda a vida e a obra de Jorge Luis 
Borges (mais a vida do que a obra), escritor argentino 
que é considerado um dos grandes literatos do sécu-
lo XX, tendo influenciado diversos autores pelo mun-
do todo. Apesar de ter se dedicado à literatura desde 
criança, Borges conheceu a fama apenas depois dos 
60 anos, quando já estava cego e escrever novas obras 
havia se tornado um desafio. O interesse pelos livros 
foi estimulado pelo pai, que era advogado e sempre so-
nhou em se tornar escritor. Borges se mudou com a fa-
mília para a Europa e cresceu na Suíça, tendo passado 
a Primeira Guerra Mundial em solo europeu. Ele diz que 
a experiência possibilitou-lhe redescobrir Buenos Aires, 
pois, tendo saído e voltado ao próprio país, ele pôde en-
xergá-lo com mais clareza. A cidade se tornaria um dos 
grandes personagens de suas obras.
Classificação indicativa: livre
Duração: 48 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Philippe Molins
Produção: Café Productions
Distribuição: Lagardère Entertainment Rights
País de origem: França
Ano de Produção: 1999

ATANASOFF: PAI DO COMPUTADOR – no ar em 19 
de fevereiro
Invenções significativas tendem a fazer seus criadores 
famosos. A maioria das pessoas sabe quem inventou o 
telefone, a lâmpada e o avião. Mas e quanto ao compu-
tador digital? Quem inventou um dos dispositivos mais 
importantes da história da humanidade?
Classificação indicativa: Livre
Duração: 46 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Mila Aung-Thwin e Daniel Cross
Distribuição: National Film Board of Canada (NFB)
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2012

FLORESTA TROPICAL, O LIMITE DO ESPLENDOR – 
no ar em 26 de fevereiro
Inspirado por sua relação com o ancião Kwaxkwaka’wa-
kw, o cineasta embarca em uma jornada cinemato-
gráfica por uma antiga floresta localizada na costa do 
Pacífico, no Canadá. Guiado pela paixão e a determi-
nação de honrar a realidade, Boyce viaja para o ponto 
mais remoto da ilha de Vancouver, através de um dos 
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desmatamentos mais intensos do planeta, para um 
deserto que está à beira da extinção. Enormes árvores 
prosperam ao longo das margens de um rio antigo, exi-
bindo diversas formas, como nas florestas temperadas. 
É uma jornada evocativa, que mostra o contraste entre 
as práticas realizadas há dez mil anos pelos primeiros 
habitantes da região e as atuais.
Classificação indicativa: 10 anos
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Richard Boyce 
Produção: Richard Boyce e Daniel Cross
Distribuição: National Film Board of Canada (NFB)
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2011

FICHA TÉCNICA
Direção: Denis Belliveau
Produção: Eva Anisko, Denis Belliveau, Lisa Taylor 
Belliveau, Tom Casciato, Emir Lewis, Josh Nathan, 
Francis O’Donnell, Stephen Segaller e Yorgo Statho-
poulos
Distribuição: PBS
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 2008

SEGUINDO OS PASSOS DE MARCO POLO – no ar em 
5 de março
Narra a viagem de dois aventureiros – Belliveau, um fo-
tógrafo de casamentos, e O’Donnell, um artista e ex-
-fuzileiro naval – quando estes se propõem a seguir a 
rota histórica de Marco Polo. O documentário, que é ao 
mesmo tempo uma história de viagem, aventura e de 
uma jornada entre amigos, tece imagens desse desa-
fio muitas vezes perigoso que a dupla encara com base 
nas descrições e nas experiências de Marco Polo. Enri-
quecido com as fotografias premiadas de Belliveau, o 
programa retrata os altos e baixos conforme eles vão 
seguindo os passos planejados, buscando ver o que 
Marco Polo viu e sentir o que ele deve ter sentido.
Classificação indicativa: Livre
Duração: 56 minutos

IDADES DA MODA – no ar em 12 de março
Distante do glamour das passarelas, as pessoas se re-
cordam das influências e da roupa que usavam quando 
crianças. 
Resgatando álbuns muitas vezes esquecidos, elas nos 
mostram de fotos preto e branco até as digitais, pas-
seando por diversos suportes para nos falar de moda 
como um estilo de vida. Esse mergulho nos universos 
pessoais nos revela as diferentes visões de mundo 
como expressão da diversidade cultural brasileira.
Idades da Moda é um documentário investigativo de 
caráter humano destinado aos interessados em moda 
e comportamento no Brasil contemporâneo.
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcelo Machado e Gilmar Moretti
Produção: Laura Pedri Pereira
Distribuição: Escritório de Cinema
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2014
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HISTÓRIAS DO MUNDO 
A série Histórias do Mundo traz documentários premia-
dos e relevantes para o público de todas as partes do 
planeta. A curadoria ficou sob a responsabilidade de 
alguns dos principais produtores executivos e profissio-
nais da área documental e representa uma combinação 
de importantes temas atuais: questões políticas e de 
direitos; experiências humanas; jornalismo; criativida-
de; e religião. A narrativa convincente e o talento para 
fazer cinema são fundamentais, mas a série tem tam-
bém como objetivo contar histórias que representam 
regiões geográficas e características culturais diversas. 
Histórias do Mundo está sendo transmitida para mais 
de 200 países e territórios, com expectativa de atingir 
milhões de pessoas ao redor do mundo.

Distribuição: Why Foundation

Sinopses por episódio (45 minutos):

O Homem do Caiaque – no ar em 25 de junho
O documentário australiano, originalmente chamado 
Solo, foi produzido para a National Geographic. O Ho-
mem do Caiaque é a versão reduzida para TV. Trata-se 
do registro sobre a tentativa de Andrew McAuley tornar-
-se a primeira pessoa a atravessar de caiaque da Austrá-
lia até a Nova Zelândia, cruzando 1.600km de um dos 
oceanos mais perigosos do planeta. A viagem não chega 
ao fim. Quase ao final da jornada, as autoridades marí-
timas recebem o pedido de socorro do navegador, mas 
não conseguem salvá-lo.
Classificação indicativa: 10 anos
Direção: David Michôd
Produção: Jennifer Peedom
Ano de produção: 2008

Filhos da Perdição – no ar em 2 de julho
Documentário norte-americano registra a história de 
três adolescentes que saíram da comunidade mórmon 
em que viviam. A Igreja Fundamentalista de Jesus Cris-
to dos Últimos Dias, liderada por um autoproclamado 
profeta, defendia a poligamia dos homens e obrigava os 
membros da comunidade a viverem sobre severas res-
trições e isolamento do mundo. O documentário conta 
sobre a saída dos três jovens desse contexto e as con-
sequências da experiência religiosa e familiar traumáti-
ca em suas vidas. 
Classificação indicativa: 12 anos
Direção: Tyler Measom e Jennilyn Merten
Produção: Tyler Measom, Jennilyn Merten e Julie Goldman
Ano de produção: 2010

Em Memória de David Kato – no ar em 9 de julho
O filme documenta a luta do movimento LGBT em Ugan-
da contra a homofobia e contra a proposta apresentada 
ao parlamento do país que estabelece a prisão e a pena 
de morte para homossexuais. O documentário centrali-
za-se na figura de David Kato, primeiro homossexual pu-
blicamente assumido em Uganda, e seu trabalho pelos 
direitos da comunidade gay até sua morte por assassi-
nato em 2011. A repercussão do crime no mundo foi re-
levante para a reprovação da proposta homofóbica no 
parlamento, pressionado pela comunidade internacional 
e por organismos de defesa dos direitos humanos. 
Classificação indicativa: 12 anos
Direção: Katherine Fairfax Wright e Malika Zouhali-
-Worrall
Produção: Malika Zouhali-Worrall
Ano de produção: 2012
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Quando o Amanhã É Incerto – no ar em 16 de julho
O documentário originalmente chamado Give up To-
morrow conta a história de Paco Larrañaga, acusado e 
condenado à morte injustamente pelo estupro e o as-
sassinato de duas jovens nas Filipinas. Apesar das con-
tradições nas investigações policiais e das mais de 40 
testemunhas que atestam a presença de Paco em uma 
ilha a quilômetros do local do crime no momento em que 
ocorreu, a acusação foi mantida. A mobilização pela anu-
lação da pena de Paco fora das Filipinas levou o governo 
local a abolir a pena de morte no país, mas Paco conti-
nua preso numa penitenciária na Espanha, onde também 
tem cidadania e para onde foi transferido. 
Classificação indicativa: 10 anos
Direção: Michael Collins e Marty Syjuco
Produção: Marty Syjuco
Ano de produção: 2011

O Maior Restaurante Chinês do Mundo – no ar em 23 
de julho
Documentário sobre a história e a rotina do maior res-
taurante chinês do mundo, um estabelecimento com 
números de proporções gigantes: 1.000 funcionários, 
5.000 mesas e toneladas de comida por dia. Por meio 
do registro da rotina do restaurante, dos relatos da pro-
prietária e de empregados aparecem as contradições e 
as peculiaridades da China moderna. 
Classificação indicativa: Livre
Direção: Weijun Chen
Produção: Lawrence Elman
Ano de produção: 2008

Inimigos do Povo – no ar em 30 de julho
O documentário é resultado de 10 anos de entrevistas 
e investigações do jornalista Thet Sambath sobre o ge-
nocídio de quase 2 milhões de pessoas durante o re-
gime comunista do Khmer Vermelho no Camboja, que 
teve entre as vítimas os pais e o irmão do diretor. 
Classificação indicativa: 16 anos
Direção: Rob Lemkin e Thet Sambath
Ano de produção: 2009

Revolução Particular – no ar em 6 de agosto
Documentário sobre a trajetória de Jiovana Navias, de-
putada boliviana eleita representando 250 mil mulhe-
res desempregadas e na extrema pobreza, em 2005, 
mesmo ano em que Evo Morales chega pela primeira 
vez à presidência da Bolívia. Por meio da turbulenta his-
tória de Jiovana, o filme registra as conquistas sociais e 
as tensões do governo de Evo Morales. Jiovana elege-se 
com a promessa de emprego para as mulheres que re-
presenta. Contudo, não consegue cumprir seu objetivo 
por dificuldades políticas e acusações de corrupção que 
a levaram à cadeia. O filme documenta os conflitos da 
deputada com seu eleitorado e as realizações do gover-
no de Evo, que chegou ao terceiro mandato em 2014. 
Classificação indicativa: 10 anos
Direção: Rodrigo Vazquez
Ano de produção: 2014

O Beijo de Putin – no ar em 13 de agosto
Documentário sobre a experiência de Masha Drokova 
como integrante do Nashin, movimento jovem de apoio 
ao governo do presidente Vladimir Putin. Apesar da au-
todefinição como organização democrática e antifas-
cista, as manifestações e os posicionamentos do grupo 
são de extrema agressividade simbólica com oposito-
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res do governo. O filme registra a trajetória de Masha, 
que participa do grupo dos 16 aos 19 anos de forma 
acrítica e com idolatria ao presidente Putin. Porém, o 
contato com jornalistas opositores ao Kremlin e o aten-
tado contra um deles, Oleg Kashin, fazem com que a jo-
vem reveja seus posicionamentos e deixe o movimento, 
apesar de se manter apoiadora do governo. 
Classificação indicativa: 12 anos
Direção: Lise Birk Pedersen
Produção: Helle Faber
Ano de produção: 2011

Meu Afeganistão – no ar em 20 de agosto
Documentário originalmente chamado My Afghanistan 
– Life in the Forbbiden Zone produzido com imagens 
captadas pelos próprios civis afegãos com aparelhos 
celulares. O diretor dinamarquês Nagieb Khaja, por 
acreditar que o Ocidente toma decisões acerca do Afe-
ganistão baseado em visões homogêneas e preconcebi-
das, decide pedir a 30 cidadãos afegãos para gravarem 
imagens sobre o país. Como resultado, há um conjunto 
de registros sobre diversos temas como violência, edu-
cação e cultura a partir de cenas do cotidiano dos pró-
prios moradores do local. 
Classificação indicativa: 10 anos
Direção: Nagieb Khaja
Produção: Lise Lense-Møller e Henrik Grunnet
Ano de produção: 2012

Mulheres no Campo de Batalha – no ar em 27 de agosto
Depoimento de seis mulheres sobre suas experiên-
cias no exército de Israel, único lugar no mundo onde 
há serviço militar compulsório para mulheres. O filme 
reúne seus relatos pessoais durante o período em que 
serviram no território da faixa de Gaza. 
Classificação indicativa: 12 anos
Direção e Produção: Tamar Yarom
Ano de produção: 2007

OPERAÇÃO MUDANÇA

Série de 10 documentários que falam sobre como 
transformar o mundo num lugar melhor. Para isso, a 
cada semana, uma família, com uma equipe de volun-
tários da Starkey Hearing Foundation, uma organização 
global sem fins lucrativos que fornece aparelhos audi-
tivos gratuitos para aqueles que precisam, é acompa-
nhada por celebridades e filantropos para resolver al-
guns dos problemas mais difíceis que assolam nosso 
mundo de hoje. 

Liderados por Steven Sawalich e Starkey cofundado-
res, Bill e Tani Austin, voluntários se juntam para traba-
lhar com diferentes organizações pelo mundo, no senti-
do de capacitar a comunidade para resolver problemas 
locais. A ideia é estar na comunidade e contribuir, seja 
com trabalho, doações ou capacitações.
Classificação indicativa: livre
Duração: 42 minutos

Haiti – no ar em 3 de setembro
Três anos depois de um dos terremotos mais terríveis já 
registrados, a equipe fica cara a cara com uma nação lu-
tando para sobreviver e ajuda as pessoas a reconstruir 
suas vidas. No acampamento improvisado na cidade de 
Porto Príncipe vive Fritz, um homem que perdeu a es-
posa no terremoto e agora é pai solteiro de dois filhos. 
Fritz luta para sustentar os filhos e amarra-se a eles 
durante a noite, porque teme que sejam sequestrados e 
vendidos nas ruas. A oeste de Porto Príncipe, na cidade 
de Jacmel, vive Josette, uma mulher que ainda está se 
recuperando da morte do filho, logo após o terremoto. 
O empreendedor Bill Rancic tem um compromisso com 
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Josette e está voltando à cidade para, com a ajuda da 
equipe, cumprir a promessa de construir uma casa nova 
para ela e sua família. Bill Austin se reúne com a estilis-
ta Donna Karan e representantes de sua fundação Zen 
Urbano para conhecer as oportunidades que eles estão 
oferecendo para os artesãos do Haiti. Karan tem uma 
conexão especial com um menino local com problemas 
de audição e espera que Bill Austin possa ajudá-lo a ou-
vir novamente os sons da vida. Em Cité Soleil (favela 
mais pobre do Hemisfério Ocidental), a atriz Maria Bello 
e a organização sem fins lucrativos We Advance (cofun-
dada por Maria) estão ajudando àqueles que precisam 
de saúde, educação e capacitação. Devido à relação 
que Maria estabeleceu com essa comunidade, ela con-
seguiu trazer Bill e Tani Austin para conhecer o bairro. O 
presidente Martelly visita a equipe para fazer um anún-
cio especial sobre educação.

Israel e Palestina – no ar em 10 de setembro
Presa na fronteira entre dois territórios em guerra, a 
equipe experimenta a tensão entre Israel e Palesti-
na. O cantor, músico e ator Harry Connick Jr. e a filha 
juntam-se à equipe, em Tulkarem, onde palestinos e 
israelenses se unem pela primeira vez para ajudar um 
menino com problemas de audição. Ao trabalhar com a 
organização sem fins lucrativos Parents Circle Families 
Forum, encontramos ativistas pela paz de Israel e da 
Palestina, que se esforçam para cultivar o entendimen-
to entre aqueles cujas vidas estão limitadas por uma 
parede. O palestino Mazen Faraj – que no passado já 
experimentou o desejo de vingança depois de perder o 
pai – leva Steven e Bill a um campo de refugiados pales-
tinos e os ajuda a compreender como as crianças vivem 
no campo e por que ainda têm esperança de paz no 
futuro. Depois de visitar o acampamento, Steven tenta 
unir as crianças de ambos os lados por meio do esporte 
e constrói, com a ajuda de Connick, um campo de fute-

bol na Palestina. Steven, Connick e a equipe logo perce-
bem que a segregação ali é maior do que imaginavam, 
quando se deparam com a ameaça de provocar uma 
guerra internacional. Bill e Tani Austin se reúnem com 
Bassam Aramin, um ex-terrorista palestino, inativo des-
de que perdeu a filha, que agora é o melhor amigo do is-
raelense Rami Elhanan. Rami e Bassam levam a equipe 
para uma reunião em que as pessoas testemunham o 
medo, a desconfiança e o ódio entre jovens palestinos e 
israelenses. Nesta viagem, a equipe aprende uma lição 
valiosa: o que à primeira vista pode parecer um fracas-
so pode, na verdade, ser um passo importante para se 
ouvir os sons da paz na região.

Tanzânia – no ar em 17 de setembro
A última tribo tradicional da África, os Masai, luta contra 
leões e hienas por um recurso natural: a água. Longe 
das conveniências modernas, nossa equipe trabalha 
com voluntários para obter o abastecimento de água 
para a região de forma sustentável. Para a empreita-
da, conseguem o apoio de estrelas da NFL, como Larry 
Fitzgerald, Greg Jennings, Tommie Harris, Ray Lewis e 
da organização sem fins lucrativos WorldServe. Fora do 
mundo do futebol, Tommie Harris tem se dedicado a 
dar apoio e inspiração a populações necessitadas. Após 
a perda da esposa, Ashley, em sua memória, ele está 
fazendo a diferença na Tanzânia, promovendo a cons-
trução de um poço para fornecer água para a aldeia de 
Loiborsoit. Steven e Carlos se reúnem com a líder da 
comunidade, Mama Maria, e, conhecendo sua história, 
a equipe descobre o desespero dessa comunidade por 
acesso à água. Mama Maria fala sobre as dificuldades 
que as mulheres enfrentam no dia a dia: andam horas 
a fio, arriscando a vida, em busca de água, sem garan-
tias de encontrá-la. Snejana, Carlos e Steven trabalham 
com WorldServe para construir uma nova escola e no-
tam como a educação está aumentando o valor, an-
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tes despercebido, das mulheres. Snejana mergulha na 
cultura local, assumindo o desafio de aprender a fazer 
uma joia tradicional com as mulheres Masai. Snejana 
sabe que pode lucrar com a venda destas belas pérolas 
e criar novas oportunidades para si e sua família. Esta 
antiga tribo está se valendo de alternativas modernas 
para manter seus valores tradicionais.

Colômbia – no ar em 24 de setembro
A equipe vai para uma das favelas mais perigosas de 
Bogotá, na Colômbia, e concentra seus esforços na 
construção de um centro comunitário para ajudar re-
fugiados da milícia de guerrilha, que temem por suas 
vidas, a trabalhar com reciclagem de garrafas plásticas. 
Aqui, a equipe trabalha junto com o ex-presidente Bill 
Clinton e a atriz Marlee Matlin, da organização sem fins 
lucrativos, Fundação Nukanti for Children. Entre os re-
fugiados, a equipe conhece Yuly, uma jovem de dezoito 
anos de idade, surda desde o nascimento. A família de 
Yuly espera que a equipe possa ajudá-la a ouvir pela pri-
meira vez. A equipe é apresentada a Yuly por Niousha 
Roshani, criador da Fundação Nukanti, que concentra 
seu trabalho no coração de uma das regiões mais vio-
lentas de Bogotá. A equipe descobre que a maioria da 
população dessa região chegou aqui praticamente com 
as roupas do corpo, aterrorizada pela violência dos car-
téis de drogas e das milícias armadas, que querem suas 
terras e ameaçam recrutar seus filhos. Eles se reúnem 
com Nohora Guerrero, um líder local, que tomou para 
si a responsabilidade de alimentar os vizinhos e de aju-
dar a cuidar das crianças, através de um projeto que 
ele mesmo improvisou. Eles também atendem adoles-
centes que escaparam por pouco da violência na região, 
mas que ainda estão em perigo. A equipe fica abalada 
com as histórias angustiantes e se sente ainda mais de-
terminada a fazer o que for preciso para ajudar o centro 
comunitário.

Líbano – no ar em 1º de outubro
Ao entrar numa Beirute destruída, cidade que já foi 
conhecida como a “Paris do Oriente Médio”, a equipe 
encontra um ambiente altamente tenso, em que as ex-
plosões de ônibus e os conflitos tornaram-se parte da 
vida cotidiana. Em meio à incerteza da constante ins-
tabilidade, um grupo de jovens skatistas se reúne para 
criar um espaço seguro, onde pessoas de todas as fés 
podem praticar o esporte. Steven conhece Elias Fayad, 
pai dedicado de um dos jovens skatistas que fundaram 
a Lebanese Skateboarding Association. Os parceiros da 
equipe e a LSA constroem uma pista de skate. Ao longo 
do caminho, eles encontram uma jovem skatista, Ame-
ena, que lidera um movimento para que as mulheres 
muçulmanas possam perseguir seus sonhos. Ameena 
convida Snejana a ir a sua casa. Lá, Snejana conhece 
um parente de Ameena que discorda da maneira como 
a jovem conduz sua vida. Bill e Tani Austin lideram uma 
missão para ajudar pessoas que perderam a audição 
em consequência do conflito. A equipe também está 
trabalhando com a Associação Ayadina, com o objeti-
vo de criar um espaço verde para crianças carentes e 
idosos, no bairro mais pobre do Líbano. A fundadora 
da Ayadina, Maya Najjar, conta com a ajuda das filhas, 
Zeina e Dana, em seus esforços para levar a educação 
artística para crianças e promover um ambiente onde 
idosos de todas as fés possam estar juntos, como uma 
comunidade. Steven descobre que o projeto pode não 
durar muito tempo, já que a construção de Ayadina está 
prestes a ser demolida. Steven se junta a Maya em um 
último esforço para salvar o único espaço deste tipo em 
todo o Líbano.

África do Sul – no ar em 8 de outubro
A equipe viaja para uma nação que, apesar de ter um 
rico patrimônio cultural e de ser conhecida por ser o 
berço de diversas espécies de animais selvagens, foi 
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devastada por uma epidemia de HIV e Aids e ainda se 
recupera economicamente de um longo período de 
regime de apartheid. Lá, colabora, junto com o em-
presário Sir Richard Branson, fundador da organiza-
ção sem fins lucrativos, Virgin Unite, na distribuição 
da medicação necessária para os pacientes de HIV e 
Aids, no Centro de Saúde Bhubezi, província de Mpu-
malanga, trazendo esperança de que há vida depois 
do diagnóstico da doença. Na clínica, eles se reúnem 
com Gideon e sua irmã Tintswalo, que perdeu a au-
dição devido à tuberculose. Snejana desenvolve uma 
conexão com os dois irmãos e é tocada pela devoção 
e pelo profundo amor de Gideon pela irmã. Além da 
clínica, Steven e a equipe trabalham com Lindsay e 
David, da Virgin Unite’s Ulusaba Pride’n Purpose, na 
preparação de uma horta para a comunidade e co-
nhecem Gift, uma mulher que cuida de 19 órfãos da 
Aids. Gift preparava as refeições para as crianças em 
uma cabana em ruínas e sem segurança. Ao construir 
a nova cozinha, a equipe se une aos órfãos e sente o 
espírito de família ressurgir. David leva Steven para 
conhecer Charity, uma órfã que luta para cuidar da 
filha e do irmão mais novo. Charity ajuda a comuni-
dade e ensina as pessoas sobre o HIV e a Aids. Ela 
tem grandes sonhos para si e para a comunidade, e 
Steven sente-se inspirado para ajudá-la a alcançar 
esses objetivos.

Malásia – no ar em 15 de outubro
Em Kuala Lumpur, capital e maior cidade da Malásia, 
um segmento da população tem sido considerado 
um fardo pela sociedade. A equipe luta para mudar 
essa percepção e criar oportunidades, enquanto in-
vestiga o que, de fato, as pessoas com deficiência 
podem fazer. Bill e Tani Austin encontram-se com 
Siew Chin Sia, fundador da organização sem fins lu-
crativos, Beautiful Gate Foundation, para ver como 
ela está capacitando as pessoas com deficiência para 

que elas possam levar uma vida plena e perfeitamen-
te integrada à sociedade. Em um evento esportivo 
patrocinado pela Beautiful Gate, Steven descobre um 
novo projeto que vai criar oportunidades de emprego 
para os membros dessa comunidade. Steven e um 
voluntário de nome Carlos juntam esforços para a re-
modelação de uma loja de artigos acessíveis aos de-
ficientes. Carlos atende Kelvin Leong, um jovem que 
sofreu um acidente de moto. Depois de lutar com sua 
deficiência, inspirado pela fundação, Kelvin continua 
a perseguir seus sonhos. Durante a construção, Ste-
ven descobre outra maneira de apoiar a organização 
de Siew Chin. Ras Adiba Radzi é a única locutora com 
deficiência do canal de notícias da Malásia e, com o 
apoio da Siew Chin, ela está lutando pela visibilidade 
de sua comunidade. Bill e Tani esperam ajudar a irmã 
de Ras a ouvir novamente. Bill e Tani também traba-
lham com Sir Elton John e David Furnish para ajudar 
um bebê órfão. O campeão de boxe Manny Pacquiao 
e seu time ajudam a espalhar a mensagem de amor e 
solidariedade através do mundo.

Etiópia – no ar em 22 de outubro
Mais de um milhão de etíopes sofrem de uma do-
ença nos pés – que poderia ser evitada –, chamada 
Podoconiosis (um tipo de elefantíase). Nos campos 
de terra vermelha recém-arados, os agricultores tra-
balham arduamente, sem sapatos para proteger os 
pés desta doença. Sharon Daly, presidente da Fun-
dação Mossy Foot, trabalha incansavelmente para 
ajudar os pacientes que chegam à sua clínica. Os as-
sistentes desta organização sem fins lucrativos são 
Bill, Tani, Steven e os voluntários Snejana e Carlos. 
Eles trabalham para superar o medo e o preconceito 
em torno da doença. Ao ajudar no tratamento de pa-
cientes, Steven atende Endrias Falso, que caminhou 
mais de uma hora para chegar à clínica. Endrias sabe 
que pode morrer se não tiver ajuda. Snejana reúne-
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outras formas de ajudar as crianças. Eles viajam para 
várias cidades indianas com o objetivo de dar mais de 
30 mil aparelhos de audição. Na viagem pelo norte 
da Índia, eles entregam as próteses auditivas a crian-
ças refugiadas com Sua Santidade o Dalai Lama.

Papua-Nova Guiné – no ar em 5 de novembro
A equipe viaja para a selva de Papua, Nova Guiné, 
para ajudar uma aldeia devastada por guerras tribais. 
Os parceiros da equipe, a organização sem fins lucra-
tivos, Touching The Untouchables, dirigida por Esther 
Silas, ficam chocados com o modo de vida dos mora-
dores. Durante a guerra, o povo Saviza perdeu mais 
de dois terços de sua população e foi atormentado 
por doenças, fome e incêndios, que destruíram todos 
os seus recursos. A equipe junta forças com Esther e 
Jesse Irie para ajudar o povo Saviza a reunir material 
para a construção de banheiros ao ar livre. Durante 
o trabalho, os Savizas contam suas comoventes ex-
periências de guerra. Penick, porta-voz da tribo, leva 
Steven para o lugar onde certa vez ele teve que atirar 
em um homem. Snejana e mulheres locais experi-
mentam um momento comovente, quando Snejana 
compartilha uma história muito pessoal de perda. 
Mais tarde, Steven, Carlos e Snejana, juntamente 
com os moradores, escalam uma colina para plantar 
árvores. É uma ocasião de alegria e uma esperança 
de prosperidade para as gerações futuras. Enquanto 
a equipe continua seus esforços em Saviza, Bill e Tani 
visitam uma tribo distante, onde acontece uma gran-
de festa em agradecimento aos aparelhos auditivos 
doados.

FICHA TÉCNICA
Direção: John Downer
Produção: Lorna Anozie
Distribuição: Electus International
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 2014

-se com Birkinesh, uma mulher que está tentando 
reconstruir a vida depois de lutar contra a Podoco-
niosis. Birkinesh faz um empréstimo e começa a tra-
balhar na criação de sua nova empresa, de fabrica-
ção e venda de pão Injera, um clássico local. Carlos 
trabalha com a aldeia para ajudar Woyze, uma viúva 
que perdeu tudo depois de contrair Podoconiosis. Ela 
agora vive em um barraco e é ameaçada por animais 
selvagens e pelo mau tempo. Enquanto isso, Steven 
ouve falar de um homem que sofre do pior caso de 
Podoconiosis já visto. Steven fica surpreso ao ver 
os filhos de Megiso andando sem sapatos e ajuda a 
alertar as crianças da região sobre como prevenir a 
doença.

Índia – no ar em 29 de outubro 
Na Índia, um país superpopuloso e de muita pobreza, 
a equipe fica chocada ao se dar conta do número es-
pantoso de crianças que vivem nas ruas: mais de 50 
mil somente em Délhi. Os parceiros do Operação Mu-
dança se juntam a Parvati Patni, diretor executivo do 
Salaam Baalak Trust, uma organização que alimenta 
e educa crianças de rua, protegendo-as dos perigos 
relacionados ao tráfico, sexo, drogas e trabalho in-
fantil. Com Parvati como guia, Steven e os voluntá-
rios vão às ruas de Nova Délhi para ver os problemas 
de perto. Carlos e Snejana encontram crianças de rua 
com menos de 8 anos que já perderam as esperanças 
de ir à escola. Steven conhece Parvina, de 12 anos, e 
seus irmãos mais novos, que estão desabrigados há 
seis meses e vasculham lixo para sobreviver. Parvati 
explica a necessidade de trazer essas crianças para 
locais seguros, onde podem ter acesso a alimenta-
ção e educação básica. Na esperança de tirar Parvina 
das ruas, Steven concorda em ajudar a construir um 
novo local e assume um segundo projeto: uma escola 
móvel para crianças que moram em bairros distantes 
e carentes. Enquanto isso, Bill e Tani Austin tentam 
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ANOS PERIGOSOS

Os nove documentários abordam uma série de eventos 
sociais, econômicos, culturais e até mesmo políticos 
que são afetados pela forte mudança climática que tem 
ocorrido na Terra nos últimos anos. Todos os episódios 
são conduzidos por personalidades do show business 
norte-americano, como Matt Damon, Jessica Alba e Ar-
nold Schwarzenegger, além de repórteres de renome. 
Eles vão atrás de histórias entrecruzadas que exempli-
ficam a temática do programa. 
Classificação indicativa: livre
Duração: 53 minutos

Estação Seca – no ar em 12 de novembro
A estreia desta série sobre os impactos humanos na 
mudança climática explora os efeitos devastadores da 
seca extrema e do desmatamento. Harrison Ford viaja 
para a Indonésia para investigar como a corrupção, a 
ilegalidade e o apetite insaciável do mundo pelo óleo 
de palma se combinam para destruir a paisagem e fa-
zer desse país um dos maiores emissores mundiais de 
gases de efeito estufa. De volta para os Estados Uni-
dos da América, Don Cheadle visita Plainview, no Texas, 
onde uma comunidade busca alternativas para sobrevi-
ver, em consequência da seca na região, ao fechamen-
to de uma indústria de embalagens de carnes, da qual 
dependia economicamente. Muitos atribuem a situação 
à vontade de Deus ou acreditam que seja parte de um 
ciclo natural. No entanto, Katharine Hayhoe – especia-
lista em clima e cristã – tem uma explicação muito dife-
rente. Thomas Friedman, vencedor do Prêmio Pulitzer, 
embarca na primeira das três viagens que fez ao Orien-
te Médio para examinar como as mudanças climáticas 
podem ser um fator de estresse em regiões em que a 

situação política é instável. A primeira parada: Síria.

Fim das Florestas – no ar em 19 de novembro
No segundo episódio da série, Harrison Ford continua 
sua investigação sobre os efeitos globais da indústria 
de óleo de palma e explora ainda mais a corrupção que 
tem devastado a paisagem indonésia, tornando o país 
um dos maiores emissores mundiais de gases de efeito 
estufa. Enquanto isso, o governador Arnold Schwar-
zenegger se junta a uma equipe de elite de bombeiros 
florestais na luta contra uma nova categoria de incên-
dios florestais, bem mais mortal, devido às mudanças 
climáticas. Nessa ação, descobrem, ainda, outro crimi-
noso acabando com as árvores em um ritmo ainda mais 
rápido do que os incêndios florestais.

Ameaças Climáticas – no ar em 26 de novembro
No episódio três, Chris Hayes, da MSNBC, cético quan-
to às mudanças climáticas; o deputado republicano 
Michael Grimm, que está há um ano em Staten Island, 
acompanhando a “supertempestade” Sandy; e o con-
servacionista M. Sanjayan viajam para os confins da 
Terra, incluindo a ilha do Natal, para conversar com al-
guns dos principais especialistas em clima do mundo e 
descobrir como eles coletam dados sobre o passado e 
o futuro do clima do nosso planeta.

Gelo e Enxofre – no ar em 3 de dezembro
No episódio quatro, Lesley Stahl viaja à Groenlândia 
para investigar os efeitos do aquecimento global no Ár-
tico. No Sul, Ian Somerhalder vai até a Carolina do Norte 
para ouvir os dois lados de um debate sobre a mudança 
climática, dentro de uma comunidade evangélica. So-
merhalder, então, vê-se envolvido em uma discussão 
não só religiosa, mas também familiar. De um lado, o 

222



pastor de uma importante igreja local, que não acredita 
em mudança climática; do outro, a filha do pastor, uma 
ativista ambiental, lutando para fechar a usina de carvão 
na região.

Cores Verdadeiras – no ar em 10 de dezembro
Olivia Munn e o governador Jay Inslee do estado de 
Washington discutem os problemas climáticos que 
ele vem enfrentando desde que foi eleito. Enquanto 
isso, o colunista do New York Times Mark Bittman 
questiona o governador de Nova Jersey Chris Christie 
sobre os possíveis efeitos das obras de reconstrução 
do litoral, após a “supertempestade” Sandy, sobre o 
clima da região. Christie foi alertado pela comunida-
de científica a respeito das prováveis alterações no 
clima, mas se recusou a discutir o assunto na pressa 
de reconstruir o litoral.

Ventos de Mudança – no ar em 17 de dezembro
No sexto episódio, apresentamos America Ferrera, cé-
tica quanto às mudanças climáticas, e James Taylor, 
do Instituto Heartland, que investiga sobre o futuro 
da energia renovável nos Estados Unidos da América. 
Mark Bittman, colunista do New York Times, reaparece 
para conduzir uma investigação de um ano sobre o gás 
natural. Apontado como “a fonte de energia da Améri-
ca”, pode significar um caminho rumo a um futuro mais 
limpo e mais verde. Será verdade?

Revolte, Reconstrua, Renove – no ar em 24 de de-
zembro
Três histórias diferentes revelam os custos econômi-
cos e as oportunidades relacionados ao aquecimento 
global. Jessica Alba se reúne com três membros do Cli-
mate Corps – um programa de MBA com foco inovador 
desenvolvido pelo Fundo de Defesa Ambiental – en-
quanto eles tentam convencer algumas das maiores 
corporações dos Estados Unidos da América de que a 
sustentabilidade pode realmente aumentar os resulta-
dos financeiros. Thomas Friedman, vencedor do Prê-
mio Pulitzer, após a viagem para investigar a seca na 
Síria, vai ao Egito tentar descobrir a relação entre o que 
acontece nos campos de trigo do Kansas e nas instá-
veis ruas do Cairo. Chris Hayes, da MSNBC, reapare-

ce para revelar uma história íntima sobre a vida após a 
“supertempestade” Sandy, e de que forma as pessoas 
mais vulneráveis economicamente conseguem sobrevi-
ver aos impactos das mudanças climáticas.

Um Futuro Perigoso – no ar em 31 de dezembro
Matt Damon conduz os espectadores em uma investi-
gação sobre o impacto do calor extremo sobre a saúde 
humana e a taxa de mortalidade. Concentrando-se em 
pesquisas surpreendentes realizadas pelos mais im-
portantes cientistas e pesquisadores, Damon descobre 
indícios de que as mudanças climáticas, especialmente 
o aumento das temperaturas, estão se tornando uma 
questão de saúde pública em nível local, nacional e glo-
bal. Michael C. Hall viaja para Bangladesh, onde a eleva-
ção dos mares pode submergir 17% do país. Hall analisa 
a previsão de que até 2050 a migração de mais de 150 
milhões de pessoas em todo o mundo será o único im-
pacto significativo da alteração do clima no nosso fu-
turo. Thomas Friedman, vencedor do Prêmio Pulitzer, 
conclui sua investigação sobre três nações – Síria, no 
Oriente Médio, Egito e Iêmen – e revela como a mudan-
ça climática pode ser um fator de estresse em países de 
política instável.

Movendo Montanhas – no ar em 1º de janeiro de 2016
No final da temporada, Michael C. Hall conclui sua jor-
nada por Bangladesh, onde a esperada elevação dos 
mares poderá submergir 17% do país. Depois de viajar 
para a ilha do Natal, no episódio três, M. Sanjayan retor-
na para questionar alguns dos principais especialistas 
em clima e os dados que são a chave para desvendar 
o passado e o futuro do clima do nosso planeta. Seu 
destino: Tupungatito, o vulcão mais ativo historicamen-
te da região central dos Andes.

FICHA TÉCNICA
Direção: Denis Belliveau
Produção: Eva Anisko, Denis Belliveau, Lisa Taylor Belli-
veau, Tom Casciato, Emir Lewis, Josh Nathan, Francis 
O’Donnell, Stephen Segaller e Yorgo Stathopoulos
Distribuição: PBS
País de origem: Estados Unidos da América
Ano de produção: 2008
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Crônicas Urbanas
A série apresenta um painel de histórias passadas e protagonizadas por 
moradores das periferias de três metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro, 
São Paulo e Belo Horizonte. A série é pautada a partir de diferentes temá-
ticas do cotidiano. As crônicas são baseadas em roteiros de ficção, frutos 
de laboratórios realizados em cada uma das regiões. Paralelamente, 
todo o processo de realização – definição de roteiros, pesquisa, ensaio do 
elenco e filmagem – é documentado, compondo um divertido making of. 
Os programas apresentam o diálogo entre a realidade e a ficção, temas e 
agentes desse olhar sobre a periferia.

Diz Aí
Ao tratar de questões relacionadas à juventude, a voz jovem deve ser pro-
vocada e privilegiada. Críticos e reflexivos, os jovens refletem e debatem 
as questões de que são protagonistas. É esta a proposta da série Diz Aí: 
valorizar o entendimento e as histórias das juventudes sobre questões 
que fazem parte das suas vidas. Produzida pela área de Mobilização e 
Articulação Comunitária do Canal Futura, o Diz Aí é uma série de progra-
mas de curta duração que traz a opinião dos jovens de diversas regiões 
do País para questões étnico-raciais e de gênero, mercado de trabalho, 
sexualidade, cultura, cidadania, meio ambiente, geração de renda, acesso 
a tecnologias, combate à seca, entre outros temas.20

08
DESTAQUES da programação
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Dom João no BrasilNas comemorações dos 200 anos da chegada da Família Real ao Brasil, o Futura apresenta uma série de 12 

programas baseados no livro em quadrinhos Dom João Carioca, da historiadora Lilia Schwarcz e do autor e ilus-

trador Spacca. Através de vários recursos de videografismo, trilha sonora, sonorização e dublagem, os desenhos 

originais ganham vida na TV num formato inovador. Com muito humor, a série trata dos principais fatos do perí-

odo joanino. Mais de 15 dubladores interpretam a história de uma maneira leve e divertida. Um programa imper-

dível para crianças, adultos, professores e alunos.

Globo Ecologia
Criado em 1990, o programa mostra reportagens so-
bre a importância do meio ambiente, contribuindo para 
a conservação do patrimônio natural do planeta. Na 
série de 2008, chamada O Mundo em Movimento, o 
programa apresenta a dinâmica das populações huma-
nas e naturais ao longo da história e o que fazer para 
ter um crescimento populacional com o menor impac-
to sobre a biodiversidade do Brasil e do mundo. Entre 
os temas, o crescimento excessivo das cidades causa-
do pela migração de milhões de pessoas que deixaram 
o campo em busca dos serviços urbanos. Viajando por 
todo o Brasil, as equipes do Globo Ecologia mostram 
também como as populações naturais estão sendo 
afetadas pelo desequilíbrio ambiental. Entrevistas com 
especialistas evidenciam a importância da conserva-
ção das áreas protegidas e quais as espécies endêmi-
cas que estão ameaçadas de extinção em nosso país.

Vou Te Contar
Trinta episódios sobre lendas brasileiras colocam em 
evidência a tradição oral como forma de manutenção 
e divulgação da cultura popular. São 15 histórias da 
região do Maranhão e do Pará, além de 15 dos esta-
dos de Minas Gerais e Espírito Santo. A apresentação 
é feita pelo ator Fernando Alves Pinto, e as anima-
ções seguem o estilo das ilustrações de cordel. Os 
causos foram selecionados através de uma pesquisa 
e são contados pelos próprios moradores das regiões. 

Sítio do Picapau Amarelo
Uma das séries de maior sucesso na televisão brasileira. Baseada na obra de 
Monteiro Lobato, a nova versão, também produzida pela TV Globo, se aproxi-
ma 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 Narizinho. Ao lado da inseparável boneca Emília, Narizinho é 
uma menina doce e cheia de sonhos. Durante as férias escolares, Narizinho 
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.
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NCI Fala
Português
O programa de atualidade e cultura ibero-americana é uma abertura para todas as manifestações culturais da 

Ibero-América que contribuam ao fortalecimento da 
dimensão ibero-americana. Foi concebido como ins-
trumento de visibilidade da diversidade cultural, assim 
como uma ferramenta de expressão da criatividade 
da região. Tudo mediante a utilização da língua por-
tuguesa. Em 2015, foram exibidos 18 episódios de 15 
minutos.

TEMAS: atualidades; diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 3 de outubro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

FICHA TÉCNICA 
Secretário-geral: Alberto García Ferrer
Editor de Conteúdos: Pedro Sánchez Felguera
Realização: Jorge Morales Rojas
Produção Rede NCI: Stephanie Moreno
Produção: Rogelio Chacón
Realização de Exteriores: Gonzalo Hernández
Grafismo: Noelia Ramos
Redação: Annabelle Ordoqui, Pedro Sánchez, Lia-
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Villaplana e Rita Siriaka
Distribuição: ATEI
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O Outro 
Escritor

A série O Outro Escritor traz leituras cênicas de contos 
e poemas de Thelma Guedes, feitas por atores brasi-
leiros consagrados. Cada episódio dialoga com a obra 
de um escritor da literatura brasileira ou universal que 
tenha sido essencial na formação da autora.

TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (5 x 13 minutos):

Vida Dura – no ar em 28 de dezembro
Neste episódio, o ator Ângelo Antônio assume imagi-
nariamente a figura da estátua de Carlos Drummond 
de Andrade, que fica no calçadão da praia de Copa-
cabana, ao ler o conto que inventa uma “vida” e um 
“pensamento” para a imagem esculpida, fazendo alu-
sões às obras do grande poeta.

Giacomo – no ar em 29 de dezembro
O episódio dialoga com um texto de James Joyce, no 
qual o escritor irlandês revela sua paixão impossível 
por uma jovem e inocente aluna. A atriz Ana Lúcia Torre 
lê a versão fictícia do caso, colocando-se no lugar da 
estudante e revelando que teria sido ela a impiedosa 
sedutora de seu professor.

Raimunda – no ar em 30 de dezembro
Neste episódio, que usa como referência Orlando, de 
Virginia Woolf, a atriz Betty Gofman narra a vida “mí-
tica” de uma indiazinha, nos tempos da descoberta. 
Quando o invasor alemão chega, a índia se apaixona e 

vai embora com ele. Abandonada, volta com filhos e en-
contra seu povo dizimado.

Ilhúmbria – no ar em 31 de dezembro
Aqui a atriz Leona Cavalli é uma mulher em busca 
do amor. Ela quer um homem sem as qualidades 
“ideais”. Ao contrário, ela quer o pior, o fraco, o per-
dedor: o mais humano. Para igualar-se a ela em sua 
dor existencial. Nesta busca, ela depara-se com um 
perfume, que identifica como o cheiro dos seres vi-
vos.

Roteiro de uma Cena Noturna – no ar em 1º de janeiro 
de 2016
Neste divertido episódio, a atriz Renata Benicá faz as 
vezes da narradora, ao ler o conto que relata a noite 
de um casal comum – representado pelos atores Va-
léria Alencar e João Vitti. Uma noite que teria tudo para 
ser uma tranquila, não fosse a paranoia da mulher, que 
passa a desconfiar do marido.

FICHA TÉCNICA 
Roteiro: Thelma Guedes
Direção, Edição e Fotografia: Hemerson Celtic
Produção: Jefferson Guedes
Trilha Sonora: Eduardo Noronha
Distribuição: Fábrica de Ideias Cinemáticas
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Olhar
Indiscreto

Desvendar as possibilidades da fotografia: o Olhar 
Indiscreto apresenta outras perspectivas desta arte, 
que cada vez mais dialoga com diferentes cenários, 
conquistando novos adeptos. Reportagens, curio-
sidades e entrevistas sobre o universo das imagens 
permeiam todo o programa. Além disso, fotógrafos 
amadores, ou o próprio telespectador, podem par-
ticipar das edições enviando fotos para o quadro 
“Meu Olhar”.

TEMA: arte e estética
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: PUC Minas 

Sinopses por episódio (17 x 12 minutos): 

Fernando Costa Netto – no ar em 2 de maio
No episódio de estreia, Olhar Indiscreto conversa com 
o fotógrafo Fernando Costa Netto sobre seus projetos, 
como o coletivo SX70 e a DOC Galeria. O programa 
mostra a exposição “A Terra vista do céu”, que encantou 
os belorizontinos com as fotos do francês Yann Arthus-
-Bertrand. Além disso, você pode conferir a foto que 
marcou Daniel Moreira e os cliques de Luiza Therezo no 
quadro “Meu Olhar”.

Leo Lara e Cristiano Trad – no ar em 9 de maio
Esta edição é dedicada à fotografia de celular e aplica-
tivos! Na entrevista, Cristiano Trad e Leo Lara contam 
como essas fotos são usadas no fotojornalismo e so-
bre o surgimento do coletivo UAIPHONE. A reportagem 
mostra também o aplicativo Instagram, e, por falar na 

rede social, o “Foto Marcada” traz uma fotografia de 
Fernanda Nasser premiada no concurso Olhares de Mi-
nas. E o quadro “Meu Olhar” com Junior Macedo.

Márcio Vasconcelos – no ar em 16 de maio
Nesta edição, uma entrevista com Márcio Vasconcelos, 
que registra a cultura popular africana. E uma reporta-
gem sobre a relação da biologia com a fotografia, além 
da “Foto Marcada” com Clício Barroso e o quadro “Meu 
Olhar” com Raquel Gontijo.

Miguel Chikaoka – no ar em 23 de maio
Neste Olhar Indiscreto, o fotógrafo paulista Miguel Chi-
kaoka fala sobre os projetos pessoais e, em especial, so-
bre a dedicação à Amazônia. Saiba as histórias de quem 
coleciona câmeras antigas e o resgate desses tipos de 
imagens com as câmeras “Lomo”. No quadro “Foto Mar-
cada”, confira qual fotografia marcou Guto Muniz e, no 
“Meu Olhar”, os registros de Ricardo Mallaco.

Isabela Queiroz – no ar em 30 de maio
Um bate-papo com Izabela Queiroz, fotógrafa e ama-
zona. A reportagem traz as curiosidades do universo 
do cosplay e daqueles que registram esta febre entre 
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os fãs de anime. Veja também a foto que marcou Tiago 
Santana e, no quadro “Meu Olhar”, os registros de Lívia 
Bastos

Guto Muniz – no ar em 13 de junho
No Olhar Indiscreto deste mês, confira uma entrevista 
com o fotógrafo Guto Muniz que fala sobre o trabalho 
de registrar peças teatrais. Veja também uma reporta-
gem sobre o mercado de fotografia de decoração. Esta 
edição traz, ainda, a foto que marcou a vida de Isabella 
Queiroz e o quadro “Meu Olhar” com Érica Elke.

Clício Barroso – no ar em 20 de junho
Nesta edição do Olhar Indiscreto, confira uma entre-
vista com o fotógrafo Clício Barroso e uma reportagem 
sobre a 1ª Mostra Mineira de Fotojornalismo. O “Foto 
Marcada” é com Pedro de Moraes e o “Meu Olhar” mos-
tra os registros de Rafael Guimarães.

Eliane Velozo – no ar em 27 de junho
Neste Olhar Indiscreto, assista a uma entrevista exclu-
siva com a fotógrafa Eliane Velozo. Confira também 
uma reportagem sobre a última exposição de Câncio de 
Oliveira, fotógrafo de 86 anos que registra a cidade de 
Belo Horizonte desde 1948. Saiba qual foi a foto que 
marcou Ed Viggiani e veja, ainda, as fotos de Yasmin To-
fanello no quadro “Meu Olhar”.

Daniel Moreira – no ar em 4 de julho
Nesta edição, conheça o trabalho autoral do fotógrafo 
mineiro Daniel Moreira. Além disso, mergulhe no mundo 
do stop motion em uma reportagem que conta com o 
depoimento do mestre dessa técnica, Conrado Almada. 
Veja a foto que marcou o fotógrafo Walter Firmo e confira 
ainda as fotos de David Duarte no quadro “Meu Olhar”.

Walter Firmo – no ar em 11 de julho
O fotógrafo Walter Firmo conta sobre sua relação com 
a fotografia. Veja também uma reportagem sobre a fo-
tografia como instrumento de inclusão social e conhe-
ça a Tina Descolada, uma boneca deficiente que ganha 
vida através das imagens. O fotógrafo Fernando Costa 
Netto revela qual fotografia o marcou e no quadro “Meu 
Olhar” confira os registros de Eduardo Zanetti.

Gival Barreto – 25 de julho
O fotógrafo Gilvan Barreto conta sobre seus projetos 

e revela o quanto a poesia o inspira ao fotografar. Veja 
também como a fotografia de gastronomia atrai diver-
sos amantes de um bom prato. E confira, ainda, a foto 
que marcou Ludmila Coelho e os registros de Felipe 
Giubilei no quadro “Meu Olhar”.

Wilton Montenegro – no ar em 1º de agosto
Nesta edição do Olhar Indiscreto, confira uma entrevis-
ta com o fotógrafo de obras de arte Wilton Montenegro. 
Veja também uma matéria sobre e exposição “Um olhar 
sobre o Brasil: a fotografia na construção da imagem 
da nação”, que conta 170 anos da história do País atra-
vés da fotografia. E conheça a foto que marcou Pedro 
Mendes e os registros de Victor Rinaldi no quadro “Meu 
Olhar”. 

Cristiano Xavier – no ar em 8 de agosto
Uma entrevista com o fotógrafo e dentista Cristiano 
Xavier, que fala sobre seus trabalhos ligados à natureza 
e à odontologia. Confira também uma reportagem es-
pecial sobre o 4º Festival de Fotografia em Tiradentes. 
Veja a foto que marcou Ricardo Labastier e, no “Meu 
Olhar”, as fotos de Bruna Gonçalves.

Manu Melo Franco – no ar em 15 de agosto 
Esta edição traz uma entrevista com a fotógrafa Manu 
Melo Franco, que conta sobre sua paixão por guardar 
memórias através da fotografia, gosto que a levou a 
registrar o desenvolvimento de seu filho Tomé. Confi-
ra também uma reportagem sobre fotografia de parto. 
Veja a foto que marcou Alessandra Matheus e, no qua-
dro “Meu Olhar”, viaje na imaginação da fotógrafa chi-
nesa Queenie Liao

Tiago Santana – no ar em 22 de agosto 
Neste episódio, uma entrevista com o fotógrafo cearen-
se Tiago Santana, que fala sobre seu livro Céu de Luiz. 
Veja uma reportagem sobre o projeto “Cidade Inverti-
da”, que ensinou moradores da cidade de Tiradentes a 
revelarem suas próprias fotos. E saiba também a ima-
gem que marcou a vida de Cristiano Xavier e o olhar 
apurado de Larissa Minghin no quadro “Meu Olhar”.

Gustavo Lacerda – no ar em 29 de agosto 
O fotógrafo Gustavo Lacerda, autor do livro Albinos, 
obra que retrata a beleza por trás do albinismo, é o en-
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trevistado. Confira uma reportagem sobre a exposição 
“Êxodus” do fotógrafo Sebastião Salgado. Saiba tam-
bém a foto que marcou a vida de Tatiane Mota e os re-
gistros de Márcio Prieto no quadro “Meu Olhar”.

Elcio Paraíso – no ar em 5 de setembro
Nesse Olhar Indiscreto, confira uma entrevista com 
o fotojornalista Elcio Paraíso. Veja “que língua fala o 
olhar” na reportagem que mostra como os turistas da 
cidade histórica mineira de Tiradentes registram as pe-
culiaridades do local. Confira também a foto que mar-
cou Thyago Nogueira e as imagens de Leonardo B. no 
quadro “Meu Olhar”.

Alexandre Belém – no ar em 12 de setembro 
Veja nesta edição do Olhar Indiscreto uma entrevista 
exclusiva com Alexandre Belém, fotógrafo pernambu-
cano e criador do blog Olhavê. Confira uma reportagem 
sobre a exposição das fotos vencedoras do Primeiro 

FICHA TÉCNICA 
Estagiários: Felipe Giubilei, Flora Silberschneider, Luiz 
Fernando Batista e Pablo Nascimento
Jornalista Responsável: Ana Carolina Amaral
Edição de Imagens: Vinícius Portugal Duarte
Núcleo de Jornalismo: Aline Scarponi, Ana Carolina 
Amaral, Ana Carolina Rocha, Edicarlos Edésio e Mada-
lena Fagundes
Coordenação de Programação e Produção: Ana Caro-
lina Amaral
Coordenação de Jornalismo: Madalena Fagundes
Direção-Geral: Cláudia Siqueira Caetano
Secretária de Cultura e Assuntos Comunitários: Maria 
Beatriz Rocha Cardoso
Reitor: Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães
Grão-chanceler: Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Concurso SESC Minas de Fotografia, as fotos que mar-
caram Giselle Galvão e, no quadro “Meu Olhar”, conhe-
ça as fotografias de Eduardo Zapata.

Ed Viggiani – no ar em 19 de setembro 
Olhar Indiscreto apresenta uma entrevista com o fotó-
grafo Ed Viggiani, que fala sobre sua vida profissional e 
sobre o projeto “Brasileiros Futebol Clube”. O programa 
ainda tem uma reportagem sobre o primeiro Festival In-
ternacional de Fotografia de Belo Horizonte, que reuniu 
trabalhos de vários fotógrafos do mundo inteiro. Eliane 
Velozo fala qual foi a foto que a marcou e Jonas Sousa 
nos apresenta seus cliques no quadro “Meu Olhar”.

Nitro Imagens – no ar em 26 de setembro 
Confira uma entrevista com os fotógrafos da Nitro Ima-
gens, que falam sobre produções de destaque da agên-
cia. Veja a foto que marcou Tuca Vieira e, no quadro 
“Meu Olhar”, os registros de Raphael Calixto.
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Relatório Universidades Parceiras 2015
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO NA-
CIONAL
JORNAL FUTURA: 254 MATÉRIAS JORNALÍSTICAS

PRODUÇÃO DE MATÉRIAS COM O NÚCLEO DE CON-
TEÚDO
GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS: OFI-
CINA COM 31 ALUNOS

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PRO-
GRAMAÇÃO

PROGRAMAS:

MUNDO DA LEITURA
28 episódios inéditos de 30 minutos
Parceria com a UPFTV, da Universidade de Passo Fundo/
RS

OLHAR INDISCRETO
20 episódios de 13 minutos
Conteúdo produzido pela equipe da PUC TV, da Universi-
dade Parceira PUC Minas

CONCERTOS DIDÁTICOS 
13 episódios de 10 minutos
Coprodução com a TV UFOP, da Universidade Federal de 
Ouro Preto/MG

REDE DE OLHARES
Programas de 26 minutos – exibição constante
Conteúdo produzido pela equipe da UCS TV, da Universi-
dade de Caxias do Sul

ANJOS DA VIDA – EM BUSCA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Documentário de 28 minutos
Conteúdo produzido pelos alunos da Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas, PUC Campinas

INTERPROGRAMAS

POR UM NOVO MUNDO
Coprodução de 6 peças inéditas com durações de 2 mi-
nutos. A série consiste em mostrar atitudes de pessoas 
que ajudam outras pessoas de maneira solidária no dia 
a dia, sem que ninguém perceba, e sem esperar nada em 
troca. Conteúdo porduzido pela equipe da UCS TV, da 
Universidade de Caxias do Sul

NOVAS PARCERIAS
Acordo de cooperação de natureza educativa (conteúdo):
USP/ESALQ – Universidade de São Paulo (Piracicaba/SP);
PUC CAMPINAS – Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (Campinas/SP);
UFPA – Universidade Federal do Pará (UFPA);
UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(Mato Grosso do Sul/MS);
UFG - Universidade Federal de Goiás (Goiânia/GO);
UEA – Universidade Estadual do Amazonas (Manaus/AM);
PUC SÃO PAULO – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (São Paulo/SP);
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco (Recife/PE);
UEG – Universidade Estadual de Goiás (Anápolis/GO);
UFAC – Universidade Federal do Acre (Acre/AC);
UFAM – Universidade Federal do Amazonas (Manaus/AM);

ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO EM REDE
Anualmente, o Canal Futura promove o Encontro Nacio-
nal de Jornalismo em Rede, unindo equipes de jornalistas 
das TVs parceiras e equipe de jornalismo do Canal Fu-
tura, para que todos, juntos, possam discutir as últimas 
produções jornalísticas realizadas, rever processos e 
planejar novas produções. Além disso, recebem menção 
honrosa as universidades que se destacam em três cate-
gorias: Melhor produção, Maior colaboração, e instituição 
que mais se destaca na rede no ano vigente. No ano de 
2015, excepcionalmente, realizamos o encontro de jor-
nalismo dentro do Compós (Associação Nacional dos 
Programas de Pós-graduação em Comunicação), que foi 
realizando na UnB, em Brasília.

ENCONTRO NACIONAL DE REITORES E DIRIGENTES 
DAS UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Reitores, pró-reitores, vice-reitores, diretores de TV e 
dirigentes do Canal Futura se reúnem no Encontro Bia-
nual de Dirigentes das Universidades Parceiras do Canal 
Futura. O objetivo é unir projetos do Futura e das TVs 
Universitárias às metas da educação do País, aponta-
das pelos reitores, e promover debates que incentivem 
o desenvolvimento das TVs Educativas e da divulgação 
do conhecimento. No ano de 2015, direcionamos o olhar 
para os 15 anos de parceria entre o Canal Futura e as 
universidades brasileiras.
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CURTAS UNIVERSITÁRIOS

Participação das seguintes universidades parceiras:

INSTITUIÇÃO ALUNO TÍTULO

Universidade Vila Velha Isis Gaudereto Drumond de 
Abreu

Cabeça Nua

Universidade Federal de Pernambuco Moema França Cosmorama – Relatos dos Cinemas de 
Rua em Caruaru

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Isaura de Matos Pires Do Alvorecer às Barrancas do Rio Gavião

Universidade de São Paulo Caroline Monteiro Araujo Envelhecer Mulher – Um Panorama Sobre 
a Vida da Idosa Brasileira

Universidade Estadual de Campinas Guilherme Agostini Cruz Jogo Truncado

Universidade de São Paulo Cassandra Silvério dos Reis Lé com Cré, o Que Que É

Universidade Federal Fluminense Alexandre Valente Ferreira Nas Águas do Rio Paraíba do Sul

Universidade Positivo Beatriz Moreira O Haiti em Curitiba

Universidade Vila Velha Juliana da Gama Souza Recomeços

PUC – São Paulo Stephanie Bevilaqua Monteiro Serra da Saudade

Universidade Federal do Piauí Tarciana Martins Gomes Travestis e Transexuais no Mercado de 
Trabalho – Como o Piauí Trata esse Tema

Universidade Federal Fluminense
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Pequenas Empresas 
& Grandes Negócios
O programa orienta empresários de pequenos e mé-
dios empreendimentos e apresenta oportunidades de 
negócios, novos mercados, tendências, franchising e 
sugestões para gestão de empresas. Em 2015, foram 
exibidos 52 programas.

TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 12 de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo

UFMS
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Pequenos 
Notáveis

desse que é um dos maiores nomes 
da MPB, sua participação nos Festi-
vais da Canção e, ainda, sua paixão 
pelo time de futebol Fluminense.

Lamartine Babo – no ar em 13 de 
outubro
Lamartine Babo cresceu em um 
ambiente tão propício ao desenvol-
vimento da musicalidade que, ainda 
na escola, já revelava seu talento 
para a música. Conhecido por sua 
irreverência, compôs uma série de 
marchinhas carnavalescas, até hoje 
tocadas nos bailes. São dele tam-
bém os hinos de clubes de futebol 
do Rio. Sua fama se consolidou nos 
programas que passou a comandar, 
a partir da década de 1930, na era 
de ouro do rádio.

Luiz Gonzaga – no ar em 14 de ou-
tubro
Foi ainda menino que Luiz Gonzaga 
aprendeu a tocar sanfona com o pai, 
que sempre foi muito requisitado 
para animar os bailes do sertão de 
Pernambuco. Depois de ter deixado 

A fim de inspirar crianças de 9 a 14 anos a descobrir 
suas aptidões, a série Pequenos Notáveis mescla 
música e dramaturgia para mostrar a vida e a obra de 
grandes compositores populares brasileiros. 

TEMAS: música; personalidades; 
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: MultiRio

Sinopses por episódio (6 x 26 mi-
nutos):

Chico Buarque – no ar em 12 de ou-
tubro
Aos 5 anos, Chico já mostrava inte-
resse pela música e mantinha um 
álbum de recortes com fotos de 
cantores do rádio. Aos 8, inventa-
va marchinhas de carnaval. Criado 
em um lar de intelectuais, aos 12 
anos ele compôs umas operetas e 
as apresentava junto com as irmãs, 
entre elas a cantora Miúcha. Na ado-
lescência, queria ser cantor de rádio 
e imitava João Gilberto. O programa 
também destaca o repertório infantil 

Exu, cidade em que nasceu, serviu 
no Exército, onde tocava na banda 
de música. Abandonou a carreira 
militar e veio para o Rio de Janei-
ro. Sua vida artística na capital da 
República se iniciou nos bares da 
região do Mangue, mas logo come-
çou a participar de programas de 
calouros. Deflagrando os ritmos do 
Nordeste pelas ondas do rádio, o 
sucesso não tardou a chegar.

Braguinha – no ar em 15 de outubro
Quando era menino, o rei das mar-
chinhas de carnaval, Carlos Alberto 
Ferreira Braga – mais conhecido 
como João de Barro ou Braguinha –, 
afinava o ouvido musical andando 
livre pelo mato e escutando o canto 
dos pássaros. Afinado também com 
as crianças, produziu uma coleção 
de discos infantis, musicando e 
adaptando contos de fadas clássi-
cos, como Chapeuzinho Vermelho e 
Branca de Neve.

Dorival Caymmi – no ar em 16 de 
outubro
A vida e a obra do baiano, que cres-
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ceu ouvindo as negras vendeiras 
de Salvador e levou para a música 
a sonoridade de seus pregões e a 
imagem de seus balangandãs. A 
paixão de Dorival pelo mar, o suces-
so de suas músicas na voz e inter-
pretação de Carmen Miranda e sua 
relação com a bossa nova.

Noel Rosa – no ar em 17 de outubro
Foi a partir dos saraus promovidos 
pela família que Noel, ainda meni-
no, se iniciou na música: primeiro no 
bandolim da mãe, depois no violão 
do pai. Ainda adolescente, passou 
a frequentar os cafés e os bares de 
Vila Isabel. Logo começou a ser re-
quisitado para fazer serestas. Em 
1929, já famoso como violonista nos 
arredores do bairro, foi chamado 
para integrar o Bando de Tangarás. A 
partir daí, os sucessos do composi-
tor se sucedem. Morre aos 26 anos, 
de tuberculose, deixando um legado 
de sambas inesquecíveis.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Luiz Toledo
Produção: Pierre Meireles
Distribuição: Multirio

Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Ger-
mano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Ma-
rina Meireles e Paolla Guimarães

Fotos de Alberto Jacob FIlho

Profissão
Repórter
O programa mostra os bastidores do jornalismo, os vários ângulos 
de um mesmo assunto e as questões éticas, pessoais e profissionais 
vividas pelos repórteres. Apresentado por Caco Barcellos. Foram 50 
episódios exibidos em 2012.

TEMAS: atualidades; formação audiovisual; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 18 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADOR: Caco Barcellos é jornalista. Trabalhou como 
repórter para as revistas Veja e IstoÉ e atuou como corresponden-
te internacional na cidade de Nova York e em Londres. Barcellos 
ainda atuou em programas como Jornal Nacional, Fantástico, 
Globo Repórter e, mais recentemente, Profissão Repórter. Além 
do trabalho de repórter, Caco Barcellos também é escritor. Entre 
suas obras, destacam-se os livros Rota 66 e Abusado, o Dono do 
Morro Dona Marta. 
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Sinopses por episódio (13 x 26 minutos):

Presídio de Pedrinhas – no ar em 4 de janeiro
O Profissão Repórter foi ao Maranhão para conhecer 
os detentos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, 
onde o índice de morte – em sua maioria por decapi-
tação – tem aumentando nos últimos anos. A equipe 
também foi atrás de famílias de presidiários mortos e 
mostrou como anda a investigação do caso dos ônibus 
incendiados por ordem das facções do presídio.

Refugiados no Brasil – no ar em 7 de janeiro
Eles fugiram da guerra, de terremotos e da miséria. As 
equipes do programa se dividem para mostrar a dura 
jornada dos estrangeiros que querem recomeçar a vida 
no Brasil. O Profissão Repórter mostra os haitianos que 
chegaram aqui em 2010, depois do terremoto em seu 
país, uma casa que abriga três famílias de refugiados 
sírios e os senegalenses que mudaram a rotina de uma 
cidade no Rio Grande do Sul.

O Drama dos Usuários de Crack em SP – no ar em 11 
de janeiro
O Profissão Repórter apresenta a história de usuários 
de crack no centro de São Paulo. Em Ribeirão Preto, no 
interior paulista, uma gestante enfrenta uma gravidez 
de risco por não conseguir largar as drogas, o programa 
social da Prefeitura de São Paulo que vem ajudando os 
dependentes a ter um emprego e abandonar o vício e 
a história da professora de inglês que virou usuária por 
conta de um namoro e o drama de sua mãe que tenta, 
sem sucesso, trazer a filha de volta para casa.

Comportamento Sexual dos Brasileiros – no ar em 18 
de janeiro
Na balada, no baile e na tela do celular, as equipes do 
programa mostram o que está mudando na vida sexual 
dos jovens e dos mais velhos. Jovens e sem sexo, a vida 
de quem escolheu viver sozinho. E ainda a tecnologia 

que está sendo usada para encontrar novas pessoas e 
como os idosos lidam com os estimulantes sexuais.

Índios Isolados – no ar em 4 de fevereiro
Em uma expedição a uma das regiões mais remotas da 
Amazônia, o Profissão Repórter mostra um momento 
raro: o contato com um grupo de índios isolados e des-
conhecidos. Os madeireiros, o turismo ilegal e a pres-
são que faz com que esses povos apareçam na frontei-
ra do Acre com o Peru.

Planos de Saúde – no ar em 11 de fevereiro
As reclamações sobre planos de saúde na ANS aumen-
taram 31% em um ano. O Profissão Repórter entrevis-
ta clientes que recorrem à justiça para conseguir tra-
tamento. A revolta de quem paga para um serviço que 
não pode utilizar e a mãe que não recebeu explicações 
sobre a morte do filho.

Vias Marginais – no ar em 18 de fevereiro
O programa vai à busca de pessoas que passam, traba-
lham e moram à margem das duas vias mais movimen-
tadas de São Paulo: Marginal Tietê e Marginal Pinhei-
ros. A vendedora de doce que ganha R$ 3.000/mês. 
Os prédios de luxo em contraste com as periferias. E o 
trânsito, os acidentes e o caos dessas duas vias, regis-
trados pela equipe do Profissão Repórter.

Transexualidade – no ar em 25 de fevereiro
A transexualidade é a não identificação com o gêne-
ro de nascimento. O Profissão Repórter aborda essa 
transformação na infância, na juventude e na fase mais 
adulta da vida. As doses de hormônio e os riscos de 
uma cirurgia clandestina. Os pais diante de um filho 
transexual e o namoro entre os transexuais. E nos Es-
tados Unidos da América, dois casos de crianças que 
não se identificavam com o próprio corpo.

Adolescentes do Crime – no ar em 1º de março
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O Profissão Repórter mostra uma realidade pouco co-
nhecida, a de que os adolescentes não são os principais 
responsáveis pelos assassinatos no Brasil. Dos 3.233 
crimes desse tipo, no ano de 2005, em São Paulo, me-
nos de 2% foram de autoria de menores. Nove anos de-
pois, o programa quer saber o que aconteceu com os 
menores envolvidos nesses casos. Os jovens infratores 
e a justiça, a história da mãe que não quer ver o filho 
assaltante em liberdade e uma blitz da justiça flagra 
adolescentes presos ilegalmente dentro de uma cadeia 
comum em Minas Gerais.

Violência Doméstica – no ar em 8 de março
Mulheres que sofrem agressão dentro de casa. Mulheres 
que sofrem, diariamente, assédio dentro do transporte 
público. Mulheres que cobram solução para a morte de 
15 jovens em Goiânia. O Profissão Repórter fala sobre as 
várias formas de violência contra a mulher e ainda mostra 
ônibus adaptados que rodam pelo Brasil para esclarecer 
a violência doméstica, onde todo ano, mais de 100 mil 
mulheres procuram o SUS após sofrer agressão.

Rap – no ar em 15 de março
O rap brasileiro, que chegou no Brasil há mais de 30 
anos, ganha espaço. Um ritmo que reflete a realidade 
de várias periferias brasileiras, ganha reconhecimento 
dentro e fora do País. O conteúdo das letras continua, 
maciçamente, como forma de protesto, mas hoje os ra-
ppers têm espaço social, muitos rodeados de carrões, 
mulheres e dinheiro.

Aborto – no ar em 22 de março
Uma em cada cinco brasileiras até 40 anos fez, pelo 
menos uma vez, um aborto ilegal. Em 2013, somente 
no estado do Rio de Janeiro, esse número chegou a 67 
mil. Numa reportagem delicada, o programa tenta se 
aproximar de mulheres que passaram por esse drama e 
investiga o que as levam a fazer um aborto clandestino. 
E ainda o grupo de religiosas que tentam, pela internet, 
convencer mulheres a não abortar.

Homicídios – no ar em 29 de março
O Profissão Repórter mostra o que está por trás dos 
números da violência no Brasil. Em Maceió/AL, a ca-
pital mais violenta do Brasil, em somente um fim de 

semana foram realizados 30 assassinatos. Em São 
Paulo, o número de mortes em assaltos voltou a cres-
cer. A polícia do Rio de Janeiro detém o título de polí-
cia que mais mata, mas também da que mais morre. 
O número de policiais que morre fora de serviço vem 
aumentando, fazendo com que os números cresçam. 
De todos os lados, são famílias que perderam seus 
entes queridos e que muitas vezes ainda procuram 
por respostas.
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Que Geração É Essa?

TEMAS: atualidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 16 de outubro
DURAÇÃO: 49 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Wagner de Assis
Distribuição: Cinética
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2015

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles e Pa-
olla Guimarães

Pais e filhos, professores e psicólogos, educadores em 
geral encontram-se neste filme documentário para 
responder a pergunta essencial sobre a nova geração 
de pessoas que cresce na sociedade. A partir de depoi-
mentos e histórias surpreendentes do dia a dia, o filme 
mostra como há algo muito mais profundo aconte-
cendo com nossas crianças, além do entendimento de 
que uma geração sempre supera a anterior. Um meni-
no que é gênio na escola tem um amigo invisível e re-
conhece nele a figura do matemático René Descartes, 
do século XVII. Outro capaz de tocar horas ao piano 
é acusado de falta de atenção pelos professores. Há 
ainda aqueles jovens que querem “ser professores para 
ensinar os professores”. Todos são exemplos de que 
há algo diferente no comportamento e na personali-
dade desses novos seres que estão em escolas e não 
se adaptam aos modelos educacionais; que recebem 
diagnósticos incompletos por não se enquadrarem fa-
cilmente em padrões de desvios do que é ser normal.

Hiperativos ou não, gênios ou não, superdotados ou 
não, a nova geração certamente é das mais surpre-
endentes da nossa história. Resta saber como cuidar 
deles. E responder à pergunta título do filme.

238



Rede de 
Olhares 

Rede de Olhares funciona como um espaço aberto à 
diversidade de linguagens, conteúdos, formatos e ex-
pressões que integram a vida das pessoas, em especial 
os ambientes de comunicação social e de construção 
do conhecimento.

TEMA: diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: UCS TV 

Sinopses por episódio (20 x 26 minutos): 

Mudança: do Caminhão à Alma – no ar em 2 de setembro
Mudamos o tempo todo. Mudamos de casa, de cabelo, 
de pensamento. Mudamos de país. Mudamos de ideias. 
Por isso o Camaleão do Rede de Olhares, que está 
sempre mudando, convida para refletir: por que é tão 
difícil mudar, mesmo quando é preciso?

Brasil do Frio: Nós, os Tropicais – no ar em 9 de setembro
Brasil é um país tropical, mas existe também um Brasil 
de clima mais temperado, um Brasil do frio, de monta-
nhas e de paisagens sopradas pelo inverno. Por isso, o 
Camaleão do Rede de Olhares encara o inverno da Serra 
Gaúcha para ver como as pessoas daqui e de fora mode-
lam suas vidas no Brasil do frio.

Multilinguismo: o Talian – no ar em 16 de setembro
Vivemos num país que fala muitas línguas e algumas 
estão morrendo. No Sul, o talian, que é um dialeto her-
dado dos imigrantes italianos, é uma dessas línguas 
que aos poucos estão desaparecendo. O Camaleão do 
Rede de Olhares embarca no passado e resgata a nossa 
identidade a partir da língua que falamos.

Brasil, Mostra a Tua Cara – no ar em 23 de setembro
As manifestações, a política sendo expressa nas ruas, 
nas falas, no pensamento e a sensação de que nada 
vai mudar. Que país é esse? Que pessoas são essas e 
por que estamos vivendo um período de crise do pen-

samento político. É sobre isso que o Rede de Olhares 
quer discutir, pois, se o País precisa mostrar a sua cara, 
as pessoas precisam dizer o que precisa mudar.

Céu: o Nosso Corpo Celeste – no ar em 30 de setembro
Vivemos tanto na perspectiva do céu quanto no domí-
nio da Terra. O dia e a noite, a luz, a Lua de gestações 
e brotações: as estações do ano, o simbolismo dos as-
tros, as mitologias, a poluição do céu, a crença em mun-
dos celestiais. O Camaleão do Rede de Olhares mira 
seu telescópio para o céu para saber como nos relacio-
namos com o corpo celeste que nos envolve. 

Volante: o País do Caminhão – no ar em 7 de outubro
Já é sabido e é fato que sem caminhão o Brasil para. Um 
exército nacional de motoristas leva a vida nas estra-
das. Por isso, o Camaleão do Rede de Olhares está no 
ar e na estrada, para saber um pouco mais sobre esta 
cultura do caminhão no Brasil: os riscos, a realidade, o 
fim dos tempos românticos no volante.

Sem Aplicativos: a Vida Como Ela Seria – no ar em 14 
de outubro
Ainda existirá o mundo das sensações reais? O olho no 
olho, o cara a cara, o face to face? Há uma vida a ser 
resgatada sem os aplicativos dos smartphones? Ou o 
tempo das relações e comunicações diretas é realmen-
te um tempo passado, superado, que não tem mais lu-
gar? Você é um aplicativo dependente? Olhe bem para 
os olhos do Camaleão e pense sobre isso.

Fome de Quê? – A Educação do Gosto – no ar em 21 
de outubro
Entre um prato de arroz e feijão, e uma apetitosa por-
caria industrializada, onde recai o gosto e a preferência 
da gente? A educação do gosto é a base para os hábitos 
saudáveis de alimentação ao longo da vida. O Cama-
leão do Rede de Olhares hoje sai à caça de comida boa 
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e pergunta: à mesa, e fora dela, você tem fome de quê?

Procura-Se um Super-Herói – no ar em 28 de outubro
Para além dos ídolos e das ideologias, estão o heróis – 
os super-heróis. Personagens como Zumbi dos Palma-
res ou Sepé Tiaraju, na cultura brasileira, ou os mártires 
e heróis da pátria (de Tiradentes a Dom Pedro e Ayrton 
Senna), dão conta desse desejo humano e universal por 
superpoderes, capaz de criar um mundo mágico e su-
portável diante das agruras do real? Ou estamos mes-
mo condenados ao batismo de Macunaíma, ao espírito 
vira-lata, e nos resta apenas comprar e imitar o heróis 
norte-americanos?

Rios Urbanos – no ar em 4 de novembro
Grandes rios, arroios, mananciais e pequenos cursos 
d’água demarcaram o surgimento e o desenvolvimen-
to das cidades, mesmo em regiões montanhosas como 
a Serra Gaúcha. Mas quase sempre as populações ur-
banas deram as costas aos seus rios. O Camaleão do 
Rede de Olhares hoje percorre um rio simbólico da re-
gião: o Tega, em Caxias do Sul, um rio que o tempo e 
o descaso foram soterrando, esquecendo, empurrando 
para fora do horizonte da cidade. 

Fio do Bigode – no ar em 11 de novembro
A expressão “no fio do bigode”, no uso popular, simboli-
za o valor da palavra dada, do acordo verbal, sem a ne-
cessidade de papéis e contratos. O Camaleão do Rede 
de Olhares põe um fio de bigode nessa questão, e per-
gunta: hoje, diante da complexidade da vida coletiva e 
das redes cada vez mais virtuais de relações sociais, 
quais são os novos lugares e as novas encruzilhadas 
da palavra e os códigos tradicionais?

Pátria Animal – no ar em 18 de novembro
Vira-lata, de raça, socialite, de rua, de casa ou de apar-
tamento – os cães e gatos são os grandes companhei-
ros da gente. Em muitos casos, ocupam o lugar das 
pessoas nas relações e viram até as estrelas nas redes 
sociais (humanas). Esse fenômeno é recente? Resulta 
do companheirismo ancestral entre homem e bichos 

caseiros ou decorre dos nossos problemas sociais, ou 
de uma certa carência afetiva do ser humano atual e 
globalizado? O Camaleão do Rede de Olhares não cur-
te muito cães e gatos, mas entra de boa nesse tema da 
pátria animal.

Polenta e Galeto – Comidas Pop – no ar em 25 de no-
vembro
Assim como o Feijão com Arroz e o Baião de Dois, a po-
lenta e o galeto formam uma dobradinha regional que 
começou simples, originária de culturas populares e 
camponesas do sul do Brasil. Com o tempo, a polenta e 
o galeto se tornaram pratos importantes, com grife; hoje 
são receitas quase universais na tradição da cozinha bra-
sileira. A polenta, escreveu um poeta, foi para muita gente 
o “sol das panelas”. O galeto foi, em parte, uma invenção 
para substituir a caça. Polenta e galeto revelam, como 
outras comidas brasileiras, uma dimensão histórica, so-
cial e estética da nossa vasta tradição alimentar. 

Redes Cooperativas – O Valor Coletivo – no ar em 2 
de dezembro
Neste Rede de Olhares sobre redes cooperativas, vamos 
resgatar a tradição e a história regional das cooperativas, 
em suas diferentes modalidades, formando uma linha 
do tempo desses sistemas associativos: seu surgimento, 
suas permanências e transformações, ao longo do tem-
po e dos ciclos econômicos e sociais do País.

Redes Cooperativas – Diferentes Mas Juntos – no ar 
em 9 de dezembro
O Rede de Olhares lança uma rede de impressões e 
relatos sobre sistemas cooperativos, desde os tradicio-
nais, do meio rural, passando pelas cidades e pela web, 
onde surgem novos meios de criação e de produção co-
letiva, como o sistema de crowdfunding, por exemplo. 
Vamos abrir os canais para descobrir e revelar as novas 
formas de associativismo, em diálogo com o conceito 
das cooperativas.

A Faísca do Amor – Eros Revisitado – no ar em 16 de 
dezembro
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FICHA TÉCNICA
Supervisão e Coordenação Geral: Adriana Antunes e 
Viviane Salvador
Equipe de Produção: Caroline Dall’Agnol, Marcelle 
Monteiro, Arcos Mantovani, Atheus Guaresi, Rafael 
Moschen, Róger Ruffato e Viviane Salvador
Estagiários: Bruno de Moura, Jéssica Lima e Ricardo 
Augusto de Souza
Edição e Pós-produção: Ariel Benini Genehr
Diretores de Imagem: Fábio da Silva e Marcos Camargo
Operadores de Áudio: Andrei Matté e Johnatan Rabelo
Operadores de Câmera: Celso Perotto, Juares Franco, 
Luiz Ferronato, Rafael Moschen e Vinícius Reis
Master: Aldori de Oliveira, Nestor Silva  
e Voltaine de Moraes
Técnica: Mauro Bordin
Coordenadora de Telejornalismo: Viviane Salvador
Coordenador de Produção e Operações: Hermes Lôra
Diretora de Programação: Adriana Antunes
Diretor Administrativo: Ibanor Sartor
Diretor Executivo: Sandro Padilha
Diretor-Geral: Jacob Hoffmann

O verso de uma canção popular da imigração italiana no 
sul do Brasil diz que “o mundo gira por causa do amor”. 
Relacionamentos ou revoluções, aventuras, romances 
do cotidiano ou modelos de amor para nações e povos 
– o amor continua sendo motor universal do mundo, 
a nossa maior ponte para uma cultura da paz. Vamos 
sondar especialmente os mistérios do momentos inau-
gurais do amor, as iniciações do amor, em histórias de 
encontros, conquistas e, claro, as cantadas de classe 
que só Eros poderia inspirar.

Uva – Símbolo e Celebração – no ar em 23 de dezembro
A uva é uma fruta que remete a mitologia, a festa, a ale-
gria. A Região Sul cultiva a cultura da uva desde que a imi-
gração italiana chegou por aqui, nos idos de 1875. A fruta 
acabou se transformando no elemento central da festa 
mais comunitária e popular da região, num movimento de 
comemoração da vindima e da colheita realizada.

Espumantes – Magia Brasileira – no ar em 30 de de-
zembro
Nesse tempo de celebrações, o Rede de Olhares apre-
senta aspectos da história, da estética e dos muitos gos-
tos e segredos de uma estrela nacional: o espumante – 
ou, como se chamava outrora, o champanhe. A cultura 
da uva e do vinho no Brasil, que vem desde os tempos do 
Brasil Colônia, mas que teve no sul do País a sua grande 
irradiação, gerou a tradição dos vinhos espumantes bra-
sileiros, que se tornaram verdadeiras estrelas nacionais e 
mundiais, pois revelam os melhores gostos das nossas 
regiões e saberes produtivos nessa área. Vamos apresen-
tar o tema com uma abordagem também didática: como 
é feita a bebida, as técnicas de provar e sentir, as revela-
ções do gosto e da estética do espumante.

Cabelos Brancos – Sinais de Vida – no ar em 6 de ja-
neiro de 2016
Na maturidade ou precoces, na juventude, os cabelos 
brancos sempre ganham interpretações quando se ma-
nifestam. Os cabelos brancos têm o mesmo significado 
para mulheres e homens? Vamos sondar os sentimen-
tos, sinais estéticos ou morais, e estilos que os cabelos 
brancos evocam na vida das pessoas.

Festa de Colônia – De Tudo, Muito! – no ar em 13 de 
janeiro de 2016

Primeiro a festa religiosa, evocando o santo padroeiro 
ou alguma tradição da capela da vila. Depois, trezen-
tas, quinhentas, mil ou mais pessoas sentadas à mesa, 
dentro de um salão comunitário, festejando a fartura 
das comidas e bebidas que misturam múltiplas tradi-
ções regionais. De tudo, muito! – assim são as festas 
de colônia, como são conhecidos os grandes eventos 
comunitários das capelas e vilas da Serra Gaúcha e 
outras regiões do sul do Brasil, expressando um outro 
conceito de colônia, vigoroso e original, como organiza-
ção social e coletiva, para além das cidades.
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Do Jeito Que Eu Falo
As peças da série abordam 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.

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. A proposta do programa é contribuir para 
a discussão dos grandes desafios e dificuldades que a Educação Básica 
enfrenta no País, mostrando exemplos de instituições de educação que 
tenham 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.

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.

Estação Saúde
A série 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 apresen-
tador bem-humorado conduz o tema do dia fazendo conexões com o coti-
diano, conversando com médicos, pessoas comuns e outros profissionais 
essenciais à promoção da saúde. É uma abordagem divertida que, ao mes-
mo tempo, nos leva a refletir sobre mitos e verdades em relação à saúde de 
cada um de nós.

Nota 10 – Segurança Pública
A série apresenta um painel dos principais temas debatidos atualmente no 
campo da segurança pública: a relação entre civis e policiais, a identidade 
das nossas polícias, o trabalho realizado por elas, o protagonismo da ju-
ventude 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.20

09
DESTAQUES da programação
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No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais
Série de 16 episódios sobre imagem, som e a nossa relação com essa linguagem. O tom de ficção científica do 
título, que também está presente nas locuções do programa, cabe bem a esta criação de Cao Hamburger. Afinal, 
o planeta Terra cada vez mais parece um estranho mundo no qual todos consomem e produzem narrativas au-
diovisuais. 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, e isso é só o começo. Mas, afinal: o que é 
audiovisual? De onde vem essa mania por imagens em movimento? E para onde ela vai? A série é pensada para 
quem faz e consome audiovisual. Ou seja, para todos nós!

Tom da Caatinga
Em cinco episódios apresentados pelo sanfoneiro Targino Gondim, a série mostra como a música e outras mani-
festações culturais estão entrelaçadas com a natureza no semi-árido brasileiro. A música de grandes compositores 
nordestinos e de grupos musicais da região nos conduz a uma viagem pelo sertão contemporâneo. 

Prato do Dia – Série Cozinha Brasil
O programa é 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. 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.

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 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 cami-
nhos para que pessoas comuns possam contribuir para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Sabor & Gestão – Boas Ideias para a Alimentação Fora do Lar
Série de ficção sobre gestão. 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 níti-
da 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, mudan-
ças no cardápio e uma eficiente campanha de marketing são algumas ações empregadas para transformar o antigo 
estabelecimento no Seu Fernando em um exemplo de restaurante de sucesso. 

Sagrado
A série parte de temas do noticiário e do cotidiano para elucidar os diferentes pontos de vista das tradições reli-
giosas. O destaque maior é para os representantes de tradições religiosas, 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. 
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Ruptura
Um grupo de economistas ativistas da América La-
tina luta para reduzir a desigualdade na região. Eles 
formam a Fundação Capital, guiado pelo ideal de 
que a população de baixa renda precisa ter acesso 
a serviços e educação financeira. O centro do do-
cumentário são histórias de mulheres do Peru, Co-
lômbia e Brasil que participam do programa, desco-
brindo seu poder político e econômico. Este modelo 
oferece um novo caminho para a transformação 
social e a erradicação da pobreza. Se o modelo for 
levado a um nível maior, será que 20 milhões de 
mulheres podem transformar um continente?

TEMAS: atualidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 10 de dezembro
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Pamela Yates
Produção: Paco de Onís
Distribuição: Skylight Pictures
País de origem: Estados Unidos 
Ano de produção: 2014

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster,  
Marina Meireles e Paolla Guimarães

Sala de 
Notícias
O Sala de Notícias é um espaço para minidocumen-
tários com 15 minutos de duração, que contempla a 
diversidade de olhares, linguagens e narrativas com 
relevância contemporânea para o Brasil e para o mun-
do. Vai ao ar na faixa de programação de segunda a 
sexta-feira, às 14h30 com reprise às 20h30. O progra-
ma é um importante espaço de promoção da plurali-
dade de pontos de vista. Da mesma maneira, valoriza 
o contraponto de opiniões, a informação de qualidade 
e de interesse público. Entre as conquistas recentes do 
Sala de Notícias está a produção em rede e a capacida-
de de gerar outros debates na grade de programação 
do Canal Futura. No primeiro semestre de 2015, foram 
produzidos diversos episódios, entre eles aquisições e 
projetos selecionados através de Chamados Públicos 
do Núcleo de Jornalismo (5º Chamado e 2º Edital Espe-
cial para Curtas Universitários). A prática da seleção de 
projetos vem conquistando cada vez mais profissionais 
de cinema e comunicação dispostos a viabilizar obras 
audiovisuais de qualidade para o Sala de Notícias.

 

TEMAS: atualidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Taça Cinefoot de Curta-metragem – para 
Os Boias-frias de Futebol. Los Angeles Independent 
Film Award – Melhor Documentário de Língua Estran-
geira – para Mamulengo
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Boias-Frias – no ar em 27 de janeiro
Atrasos de salários; jogadores que não recebem, outros 
que pagam para jogar; promessas não cumpridas; jor-
nadas duplas ou triplas para complementar a renda fa-
miliar; falta de estrutura; contratos curtos de trabalho; 
ausência de calendário anual. Os Boias-frias do Futebol 
revela os sonhos e as incertezas de dois jogadores da 
Série C do Campeonato Estadual do Rio, a divisão mais 
operária do futebol fluminense.

Pretos Novos – no ar em 29 de janeiro
No bairro da Gamboa, zona portuária da capital carioca, 
o casal Merced e Petrucio inicia uma reforma em sua 
casa. Durante a obra, se deparam com pedaços de os-
sos, dentições e fragmentos de objetos. Abaixo de seus 
pés, estava um dos mais importantes patrimônios his-
tóricos da diáspora africana já descobertos: o Sítio Ar-
queológico Cemitério dos Pretos Novos. 

Rabidanti – no ar em 5 de fevereiro
Entre Cabo Verde e Brasil, as rabidantes produzem um 
movimento de intercâmbio econômico e cultural, gra-
ças à atividade que exercem: o comércio transatlânti-
co de produtos. Georgina é uma rabidante de sucesso. 
Apesar da infância pobre e do difícil começo, hoje pos-
sui quatro lojas na Ilha de Santiago, onde está Praia, a 
capital de Cabo Verde. Acompanhando esse movimen-
to, o documentário Rabidanti aborda a jornada comer-
cial dessas mulheres e mostra o impacto e a influên-
cia que essa atividade exerce na relação entre Brasil e 
Cabo Verde.

Manobreiro de Água – no ar em 12 de fevereiro
Oficialmente, o serviço de distribuição e manutenção 
da rede de água e esgoto da cidade do Rio é realizado 
pela Cedae, mas em algumas áreas o serviço é feito de 
forma independente pela própria comunidade. No Mor-
ro da Fé, no Complexo da Penha, o serviço é executado 
por “Índio”, um homem que tem um sorriso sincero e 
está sempre disposto a ajudar. Acompanhamos um dia 
em sua vida. Da alvorada ao crepúsculo, percorre seu 
tortuoso caminho de becos, canos, trilhas e cisternas, 
desvendando aspectos peculiares do ofício de mano-

Sinopses por episódio (69 x 15 minutos):

Conflitos Esquecidos – no ar em 13 de janeiro
Oksana é armena, mas nasceu no Azerbaijão e de lá 
foi expulsa aos 14 anos, quando a União Soviética se 
desmantelou e a perseguição ao seu povo começou; 
Salamu é saharaui (povo original do Sahara Ocidental), 
mas sua família fugiu da invasão marroquina em 1975, 
e ele nasceu nos campos de refugiados de Tindouf, na 
Argélia. Ambos vivem em Londres, cidade que abriga 
milhares de imigrantes e refugiados de diversas partes 
do mundo. Neste documentário, foram convidados a 
escrever cartas contando a sua história.

Povos Indígenas – no ar em 15 de janeiro
Após pressão de organizações de direitos humanos, o 
Grupo de Trabalho Indígena é incluído nas investigações 
da Comissão Nacional da Verdade (CNV), trazendo à tona 
uma realidade desconhecida da sociedade brasileira: os 
povos indígenas foram um dos grupos mais atingidos 
pela ditadura militar no Brasil. Massacres, escravizações, 
prisões clandestinas, torturas, estão entre as denúncias 
apuradas pelo recém-encontrado “Relatório Figueiredo”.  
Como se aplica à história desses povos os conceitos de 
Verdade, Memória e Justiça do estado de direito demo-
crático brasileiro?

Conectados – no ar em 20 de janeiro
Conectados apresenta as transformações recentes no 
universo da inclusão digital na cidade de São Paulo. O 
documentário percorre lan houses de bairros perifé-
ricos e também as modernas praças Wi-Fi da cidade, 
mostrando o caminho diário de crianças e adolescen-
tes para estarem sempre conectados à rede.

Sertão Resistente – no ar em 22 de janeiro 
Três mulheres resistem ao machismo no sertão cearen-
se. Isabel não havia concluído os estudos, mas recente-
mente até passou no Enem. Faz poesias e dança forró 
nos fins de semana. Larissa é uma jovem quilombola que 
quer conhecer o mundo. No final da adolescência, estu-
da para trazer mais sustentabilidade à terra onde vive.
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breiro de água e seu cotidiano inusitado. Olha a água, 
morador!!!!

Minas do Rap – no ar em 19 de fevereiro
No Brasil, as mulheres tardaram a entrar no cenário do 
rap, e até hoje são raros os grupos ou artistas individuais 
que alcançaram destaque em suas carreiras. O docu-
mentário entrevista mulheres ligadas ao hip-hop, abor-
dando o histórico feminino dentro do movimento e dan-
do voz a artistas como Negra Li, MC Gra e Karol Conká.

Educação – no ar em 13 de março
Depois de 24 anos de ocupação indonésia, a partir de 
2002, com a independência, Timor-Leste assumiu o te-
tum e o português como línguas oficiais. Hoje, a grande 
prioridade na área da educação é a formação de profes-
sores capazes de ensinar o português e as disciplinas 
básicas. E nesse esforço, a jovem nação conta com o 
apoio dos Professores das Cooperações Portuguesa e 
Brasileira. Atuando lado a lado de seus colegas timo-
renses em escolas secundárias, universidades e insti-
tuições de ensino e pesquisa, com muito humor e atra-
vés de exemplos práticos, os professores de Portugal e 
do Brasil promovem a formação de novos quadros.

Fronteira – no ar em 19 de março 
Uruguaiana e Paso de Los Libres são as cidades que divi-
dem Brasil e Argentina. Separadas por uma antiga ponte, 
cruza-se de um país a outro com frequência. Quais são 
as semelhanças e diferenças entre cidades tão próximas, 
mas em diferentes países? O que pensam os moradores 
de uma cidade sobre os moradores de outra? O que de-
fine de fato, culturalmente, o território?

Partos – no ar em 15 de maio
O jornalista Max Stahl é um dos heróis da indepen-
dência de Timor-Leste. Foi ele que, em 1991, alertou 

o mundo para o genocídio que as tropas de ocupação 
da Indonésia estavam promovendo em Timor. Durante 
um ano ele acompanhou sua mulher, a médica pediatra 
Ingrid Buscens, numa pesquisa sobre as condições de 
saúde e dos partos das mulheres grávidas e dos bebês. 
A dura realidade das mulheres que têm que dar à luz 
em suas próprias casas nas aldeias isoladas, assistidas 
por curandeiros e em condições precárias de higiene. E 
a felicidade das que conseguem chegar a uma clínica 
ou ao Hospital Nacional Guido Valadares, lugares que 
vêm salvando a vida de muitas mulheres timorenses e 
de seus bebês.

Relatos da Segunda Guerra – Candinho – no ar em 22 
de maio
Sr. José Cândido, 92 anos, natural do interior de Sergi-
pe, pertenceu ao Batalhão Sampaio que lutou na toma-
da do Monte Castelo no rigoroso inverno de 1944-45. 
Candinho, como é conhecido, relata sobre as tentati-
vas de conquistar a montanha. Na primeira, apesar de 
sobreviver, viu morrer vários de seus companheiros. Na 
última, a vitoriosa, conta com emoção da conquista e 
da tristeza ao encontrar os corpos dos caídos em com-
bate. Estavam todos preservados pela neve. Hoje em 
dia, vive no anonimato, próximo à Vila Militar, o mesmo 
lugar onde ficou concentrado o contingente da FEB que 
partiu para a Itália. Às vezes, frequenta o Monumento 
aos Mortos no Aterro do Flamengo.

Na Trilha do Joana – no ar em 2 de julho
Em Na Trilha do Joana o escritor e aventureiro Guilherme 
Cavallari usa sua bicicleta para revelar a arte e um pou-
co da cultura de um dos mais respeitados escultores do 
Brasil, que vive numa pequena cidade escondida no meio 
da natureza deslumbrante da Serra da Mantiqueira.

Apátridas – no ar em 23 de julho
Apátridas são pessoas que não têm a cidadania de ne-
nhum país. Para eles, a palavra “raízes” tem um sabor 
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amargo e seguem na busca de um lugar para chamar de 
casa. Maha Jean Mamo, uma jovem de 27 anos, é apátri-
da e se mudou do Líbano para o Brasil para tentar final-
mente ser reconhecida como uma cidadã pela primeira 
vez em sua vida. 

Beiradão – no ar em 30 de julho
Beiradão/Hup Boyoh acompanha os indígenas da etnia 
Hupd’äh em seu período de férias, quando vão para a ci-
dade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, para re-
alizar trâmites burocráticos e acessar benefícios sociais 
(aposentadoria, auxílio-maternidade, auxílio-doença, 
bolsa família...). O filme apresenta a experiência da cida-
de que esses indígenas vivem intensamente por quatro 
meses, de dezembro a março, e discute os problemas 
enfrentados por eles durante esse período.

O Rio São Francisco – no ar em 8 de agosto
No ano de 2014, a região do médio rio São Francisco 
sofreu uma das maiores secas dos últimos 100 anos. 
Tal fato revelou um drama que vem afetando direta-
mente a vida de milhares de pessoas. Os ribeirinhos 
hoje se perguntam sobre a permanência da vida, o des-
tino das gerações futuras e a necessidade de cuidar do 
bem comum.

Tá Acabando! – no ar em 20 de agosto
Uma das tradições culturais mais marcantes do Nor-
deste, as feiras vêm perdendo espaço e força diante do 
crescimento das cidades. No interior do Piauí, feirantes 
e frequentadores de feiras falam sobre essa realidade, 
os costumes e até onde vão a paixão e a luta para não 
deixar essa tradição acabar.

Siraj – no ar em 27 de agosto
Siraj (Lâmpada) é um vídeo documentário realizado 
com a finalidade de apresentar um dos aspectos da di-
áspora africana contemporânea para o Brasil: a religião 
muçulmana. Concentrado na Mesquita Bilal Al Habashi, 

no centro da cidade de São Paulo, ponto de conver-
gência de prática religiosa para muitos muçulmanos 
originários de diversas nações africanas, a proposta ba-
seia-se na unificação de indivíduos de diversas nações 
a partir da oração diária como um cultivo da cultura re-
ligiosa, da iluminação de si mesmo e de fortalecimento 
da comunidade no País. 

Guardiões de Santa Rosa – no ar em 3 de setembro
Na comunidade quilombola de Santa Rosa dos Pretos, 
no interior do Maranhão, líderes comunitários lutam 
para preservar as tradições e memórias de seu povo.

Mestres Santeiros – no ar em 10 de setembro
Dos ateliês de São João del-Rei (MG) e de cidades vizi-
nhas, santeiros dão vida a blocos de madeira. Retiram 
da matéria bruta imagens sacras, seguindo, na maioria 
das vezes, o estilo Barroco trazido pelos portugueses 
durante o povoamento de Minas Gerais. Terra que fez 
surgir a arte de Antônio Francisco Lisboa e que hoje 
coloca nas mãos de santeiros do século XXI a missão 
de manter o ofício e a tradição. Mestres Santeiros é um 
passeio pelo estilo barroco impresso no casario colo-
nial, nas igrejas, nos museus, na música. Um universo 
que circula os ateliês e dá o tom da produção artística. 

Ladrões de Marabaixo – no ar em 17 de setembro
A história do povo negro do Amapá é contada através 
dos Ladrões de Marabaixo, versos que roubam um pe-
daço do cotidiano e o transformam em música. 

Santeros – no ar em 24 de setembro
Santeros é uma reportagem documental sobre a fé, 
um sentimento de absoluta certeza em algo que não 
se pode ver ou tocar. No dia 17 de dezembro de 2014, 
dia de São Lázaro, os documentaristas Rafael Mazza e 
Renata Magioli estiveram em El Rincón, um lugarejo na 
região sul de Havana onde se encontram milhares de 
fiéis e pagadores de promessa peregrinando, muitas ve-
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zes em penitência, até o santuário do Santo/Orixá mais 
popular de Cuba, para registrar o maior evento religioso 
do país.

Pela Estrada Afora – no ar em 1º de outubro
Pela Estrada Afora percorreu os 5.800 quilômetros da 
maior linha regular de ônibus do mundo, de São Paulo a 
Lima. Em mais de 100 horas de viagem, passamos por 
cinco estados brasileiros, cruzamos a Cordilheira dos 
Andes, no Peru, e conhecemos Enrique, Júlio Cesar e 
Pedro.

Intolerâncias da Fé – no ar em 15 de outubro
A partir do depoimento de pesquisadores, lideranças 
religiosas e praticantes de religiões afro-brasileiras, 
Intolerâncias da Fé pretende retratar os conflitos reli-
giosos ocorridos no espaço público e problematizar o 
tratamento conferido a estes conflitos pela sociedade 
e por instituições como a escola e a polícia. Os episó-
dios de intolerância religiosa e a exposição de aspectos 
da luta histórica dos adeptos das religiões de matriz 
africana e brasileira por legitimação e reconhecimento 
mostram que “ninguém quer ser tolerado”, e sim res-
peitado.

Viva Nossa Senhora do Rosário – no ar em 22 de ou-
tubro
Anualmente, realiza-se na cidade de Minas Novas/MG, 
no período de 14 a 25 de junho, a Festa do Rosário, que 
consagra o ano de trabalhos religiosos da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de 
Minas Novas. A festa bicentenária é uma profusão da 
diversidade sociocultural-religiosa composta de inú-
meras celebrações e ricas manifestações folclóricas e 
artísticas reunindo diversos grupos atuantes na socie-
dade local. 

Coroas – no ar em 29 de outubro
Na maré baixa, pés no mangue. Na maré alta, muito 
samba no pé. O documentário Coroas retrata o cotidia-
no das marisqueiras e dos pescadores da terceira ida-
de. O filme revela as tradições orais da cultura popular, 
através do Voa Voa Maria, grupo de samba de roda da 
Ilha de Vera Cruz, na Bahia.

Efeito Casimiro – no ar em 5 de novembro

8 de março de 1980, 5h20 da manhã: 10 mil pessoas 
permanecem em silêncio olhando para o céu à espera 
de um disco voador vindo de Júpiter. Edílcio Barbosa, o 
mensageiro de Júpiter, havia anunciado a missão extra-
terrena alguns meses antes, e, misteriosamente, o fato 
ganhou proporções internacionais. Uma história que 
mais parece filme de ficção científica aconteceu de fato 
no município de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. A mí-
dia cobriu amplamente o evento registrando a presença 
ostensiva do exército, toda estrutura montada pela pre-
feitura e a chegada de milhares de pessoas de diversas 
cidades do Brasil – e até do exterior – que transforma-
ram o local em um Woodstock ufológico brasileiro.

Minipavilhão E – no ar em 12 de novembro
O documentário Minipavilhão E retrata o cotidiano e as 
histórias de vida dos reeducandos de um pavilhão cria-
do para abrigar homossexuais, travestis e transexuais 
do presídio masculino de Igarassu, na região metropo-
litana do Recife/PE. Vítimas de torturas, maus-tratos, 
violência sexual e moral, eles narram a luta junto aos 
órgãos de direitos humanos e do sistema prisional por 
um espaço que lhes garanta dignidade e segurança em 
meio às condições sub-humanas oferecidas nos presí-
dios brasileiros atualmente. 

SÉRIE CURTAS UNIVERSITÁRIOS

Uma parceria do Canal Futura com a Associação Brasi-
leira de Televisão Universitária (ABTU), que conta com o 
apoio do Projeto Globo Universidade/TV Globo. O ob-
jetivo do chamado é selecionar propostas de produção 
apresentadas por Estudantes Universitários em fase de 
conclusão de cursos de Comunicação Social, Cinema, 
Audiovisual, Artes e Design que estivessem preparando 
seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

Além de apresentar os projetos nas universidades, os 
estudantes tiveram a oportunidade de receber apoio 
financeiro para veiculação dos vídeos na faixa Sala de 
Notícias através do Núcleo de Jornalismo do Canal Fu-
tura. Os projetos serão veiculados no início de 2016. 
Vinte estudantes foram contemplados no edital. Como 
parte da proposta de qualificação dos jovens, houve 
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uma visita à Central Globo de Produção – Projac e par-
ticipação de uma oficina de audiovisual com profissio-
nais de Núcleo de Jornalismo do Canal Futura. 

Raízes de Torres – no ar em 6 de abril
Raízes de Torres narra a trajetória de um dos artistas 
mais respeitados da música brasileira, Raul Torres. A 
partir de depoimentos de violeiros e pesquisadores da 
música caipira sertaneja, o documentário aborda as 
influências musicais do artista, evidencia seu espírito 
inovador e empreendedor e destaca sua enorme e im-
portante contribuição para o fortalecimento e o enrai-
zamento da música caipira no cenário nacional.

Duas Lâminas – no ar em 7 de abril
Bernardo Sarmento e Raimundo Gama são barbeiros 
da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhando desde a ju-
ventude, os dois falam sobre suas trajetórias através 
da significação e da construção de suas carreiras. O 
programa acompanha um dia de trabalho de cada um 
deles, um com mais de 50 anos de carreira e outro com 
três anos de atividades, para mostrar os meandros de 
uma profissão que guarda singularidade e subjetivida-
de de fregueses e dos bairros em que são localizados 
(Penha e Madureira) e que marca o estilo de diferentes 
gerações dos homens das regiões.

Cinema do Meu Bairro – no ar em 8 de abril
A partir de um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, o 
filme revive a era de ouro do cinema de rua no Brasil. 
Memórias íntimas ajudam a contar a história dos três 
cinemas de Santa Cruz: o gigante cinema Palácio, o ca-
tivante cine pulguento e o controverso cinema da Igreja.

Insta(ntes) – no ar em 9 de abril
Documentário sobre a exposição desenfreada da vida 
privada nas redes sociais, principalmente por meio de 

fotografias. Com o intuito de discutir o narcisismo digi-
tal como possível epidemia do século XXI, especialistas 
de fotografia, cultura da internet e psicologia discutem 
os efeitos que as redes sociais digitais têm despertado 
na sociedade moderna. O documentário também conta 
a história do britânico Danny Bowman, 19, que foi con-
siderado o primeiro viciado em selfies do Reino Unido.

Sementes – no ar em 10 de abril
No interior do Rio Grande do Sul, um grupo de peque-
nos agricultores se reúne. Em um dia de mutirão, tra-
balham na propriedade onde produzem coletivamente, 
trocam sementes e preparam um almoço com o que 
eles mesmos plantaram. São guardiões de sementes 
crioulas, agricultores familiares que produzem e pre-
servam os grãos naturais e tradicionais, selecionados e 
melhorados durante centenas de anos pelos campone-
ses, que quase desapareceram com a Revolução Verde. 
Em um banco de sementes, resgatam e protegem as 
mais diversas variedades de grãos, difundindo-as atra-
vés de trocas.

A Voz Calada do Samba – no ar em 13 de abril
Cleber Augusto foi integrante do grupo Fundo de Quin-
tal por mais de duas décadas, onde participou do mo-
vimento que surgiu no bloco Cacique de Ramos (RJ), 
revolucionou o samba nos anos 80 e revelou artistas 
como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, 
Sombrinha, entre outros. Alguns desses e outros par-
ceiros contam a trajetória de Cleber desde os tempos 
de Cacique até a retomada da carreira após um câncer 
que tirou seu principal instrumento de trabalho: a voz.

Escute – no ar em 14 de abril
A experiência de um cego que é cineasta. O casal com 
deficiência visual que não vê qualquer impedimento 
para deixar de frequentar salas de cinema. A sensibi-
lidade para sonorizar filmes sem enxergar. Este é um 
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documentário sobre percepções de pessoas com defi-
ciência visual a respeito de estética, imaginação e senti-
mentos no cinema. Os relatos dos entrevistados foram 
usados como base da construção narrativa do filme, 
que incluiu também o desafio de adotar a audiodescri-
ção – recurso que descreve detalhes relevantes de ima-
gens para quem não as vê – como linguagem intrínseca.  

Geração Z – no ar em 15 de abril
Nascidos e crescidos na era digital, a geração Z possui 
comportamentos e habilidades distintas das demais ge-
rações. Essa geração digital e multitarefa joga videoga-
me enquanto faz o dever do colégio e ao mesmo tempo 
em que assiste ao seriado predileto. O maior desafio é 
obter a atenção deles. Este documentário busca com-
preender esse comportamento. Por que para essa gera-
ção o mundo é mais interessante através de uma tela?

Rua do Retrato – no ar em 16 de abril
Três moradores do Recife nos contam histórias de suas 
vidas a partir de fotografias antigas. Alberto é pedreiro 
azulejista e viu sua rua mudar completamente após a 
chegada de uma fábrica. Graça mora na mesma casa 
há 60 anos e possui uma relação de muita proximidade 
com uma comunidade vizinha. Gabi é uma jovem ne-
gra que encontra no grafite um canal de expressão para 
enfrentar o racismo. É na periferia do Recife que as três 
experiências se encontram, demarcando um espaço 
rico de cores e resistência.

A Beleza Invisível – no ar em 17 de abril
A beleza ignorada pelos discursos de marginalização 
das periferias, a beleza sem espaço nas pautas do jor-
nalismo sensacionalista, a beleza que coexiste com os 
estigmas e que o preconceito desconhece. A beleza tra-
duzida em obras de cinco artistas plásticos e visuais do 
Subúrbio Ferroviário de Salvador que tiveram as narra-
tivas entrelaçadas para expor suas próprias percepções 
sobre valorização, reconhecimento e visibilidade dos 
artistas de periferia e seus trabalhos.  

Ciclo Urbano – no ar em 20 de abril
Um dos principais problemas de uma metrópole é o 
congestionamento. Na cidade de São Paulo isso é bem 
evidente, são muitas horas de vida e de trabalho per-
didas nos engarrafamentos constantes e prolongados. 
Acreditamos que a bicicleta é mais uma alternativa viá-
vel para fugirmos do caos que nos oferecem, seja para 
lazer, esporte, ou para transporte, trabalho. A proposta 
do curta doc. Ciclo Urbano é tentar abordar as alegrias 
e os desafios do ato de pedalar na cidade de São Paulo.

Ler-se – no ar em 21 de abril
Como é se sentir diferente? Como lidar com uma situa-
ção nova dentro de casa? A partir da experiência de sua 
irmã Luiza, de 15 anos, a diretora Paula Zogbi Possari 
aborda no curta a temática da dislexia, abordando re-
lações pessoais, familiares e aprendizagem na sala de 
aula com opiniões de especialistas de áreas diversas.

SP Creole – no ar em 22 de abril
O documentário acompanha a vida dos haitianos no 
Brasil e as batalhas para conseguir viver na capital pau-
lista. Extorsão, roubo, furto, fome, sede, noites maldor-
midas... Ao sair do país de origem em busca de trabalho 
no Brasil, grande parte dos haitianos encara uma rota 
ilegal. Esse fluxo migratório teve início em dezembro 
de 2010, quando o Brasil abriu as portas às vitimas do 
maior terremoto da história do Haiti. 

A Dança Que Comunica – no ar em 23 de abril
Um estilo de dança surgido na década de 1970 nos 
Estados Unidos da América é o meio de expressão de 
muitos jovens na cidade de Belém, Pará. Utilizando o 
corpo como forma de comunicação, garotos e garotas 
contam como o breakdance mudou suas vidas e move 
um cenário de danças urbanas na cidade.

Triste Baía – no ar em 24 de abril
A Baía de Guanabara já passou por diversas medidas 
para despoluição que atravessam décadas. Por que, 
então, ela ainda está tão degradada? A resposta, para 
os interlocutores do curta, traz mais problemas. A ex-
ploração sustentável é cara e parece interessar a pou-
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cos. Mas ela ainda não se deu por vencida. A Baía man-
da dizer que quem luta não é triste. A Área de Proteção 
Ambiental traz fôlego às águas, assim como os pesca-
dores tradicionais, o turismo consciente e aqueles que 
transformam sua vida em luta pelo meio ambiente.

O Sorriso da Favela – no ar em 27 de abril
Há quem diga que o rosto da favela tem um semblante 
caído, uma voz triste e um andar cansado. Eles esque-
cem que essa voz canta alegria, esses pés sonham chu-
tar uma bola e o largo sorriso não abandona nenhum 
coração. Favela nunca foi tristeza. Favela sempre será 
amor! Este documentário conta os causos, a vida e a 
felicidade de alguns moradores da comunidade Santa 
Rita, em Vila Velha/ES. Ele partiu da vontade de mos-
trar histórias que se tornaram interessantes pela sim-
plicidade e a realidade em um lugar facilmente relacio-
nado à violência e à desilusão.

O Novo Cinema Novo Carioca – no ar em 28 de abril
A tecnologia digital revolucionou o mundo no inicio do 
século XXI. Hoje as informações circulam muito rapi-
damente. As distâncias foram encurtadas e a volta ao 
mundo não se faz mais em 180 dias, mas sim com ape-
nas um click. Novas narrativas e linguagens são cons-
truídas de forma colaborativa, onde o que mais importa 
é o compartilhamento de experiências e a construção 
conjunta de um sonho, de um desejo de simplesmente 
fazer “Um Novo Cinema Novo Carioca”.

Cidade Líquida – no ar em 29 de abril
Maceió, Alagoas: avançando sobre o mar da cidade, o 
Alagoas Iate Clube foi por décadas utilizado para festas 
e lazer da elite alagoana. O Papódromo, em contrapon-
to, foi erguido para uma breve visita do papa João Paulo 
II nas margens da lagoa Mundaú, região historicamente 
abandonada pelo poder público. Cidade Líquida é um 
documentário que trata da segregação socioespacial 
de Maceió através de memórias afetivas destes dois 
locais, hoje abandonados.

Eles Querem Mudar o Mundo – no ar em 30 de abril
O aprendizado de novos idiomas e novas culturas re-
presenta um passo importante na formação de jovens 
estudantes. O episódio Eles Querem Mudar o Mundo 

conta a história dessa transformação por meio de uma 
escola de idiomas que leva professores estrangeiros 
para dar aulas de inglês em comunidades brasileiras, 
promovendo uma troca de experiências e disseminan-
do o conceito de negócios sociais.

Guardas da Fé – no ar em 8 de maio
Este documentário mostra como as Guardas do Con-
gado da Comunidade Quilombola de Sapé, em Bruma-
dinho/MG, fazem para preservar a tradição e a memória 
quilombola em suas manifestações culturais. Guardas 
da Fé: Tradição e Memória Quilombola foi construído 
com integrantes das Guardas de Congo e Moçambique, 
entrevistados durante os festejos ocorridos na Comu-
nidade em 2014.

SÉRIE DESENVOLVIMENTO URBANO

Outro projeto realizado na faixa do Sala de Notícias foi a 
série de 10 programas sobre Desenvolvimento Urbano. 
Realizado em parceria com a Vale, o Ministério das Ci-
dades, colaboração do Institute Lincoln of Land Policy 
e produzido pela MultiPress Digital e o Canal Futura, o 
projeto mostra a criação e a dinâmica das cidades e traz 
arquitetos e urbanistas, sociólogos, pesquisadores, en-
tre outros especialistas, para discutir o assunto e pro-
por melhorias no planejamento e gestão dos espaços 
públicos. Nos episódios, os profissionais apresentam 
dados sobre infraestrutura, habitação, mobilidade ur-
bana, transporte e uso dos serviços e espaços públicos, 
além de curiosidades históricas.

O Crescimento das Cidades e a Periferização – no ar 
em 1º de junho
O primeiro episódio mostra como as cidades brasilei-
ras – em grande maioria – crescem de forma espraia-
da, ou seja, horizontalmente. É um tipo de cidade cara 
e onde não há controle urbano e social nas periferias. 
Uma cidade compacta seria um lugar onde há uma mis-
tura maior de serviços e habitação, o que os urbanis-
tas chamam de mix de uso, de forma que as pessoas 
não precisam utilizar automóveis para ir de casa até um 
supermercado, por exemplo. Tudo está ao alcance de 
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uma boa caminhada. As cidades são dinâmicas e es-
tão sempre em evolução. O documentário traz também 
depoimentos que reforçam a tese de que a maioria das 
cidades brasileiras não permite que as classes menos 
favorecidas permaneçam nas regiões que se valorizam. 
É a chamada periferização criada pelas forças da espe-
culação imobiliária. 

Como Participar da Construção da Cidade – no ar em 
2 de junho
As diversas maneiras de participação nas decisões liga-
das ao planejamento das cidades. Além disso, o episó-
dio apresenta exemplos de participação que obtiveram 
sucesso como na aprovação do Plano Diretor de São 
Paulo. Em Belterra, no Pará, a participação popular foi 
fundamental na criação e na implementação de diver-
sas leis, especialmente a do Orçamento Participativo. 
Lá, antes de se gastar os recursos, os representantes 
se reúnem no Conselho da Cidade para escolher o que 
vai ser feito com o dinheiro. Um exemplo bem represen-
tativo de que é possível participar das decisões gover-
namentais. Ainda no Pará, em Belém, uma associação 
de moradores faz a diferença e ajuda na regulamenta-
ção fundiária da comunidade. Cada vez mais as pes-
soas estão percebendo a importância da participação. 
Outro exemplo é o de Tucumã, no sul do Pará, onde a 
população se reuniu durante meses para debater sobre 
o Plano de Saneamento do município. 

Como Conhecer Melhor as Cidades – no ar em 3 de 
junho
Uma das ferramentas mais importantes para o planeja-
mento correto das cidades é o Cadastro Multifinalitário. 
Através do cadastro é possível conhecer profundamente 
o território e, por conta disso, fazer uma melhor gestão. 
Este episódio apresenta em detalhes como funciona o 
cadastro e como ele pode servir até mesmo para a po-
pulação. Em Joinville, Santa Catarina, a implementação 
do cadastro trouxe inúmeros benefícios para a cidade e 
para a população. Já em Belém, no Pará, com a criação 
do cadastro mais de 100 mil terrenos e casas aparece-
ram no mapa. Praticamente um bairro fantasma.

Desafios da Cidade – no ar em 4 de junho
O episódio traz um panorama de como o Brasil se trans-
formou de rural em urbano. Para muitos, mais do que 
uma urbanização, houve uma desruralização, na medida 
em que as cidades não estavam preparadas para rece-
ber tanta gente. Foram mais de 70 milhões em 50 anos 
de urbanização das cidades brasileiras. Por conta disso, 
surgiram as periferias e uma profunda segregação entre 
as camadas sociais onde os pobres acabaram exilados 
nas áreas menos favorecidas e, por muitos, considera-
das não cidades, uma vez que nesses locais os serviços 
públicos básicos não são oferecidos para a população. 
Assim, o Direito à Cidade não é facultado a essas pesso-
as. O episódio discute todos esses aspectos e traz solu-
ções que podem ser implantadas através de leis como a 
do Estatuto da Cidade e a do Plano Diretor. 

Quanto Custa Viver nas Cidades – no ar em 5 de junho
Por que um pedaço de terra na Amazônia custa muito 
menos do que um pedaço de terra em São Paulo? Essa é 
uma das perguntas que são respondidas neste episódio. 
Por que a diferença de preço é tão alta? O que é terra 
urbanizada? Qual o papel do mercado imobiliário? E a 
especulação imobiliária? Como regular o mercado? No-
vamente, o documentário apresenta alguns instrumen-
tos que conseguem obter para o poder público alguma 
vantagem diante da valorização imobiliária, muitas ve-
zes causada pelo próprio poder público quando asfalta 
uma rua ou coloca o metrô passando por um determina-
do bairro. A Outorga Onerosa do Direito de Construir é 
um desses instrumentos. O documentário também traz 
para o debate a questão do IPTU. Por que todo mundo 
acha caro? Afinal, é um dos impostos mais justos. 

Por Que É Difícil Morar nas Áreas Centrais – no ar em 
8 de junho
Este episódio mostra como uma cidade pode ser mais 
justa desde que tenha diversos tipos de pessoas mo-
rando no mesmo lugar. Especialmente camadas menos 
favorecidas. Há décadas, essas pessoas têm sido ex-
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pulsas de suas moradias, onde estão há vários anos, 
em função da valorização repentina daquela área. 
Como evitar isso? Uma das soluções está em instru-
mento do Estatuto da Cidade chamado ZEIS, Zonas 
Especiais de Interesse Social. Ali, desde que o poder 
público determine a área da ZEIS, só podem ser cons-
truídas habitações de interesse social. Em São Paulo, 
há um caso de ZEIS que se tornou referência no País. 
É a antiga Favela Jardim Edite, que, depois de ter virado 
ZEIS, se transformou num belo condomínio de prédios 
numa das regiões mais caras da cidade. 

Como Planejar o Crescimento das Cidades – no ar em 
9 de junho
As grandes contradições no planejamento das cidades 
é o tema principal deste episódio. O documentário mos-
tra como, dependendo do modelo de planejamento, as 
cidades acabam se tornando cidades divididas e segre-
gadas. Alguns especialistas trazem para o debate que a 
principal questão não é a falta de planejamento, mas sim 
o planejamento feito para servir grupos específicos e não 
a totalidade da população. Para evitar isso, o episódio 
mostra alguns recursos que fazem parte do Movimen-
to da Reforma Urbana, que surgiu em defesa de cidades 
mais justas. Um exemplo é a Função Social da Cidade. 

Como Promover Moradia Popular nas Cidades – no ar 
em 10 de junho
O episódio mostra que o modelo de crescimento ado-
tado no Brasil deixou a responsabilidade da moradia 
para o trabalhador. Dessa maneira, ele foi morar em 
qualquer terreno abandonado e lá construiu com suas 
próprias mãos a sua casa. E assim surgiram as favelas 
e as ocupações irregulares em todo o País. A falta de 
uma política de habitação ampla piorou ainda mais esse 
quadro de irregularidades. Um exemplo está na Ocupa-
ção Paulo Freire, em Belém, no Pará. O documentário 
explica as diversas situações de irregularidade e apre-
senta os direitos do cidadão em relação a sua moradia. 

O direito à moradia está na Constituição. Outra ques-
tão importante é em relação aos vazios urbanos. Pes-
soas sem teto e teto sem pessoas. Há no Brasil mais 
de cinco milhões de imóveis vazios. Como resolver essa 
questão? O programa apresenta algumas soluções ba-
seadas no Estatuto da Cidade, como, por exemplo, o 
IPTU Progressivo. 

Desafios para Governar Metrópoles e Cidades – no ar 
em 11 de junho
Como o próprio título do episódio diz, o documentário 
analisa os poderes por trás do poder oficial. Ou seja, 
quem manda na cidade além do prefeito, dos vereadores 
e dos governos estaduais e federal. Há muita polêmica e 
discussão em torno desse tema. Além disso, os estudio-
sos trazem a questão das Regiões Metropolitanas, onde 
o poder está nas mãos da esfera estadual, o que é muito 
pouco divulgado. Outro tema apresentado neste episó-
dio é a criação do Conselho das Cidades, que surgiu para 
democratizar as decisões que afetam as mais diferentes 
áreas da sociedade. Por último, alguns especialistas tra-
zem para o debate a necessidade imediata da criação de 
um Sistema Nacional de Planejamento Urbano.

Como Garantir uma Cidade para Todos – no ar em 7 de 
dezembro
Uma cidade para todos só pode ser feita quando todos 
os moradores, especialmente os de maior renda, co-
nhecem a realidade dos menos favorecidos. Quando o 
poder público percebe que, quanto maior for a diferença 
entre os bairros, maior será a violência social. A cida-
de tem que ser de todos. E todos têm que pensar nela 
como de todos também. Cidade é coletividade. É mis-
tura. Mas essa mistura ainda incomoda a grande parte 
da população. Um exemplo é a Vila Autódromo, no Rio 
de Janeiro, que por conta da valorização imobiliária tem 
sofrido enorme pressão para ser retirada do local onde 
está há mais de 30 anos. Por último, o documentário 
apresenta uma forma mais democrática do direito à 
moradia, que é a concessão de direito real de uso, que 
permite o uso da habitação, mas não a venda.
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SÉRIE COLETIVANDO

A TV Unitau, da Universidade de Taubaté, lançou o 
Projeto Coletivando, em parceria com o Canal Futura. 
A iniciativa é para ampliar o acesso das pessoas aos 
conhecimentos científicos produzidos por alunos e 
professores. A proposta nasceu da observação de que 
muitos projetos de pesquisa geram resultados impor-
tantes, mas que acabam ficando restritos ao ambien-
te acadêmico, às vezes ao departamento ou grupo de 
pesquisa em que estão inseridos. Essa situação ficou 
ainda mais evidente para o diretor da TV Unitau, Thiago 
Molina, no Mestrado em Linguística Aplicada, do qual é 
aluno. O profissional, formado em Publicidade e Propa-
ganda, voltou a ser estudante em 2014, quando ingres-
sou no Mestrado, um dos dez oferecidos pela Universi-
dade. No mesmo ano, às vésperas de participar de um 
encontro promovido pelo Futura com representantes 
de instituições parceiras, pensou na possibilidade de 
apresentar um projeto que sanasse essa lacuna. “Exis-
te um material muito rico, que não é explorado”, disse. 
Algumas dissertações do Mestrado foram selecionadas 
para, possivelmente, serem abordadas em vídeos. To-
das com temas ligados à área de Educação, mostran-
do iniciativas que têm como propósito contribuir para a 
melhoria do ensino, especialmente nos anos iniciais da 
formação das crianças.

A Escrita Coletiva para a Alfabetização – no ar em 6 
de julho
Explorar e aproveitar melhor os benefícios da escrita 
coletiva em sala de aula. Foi com essa meta que Adal-
gisa Saltos começou a trabalhar os contos infantis nos 

anos iniciais da rede pública municipal de São José dos 
Campos/SP. As atividades formam a base da sua pes-
quisa durante o Mestrado em Linguística Aplicada pela 
Universidade de Taubaté (Unitau).

Desenvolvendo Leitura com Gêneros Discursivos – no 
ar em 7 de julho
Cerca de por 40% dos alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental não conseguem identificar o tema central de 
um texto. Os dados são da Prova Brasil 2013. Partin-
do da observação e constatação dos principais moti-
vos para a deficiência nessa habilidade, a professora de 
Língua Portuguesa da Escola Jaques Félix de Taubaté/
SP Silvia Lima assumiu o seguinte desafio: ampliar a 
capacidade de interpretação dos estudantes nos mais 
diversos tipos de textos.

Capacitando Leitores Críticos – no ar em 8 de julho
Partindo das aventuras de um menino com apenas seis 
anos de idade sempre acompanhado de seu inteligen-
te tigre de pelúcia, passando pela trama de um perso-
nagem viking que tenta invadir a Inglaterra ao mesmo 
tempo em que administra problemas familiares até 
chegar à garota que convive no conflituoso ambiente 
da ditadura militar na Argentina durante a década de 
1970. Some a essas histórias artigos de opinião, edito-
riais e crônicas. Muito conteúdo para jovens estudantes 
de Ensino Médio? É! A professora Erika de Souza Freire 
topou o desafio.

O Poema Infantil na Recuperação de Ciclo – no ar em 
9 de julho
Uma turma de recuperação de ciclo da 4ª série do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Pedro Mazza em São 
José dos Campos/SP que ainda enfrentava dificuldades 
ao ler e escrever. Esse foi o cenário ideal encontrado pela 
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professora de Língua Portuguesa Silvana de Vitta Martins 
enquanto concluía o mestrado em Linguística Aplicada 
pela Universidade de Taubaté (Unitau) em 2005 para de-
senvolver sua pesquisa com poemas infantis.

Poesia: Vozes Leitoras e Produtoras de Sentido – no 
ar em 10 de julho
Interação e diálogo com os estudantes. A professora 
Maria Elisa Brito usou as duas ferramentas para am-
pliar a perspectiva do ensino da Literatura em Língua 
Portuguesa a adolescentes no último ano do Ensino 
Médio. As aulas que habitualmente preparam para os 
exames vestibulares ganharam um contorno diferente 
com jovens mais ativos e reflexivos em sala de aula.

Cinema: do Lúdico ao Letramento – no ar em 13 de julho
A exibição de filmes em sala de aula é apenas a primeira 
etapa para desencadear uma série de atividades para o 
letramento de estudantes do Ensino Fundamental. O 
pilar da pesquisa desenvolvida pelo professor Cristia-
no Marcelo Moura, durante o mestrado em Linguística 
Aplicada da Universidade de Taubaté (Unitau), está na 
construção de um jogo capaz de somar leitura, escrita 
e oralidade com momentos lúdicos na escola.

Educadores em Busca da Formação Continuada – no 
ar em 14 de julho
Em praticamente todos os campos de pesquisa abertos 
pelas mais variadas ciências, o século XXI está inserido 
num contexto de rápidas transformações na sociedade 
global. Com a educação não poderia ser diferente. Atenta 
às necessidades impostas por esse contexto, a ex-aluna 
do curso de mestrado em Linguística Aplicada pela Uni-
versidade de Taubaté (Unitau) Alessandra Mara dos San-
tos Noronha propôs investigar a eficiência da formação 
continuada dos professores durante as reuniões de ATPC.

Redes Sociais: a Interação com Fábulas e Contos – no 
ar em 15 de julho
Transformar as relações estabelecidas por meio de 
uma rede social na internet em momentos de aprendi-
zagem da Língua Portuguesa. O projeto da professora 
Alessandra Ronconi buscou desenvolver a competên-
cia leitora de alunos do Ensino Fundamental, levando 
as atividades de sala aula para o ambiente virtual da 
forma mais interativa possível.

Futuro Professor, a Formação em Foco – no ar em 16 
de julho
O projeto da professora Roselane Rocha, no curso de 
mestrado em Linguística Aplicada da Universidade de 
Taubaté (Unitau), foca em dois objetivos principais: a 
formação de professores de língua materna e a cons-
trução de práticas docentes mais produtivas. Os es-
tudos sobre o interacionismo sociodiscursivo abriram 
novos horizontes para propor uma sequência de ativi-
dades didáticas e transformar o estudante de gradua-
ção em Letras em professores e agentes de letramento 
nas escolas.

Pais Leitores, a Leitura em Família – no ar em 17 de 
julho
O acesso a bons livros de literatura infantil é o pri-
meiro passo para a missão de formar pais leitores. 
No projeto para a conclusão do curso de mestrado 
em Linguística Aplicada pela Universidade de Tauba-
té (Unitau), a professora Glaucia Cristina Scarpel 
criou uma metodologia específica para contribuir 
com os pais nos momentos de leitura em casa. Junto 
com os filhos.
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Estréia do Afinando e a 

grande atração foi Fu-

lano de tal. O programa 

entrou no ar com o 

fulano e Erit exped 

quiatibus ni aut offici 

blandandebis santem 

es as dis eum

Ecos do Brasil
A série pretende resgatar o passado recente, rico em experiências, acertos 
e erros. O que fizemos enquanto nação e também o que deixamos de fazer 
contêm as respostas fundamentais para construirmos uma visão realista dos 
próximos desafios ambientais do Brasil. Os depoimentos dos protagonistas 
dos fatos que marcaram a história ambiental recente do País nos levam a 
uma jornada de conhecimento e reflexão. Contar como foi para entender o 
que é e, principalmente, planejar como será o nosso futuro ambiental.

Minha Vida É Minha Cara
Série sobre pessoas que têm estilos de vida opostos: pela sua profissão, 
pela sua aparência pessoal, pela maneira como organizam seu cotidiano, 
por suas manias, seu temperamento etc. Cada programa define um par 
de opostos e entrevista pessoas que fazem parte de um e de outro. Os 
entrevistados contam sua história pessoal, sua trajetória, e comentam o 
modo como aquela sua opção ou condição determina ou influencia a vida 
que levam hoje.20

10
DESTAQUES da programação
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Consciente Coletivo
Série sobre o papel e o poder do consumidor e como ele, ou, melhor, cada 
um de nós, pode e deve contribuir, por meio do consumo responsável de 
produtos e serviços, para diminuir os impactos no meio ambiente.

Heróis de Todo Mundo
Com uma linguagem ficcional que mistura elementos 
documentais, cada interprograma desta série relata 
a vida e ressalta a importância de uma personalida-
de negra já falecida, nos cenários cultural, histórico, 
político ou científico do Brasil. O objetivo da série é, 
principalmente, resgatar os afrodescendentes que 
marcaram a criação do nosso país com uma postura 
afirmativa de valorização, criando um impacto positi-
vo no imaginário dos afro-brasileiros e dos brasileiros 
em geral. São histórias de homens e mulheres, heróis 
e heroínas que, apesar das adversidades, deixaram 
para o País um legado. A série faz parte do projeto A 
Cor da Cultura.

OMS – O Que Você Vai Fazer com o Que Você Sabe?
A série, em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é composta por dez peças de 30 segundos so-
bre a temática Saúde & Meio Ambiente. Os temas escolhidos foram adaptados às obras de dez designers e artis-
tas plásticos brasileiros para a linguagem televisiva. As obras têm suportes artísticos variados, como instalações 
que utilizam projeções, quadros pintados, videoarte, esculturas, fotografias, entre outros. Os temas retratados 
são: água potável, lixo, esgotos, ruídos urbanos, segurança em vias públicas, mudanças climáticas, higiene dos 
alimentos, tabagismo, agrotóxicos e qualidade do ar. 

Conexão Futura
Um programa jornalístico, no formato de inserções 
durante a programação e totalmente interativo, que 
presta serviço à população ao focar assuntos de 
interesse social e que podem facilitar o dia a dia. O 
Conexão Futura tem a preocupação de informar com 
uma linguagem simples sobre caminhos possíveis 
para a construção da cidadania. A escolha dos temas 
está diretamente ligada a saúde, manifestações po-
pulares, questões ambientais, educação, cidadania e 
qualidade de vida.
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Sala Debate 
Em 2015, o Sala Debate acompanhou momentos que marcaram a política e a economia do País, como as de-
núncias de corrupção, que culminaram com a crise da gestão pública, do abastecimento energético e as propos-
tas de ajustes fiscais. Além disso, o programa destacou as principais violações de direitos humanos ocorridas 
durante o ano: a superlotação dos presídios brasileiros e os casos de intolerância religiosa e homoafetiva mobi-
lizaram não só as redes sociais, mas a participação dos internautas. O Sala Debate discutiu, ainda, os 25 anos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Na área da 
educação, o programa analisou a proposta de criação da Base Nacional Comum Curricular e os métodos de ava-
liação educacional, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Pisa, e o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica. Já o meio ambiente, ganhou destaque com os programas sobre o acordo firmado para conter o 
aquecimento global entre os países participantes da COP 21, a Conferência do Clima de Paris, e a polêmica PEC 
215, que trata sobre a demarcação de terras indígenas.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras (UCS, 
Univali, Univates, Fundarte, UVV, UFPE, ESPM-RJ, ES-
PM-SP, Feevale, UNB, Unicamp, Uesc, UniCesumar, Uni-
for, Unisinos, Unisc, UPF, Unipar, Umesp, Unimep, Uni-
tau, PUC Minas, Ufop, UFG, Serra Azul, Univasf, Unama, 
UCPel, Furb, Unaerp, UFPI, Pitágoras, Ufam, IFF, Unifra, 
USP, Universidade Positivo. ONGs: Redes da Maré, Au-
çuba, Fundação Casagrande, Saudáveis Subversivos e 
Cipó Comunicação. Produtora: BDT Filmes-SP. Núcleo 
de Mobilização Comunitária do Futura. 

APRESENTADORES:

Larissa Werneck atua como editora e apresentadora 
do Canal Futura. Formada em Comunicação Social na 
FACHA – Faculdades Integradas Hélio Alonso, com pós-
-graduação em Comunicação e Imagem pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi repórter do 
Núcleo de Produtos para Internet da MultiRio – Em-
presa Municipal de Multimeios e do portal de notícias 
em vídeo sobre ciência e inovação Gente que Inova. Em 
2012, foi selecionada para o Curso de Jornalismo Inves-
tigativo realizado no Brasil pela Fundación Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano. Foi repórter das séries especiais 
“Fora da Escola” – produzida em parceria com o Unicef 
– e “Territórios da Cidadania”, que fez parte das ações 
Canal Futura para o projeto internacional de combate à 
pobreza Why Poverty. Em 2014, foi editora do programa 
de formação de jornalistas Beyond Your World, reali-
zado pelo Canal Futura em parceria com a organização 
holandesa Lokaalmondiaal.
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José Brito Cunha, jornalista com pós-graduação em 
Cinema-Documentário pela FGV-Rio e Direção Edi-
torial pela ESPM-SP. Atualmente, é coordenador de 
Jornalismo do Futura, onde já atuou como repórter, 
editor e apresentador de TV. Estudou jornalismo 
na FACHA – Faculdades Integradas Hélio Alonso – 
onde graduou-se em 2000 como publicitário e, em 
seguida, como jornalista. Iniciou a carreira em 1998 
em uma produtora de vídeo (Savaget Comunica-
ção), quando trabalhou como repórter e roteirista 
do programa Globo Ecologia, exibido semanalmen-
te na Rede Globo. Membro, desde 2002, da Rede 
Brasileira de Jornalistas Ambientais. Atuou como 
repórter fotográfico freelancer da Folha de S. Paulo 
(2003) e recebeu menção honrosa do Prêmio de 
Reportagem sobre Biodiversidade da Mata Atlânti-
ca (2003 e 2004). Produtor de campo na Amazônia 
para TV japonesa NHK e colunista da revista de 
bordo Flying Magazine (2004 e 2005). Em 2006, 
ingressou no Futura. Foi âncora de programas de 
entrevista, telejornais e debates. Autor de artigos 
para a revista Terra da Gente, da EP TV, afiliada da 
Rede Globo em Campinas, entre 2007 e 2008. Di-
retor do documentário J. Carlos – a figura da capa, 
longa-metragem sobre o papel da caricatura na 
imprensa da primeira metade do século XX (2009). 
Bolsista do Programa de Formação de Jornalistas 
da National Press Foundation, em Washington, 
EUA, em 2010. Desde 2011, coordena equipes de 
telejornalismo, fazendo a curadoria editorial e arti-
culação de uma rede de tevês universitárias, jorna-
listas e produtores independentes. Cursou Design 
de Narrativas no Departamento de Artes e Design 
da PUC-Rio (2011). Integrou a equipe vencedora do 
Prêmio CNT de Jornalismo em 2012 com o progra-
ma Cicloativistas. Membro, desde 2013, da Abraji 
– Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. 
Vencedor na categoria Grande Destaque do Prêmio 
TAL 2014, como referência em produção audiovi-
sual coletiva na América Latina, com o projeto Sala 
de Notícias. Compôs a banca de jurados do Prêmio 
de Jornalismo 2015 da Fundación Gabriel García 
Márquez, na Colômbia. É professor universitário do 
curso de graduação em Jornalismo da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro.

Sinopses por episódio (47 x 60 minutos):

Metas do Milênio – no ar em 6 de janeiro 
Oito jeitos de mudar o mundo. Foi dessa maneira que o 
Brasil interpretou as oito metas do milênio, estabeleci-
das pela ONU em 2000 e que deveriam ser cumpridas 
até o final de 2015 por todos os países do mundo. As 
metas atravessam desejos sociais, como a erradicação 
da fome e expectativas de desenvolvimentos educacio-
nais. Passaram 15 anos desse marco zero, mas alguns 
tópicos não foram alcançados, inclusive pelo Brasil. En-
tre elas está a meta 2, que é a Educação Básica de qua-
lidade para todos. De acordo com a ONG Todos pela 
Educação, no Brasil, mais de 3,6 milhões de crianças e 
adolescentes entre 4 e 17 anos não estudam. Já a meta 
7 fala de sustentabilidade. Diferentes pesquisas indi-
cam que restam apenas 8,5% da vegetação original da 
mata atlântica, que alcança 17 estados brasileiros e é 
considerado o bioma mais ameaçado do País. Será que 
15 anos é muito pouco para essas mudanças? 
Convidados estúdio: 
Maurício Santoro – Cientista político 
Juliana Wenceslau – Oficial de monitoramento do Pnud
Cristina Pinheiro – Coordenadora dos objetivos do mi-
lênio no Rio de Janeiro

Reforma Agrária – no ar em 13 de janeiro 
No ministério formado pela presidenta Dilma, um as-
sunto promoveu calorosas discussões: a reforma agrá-
ria. De um lado desse debate, há um grupo que acredi-
ta, entre tantos outros pontos, que o País não precisa 
de reforma agrária e que pensar nisso é ir contra um 
setor da economia, o agronegócio, que é responsável 
por 20% do nosso PIB. Já uma outra corrente sugere, 
que é preciso ocupar as áreas rurais inativas e que cerca 
de 70% da comida que vai para a nossa mesa é fruto 
de uma agricultura familiar. O Sala Debate aproveitou o 
histórico para perguntar: é ou não é preciso haver refor-
ma agrária no Brasil? 
Convidados estúdio: 
Antônio Buainain – Professor do Instituto de Economia 
da Unicamp
Carlos Walter Porto Gonçalves – Professor de Geogra-
fia da UFF
Gustavo Souto de Noronha – Superintendente regional 
do Incra/RJ
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Pela internet:
José Carlos da Silva Lima – Coor-
denador da Comissão Pastoral da 
Terra – Maceió/AL
Moacyr Bogado – Produtor rural

Cesárea – no ar em 27 de janeiro 
No Brasil, até meados do século 
XX, a maioria das gestantes não ti-
nha opção em decidir se preferia um 
parto normal ou uma cesariana. A in-
tervenção cirúrgica era uma medida 
de extrema insegurança para a mãe 
e para o bebê. As décadas foram 
passando e a cirurgia foi ganhando 
a preferência de grávidas e de uma 
parcela considerável de profissionais 
de saúde. Atualmente, mais de 50% 
dos partos no nosso país são cesá-
reas. Esse cenário é distante do ideal 
estipulado pela Organização Mun-
dial da Saúde: de 100 grávidas, no 
máximo 15 deveriam gerar um bebê 
através de cirurgia. O Ministério da 
Saúde quer diminuir esse número, e 
para isso está sendo mais rigoroso 
com os planos de saúde, cobrando 
explicações mais detalhadas dos 
médicos dos porquês de terem es-
colhido o parto de cesárea. A ação 
gerou reação de hospitais, diversos 
médicos, planos de saúde e, óbvio, 
de grávidas que queriam programar 
o nascimento de seus filhos. Afinal, 
quem deve decidir o melhor parto 
para uma gestante? 
Convidados estúdio: 
Marcos dias – Obstetra 
Karla Coelho – Gerente de Assis-
tência à saúde Suplementar/ANS 
Cristiane Jourdan – Assessora técni-
ca da Associação Brasileira de Me-
dicina de grupo
Pela internet:
Elaine Campos – Gerente de Loja / 

São Paulo
Maria de Lourdes da Silva – Pro-
fessora de Yoga para Gestantes e 
Doula

Petróleo – no ar em 3 de fevereiro 
Em fevereiro, muito se falava do 
futuro da Petrobrás. Com isso, as 
ações da estatal subiram mais de 
15% com as notícias da possível 
queda da então presidente Graça 
Foster. Em meio a inúmeros escân-
dalos de corrupção, a Petrobras 
também atravessa uma crise mun-
dial no setor de petróleo. O barril do 
óleo que antes custava aproximada-
mente 100 dólares estava em torno 
de 60. Essa diminuição teve muitas 
repercussões na mesma magnitu-
de. Por isso, o Sala Debate discu-
tiu algumas dúvidas que dividem 
as opiniões dos especialistas. Será 
que estamos vivendo uma nova 
realidade do petróleo, com preços 
mais baixos e, por consequência, 
menores retornos financeiros? Será 
que existe uma viabilidade para o 
desenvolvimento do pré-sal, que é 
uma exploração cara? E o futuro da 
partilha dos royalties, como ficará? 
Convidados estúdio: 
Luiz Costamilan – Consultor
Alberto Machado – Professor de 
Petróleo e Gás/FGV
David Zylbersztajn – Engenheiro
Pela internet:
André Rocha – Presidente do Fó-
rum Nacional Sucroenergético
Paulo Springer de Freitas – Consultor

Tecnologia em Sala de Aula – no ar 
em 10 de fevereiro 
Cada vez mais os estudantes che-
gam ao colégio repleto de conteú-
dos, de discussões, de informações 
aprendidas em blogs, redes sociais e 

sites. Segundo o IBGE, mais de 70% 
dos jovens entre 14 e 19 anos têm 
acesso à internet. Esse hábito virtu-
al é um dos principais argumentos 
utilizados por correntes de pesqui-
sadores que julgam ser necessária 
a adaptação das escolas aos novos 
comportamentos dos estudantes. 
No entanto, o avanço da utilização 
de computadores, tablets, celulares 
e de ferramentas ligadas à internet, 
como blogs e páginas em redes so-
ciais, não enfrenta somente a falta 
desses objetos em quase 50% das 
escolas públicas brasileiras, mas 
também encara uma resistência 
de parte dos profissionais da edu-
cação. Afinal, a tecnologia em sala 
de aula dispersa ou atrai os alunos? 
Em um país com diferenças sociais 
e econômicas tão grandes, de que 
maneira enxergar uma mesma sala 
de aula conseguindo incluir todos 
os estudantes? A tecnologia vai 
contribuir, de fato, para a melhora 
da nossa educação?
Convidados estúdio: 
Simone Monteiro Araujo – Gerente 
de Mídia e Educação da SME/RJ
Alexandre Farbiarz – Coordenador 
da Pós-Graduação em Mídia e Co-
tidiano da UFF
Paulo Gileno Cysneiros – Professor 
da UFPE 
Pela internet:
Micael Borges – Estudante / Acre
Gracyelle Lacerda – Professora / 
Paraíba

Concursos Públicos – no ar em 24 
de fevereiro 
No Brasil, mais de 10% dos traba-
lhadores ativos são funcionários de 
órgãos públicos federais, estaduais 
e principalmente municipais. As ci-
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dades são as que mais empregam, 
e as contratações podem ser feitas 
por meio de indicações e de con-
cursos públicos. O debate levanta 
a questão sobre a composição do 
funcionalismo público. Será que 
o governo consegue contratar os 
mais qualificados? Na opinião de 
alguns especialistas, essa fórmula 
precisa ser revista, afinal ela gera di-
ferentes problemas, entre eles o in-
chaço da máquina pública. É possí-
vel estimar que gastamos entre 10 e 
15% do nosso produto interno bruto 
na manutenção da máquina pública. 
Convidados estúdio: 
José Matias Pereira – Economista, 
advogado e professor de adminis-
tração pública na UNB 
Pedro Heitor – Professor da UFF
Bruno Branco – Vice-presidente da 
Anpac
Pela internet:
Carlos Andre Tamez – Servidor pú-
blico e professor 
Vitor Ottoni Pastore – Biólogo

Alistamento Militar – no ar em 3 de 
março 
Aproximadamente 2 milhões de jo-
vens, do sexo masculino, com 18 
anos ou que completaram essa ida-
de em 2015, se alistaram nas juntas 
de serviços militares para um possí-
vel exercício nas forças armadas. Só 
em 2014, cerca de 100 mil pessoas 
foram selecionadas para trabalhar 
no Exército, na Marinha e na aero-
náutica. Em vigor desde 1908, o alis-
tamento militar é obrigatório. A cons-
tituição brasileira, de 1988, endossa 

a obrigatoriedade, mas abre brechas 
para que, em tempos de paz, os alis-
tados que alegarem impossibilidade 
de servir por crenças religiosas, con-
vicções políticas ou filosóficas, pos-
sam cumprir um serviço alternativo 
e não o de caráter essencialmente 
militar. Essas possibilidades não são 
suficientes para um grupo de pesso-
as que acredita que o jovem deveria 
ter o poder de escolha, independen-
te de uma necessidade instituciona-
lizada. E então, qual o caminho para 
este debate?
Convidados estúdio: 
Leonardo Vizeu – Advogado
Thomas Heye – Professor da UFF
Eurico de Lima Figueiredo – Diretor 
do Inest/UFF
Pela internet:
Teresa Fraga – Especialista em Re-
cursos Humanos
Yuri Paz Guida – Professor de Edu-
cação Física 

Mulheres no Século XX – no ar em 
10 de março 
Até 1932, as mulheres não podiam 
escolher seus candidatos, muito 
menos participar dos pleitos. Esse 
é um dos direitos que foram con-
seguidos depois de anos de mani-
festações, debates e rompimentos 
com o tradicional. Com o Dia Inter-
nacional da Mulher, relembramos 
algumas das conquistas das lutas 
femininas por direitos iguais a par-
tir do começo do século XX. Ainda 
existem muitas pessoas que, entre 
tantos pontos, desconhecem as ori-
gens dos movimentos feministas, 

as personagens importantes para 
o avanço da mulher na história, os 
debates sobre inclusão racial e até 
a igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho. Atualmente, 
as mulheres são maioria no nosso 
país. Então, qual o papel da mulher 
no século XXI? 
Convidados estúdio: 
Heloísa Buarque de Hollanda – Pro-
fessora da UFRJ 
Neuma Aguiar – Socióloga 
Zezé Motta – Cantora e atriz
Pela internet:
Benilda Brito – Professora
Moema Libera Viezzer – Socióloga 

Intolerância Homoafetiva – no ar 
em 17 de março 
Em 1995, foi proposto o primeiro 
projeto de lei que instituía a união 
civil entre pessoas do mesmo sexo. 
De lá para cá, essa e outras discus-
sões, como a possibilidade da ho-
mofobia se tornar crime e de como 
a escola pode participar da educa-
ção sexual das crianças e dos ado-
lescentes ganharam não somente o 
Congresso Nacional, mas as ruas. 
Em 2011, o Ministério da Educação 
propôs distribuir nas escolas públi-
cas de Ensino Médio um material 
educativo que estimulasse o de-
bate sobre diversos pontos ligados 
ao universo homoafetivo. Ainda no 
ambiente escolar, um menino de 
14 anos, filho adotivo de um casal 
homossexual, foi espancado em 
uma escola de São Paulo e acabou 
morrendo. Desde janeiro de 2015, 
deputados federais estão discutin-
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do uma avaliação do estatuto da 
família, determinando que o núcleo 
familiar é somente aquele compos-
to por homem e mulher, vetando a 
adoção para casais homossexuais. 
Convidados estúdio: 
Marisa Lobo – Psicóloga clínica
Pablo Brandão – Historiador
Ana Gerbase – Advogada 
Pela internet:
Dani Balbi – Professora
Luciano Fonseca – Professor / Vilha 
Velha/ES

Mudanças do Ministro do MEC – no 
ar em 24 de março 
Brasil, uma pátria educadora. É essa 
a frase que o governo federal esco-
lheu para servir como lema do se-
gundo mandato da presidente Dilma 
Rousseff. Acontece que no começo 
deste ano, com os ajustes finan-
ceiros para garantir o equilíbrio de 
contas públicas, aproximadamente 
7 bilhões de reais foram cortados 
da Educação. A pasta foi a que mais 
sofreu com as reduções dos investi-
mentos federais. O PNE determina 
20 metas que os gestores públicos 
do sistema educacional brasileiro 
precisam pôr em prática no período 
de 10 anos. Contribuindo ainda mais 
para as incertezas dos próximos 
passos do Ministério da Educação, o 
então ministro, Cid Gomes, havia dei-
xado o cargo em uma saída bastante 
polêmica, com direito a declarações 
acirradas no congresso. Afinal, como 
esses ajustes impactaram as políti-
cas de estado, como, por exemplo, o 
Plano Nacional de Educação?
Convidados estúdio: 
Antonio Góis – Jornalista e consul-
tor em Educação
Paulo Carrano – Professor da UFF e 

da Associação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Educação
Antonio Neto – Secretário de Esta-
do de Educação do Rio de Janeiro
Pela internet:
Ricardo Henriques – Superinten-
dente executivo do Instituto Uni-
banco
Daniel Cara – Sociólogo

Cultivo da Maconha – no ar em 31 
de março 
A discussão sobre a maconha en-
volve muitas questões no Brasil, do 
comportamento à segurança públi-
ca, passando por medicina, educa-
ção, pesquisa científica, religião e, 
claro, pela justiça. A legalização é, 
sem dúvida, uma dessas questões e 
ainda representa um tabu para mui-
ta gente. No entanto, recentemen-
te, dois países, Estados Unidos da 
América e Uruguai, deram passos 
importantes e alteraram legislações 
sobre venda e consumo da maco-
nha. Será que em pleno século XXI o 
Brasil está preparado para lidar com 
todas as circunstâncias associadas 
ao livre comércio desta droga? Uma 
medida da Anvisa, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária, adotada 
em janeiro de 2015, causou mais 
polêmica: o Canabidiol, um remé-
dio derivado da Cannabis, pode ser 
importado por pacientes de doen-
ças graves e que tenham prescrição 
médica e autorização da justiça, o 
que não é fácil, diga-se de passa-
gem. Será que a descriminalização 
e até a legalização podem aumentar 
índices de consumo da droga e até 
sobre o cultivo residencial da erva? 
Convidados estúdio: 
Sergio Harfouche – Promotor de 
Justiça

André Kiepper – Analista de Gestão 
em Saúde da Fiocruz
Leandro Piquet – Professor do Ins-
tituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo
Pela internet:
Vitor Tumas – Neurologista / Rio de 
Janeiro

Maioridade Penal – no ar em 7 de 
abril 
A Câmara dos Deputados analisou a 
proposta de emenda constitucional 
que pretende reduzir a maioridade 
penal de 18 para 16 anos. Desde 
1993, quando foi escrito o texto da 
PEC, essa discussão vem ganhan-
do força, principalmente quando há 
casos que despertam uma comoção 
nacional, como o do menino João 
Hélio, no Rio de Janeiro, e com o es-
tudante Victor Hugo Deppman, em 
São Paulo. Ambos foram assassina-
dos com envolvimento de menores 
de idade. Este tema estimula ques-
tões ligadas ao sistema prisional no 
Brasil. Dados do Ministério da Justiça 
mostram que entre janeiro de 1992 e 
junho de 2013 o número de pesso-
as presas aumentou mais de 300%. 
Atualmente, são cerca de 600 mil 
presos. Esse debate também incen-
tiva o olhar para a educação. O Esta-
tuto da Criança e do Adolescente diz 
que elas têm direito ao convívio da 
escola. Qual seria, então, a melhor 
medida para nosso país?
Convidados estúdio: 
José Muiños Piñeiro – Desembarga-
dor
Cristiana Cordeiro – Juíza
Pela internet:
Lennon Pereira – Técnico em Infor-
mática 
Rafael Santana – Professor
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Programa Mais Médicos – no ar em 
14 de abril
Há quase dois anos era anunciado 
pelo governo federal o Programa 
Mais Médicos. Criado para tentar 
resolver problemas clássicos da 
saúde no Brasil, como a melhoria 
do atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde, investi-
mentos em infraestrutura dos hos-
pitais e unidades de saúde e uma 
melhor distribuição de médicos 
pelo território brasileiro, o programa 
acumula elogios e também críticas. 
Um dos pontos mais contestados 
do projeto foi a vinda de médicos 
estrangeiros. Muitas entidades se 
manifestaram dizendo, entre tantos 
pontos, que era importante levar 
para as regiões mais carentes toda 
a estrutura médica e não somente 
profissionais da saúde. Segundo o 
Ministério da Saúde, desde 2013, 
vieram cerca de 13 mil médicos es-
trangeiros para mais de 3.700 mu-
nicípios, levando saúde básica para 
cerca de 50 milhões de brasileiros. 
O assunto divide opiniões. 
Convidados estúdio: 
Dr. Marcos Antônio Ferreira – Vice-
-presidente da Associação Brasilei-
ra de Municípios (ABM)
Felipe Proenço – Coordenador na-
cional do Programa Mais Médicos
Pela internet:
Pablo Vasquez – Presidente da Cre-
merj 
Renata Maria Marquez – Médica

Terceirização – no ar em 28 de abril
Na semana em que se comemorava 

o Dia do Trabalhador, uma discus-
são tomou conta do País e gerou 
bastante polêmica: o Projeto de Lei 
da Terceirização, que regulamenta e 
amplia as possibilidades de se ter-
ceirizar contratações no mercado 
de trabalho. Criada em 1943 por 
Getúlio Vargas, a CLT, Consolidação 
das Leis do Trabalho, trouxe con-
quistas importantes para a classe 
trabalhadora. Ao longo do século 
XX, benefícios como a definição 
do piso salarial e muitas conven-
ções coletivas mostraram ao País o 
quanto a força de trabalho precisa 
de instrumentos legais para garantir 
a qualidade dos serviços e respeito 
aos direitos humanos. No Brasil, 
aproximadamente 13 milhões de 
pessoas trabalham sem o regimen-
to da CLT. O projeto de lei gerou di-
visão no congresso. Foi aprovado na 
câmara e seguiu para o Senado. 
Convidados estúdio: 
Sayonara Grillo – Desembargadora 
do TRT
Fernando Pimentel – Membro do 
Conselho de Relações do Trabalho 
da CNI, a Confederação Nacional da 
Indústria
Pela internet:
Marcelo Ribeiro – Bancário
Juliana Bracks – Advogada traba-
lhista

Financiamento de Campanhas 
Eleitorais – no ar em 5 de maio 
O projeto de reforma política tem 
gerado alguns pontos polêmicos 
como o financiamento das campa-
nhas eleitorais. De acordo com o 

Tribunal Superior Eleitoral, em 2014 
as campanhas movimentaram 830 
milhões de reais. As empreiteiras 
são as maiores colaboradoras de 
campanhas políticas no País, e doa-
ram, oficialmente, na última eleição, 
de acordo com dados do TSE, 438 
milhões de reais para candidatos 
de diversos partidos e em todos 
os estados brasileiros. Qual seria o 
interesse dessas empresas com es-
sas doações? Por que elas investem 
cifras milionárias na eleição de de-
terminados candidatos? 
Convidados estúdio: 
Juiz Márlon Reis – Idealizador da 
Lei da Ficha Limpa, coordenador 
do movimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral e autor do livro O 
nobre deputado 
Ricardo Ismael – Cientista político e 
professor da PUC do Rio de Janeiro
Pela internet:
Fábio Garcia – Deputado federal 
Ricardo Gebrim – Advogado 

Vaidade – no ar em 11 de maio 
Qualidade do que é vão, inútil, sem 
solidez nem duração. Fatuidade, 
ostentação. Sentimento de gran-
de valorização que alguém tem 
em relação a si próprio. Futilidade. 
De acordo com o dicionário Auré-
lio, esses são os significados de 
vaidade. Sentimento que pertence 
a qualquer ser humano, a vaidade 
vai ao extremo em tempos da su-
perexposição proporcionada pela 
internet. E o mercado fatura alto 
com o fenômeno. De acordo com 
a Associação Brasileira da Indústria 
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de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos, o mercado de beleza 
movimentou, em 2013, 38 bilhões 
de reais. As meninas, muito cedo, já 
buscam uma melhor apresentação 
estética e usam maquiagem, vão ao 
cabeleireiro e querem roupas iguais 
às das adultas. Mas será que não há 
um excesso em tudo isso? O que a 
vaidade ao extremo pode implicar 
no desenvolvimento das crianças? 
Convidados estúdio: 
Nilda Jock – Psicanalista
Priscila Mignot – Psicóloga do Ins-
tituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia/Into 
Pela internet:
Karla Brandt – Assistente executiva
Giovana Olivieri – Contadora de his-
tórias

Avaliação Educacional – no ar em 
19 de maio 
A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico divul-
gou um ranking mundial de qualida-
de de educação. Entre os 76 países 
avaliados, o Brasil ocupa a sexagési-
ma posição. Em primeiro lugar está 
Cingapura. O ranking foi definido a 
partir dos resultados aferidos em 
provas de matemática e de ciências 
do Programa Internacional de Ava-
liação de alunos, o Pisa. Não é um 
bom resultado para o Brasil, mas a 
partir dessa informação podemos 
refletir sobre o sistema educacional 
no País e também sobre os métodos 
de avaliação da educação brasileira. 
Será que temos a fórmula adequa-
da para avaliar o desempenho dos 
estudantes e assim desenvolver-
mos políticas que tragam melhorias 
no nosso processo educacional? Ou 
a atual metodologia precisa ser mo-

dificada?
Convidados estúdio: 
Renata da Silva Barcellos – Pós-
-doutorada em Língua Portuguesa 
pela UFRJ e professora no Colégio 
Estadual José Leite Lopes 
Márcio da Costa – Professor no Ins-
tituto de Educação da UFRJ 
Pela internet:
Júlio Fernandes Garcia Santos – 
Professor de Física 
Rayssa Vignoli – Estudante 

Aposentadoria – no ar em 26 de 
maio 
Em meio à discussão sobre ajuste 
fiscal e cortes orçamentários, uma 
série de medidas chamou a aten-
ção, sobretudo, quando o assunto é 
a rotina do trabalhador e a geração 
de empregos. Desta vez, a polêmica 
está no debate sobre a proposta de 
revisão das regras da aposentado-
ria. Criado em 1999, durante o go-
verno de Fernando Henrique Car-
doso, o Fator Previdenciário, que 
ainda hoje é utilizado para defini-
ção de benefícios e pensões, surgiu 
como alternativa para desestimular 
as aposentadorias precoces e per-
mitir a redução dos gastos públicos 
no setor. O fato é que quase duas 
décadas se passaram, a popula-
ção brasileira está vivendo mais e a 
perspectiva é de que, se já não ha-
via recursos para pagar esta conta, 
eles, definitivamente, pelas circuns-
tâncias, não virão. A proposta de 
alteração nas regras da aposenta-
doria foi aprovada na Câmara dos 
Deputados. Com isso, uma nova 
fórmula foi estabelecida e não ape-
nas o tempo de contribuição passa 
a valer para a base de cálculo, mas 
também a idade dos trabalhadores, 

logo, tudo pode mudar, principal-
mente para quem estava ou está às 
vésperas de se aposentar. 
Convidados estúdio: 
Roberto de Carvalho Santos – Ad-
vogado e presidente do Instituto de 
Estudos Previdenciários
Daisson Portanova – Diretor par-
lamentar do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário e professor 
da Escola Superior da Magistratura 
Federal, no Rio Grande do Sul 
Pela internet:
Tônia Galleti – Coordenadora do 
Departamento Jurídico do Sindicato 
Nacional dos Aposentados 
Adriane Bramante – Vice-presiden-
te do IBDP (Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário)

Transgênicos – no ar em 2 de junho 
Na semana mundial do meio am-
biente, temas como os alimentos 
geneticamente modificados, co-
nhecidos como transgênicos, ge-
ram intensos debates. Desta vez, a 
polêmica está na discussão sobre 
a proposta de revisão do aviso de 
transgênicos em rótulos de produ-
tos. Um projeto de lei aprovado pela 
Câmara dos Deputados derruba a 
atual legislação, de 2003, que es-
tabelece a obrigatoriedade do aviso 
de transgênico em produtos alimen-
tícios através do símbolo de um “t” 
em um triângulo amarelo estampa-
do em embalagens. Alguns afirmam 
que o símbolo traz um recado de 
perigo que os produtos transgêni-
cos não carregam, outros afirmam 
que as mudanças nas regras fazem 
a informação passar despercebida. 
Convidados estúdio: 
Leonardo Melgarejo – Coordenador 
do Grupo de Trabalho de Agrotóxi-
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cos e Transgênicos da Associação 
Brasileira de Agroecologia
Paulo Paes de Andrade – Professor 
do Departamento de Genética Uni-
versidade Federal de Pernambuco
Pela internet:
Maitê Vaslin – Doutora em Ciências 
Biológicas
Élido Bonomo – Presidente do Con-
selho Nacional de Nutricionistas, 
professor da Escola de Nutrição da 
Universidade Federal de Ouro Preto

Desarmamento – no ar em 9 de ju-
nho
Representantes da cúpula de segu-
rança pública, indústria de armas 
e especialistas da área discutiram 
com deputados a proposta do novo 
projeto de lei que revoga o Estatuto 
do Desarmamento. Criado há qua-
se 12 anos, em dezembro de 2003, 
no governo do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, o Estatuto do De-
sarmamento é definido por muitos 
especialistas em segurança como 
“um tiro que não saiu pela culatra”, 
afinal, entre 2004 e 2013, mais de 
121 mil pessoas deixaram de ser 
mortas por causa dessa lei, que te-
ria, consequentemente, permitido a 
redução da escala dos homicídios. 
Por outro lado, o estatuto é ques-
tionado por outros estudiosos, que 
consideram a atual lei “um erro” por 
restringir armas ao cidadão. Para 
eles, a medida só fragiliza a socie-
dade e fortalece os bandidos e, com 
isso, gera mais assassinatos. Quais 
os reflexos na mudança dessa lei 
para nossa sociedade? 
Convidados estúdio: 
Bruno Langeani – Coordenador de 
Sistemas de Justiça e Segurança 
Pública do Instituto Sou da Paz 

José Maria Nobrega Júnior – Pro-
fessor de Ciência Política e pesqui-
sador e coordenador do Núcleo de 
Estudos da Violência da Universida-
de Federal de Campina Grande (PB)
Pela internet:
Glaucio Soares – Professor do Insti-
tuto de Estudos Sociais e Políticos 
(Iesp) da Uerj
Mônica Alves Correa Carvalho Da 
Silva – Funcionária da Receita Fe-
deral e produtora rural, Mato Gros-
so do Sul 

Diversidade Sexual e Como Este 
Assunto Deve Ser Tratado nas Es-
colas – no ar em 16 de junho 
Dois eventos durante o ano de 2015 
geraram polêmica envolvendo as 
discussões sobre diversidade se-
xual. Enquanto uma transexual en-
cenava a Paixão de Cristo em pro-
testo na parada pelo orgulho LGBT 
em São Paulo, peças publicitárias 
com casais hétero e homossexuais 
trocando presentes movimentaram 
a internet. O embate filosófico ga-
nhou a cena e trouxe à tona reações 
muitas vezes radicais. O Sala Deba-
te explorou o assunto pelo viés da 
educação e como este tema deve 
ser tratado nas escolas que, segun-
do o Ministério da Educação, pos-
suem autonomia para definir com 
as secretarias de seus estados.
Convidados estúdio: 
Sérgio Luiz Baptista – Professor de 
Educação e Gênero dos Cursos de 
Licenciatura da Faculdade de Edu-
cação da UFRJ 
Marcele Rocha – Professora da 
Rede Municipal do Rio, Mestre em 
Educação em Ciência pela UFRJ 
Pela internet:
Fernando Quaresma – Presidente 

da Associação da Parada do Orgu-
lho LGBT de São Paulo
Lusmarina Campos Garcia – Teólo-
ga da UFRJ, pastora da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no 
Brasil, Rio de Janeiro  

Especial Levante – no ar em 17 de 
junho 
Com uma programação especial, 
o Sala Debate debateu o filme Le-
vante. Muitas são as nuances que 
associam a era digital à cobertura 
de grandes manifestações no mun-
do todo. A partir de quatro casos 
registrados em quatro países, a 
obra acompanhou movimentos de 
juventude no Brasil, no México, na 
Faixa de Gaza e em Hong Kong. Di-
rigido pela brasileira Susanna Lira 
e o inglês Barney Lankester-Owen, 
o documentário comprova como 
smartphones, tablets e drones tor-
naram-se ferramentas fundamen-
tais nas mãos de cidadãos para o 
acompanhamento simultâneo do 
que de mais relevante aconteça 
nas ruas durante crises e manifes-
tações. O Levante é uma realização 
do Canal Futura com coprodução 
da Modo Operante e Embauba. O 
documentário foi vencedor do 5º Pi-
tching Doc Futura, cujo tema desta 
última edição foi “tecnologia e im-
pacto social”. 
Convidados estúdio: 
Maria Isabel Mendes de Almeida – 
Doutora e mestre em Sociologia 
pelo Instituto Universitário de Pes-
quisas do Rio de Janeiro 
Michel Gherman – Mestre em An-
tropologia pela Universidade de Je-
rusalém 
Susanna Lira – Diretora do docu-
mentário Levante 
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Pela internet:
Caio Tulio Costa – Consultor em mí-
dia digital

Jovem Conectado – no ar em 23 de 
junho 
A era digital fez a tecnologia presen-
te no dia a dia de cidadãos do mun-
do todo, nas rotinas de gente com 
os mais variados perfis, idades, con-
dições socioeconômicas, sobretudo 
na de adolescentes e jovens, que 
através de tablets, computadores e 
telefone promovem revoluções. Se-
gundo uma pesquisa feita com esta 
“Juventude Conectada”, 52% dos jo-
vens acreditam que a “internet au-
menta a participação das pessoas 
em manifestações e movimentos 
sociais”, e outros 60% sabem utilizar 
a internet para planejar ou desen-
volver uma ideia empreendedora. O 
estudo foi realizado pela Fundação 
Telefônica Vivo em parceria com o 
Ibope inteligência, Instituto Paulo 
Montenegro e a USP. O objetivo da 
pesquisa era entender o comporta-
mento do jovem na era digital e as 
transformações e oportunidades 
geradas a partir da conexão. 
Convidados estúdio: 
Luis Fernando Guggenberger – Ge-
rente da Fundação Telefônica Vivo
Luli Radfahrer – Professor de co-
municação digital da Escola de Co-
municações e Artes da USP
João Senise – Coordenador-geral do 
movimento juvenil na internet “Meu 
Rio”
Pela internet:
Letícia Machado – Coordenadora 
do Ensino Médio na Secretaria Es-
tadual de Educação da Bahia
Isadora Faber – Criadora da página 
no Facebook “Diário de Classe”

Intolerância Religiosa – no ar em 
30 de junho 
A intolerância religiosa tem deixa-
do um rastro incompreensivo de 
violência no País. Agressões sem 
fundamento impressionam e le-
vam a discussões por toda a parte: 
em casa, na escola ou no trabalho. 
Fanáticos acertaram uma pedra na 
cabeça de uma menina de 11 anos 
que voltava com parentes de um 
culto de candomblé, danificaram 
o túmulo do médium Chico Xavier, 
e apedrejaram um templo carioca 
de umbanda. A Câmara dos Depu-
tados também discutiu um projeto 
que transforma o “ultraje [insulto] a 
cultos religiosos” em crime hedion-
do. O que a sociedade ainda precisa 
fazer para que esses casos não se 
repitam? Por que respeitar a opção 
religiosa do outro continua sendo 
um tabu? 
Convidados estúdio: 
Sezar Cavalcante – Pastor e reitor 
da Faculdade Teológica Betesda, de 
Campinas/SP 
Ivanir dos Santos – Babalaô inter-
locutor da Comissão de Combate à 
Intolerância Religiosa (CCIR)
Pela internet:
Yvonne Maggie – Antropóloga
Marcelo Chalreo – Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da 
OAB/RJ

Transtornos Infantis – no ar em 7 
de julho de 2015
Um levantamento divulgado pela 
Organização Mundial de Saúde es-
tima que 20% das crianças e dos 
adolescentes do mundo sofrem de 
transtornos de comportamento ou 
mentais. Esse dado preocupa espe-
cialistas. Atualmente, observa-se o 

crescente uso infantil de remédios 
tarja preta para tratamentos psi-
quiátricos. O Instituto Internacional 
de Marketing Farmacêutico mostra 
que no Brasil, por exemplo, houve 
um aumento médio de 10% na ven-
da e no consumo de medicamen-
tos dessa categoria. Diante dessa 
realidade, a questão do abuso na 
prescrição desses remédios acen-
de o sinal de alerta de psiquiatras, 
pediatras e psicólogos e de toda a 
sociedade. Levando em conta que 
a saúde mental infantil impacta no 
desenvolvimento e no rendimento 
escolar – com consequências, mui-
tas vezes, graves, na vida adulta, o 
assunto envolve ainda o bem-es-
tar da família. Mas como saber se a 
mediação é realmente necessária? 
Quais são os riscos de não oferecer 
esses remédios? Os efeitos colate-
rais podem aparecer no futuro?
Convidados estúdio: 
Dra. Kátia Beatriz Correa e Silva – 
Psiquiatra da infância e adolescên-
cia, membro da Associação Brasilei-
ra de Déficit de Atenção 
Vânia Calado – Professora da Uni-
versidade Potiguar – Laureate Inter-
national Universitiese
Pela internet:
Rosana Moreira Silva Paulo – Con-
tadora de história
Samantha Farias – Orientadora 
educacional e psicóloga do Colégio 
São Bento/RJ

Estatuto da Criança e do Adoles-
cente na Educação – no ar em 21 de 
julho
O Brasil tem apresentado resulta-
dos positivos em questões ligadas 
ao acesso à educação e à perma-
nência na escola. É o que apontou 
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um relatório lançado pela Unicef, 
o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, em comemoração aos 
25 anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Por exemplo, de 
1990 a 2013, o índice de crianças 
em idade escolar obrigatória fora da 
escola caiu 64%. No mesmo perío-
do, a taxa média de analfabetismo 
entre pessoas de 10 a 18 anos tam-
bém foi reduzida em quase 90%. No 
entanto, mesmo com as boas notí-
cias, mais de 3 milhões de crianças 
e adolescentes ainda estão fora das 
escolas. E das que estudam, quase 
8 milhões estão com atraso esco-
lar de mais de dois anos. Quais são 
os avanços do direito das crianças 
e dos adolescentes à educação 25 
anos depois da promulgação do 
ECA? Que estratégias o governo fe-
deral deve adotar para garantir en-
sino e aprendizagem de qualidade?
Convidados estúdio: 
Mário Volpi – Coordenador do pro-
grama Cidadania dos Adolescentes, 
do Unicef 
Mozart Neves Ramos – Diretor de 
articulação e inovação do Instituto 
Ayrton Senna
Pela internet:
Sérgio Pinel – Procurador da Re-
pública / Coordenação Nacional do 
Projeto Mpeduc
Renato Nucci – Criador do Movi-
mento Quero Creche

O Futuro do Jornalismo – no ar em 
28 de julho 
O surgimento da imprensa, no sé-
culo XVII, na Inglaterra, foi tratado 
com humor pelo dramaturgo inglês 
Ben Jonson, em 1625, na peça O 
Mercado de Notícias, que faz uma 
crítica bem-humorada a uma, en-

tão, recente profissão: o jornalis-
mo. Trechos dela foram traduzidos 
para o português e encenados em 
um documentário lançado em 2014 
pelo cineasta e também jornalista 
Jorge Furtado. Além da encenação, 
o filme traz depoimentos de jorna-
listas brasileiros que falam sobre a 
prática do jornalismo e as mudan-
ças da profissão ao longo dos anos. 
Mudanças que começam na forma 
de apurar e de contar as histórias 
até o modo da imprensa se relacio-
nar com o público, que hoje é, tam-
bém, colaborador na construção 
das pautas e das notícias. 
Convidados estúdio: 
Dorrit Harazim – Jornalista 
Jaime Abello Banfi – Diretor-geral da 
Fundação Gabriel García Márquez 
para o Novo Jornalismo Ibero-ame-
ricano 
Rogério Christofoletti – Professor 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina
Pela internet:
Natália Viana – Diretora da Agência 
Pública

Educação Profissional – no ar em 4 
de agosto 
A meta número 11 do Plano Nacio-
nal de Educação prevê que o Brasil 
tem até o ano 2024 para aumentar 
em três vezes as matrículas da edu-
cação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da 
oferta, do ensino e do aprendizado. 
Além disso, pelo menos 50% des-
sas matrículas terão que ser feitas 
na rede pública. Atualmente, temos 
mais de 1 milhão e 700 mil alunos 
matriculados no ensino técnico pro-
fissional. Mas apenas 11,4% estão no 
segmento público. Dentro desse ce-

nário, políticas públicas que buscam 
ampliar e democratizar a educação 
profissionalizante, como o Prona-
tec, têm sido fundamentais. No en-
tanto, a previsão para este ano foi de 
redução. A expectativa era de que o 
Pronatec oferecesse um milhão de 
vagas, apenas um terço do que foi 
ofertado em 2014. Com a redução 
de vagas, como fica a educação pro-
fissional no País? Por que os índices 
desse setor ainda são baixos? 
Convidados estúdio: 
Rafael Lucchesi – Diretor-geral do 
Senai 
Jarbas Barato – Professor e consul-
tor da Unesco 
Pela internet:
Marcelo Feres – Secretário de Edu-
cação Profissional e Tecnológica/
MEC 
Natã Barbosa – Desenvolvedor de 
Software

Tecnologia e Mobilidade – no ar em 
11 de agosto 
A Lei da Mobilidade Urbana entrou 
em vigor no Brasil em janeiro de 
2012 com o objetivo de melhorar 
a acessibilidade e a mobilidade das 
pessoas, além de integrar os dife-
rentes tipos de transporte, dando 
prioridade a meios não motoriza-
dos e ao serviço público coletivo. 
No entanto, três anos depois, pro-
blemas como o excesso de veícu-
los nas ruas, o transporte coletivo 
precário e a falta de planejamento 
dos municípios continuam. Nesse 
sentido, cada um escolhe a me-
lhor forma de ir e vir para fugir dos 
congestionamentos. Usando a tec-
nologia, desde o GPS até serviços 
on-line de caronas solidárias, apli-
cativos que reúnem motoristas de 
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táxis cadastrados em um só local 
e, mais recentemente, o Uber, que 
oferece serviços de motoristas au-
tônomos. Quando chegou ao Brasil, 
o aplicativo norte-americano entrou 
na mira dos motoristas de táxis, que 
argumentam que o serviço é ilegal 
e deveria ser suspenso. Eles afirma-
vam oferecer um serviço diferente 
dentro da lei. Afinal, o que diz a le-
gislação brasileira? 
Convidados estúdio: 
Marília Maciel – Gestora do Centro de 
Tecnologia e Sociedade da Fundação 
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
Edmilson Americano – Presidente 
da Abracomtaxi – Associação Bra-
sileira das Associações e Coopera-
tivas de Motoristas de Táxi
Pela internet:
Gabriel Cavalcante – Músico
Wagner Caetano – Taxista

Consumo e Planejamento Energé-
tico – no ar em 18 de agosto 
O governo federal lançou em 2015 
o programa de investimentos em 
energia elétrica. O anúncio chegou 
em um momento de muitos desa-
fios para o País. O principal deles 
é a crise hídrica, ou seja, a falta de 
água nos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, que são responsáveis 
por 70% da energia gerada no País. 
Desde 2013, o problema hídrico traz 
consequências diretas para o con-
sumidor. A primeira delas é a alta 
das tarifas de energia, porque com 
a falta de água nos reservatórios as 
distribuidoras recorreram às usinas 
térmicas, que produzem energia 
mais cara. Com isso, desde o início 
do ano, o brasileiro convive com 
mais uma tarifa nas contas da luz: 
a bandeira vermelha, cobrada quan-

do as termelétricas são ativadas. 
Segundo especialistas, os proble-
mas do setor elétrico vão além da 
crise hídrica. É preciso uma reforma 
estrutural, com investimentos nas 
áreas de geração e transmissão de 
energia, priorizando fontes limpas e 
renováveis, para garantir a universa-
lização do abastecimento. 
Convidados estúdio: 
Nivalde de Castro – Coordenador 
do Gesel / Instituto de Economia da 
UFRJ
João Carlos Mello – Presidente da 
Thymos Energia
Pela internet: 
Romeu Donizete Rufino – Diretor-
-geral da Aneel
Roberto Lamberts – Professor da 
UFSC

Judicialização da Saúde – no ar em 
25 de agosto 
Alguns pontos da chamada Agenda 
Brasil, apresentada pelo então pre-
sidente do Senado Renan Calhei-
ros, provocou reações imediatas em 
setores da sociedade civil, como a 
proibição de liminares judiciais que 
garantem aos pacientes remédios 
e tratamentos que não são ofereci-
dos pelo SUS, o Sistema Único de 
Saúde. A proposta ainda não era um 
projeto de lei, mas estava em dis-
cussão em uma comissão especial 
no Senado Federal. Caso aprovada 
pela comissão, a proposta segue 
para virar um projeto de lei até en-
trar em votação. De acordo com o 
Ministério da Saúde, só em 2014 
foram gastos cerca de 839 milhões 
de reais com ações judiciais para 
aquisição de medicamentos, equi-
pamentos, insumos, realização de 
cirurgias e depósitos judiciais. Des-

se total, 258 milhões foram gastos 
para a compra de onze medicamen-
tos sem registro na Anvisa – Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária. 
Para as pessoas que estão doentes 
as liminares são uma esperança de 
melhora e o caminho mais rápido 
para conseguir o tratamento. Qual o 
caminho para que o tratamento al-
cance toda a população brasileira?
Convidados estúdio: 
Felipe Peixoto – Secretário de Saú-
de do Rio de Janeiro/RJ
Sérgio Junkes – Vice-presidente Ins-
titucional da Associação dos Magis-
trados Brasileiros
Pela internet:
Luciano Tramontano 
Andréa Bento – Coordenadora de 
Políticas Públicas/Abrale  

Descriminalização das Drogas – no 
ar em 1º de setembro 
Durante 2015, os ministros do Su-
premo Tribunal Federal votaram 
a descriminalização do porte de 
drogas para uso pessoal: o tribunal 
analisou o caso de um mecânico 
condenado a prestação de serviços 
por portar três gramas de maconha. 
Os defensores públicos do estado 
de São Paulo, que levaram o caso 
ao STF, alegaram que impedir al-
guém de portar drogas para uso 
próprio fere a intimidade e a liber-
dade individual, que são direitos ga-
rantidos pela constituição. Os que 
são a favor da descriminalização 
do porte de drogas para consumo 
próprio acreditam que o Estado não 
pode interferir no direito de usar, ou 
não, uma substância e que é preciso 
definir parâmetros para diferenciar 
usuários de traficantes. Já os que 
são contra afirmam que o consumo 
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de drogas é a maior causa da vio-
lência e de morte entre os jovens 
brasileiros. 
Convidados estúdio: 
Ana Paula Pellegrino – Coordena-
dora do Programa Pense Livre/Ins-
tituto Igarapé
Cid Vieira de Souza Filho – Advogado
Pela internet:
Miguel Tortorelli – Vice-presidente 
da Federação Amor Exigente
Roberta Brasilino – Psicóloga do 
Núcleo Interdisciplinar de Ações 
para a Cidadania/UFRJ 

Autodeclaração Lei de Cotas – no 
ar em 8 de setembro 
Criada com o objetivo de ampliar 
o acesso ao ensino superior, a Lei 
das Cotas completou três anos. A 
lei tornou obrigatória a reserva de 
vagas para pretos, pardos, indíge-
nas, alunos de escola pública e de 
baixa renda nas instituições federais 
de ensino superior e técnico. Em 
2012, quando foi sancionada, a lei 
das cotas gerou muita discussão e 
resistência por parte de alguns se-
tores da sociedade, inclusive entre 
reitores das universidades. Alguns 
críticos afirmavam que a lei das 
cotas fere o princípio da igualdade 
previsto na constituição. A polêmica 
levou o caso até o Supremo Tribu-
nal Federal, que considerou a inicia-
tiva constitucional. De acordo com 
dados da Secretaria de Políticas de 
Promoção de Igualdade Racial da 
Presidência da República, ela já ga-
rantiu 111 mil vagas para estudantes 
negros em cursos superiores de uni-
versidades e institutos federais. No 
entanto, mesmo consolidada como 
uma ação afirmativa do governo 
federal, a Lei das Cotas continua 

gerando discussão, principalmen-
te por causa da autodeclaração de 
raça, que deve ser preenchida pelos 
estudantes. 
Convidados estúdio: 
Ronaldo Barros – Secretário nacio-
nal de Políticas de Ações Afirmati-
vas/Seppir
Cid Benjamim – Jornalista
Pela internet:
Erika Verling – Estudante
Danilo Julião – Estudante

Regra Social Mulheres – no ar em 
15 de setembro 
Durante o ano, a ideia de um código 
de vestimentas para funcionárias 
e parlamentares na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, defendi-
da pela deputada Cristiane Brasil, 
do PDT, do Rio de Janeiro, causou 
revolta entre as servidoras. Houve 
um protesto contra essa tentati-
va de impor um modo de se vestir 
para trabalhar na casa. A medida foi 
estudada a pedido de algumas de-
putadas da bancada feminina, que 
têm manifestado desconforto com 
o que elas consideram “abuso” por 
parte de algumas servidoras e visi-
tantes. No Rio de Janeiro, estudan-
tes de algumas escolas particulares 
se manifestaram contra a proibição 
de usar shorts curtos dentro do am-
biente escolar. Segundo as alunas, 
as escolas alegam que as pernas de 
fora podem “distrair os meninos”. 
As polêmicas levantam o debate 
sobre regras sociais que impõem 
e interferem no modo de se vestir 
das mulheres. Afinal, o que define o 
que uma mulher pode ou não usar? 
Como essas regras ultrapassam a 
identidade e a liberdade feminina?
Convidadas estúdio: 

Carol Barreto – Pesquisadora do 
Núcleo de Estudos Interdisciplina-
res sobre a Mulher/UFBA
Marisa Lobo – Psicóloga
Pela internet:
Flávia Vivaldi – Pesquisadora do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Moral/Unicamp 
Rosana Rizzon – Diretora da Escola 
Municipal Professora Leonor Rosa

Base Nacional Comum – no ar em 
21 de setembro 
O MEC anunciou a proposta da Base 
Nacional Comum curricular, que 
é um conjunto de conhecimentos 
e habilidades essenciais que cada 
estudante brasileiro deve aprender 
a cada etapa da Educação Básica. 
Atualmente, existem diretrizes obri-
gatórias a respeito do que deve ser 
ensinado, além de orientações e 
parâmetros que podem, ou não, ser 
adotados pelos sistemas de ensino, 
escolas e professores. Segundo o 
MEC, a Base Nacional Comum irá 
cobrir aproximadamente 60% do 
currículo da Educação Básica. O 
restante deverá ser formulado de 
acordo com as especificidades lo-
cais. O tema gera discussão entre 
educadores. Mas, afinal, o que é a 
Base Nacional Comum curricular?
De que forma ela pode contribuir 
para o desenvolvimento da educa-
ção brasileira? O que muda na vida 
dos estudantes?
Convidadas estúdio: 
Anna Helena Altenfelder – Superin-
tendente do Cenpec
Gelta Xavier – Professora/UFF
Pela internet:
Valéria de Albuquerque – Diretora 
do Sinpro/RJ
Antônio Neto – Vice-presidente do 
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Consed – Conselho Nacional dos 
Secretários de Educação

Ajustes Fiscais – no ar em 29 de se-
tembro 
O governo federal enviou ao Con-
gresso Nacional medidas que fa-
ziam parte do Pacote Fiscal, no va-
lor de R$ 64,9 bilhões, criado com 
o objetivo de melhorar o cenário 
econômico do País e garantir a reto-
mada do crescimento para 2016. O 
pacote incluía propostas que envol-
viam o corte de gastos, como o fim 
de bônus para os servidores com 
idade de aposentadoria; e medidas 
criadas para garantir o aumento de 
receitas, como a recriação da CPMF 
– Contribuição Provisória sobre Mo-
vimentações Financeiras, extinta 
em 2007. Enviadas em forma de 
proposta de emenda constitucional, 
as medidas precisavam passar por 
votação em dois turnos na Câmara 
e no Senado Federal. O Sala Debate 
levantou as possibilidades para os 
ajustes fiscais e o plano de desen-
volvimento econômico brasileiro. 
Convidados estúdio: 
Daniel Sousa – Professor de Econo-
mia /IBMEC-RJ
Ruy Santacruz – Professor da Fa-
culdade de Economia /UFF
Pela internet:
Cláudio Hamilton – Diretor de ma-
croeconomia do Ipea
Paulo Gontijo – Empresário 

Emissões de Carbono – no ar em 6 
de outubro 
O Brasil estipulou como meta redu-
zir 37% das emissões de carbono até 
2015 e 43% até 2030. O anúncio foi 
feito pela presidente Dilma Rousse-
ff na cúpula da ONU sobre desen-
volvimento sustentável, em Nova 

York. Esta é a proposta que o País 
deve levar para a cúpula do clima 
de paris, a COP 21, em dezembro. 
Especialistas consideram a meta 
do Brasil positiva se for comparada 
com a de outros países, mas ain-
da pouco ambiciosa. Esse assunto 
está relacionado com as mudanças 
climáticas e isso tem acontecido de 
forma muito rápida. A temperatura 
média do planeta aumentou mais 
de 1 grau desde a revolução indus-
trial, isso em 250 anos. E estamos 
caminhando numa trajetória de 
aquecimento ainda mais rápida. 
Convidados estúdio: 
Carlos Rittl – Secretário executivo 
do Observatório do Clima
Rômulo Sampaio – Professor de Di-
reito Ambiental/ FGV-RJ
Pela internet:
Paulo Barreto – Pesquisador do 
Imazon
André Luis Ferreira – Diretor-presi-
dente do Instituto de Energia e Meio

Tecnologia e Educação – no ar em 
13 de outubro 
Seja por meio do celular, computa-
dor ou TV via satélite, as diferentes 
tecnologias estão modificando a 
forma de produzir conhecimento em 
sala de aula. Os alunos se tornam 
cada vez mais autônomos, produ-
zindo informação e solucionando 
problemas de forma independente. 
Já os professores são responsáveis 
por preparar diferentes oportunida-
des de aprendizagem. No entanto, 
em um país como o Brasil, o uso 
dessas ferramentas não é realidade 
em todas as escolas brasileiras. De 
acordo com dados do censo escolar 
2014, 86% das escolas localizadas 
em áreas urbanas possuem acesso à 

internet. No entanto, entre as esco-
las rurais esse número é de apenas 
16%. De acordo com especialistas, o 
maior desafio é oferecer qualidade e 
equidade de acesso às ferramentas 
de comunicação e informação para 
todos. E, além disso, é preciso que 
essas ferramentas auxiliem, de fato, 
o ensino e a produção de conheci-
mento em sala de aula. 
Convidadas estúdio: 
Rose Cerny – Coordenadora do 
Nute/UFSC 
Mila Gonçalves – Gerente de projetos 
em Educação/Fundação Telefônica
Pela internet:
Rebeca Otero – Coordenadora de 
educação da Unesco no Brasil 
Gislaine Munhoz – Gestora no Nú-
cleo de Tecnologia para Aprendiza-
gem/Secretaria Municipal de Edu-
cação de São Paulo

Lei da Aprendizagem – no ar em 20 
de outubro 
A Constituição Federal proíbe toda 
atividade econômica, remunerada 
ou não, realizada por criança ou ado-
lescente. No entanto, a partir dos 14 
anos, eles podem assinar um contra-
to de aprendizagem, que é um con-
trato de trabalho especial, por prazo 
determinado, que garante os mes-
mos direitos dos demais trabalha-
dores. Pela Lei da Aprendizagem, o 
empregador se compromete a asse-
gurar a formação técnico-profissio-
nal do aprendiz, com a manutenção 
da sua rotina de estudos. De acordo 
com um estudo realizado pelo Ipea 
– Instituto de Pesquisa Econômica 
aplicada, os jovens que participaram 
de programas de aprendizagem pro-
fissional obtiveram maior sucesso na 
busca por empregos estáveis, com 

270



maiores salários. No entanto, são 
grandes os desafios para fazer a Lei 
da Aprendizagem funcionar na práti-
ca, afinal, atualmente, estudos reve-
lam que apenas 30% das empresas 
brasileiras cumprem a lei, quando 
analisamos o potencial de contra-
tação que está em jogo. Algumas 
delas, preocupadas também com a 
qualidade do serviço prestado pelo 
jovem aprendiz, alegam empecilhos 
técnicos e jurídicos para aderirem à 
legislação. 
Convidados estúdio: 
Eduardo de Oliveira – Superinten-
dente educacional do Ciee
Ana Lúcia de Alencastro – Coordena-
dora-geral de preparação e interme-
diação de Mão de Obra Juvenil/Minis-
tério do Trabalho e Previdência Social
Pela internet:
Mário Volpi – Coordenador do pro-
grama cidadania dos adolescentes 
do Unicef no Brasil 
Bianca Roberta – Estudante de ad-
ministração 

Saúde da Mulher – no ar em 27 de 
outubro 
Nós mulheres estamos vivendo 
mais. É o que apontam os dados 
divulgados em 2014 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca. Segundo o IBGE, a expectativa 
de vida da população feminina qua-
se chega aos 79 anos, sete a mais 
que a dos homens. De acordo com 
a pesquisa nacional da saúde, reali-
zada em 2013, elas são as principais 
usuárias dos serviços de saúde em 
geral. O que seria uma das razões 
para o aumento da nossa longe-
vidade. E exatamente por isso, é 
preciso que as políticas públicas 
estejam cada vez mais focadas na 

saúde integral da mulher e que jo-
vens, grávidas, idosas, vítimas de 
violência, independente da faixa 
etária ou classe social, a fim de que 
todas tenham acesso garantido aos 
principais serviços de saúde. 
Convidadas estúdio: 
Rita Dardes – Ginecologista/direto-
ra médica do Instituto Avon
Andreza Nakano – Professora do 
Programa de Pós-Graduação em 
Saúde da Criança e da Mulher do Ins-
tituto Fernandes Figueira/Fiocruz
Pela internet: 
Angela Freitas – Representante da 
Articulação das Mulheres Brasilei-
ras no Conselho Estadual dos Direi-
tos da Mulher 
Helena Torres – Esteticista

Sistema Prisional – no ar em 3 de 
novembro 
Um relatório divulgado pela organi-
zação Human Rights Watch apre-
senta denúncias graves sobre os 
presídios brasileiros, principalmente 
no estado de Pernambuco. De acor-
do com o documento, as prisões 
pernambucanas possuem o maior 
índice de superlotação do País: são 
32 mil presos para pouco mais que 
10 mil vagas. Ainda segundo o rela-
tório, do total de presos, 6 em cada 
10 ainda não foram julgados. No en-
tanto, a superlotação, as péssimas 
condições sanitárias, o domínio das 
facções criminosas e as violações 
dos direitos humanos são realidade 
em muitos presídios do País. Que 
ações o governo brasileiro vem to-
mando para melhorar a realidade 
prisional, afinal, este problema não 
é de hoje? Como suprir o déficit de 
vagas nas prisões brasileiras, que 
atualmente chega a 231 mil vagas?

Convidados estúdio: 
Marília Montenegro – Professora 
da Universidade Católica de Per-
nambuco
Alexandre Porciúncula Micol – Su-
perintendente Adjunto do Serviço 
Penitenciário do Rio Grande do Sul
Pela internet: 
Renato de Vitto – Diretor-geral do 
Departamento Penitenciário Nacional
Márcia Badaró – Psicóloga

Legalização Jogos de Azar – no ar 
em 10 de novembro
Em análise na Comissão Especial 
do Desenvolvimento Nacional do 
Senado, o projeto de lei número 
186, de 2014, prevê a legalização 
dos jogos de azar no Brasil. Caso 
aprovada, a proposta de autoria do 
senador Ciro Nogueira, do Partido 
Progressista do Piauí, vai regula-
mentar o funcionamento de bingos, 
cassinos, jogos pela internet, jogo 
do bicho e caça-níqueis. A liberação 
dos jogos está em pauta também 
na Câmara dos Deputados, que ins-
talou, em outubro, uma comissão 
especial do marco regulatório dos 
jogos no Brasil. A discussão avan-
çou no Congresso como uma pos-
sibilidade de arrecadação e de ge-
ração de empregos. De acordo com 
o Instituto Brasileiro Jogo Legal, os 
jogos podem gerar até 25 bilhões 
de reais por ano ao governo federal. 
No entanto, especialistas contrários 
à liberação apontam a dificuldade 
de fiscalizar essas atividades, nor-
malmente associadas a lavagem de 
dinheiro, além das consequências 
para a saúde, uma vez que o vício 
pode ser considerado um dos pro-
blemas neste contexto. 
Convidados estúdio: 
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Angélica Glioche – Promotora de 
Justiça/MP-RJ
Magno José Santos de Souza – Pre-
sidente do Instituto Brasileiro Jogo 
Legal
Pela internet:
Mauro Salvo – Economista/Banco 
Central 
Roberto Brasil Fernandes – Advo-
gado da Abrabin

Empreendedorismo no Campo – no 
ar em 17 de novembro
Empreender pode ser um desafio, e, 
de acordo com o Sebrae, dos qua-
se 20 milhões de pequenos negó-
cios existentes no Brasil, mais de 5 
milhões estão no campo. Desses, 
80% são de empreendimentos de 
famílias que se dedicam à produção 
de café, hortaliças, vinhos, flores, 
frutas, peixes, aves, entre outros 
produtos. Para se ter uma ideia da 
importância dos pequenos negó-
cios rurais para o desenvolvimen-
to econômico e social do País, só 
em 2014, 9 em cada 10 municípios 
compraram alimentos da agricultu-
ra familiar. Outro número: dos 390 
mil produtores de café, 85% são 
pequenos produtores rurais. No en-
tanto, a importância de valorizar os 
negócios no campo vai além do de-
senvolvimento econômico. Em que 
áreas o poder público deve focar 
esforços para impulsionar a gera-
ção de novos negócios no campo? 
Como Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar, o 
Pronaf, tem ajudado no desenvolvi-
mento dos empreendimentos fami-
liares? Que características empre-
endedoras podem ser estimuladas 
nos pequenos produtores?
Convidados estúdio: 

Enio Queijada – Gerente de agrone-
gócio/Sebrae Nacional
João Guadagnin – Diretor de Financia-
mento e Proteção à Produção/MDA
Pela internet:
André Poletto – Gerente técnico do 
Programa SC Rural
Roberto de Freitas – Empresário   

Demarcação Terras Indígenas – no 
ar em 24 de novembro
O Brasil possui 240 terras indíge-
nas em fase de estudos para re-
gulamentação. No entanto, esses 
processos podem ser afetados pela 
Proposta de Emenda Constitucional 
número 215, segundo as lideranças 
indígenas. A PEC, que foi aprovada 
em uma comissão especial na Câ-
mara dos Deputados, altera a ma-
neira como é feita a demarcação 
de terras indígenas, de unidades 
de conservação e de quilombos. 
Atualmente, homologar essas áre-
as é função do Poder Executivo. 
No entanto, caso aprovada, a PEC 
215 passa essa função para o Poder 
Legislativo. Lideranças indígenas 
de diferentes etnias, parlamentares 
e organizações da sociedade civil 
contrários à PEC têm se manifes-
tado. Para eles, a pressão de depu-
tados ruralistas e fazendeiros pode 
impedir a demarcação das terras in-
dígenas, o que seria um retrocesso 
e um obstáculo para direitos já ga-
rantidos pela Constituição Federal. 
Já os parlamentares e grupos que 
apoiam a PEC afirmam que ela vai 
contribuir para o desenvolvimento 
do agronegócio e para a geração de 
emprego nas regiões.
Convidados estúdio: 
Luiz Cornacchioni – Diretor exe-
cutivo da Associação Brasileira do 

Agronegócio
Tonico Benites Kaiowá – Doutor em 
Antropologia pelo Museu Nacional 
da UFRJ
Pela internet:
Deborah Duprat – Coordenador da 
Câmara de Povos Indígenas e Co-
munidades Tradicionais/MPF 
Nilson Leitão – Deputado federal 
(PSDB/MT)

Dia Mundial da Aids – no ar em 1º de 
dezembro
Há quase trinta anos, o dia primei-
ro de dezembro marca mundial-
mente o combate à Aids. A data foi 
escolhida pela ONU em 1987 para 
conscientizar a população sobre 
uma das doenças que mais mata 
no mundo: só em 2013, morreram 
1,5 milhão de pessoas. No entanto, 
de acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde, o número de mortes 
causadas pela Aids diminuiu 35% 
nos últimos dez anos. Já no Brasil, a 
mortalidade por Aids teve queda de 
quase 11% desde 2003. Os números 
foram divulgados pelo Ministério da 
Saúde. No entanto, apesar dos bons 
resultados recentes, entre 2005 e 
2013, nosso país representou 47% 
de todos os novos casos contabili-
zados na América Latina. E entre os 
jovens brasileiros com idade de 14 a 
25 anos o número de novos casos 
aumentou 40%. Quais são as estra-
tégias do Ministério da Saúde para 
controlar a epidemia da Aids no 
País? E quais os desafios que en-
volvem o dia a dia das pessoas com 
HIV positivo? 
Convidados estúdio: 
Jairo Bouer – Psiquiatra
Marcelo Araújo de Freitas – Coorde-
nador de Assistência e Tratamento 
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do Departamento de Dst, Aids e He-
patites Virais/Ministério da Saúde
Pela internet:
Jonatan Finkler – Estudante
Ricardo Vasconcelos – Médico In-
fectologista do Projeto Prep. Brasil

Balanço Direitos Humanos 2015 – 
no ar em 8 de dezembro
2015 foi marcado como um ano de 
graves denúncias de violações dos 
direitos humanos, principalmente 
na área da segurança pública. Não 
foram poucos os casos de homicí-
dios cometidos pela polícia e uso 
desnecessário da força nas mani-
festações ocorridas em diferentes 
partes do País. Já a superlotação ex-
trema, a tortura e a violência conti-
nuaram sendo problemas nas prin-
cipais prisões brasileiras. De acordo 
com o informe 2015 da Anistia In-
ternacional, nosso país tem avan-
çado pouco na implementação da 
política internacional de direitos 
humanos. Nos últimos 10 anos, só 
no estado do Rio de Janeiro, foram 
mais de 8.400 homicídios decor-
rentes de intervenção policial. Já em 
São Paulo, somente este ano foram 
cerca de 15 chacinas que resulta-
ram na morte de mais de 62 pesso-
as. Essas são apenas algumas das 
razões que fazem o Brasil ter mais 
de 300 denúncias de violação de 
direitos humanos na OEA, a Orga-
nização dos Estados Americanos. O 
que fazer para a segurança pública 
ser tratada efetivamente como um 
direito do cidadão? Por que o Brasil 
é um dos países que mais viola os 
direitos humanos?
Convidados estúdio: 
Renata Neder – Assessora de Direitos 
Humanos da Anistia Internacional

Joao Pedro Pádua – Presidente da 
Comissão de Prerrogativas da OAB/
RJ
Pela internet:
Ivênio Hermes – Coordenador de 
Estatística da Secretaria de Segu-
rança Pública/RN
Eleonora Pereira – Coordenadora 
do Movimento Nacional dos Direi-
tos Humanos

COP 21 e Desenvolvimento Sus-
tentável – no ar em 15 de dezembro
O mundo pretende lutar junto con-
tra o aquecimento global. Essa é a 
principal mensagem da COP 21, a 
Conferência do Clima de Paris que 
reuniu líderes de 195 países entre 
novembro e dezembro de 2015. 
Após muitas negociações, um acor-
do foi assinado e o documento 
apresenta compromissos e metas 
que têm o objetivo principal de di-
minuir a emissão de gases de efei-
to estufa, o aquecimento global e, 
consequentemente, a temperatura 
da Terra. Segundo especialistas, a 
Conferência de Paris representa um 
grande avanço nas discussões so-
bre as mudanças climáticas. Afinal, 
essa é a primeira vez que os países 
entram em consenso sobre a im-
portância da redução da emissão de 
carbono. Nesse contexto, o Brasil 
tem um papel importante: alcançar 
as metas propostas pela presiden-
te Dilma Rousseff. Entre elas, o fim 
dos desmatamento ilegal e aumen-
tar em 33% a participação de fontes 
renováveis na geração de energia 
até 2030.
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Amélia Gonzalez – Consultora de 
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Suzana Kahn – Vice-presidente do 
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Caminhos da Energia
Em formato documental, a série mapeia a matriz energética brasileira 
e revela as novas possibilidades de geração, distribuição e consumo de 
energia que visam ao desenvolvimento sustentável do País. O navegador 
Amyr Klink conduz a narrativa dos episódios: o Brasil das muitas pos-
sibilidades energéticas é mostrado na série. Para isso, são visitadas as 
locações mais emblemáticas, e personalidades-chave do setor apoiam 
a reflexão sobre a temática – sempre ilustrada por animações gráficas e 
belas imagens. Durante toda a série, o foco é compreender como o Brasil 
de hoje pode continuar gerando e consumindo energia de maneira sus-
tentável, e, para isso, a cada episódio, o âncora Amyr Klink sempre aponta 
sua lente de aumento para os fatos corriqueiros do dia a dia conectados à 
geração e ao consumo de energia. 

Cooperar É um Bom Negócio
O cenário brasileiro atual oferece muitas oportunidades para ampliar ne-
gócios e conquistar novos mercados. Para melhor aproveitar essas opor-
tunidades, é preciso unir forças. Neste contexto, a série apresenta histórias 
reais de pessoas e empresas que se uniram para alcançar melhores resul-
tados. Em cada episódio, de maneira envolvente e dinâmica, uma forma de 
empreendimento coletivo é apresentada: Central de Negócios, APL, OSCIP, 
Consórcio, Associação, Cooperativa de Crédito e Cooperativa.20

11 DESTAQUES da programação
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Entre Fronteiras
A série, dirigida e apresentada pelo jornalista Luís 
Nachbin, reúne documentários que retratam perso-
nagens e histórias surpreendentes pelas fronteiras do 
Brasil. Buscando sempre um tom intimista, Nachbin 
viaja sozinho com a câmera e apresenta também as-
pectos culturais, sociais e econômicos de cada região. 
Entre Fronteiras é uma parceria Turner, Matrioska Fil-
mes e Canal Futura.

Destino: Educação
Vamos começar com uma pergunta: como fazer para 
a educação de qualidade chegar a todas as crianças? 
Para responder, nada melhor do que quem vive o dia 
a dia da educação nos países que são exemplo nesse 
segmento. Entramos na sala de aula, nos aproxima-
mos dos alunos, falamos com os professores, fomos 
até a casa dos estudantes para mostrar sua rotina de 
estudos e conversar com seus pais. Tudo para entender 
como em cenários tão distintos quanto a Finlândia, a 
Coreia, o Chile, Xangai, o Canadá e o Brasil, a educação 
chega até a quem mais interessa, o aluno. Todo aluno. 
Qual a preocupação dos governos com o ensino? O que 
eles têm feito? E como isso se percebe na realidade e 
no aprendizado desses alunos? Como valorizar e capa-
citar o elemento-chave nesse processo, o professor? A 
intenção é, a partir de quem vive o “milagre”, entender 
o impacto dos “santos” e de suas decisões. Para ajudar 
nessa missão, especialistas mostram exemplos de me-
lhoria do ensino bem-sucedidos no mundo.

Dinheiro no Bolso
A série Dinheiro no Bolso é uma parceria da BM&FBo-
vespa e do Canal Futura que pretende mobilizar e trans-
mitir de maneira lúdica e educativa conceitos sobre 
finanças, economia e empreendedorismo aos jovens 
brasileiros. Em formato de game show, dez jovens par-
ticipantes competem pelo prêmio de R$ 10.000,00 em 
créditos para compra de ações, realizando provas e res-
pondendo perguntas sobre educação financeira. Ao final 
de cada programa, um dos participantes é eliminado, 
até que dois jogadores se enfrentam no programa final.

Leva
No coração de São Paulo, pulsa o maior movimento de 
luta por moradia da América Latina. Famílias desabriga-
das ocupam o edifício Mauá, um dentre muitos ocupa-
dos no centro da cidade. O documentário Leva acom-
panha a vida de moradores da ocupação e apreende a 
revitalização dos espaços ociosos e a construção do 
coletivo como agente de transformação do indivíduo. O 
projeto foi vencedor do I Pitching para Documentários 
do Canal Futura.

Nota 10 – ENEM
“Qual o sonho de um estudante do Ensino Médio no 
Brasil?” A resposta está na ponta da língua: entrar na 
universidade. Mas o que é preciso fazer para garantir 
uma vaga? Esse é o ponto de partida do Nota 10 – 
ENEM, série de episódios do Canal Futura apresentada 
por Leo Madeira, que viaja pelo Brasil e conhece, de 
perto, o dia a dia das escolas. Cada episódio enfoca 
um tema ou um grupo de personagens. O objetivo é 
mostrar a diversidade do Brasil, enriquecer e dar mais 
dinamismo à edição. O programa mostra histórias que 
nos inspiram e nos fazem acreditar na educação como 
principal agente de transformação da sociedade.

275



SAÚDE À VONTADE ESTREIA DIA 19, DATA 
DA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Saúde da mama (o câncer de mama é dos mais comuns 
nas mulheres e o diagnóstico precoce é fundamental); 
saúde do coração (a importância de cuidados com o 
coração como prevenção); saúde na gravidez (toda 
gravidez deve ser acompanhada por um médico desde 
o inicio); saúde no envelhecimento (a população está 
ficando cada vez mais velha e buscando ficar cada vez 
mais nova)… O que você sabe sobre cada um destes 
assuntos? O programa “Saúde à vontade”, que estreia 
no próximo dia 19 – data da Luta Contra o Câncer de 
Mama – tem uma atenção especial na saúde da mulher.

A série – uma parceria do Futura com a Avon e a Pa-
norâmica, apresentada por Guilherme Furtado e Sávio 
Móll – mostra iniciativas espalhadas pelo Brasil que 
ajudam a promover saúde e qualidade de vida, além de 
histórias inspiradoras. O programa também conta com 
a participação de convidados que contribuem com es-

clarecimentos, sugestões de tratamento e de cuidados 
diários.  E desvenda, ainda, alguns mitos e verdades, 
respondendo as questões que as pessoas sempre qui-
seram saber sobre determinado assunto.

No programa sobre o câncer de mama, os apresen-
tadores mostram a importância da mamografia e o 
trabalho feito no Hospital de Câncer de Barretos. A 
mastologista Rita Dardes explica os sintomas do cân-
cer de mama e esclarece dúvidas da população.  Já no 
programa sobre saúde alimentar, Guilherme e Sávio 
falam sobre os riscos das dietas da moda e o cami-
nho para ter alimentação equilibrada. Mostram, ainda, 
como deixar o lanche escolar mais saudável por meio 
do projeto Merenda com Chef, de Salvador. E, ainda, 
sobem o Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, para 
conhecer o Favela Orgânica, que ensina a aproveitar os 
alimentos integralmente.
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Saúde à 
Vontade

Série de 26 episódios que aborda diferentes temas na 
área da saúde. Com formato bem-humorado e foco na 
prevenção, a cada episódio os apresentadores Guilher-
me Furtado e Sávio Moll mostram iniciativas espalhadas 
pelo Brasil que ajudam a promover saúde e qualidade de 
vida, além de histórias inspiradoras. O programa tam-
bém conta com a participação de convidados que con-
tribuem com esclarecimentos, sugestões de tratamento 
e de cuidados diários. A série desvenda, ainda, os prin-
cipais mitos e verdades e responde às questões que as 
pessoas sempre quiseram saber sobre o assunto do dia. 

TEMA: saúde 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIRO: Avon 

APRESENTADORES: Dr. Guilherme Furtado é forma-
do há 15 anos em cirurgia plástica. Membro Titular da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Fez residência 
na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, che-
fiado por Ivo Pitanguy. É chefe da cirurgia plástica na 
emergência da Clínica São Vicente da Gávea e na emer-
gência do Hospital Samaritano Barra. Foi consultor mé-
dico e coapresentador do Programa Mais Você, da Rede 
Globo, responsável pela criação do quadro de saúde. 
Sávio Moll é bacharel em Licenciatura Plena em Artes 
Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio), possui formação técnica de ator pela 
Casa das Artes de Laranjerias (CAL). Desde 1991, atua 
em teatro e aprofunda sua formação em diversas áre-
as cênicas, como a linguagem da máscara teatral, do 
boneco e do palhaço. Cursou parcialmente a Escola 
Nacional de Circo e durante 13 anos atuou no segmen-
to da palhaçaria hospitalar, com os Doutores Palhaços 
(Fundação Theodora – radicada na Suíça) e com os 
Doutores da Alegria, onde coordenou a unidade Rio de 
Janeiro durante seis anos. No Futura apresentou tam-
bém a série Estação Saúde. 

Sinopses por episódio (26 x 26 minutos): 

Saúde da Mama – no ar em 19 de outubro
O câncer de mama é um dos mais comuns nas mulhe-
res, e o diagnóstico precoce é fundamental. Guilherme 
Furtado mostra a importância da mamografia e o tra-
balho feito no Hospital de Câncer de Barretos. Sávio 
Moll fala sobre sexualidade, apoio familiar e fisioterapia 
pós-operatória com o projeto Adama. A mastologista 
Rita Dardes explica os sintomas do câncer de mama e 
esclarece dúvidas da população. 
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Saúde do Coração – no ar em 26 de outubro
As doenças cardiovasculares são a principal causa de 
morte no mundo. Mas existem várias formas de preve-
ni-las. Sávio Moll participa de um circuito de exames e 
atividades para o coração. Guilherme Furtado indica 
como socorrer uma vítima em casos de emergência. E 
o cardiologista convidado dá dicas de prevenção, explica 
os sintomas do infarto e os perigos do excesso de sódio. 

Saúde Mental – no ar em 2 de novembro
Será que de perto ninguém é normal? E que de médico 
e louco todo mundo tem um pouco? Os apresentadores 
levam essas questões para as ruas e recorrem à arte para 
falar sobre os transtornos da mente com os projetos Ho-
tel da Loucura, Os Insênicos e o bloco Tá Pirando, Pirado, 
Pirou. As principais doenças mentais, dúvidas do público 
e formas de prevenção também estão em pauta.

Saúde no Envelhecimento – no ar em 9 de novembro
A população hoje em dia vive mais e os idosos estão cada 
vez mais ativos. Neste episódio, o projeto Animar sem 
Quedas mostra a importância da atividade física para a 
prevenção de quedas e lesões. As adaptações na casa, 
direitos, cuidados com a pele e a sexualidade dos idosos 
também estão em pauta, além do exemplo de vida de Af-
fonso Freitas, o surfista mais velho em atividade no Brasil.

Saúde Sexual – no ar em 16 de novembro
A saúde sexual depende da conscientização e do com-
portamento de cada indivíduo. Guilherme Furtado fala 
sobre homofobia e o teste rápido de HIV com o Grupo Ar-
co-Íris. Sávio Moll visita o Projeto HPV em Florianópolis e 
fala sobre a vacina contra o vírus e outras formas de pre-
venção. Diferentes métodos contraceptivos, preservati-
vos e orgasmos também são assuntos deste episódio.

Saúde Inclusiva – no ar em 23 de novembro
Saúde é um direito de todos e precisa ser cada vez mais 
inclusiva. Os apresentadores mostram projetos que ofe-
recem a técnica do Pilates para pessoas com deficiência 
e atividades físicas para crianças autistas. O tabu em re-
lação à sexualidade e à gestação da mulher cadeirante é 
quebrado com histórias de mães que venceram as suas 

limitações. A inclusão nas escolas também está em foco.  

Saúde e Diabetes – no ar em 30 de novembro
O diabetes pode causar várias complicações no orga-
nismo e, por isso, exige cuidados especiais. Os apresen-
tadores falam sobre os diferentes tipos, causas e sinto-
mas, além de hábitos que ajudam a prevenir e controlar 
a doença. Os cuidados especiais com a visão e o pé e 
na gestação estão em pauta, além da importância do 
exercício físico, como mostra o projeto Pedalando para 
Vencer o Diabetes. 

Saúde na Gravidez – no ar em 7 de dezembro
Por que toda gravidez deve ser acompanhada por um 
médico desde o início? E quais são os primeiros cuidados 
com o bebê? Sávio Moll vai a Goiânia buscar essas respos-
tas com o projeto Meninas de Luz. Já Guilherme Furtado 
mostra os Sentidos do Nascer, exposição que estimula o 
parto natural no Brasil. O papel das Doulas e os principais 
mitos em torno da gravidez também estão em pauta. 

Saúde Alimentar – no ar em 14 de dezembro
Como os brasileiros estão se alimentando? Os apre-
sentadores falam sobre os riscos das dietas da moda e 
o caminho para ter alimentação equilibrada. Mostram, 
ainda, como deixar a merenda da escola mais saudável 
com o projeto Merenda com Chef, de Salvador, e sobem 
ao morro da Babilônia, no RJ, para conhecer o projeto 
Favela Orgânica, que ensina a aproveitar os alimentos 
integralmente. 

Saúde Integral – no ar em 21 de dezembro
Como ter saúde integral? Guilherme Furtado fala so-
bre várias práticas integrativas e seus benefícios para 
a saúde. Sávio Moll visita o Hospital de Medicina Alter-
nativa e fala sobre as plantas medicinais. E o homeo-
pata convidado explica o que é e como deve ser usada 
a Homeopatia. As vantagens das técnicas da Medicina 
Ayurveda para as mulheres também estão em pauta. 

Saúde da Pele – no ar em 28 de dezembro
A pele sofre influências externas e internas. Guilherme 
Furtado vai a Barretos falar sobre um dos principais 
problemas ligado à pele: o câncer. Sávio Moll mostra 
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o projeto Akné, que usa a criatividade para falar sobre 
acne. E o dermatologista convidado fala sobre os dife-
rentes tipos de pele e formas de protegê-las da radia-
ção UV. A pele da mulher e os cuidados diários também 
estão em pauta.

Saúde nas Escolas – no ar em 4 de janeiro de 2016
Higiene, qualidade do lanche e da refeição das cantinas, 
relação entre alunos, professores e demais funcionários, 
os principais problemas de saúde na escola: tudo isso 
está em pauta. Sávio Moll mostra os benefícios do Reiki 
e da meditação no ambiente escolar. Guilherme Furtado 
mostra o projeto SOS Dental, que ensina os estudantes 
de escolas comunitárias a manter a saúde bucal.

Saúde dos Ossos e Músculos – no ar em 11 de janeiro 
de 2016
Exercício físico e alimentação equilibrada são as prin-
cipais formas de fortalecer os músculos e os ossos, 
prevenindo doenças e traumas. Guilherme mostra pro-
jeto Golfinhos da Baixada e fala sobre os benefícios da 
natação. Sávio Moll fala sobre o tratamento da Artrite 
Reumatoide com o projeto Artrativa. Reeducação pos-
tural e os cuidados ao usar salto alto e carregar peso 
também estão em pauta. 

Saúde Respiratória – no ar em 18 de janeiro de 2016
Que fatores aumentam as chances de problemas respira-
tórios? Quais são as principais causas de alergias? Dá para 
prevenir? Guilherme Furtado esclarece essas questões 
com o projeto Brasil sem Alergia. Já Sávio Moll mostra téc-
nicas indianas que ajudam a respirar melhor. A influência 
do cigarro e os benefícios de uma boa respiração para o 
organismo também estão em pauta.

Saúde e Violência Doméstica – no ar em 25 de janeiro 
de 2016
A violência doméstica é praticada no âmbito familiar e 
interfere na saúde física e mental, principalmente das 
mulheres. Os apresentadores mostram iniciativas que 
ajudam a combater a violência doméstica através da 
educação, com a Escola de Ser, da discussão coletiva, 
com o Núcleo Jovem da rede Camtra e da arte, através 
de oficinas de grafite que empoderam mulheres vítimas 
de violência.  

Saúde no Trabalho – no ar em 1º de fevereiro de 2016
O trabalho influencia diretamente na saúde física e 
mental da população. Guilherme Furtado conversa 
com a equipe do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador sobre como tornar um ambiente de tra-
balho saudável. Sávio Moll mostra os benefícios da gi-
nástica laboral. Assédio moral e sexual e os serviços de 
estímulo à amamentação e apoio às profissionais que 
têm filhos pequenos também estão em foco. 

Saúde da Visão – no ar em 8 de fevereiro de 2016
A visão é um dos principais sentidos e precisa de aten-
ção. Sávio Moll fala sobre os cuidados com os olhos 
ainda na infância, com o projeto Olho Vivo. Guilherme 
Furtado visita a oficina de cerâmica feita com os defi-
cientes visuais do Instituto Benjamin Constant. Os peri-
gos dos óculos sem receita e do uso abusivo do compu-
tador e celulares também são assuntos deste episódio. 

Saúde sem Drogas – no ar em 15 de fevereiro de 2016
O uso excessivo de drogas é uma questão de saúde pú-
blica. Os apresentadores falam sobre os malefícios das 
drogas no organismo e os caminhos para prevenir e se 
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livrar do vício. Guilherme Furtado mostra o trabalho de 
terapia do especialista em drogas, Dr. Jorge Jaber. E o 
projeto Casa Viva reforça a importância do esporte, da 
ocupação e do afeto na reabilitação de jovens usuários 
de drogas. 

Saúde e Poluição – no ar em 22 de fevereiro de 2016
São várias as ações do homem que provocam consequ-
ências no ambiente e, consequentemente, na qualidade 
de vida. Os apresentadores mostram como a poluição 
afeta a saúde. Sávio Moll conhece um projeto que revo-
lucionou uma comunidade catarinense com o manejo 
consciente do lixo orgânico. Já Guilherme Furtado fala 
sobre o monitoramento da qualidade do ar. 

Saúde sem Estresse – no ar em 29 de fevereiro de 2016
O estresse é algo natural do corpo humano, mas e 
quando ele se torna constante? Os apresentadores fa-
lam sobre os principais fatores estressantes e as con-
sequências para o organismo. Guilherme Furtado visita 
o Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro e mostra os 
benefícios dessa técnica na prevenção e no combate do 
estresse. Sávio Moll fala sobre o poder da meditação e 
dá dicas para iniciantes. 

Saúde Gastrointestinal – no ar em 7 de março de 2016
Os apresentadores falam sobre o funcionamento do 
sistema gastrointestinal e o que fazer para manter a 
saúde desse aparelho. Guilherme Furtado visita um in-
testino gigante para mostrar a importância da alimen-
tação saudável na prevenção de doenças. Prevenção e 
diagnóstico da hepatite e a relação delicada da mulher 
e o intestino também estão em foco. 

Saúde em Casa – no ar em 14 de março de 2016
A casa pode interferir na saúde física e mental dos mo-
radores. Por isso, os apresentadores mostram a manei-
ra correta de higienizar o lar, manusear o lixo, guardar 
os medicamentos e deixar o quarto propício para uma 
boa noite de sono. O microbiologista dá dicas para evi-
tar a proliferação de fungos e bactérias na cozinha e no 
banheiro. E o Instituto Moleque Mateiro ensina a fazer 
uma horta caseira. 

Saúde dos Rins e da Próstata – no ar em 21 de março 
de 2016
Qual a importância da próstata para os homens? Quais 
os sintomas e como é feito o diagnóstico e o tratamen-

to do câncer de próstata? Guilherme Furtado vai até o 
médico da campanha Novembro Azul esclarecer todas 
essas dúvidas. E na Fundação Pró-Rim, de Santa Cata-
rina, Sávio Moll mostra papel dos rins, como mantê-los 
saudável e a importância da hemodiálise para os pa-
cientes renais, como Seu Santana. 

Saúde do Ouvido, Nariz e Garganta – no ar em 28 de 
março de 2016
Audição, olfato, fala, respiração. Manter a saúde do 
ouvido, nariz e garganta é fundamental para garantir 
o funcionamento dessas funções. Os apresentadores 
mostram o trabalho de prevenção, detecção precoce 
da surdez e de reabilitação de deficientes auditivos do 
Ines. A higiene do nariz, os principais mitos e verdade 
em torno da dor de garganta, da sinusite e da otite tam-
bém estão em pauta. 

Saúde e Cosmetologia – no ar em 4 de abril de 2016
Beleza e saúde podem e devem caminhar juntas. Os 
apresentadores mostram cuidados importantes no 
salão de beleza e como os Doutores da Beleza resga-
tam a autoestima dos idosos. A importância da higiene 
capilar, pele e unhas e do armazenamento correto das 
maquiagens também estão em pauta, além da atenção 
redobrada com os cosméticos infantis e do empodera-
mento da mulher através dos cosméticos. 

Saúde e Tecnologias – no ar em 11 de abril de 2016
Os estímulos tecnológicos aparecem de todos os la-
dos, mas quando o uso da tecnologia passa a ser preju-
dicial? Além de falar das consequências do uso abusivo 
das tecnologias para a saúde, Sávio Moll e Guilherme 
Furtado mostram as inovações do Instituto Nacional de 
Tecnologia para a inclusão de deficientes físicos e men-
tais e as criações do Next, um laboratório de criação em 
3D na área da saúde. 

Consultoria Médica: Horacio Arruda Falcão é médico 
clínico e nefrologista, formado em 1968, pela antiga 
Faculdade Nacional de Medicina (hoje UFRJ), com cur-
sos de pós-graduação de duração de 5 (cinco) anos nos 
EUA, e Fellow do Massachusetts General Hospital da 
Universidade Harvard (período de 1969 a 1974). Profes-
sor (concursado) de Nefrologia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1977 a 1984). Fundador dos Centros 
de Hemodiálise e Transplante dos Hospitais: Hospital 
São Lucas, Casa de Saúde Santa Lúcia, Hospital Car-
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doso Rodrigues, Casa de Saúde Therezinha de Jesus 
(S. João de Meriti). Sócio fundador e diretor médico da 
Clínica do Rim Artificial S. João de Meriti (1979 a 1995). 
Sócio fundador e diretor médico da Clínica do Rim (Le-
blon) – de 1977 até a presente data.
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Seminário Educação:

Mitos x 
Fatos
Apresentado pela jornalista Maria Beltrão, 
o objetivo do encontro foi discutir um novo 
modelo de ensino nas escolas. O seminário 
reuniu jornalistas, educadores e estudantes e 
foi promovido pela Globo, em parceria com a 
Unicef, Fundação Roberto Marinho e a Globo-
News. André Gravatá, fundador do Coletivo 
Educação, Anna Penido, diretora do Instituto 
Inspirare, Fernando Gabeira, escritor e jorna-
lista e Sintian Schmidt, professora, especia-
lista em tecnologias educacionais foram os 
debatedores.

SporTV 
Repórter
Os fatos mais discutidos no jornalismo esportivo tra-
tados de maneira clara, objetiva, imparcial e dinâmica. 
Em 2015, 10 episódios foram exibidos.

TEMA: esporte
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: SporTV

Sinopses por episódio (10 x 60 minutos): 

São Paulo, o Esporte não pode parar – no ar em 4 de 
setembro
É possível conseguir tempo na maior metrópole do Bra-
sil para ter qualidade de vida e fugir do trânsito e das 
rotinas estressantes.

Preto e Branco/ Branco e Preto – no ar em 11 de se-
tembro
Um time de futebol da periferia de São Paulo que faz 
uma partida anual em que as equipes são divididas pela 
cor da pele.

As Leoas argentinas – no ar em 18 de setembro
Em meio a crise em 2001, surge o time feminino de hó-
quei que resgatava a alma desnorteada dos argentinos 
e trazia alegria a população.

A vida de Pedro – no ar em 25 de setembro
Conheça a história de vida do maior nadador do mundo 
com Síndrome de Down.

A História de Lais – no ar em 2 de outubro
Amigos, parentes e a própria Lais Souza contam como 
a vida mudou após a troca da ginástica pelo esqui aéreo 
e o acidente que a deixou tetraplégica.

TEMA: metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, estudantes  
e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar em 14 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIROS: Globo, GloboNews e Unicef
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Esporte Positivo – no ar em 9 de outubro
A ciência avança no tratamento da AIDS e tem 
como aliada a pratica esportiva que reduz os 
efeitos colaterais dos medicamentos.

Educação no Caminho do Esporte – no ar em 
16 de outubro  
Se houvesse maior investimento em esportes 
nas escolas, o Brasil aproveitaria melhor os 
talentos ocultos entre os 50 milhões de es-
tudantes.

Começar de novo – no ar em 23 de outubro

Jogadores que surgiram como promessas em 
grandes clubes continuam lutando para bri-
lhar em sua grande paixão e se manter no fu-
tebol.

2016 já começou – no ar em 30 de outubro
Responsável por planejar e realizar o evento 
esportivo mais importante do planeta, o co-
mitê organizador do jogos olímpicos de 2016 
trabalha para o esporte brilhar no Brasil.

Reféns da Solidão – no ar em 6 de novembro
A necessidade de vitórias e as tristezas nas 
derrotas são ingredientes na vida solitária dos 
treinadores de futebol

TED
Compartilhando 
Ideias
A série TED Compartilhando Ideias convida o público  
a conhecer e debater as provocadoras palestras pro-
movidas pelo grupo norte-americano TED – Technolo-
gy, Entertainment, Design (tecnologia, entretenimento 
e design). Cada um dos 26 episódios parte de uma 
inspiradora “palestra-ted” para abordar questões per-
tinentes à realidade do Brasil. A neurocientista Suzana 
Herculano-Houzel é quem conduz a série, que a cada 
episódio recebe um convidado diferente para um insti-
gante e dinâmico bate-papo sobre a palestra em ques-
tão, abordando temas atuais como ciência, tecnologia, 
mente humana, vida em comunidade, meio ambiente 
e educação.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado 
APRESENTADORA: Suzana Herculano-Houzel é neu-
rocientista, professora da UFRJ, colunista da Folha de 
S. Paulo e autora de vários livros de divulgação cientí-
fica. Sua palestra TED, “O que torna o cérebro humano 
especial?”, já tem quase 2 milhões de visualizações.

Sinopses por episódio (26 x 26 minutos): 
Robôs com Alma – no ar em 20 de agosto
A palestra-ted “Robôs com alma”, do roboticista isra-
elense Guy Hoffman, é o mote deste episódio de TED 
Compartilhando Ideias, que fala sobre tecnologia. O 
engenheiro Henrique Foresti é o convidado de Suzana 
Herculano-Houzel para um bate-papo sobre as tendên-
cias modernas da robótica, os papéis que robôs huma-
nizados irão desempenhar no futuro e o quadro brasi-
leiro atual de investimentos em robótica.
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Conectados, mas Sozinhos – no ar em 27 de agosto
Neste episódio, a neurocientista Suzana Herculano-
-Houzel recebe a empreendedora digital Bel Pesce para 
um bate-papo sobre a palestra da psicóloga Sherry Turk-
le chamada “Conectados, mas Sozinhos”. A palestra e a 
conversa levantam questões como os efeitos negativos 
da hiperconectividade e estratégias para mantermos la-
ços pessoais em um mundo cada vez mais tecnológico. 

A Inovação do Ensino nas Periferias – no ar em 3 de 
setembro
Educação é o tema deste episódio, que exibe a palestra 
“Inovação do Ensino nas Periferias”, de Charles Leadbe-
ater. No estúdio, Suzana Herculano-Houzel e o profes-
sor e empresário Edson Urubatan trocam ideias sobre 
os métodos educativos das periferias, ressaltando os 
méritos e os desafios que educadores brasileiros en-
frentam para fomentar a educação no País. 

Um Toque de Médico – no ar em 10 de setembro
Este episódio fala de tecnologia a partir da palestra “Um 
Toque de Médico”, do médico Abraham Verghese. Su-
zana Herculano-Houzel e o cardiologista Dante Senra 
conversam sobre a necessidade de se humanizar uma 
medicina cada vez mais técnica e fria, em que os médi-
cos têm a tendência de colocar dados e exames acima 
do vínculo, do toque e da conversa com os pacientes. 

Como a Pintura Pode Transformar Comunidades – no 
ar em 17 de setembro
Neste episódio, os artistas Haas e Hahn falam sobre a 
experiência de colorir periferias, incluindo favelas bra-
sileiras, e a vida de quem mora lá. No estúdio, Suzana 
Herculano-Houzel recebe o artista plástico Élcio Tor-
res, que conta como passou de traficante a idealizador 
do AZU, projeto que convida moradores de uma favela 
paulista a decorar a comunidade com azulejos.

Por Que as Abelhas Estão Sumindo? – no ar em 24 de 
setembro
O sumiço das abelhas devido ao impacto ambiental é 

tema deste episódio de TED Compartilhando Ideias. 
Em sua palestra, Marla Spivak revela que as abelhas 
são nossos principais agentes polinizadores e que um 
mundo sem elas enfrentaria sérias crises alimenta-
res. Suzana Herculano-Houzel recebe o ambientalista 
e economista Sérgio Besserman para conversar sobre 
essa e outras questões ambientais. 

Uma Filosofia de Sucesso Mais Doce e Gentil – no ar 
em 1º de outubro
Nesse TED Compartilhando Ideias sobre a mente hu-
mana, o filósofo Alain de Botton propõe uma descons-
trução do conceito de sucesso e expõe as consequên-
cias da busca desenfreada por conquistas materiais. No 
bate-papo, Suzana Herculano-Houzel troca ideias com 
a Monja Coen sobre o Budismo, contrário às tendências 
de competição, individualismo e falta de espiritualidade 
típicos da contemporaneidade.

Não Insista no Inglês! – no ar em 8 de outubro
Nesse TED Compartilhando Ideias sobre educação, a 
professora Patricia Ryan afirma que preservar a diver-
sidade de línguas é fundamental para o conhecimento 
e a preservação da cultura de diferentes povos. Para 
trazer uma perspectiva nacional sobre o assunto, Suza-
na Herculano-Houzel recebe Joaquim Maná, o primeiro 
índio brasileiro a concluir um doutorado em Linguística.

A Economia dos Macacos É Tão Irracional Quanto a 
Nossa – no ar em 15 de outubro
A forma como lidamos com finanças é o tema deste 
TED Compartilhando Ideias, que convida o consultor 
financeiro Samy Dana para bater um papo com Suza-
na Herculano-Houzel sobre a palestra da pesquisadora 
Laurie Santos. Laurie vem estudando comportamentos 
cognitivos dos macacos capuchinhos, e uma de suas 
descobertas é que, quando se trata de decisões finan-
ceiras, nós somos tão irracionais quanto eles.
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Nados Radicais com a Água-viva Mais Perigosa do 
Mundo – no ar em 22 de outubro
O poder da mente humana de superar obstáculos físicos 
e situações-limite é o tema deste episódio de TED Com-
partilhando Ideias. A palestra da nadadora Diana Nyad, 
que aos 60 anos decidiu completar a nado a travessia 
entre Cuba e Flórida, rende um interessante bate-papo 
entre Suzana Herculano-Houzel e o maestro João Carlos 
Martins, ele próprio um grande caso de superação.

Por Que Não Comer Insetos? – no ar em 29 de outubro
Este episódio de TED Compartilhando Ideias questio-
na por que a entomofagia, ou seja, a prática de usar 
insetos como alimento, ainda é um tabu no Ocidente. 
Em sua provocadora palestra-ted, o ecologista Marcel 
Dicke defende que comer insetos é saudável e susten-
tável. No estúdio, Suzana Herculano-Houzel recebe o 
entomologista Eraldo Medeiros, o maior defensor da 
antropoentomofagia no Brasil. 

O Que Aprendemos Antes de Nascer – no ar em 5 de 
novembro
O conhecimento que adquirimos ainda no útero de 
nossas mães é o tema deste programa. Segundo a 
pesquisadora Annie Murphy Paul, boa parte dos nos-
sos gostos, hábitos e aprendizado é formulada durante 
os nove meses de gestação. Suzana Herculano-Houzel 
recebe a psicóloga perinatal Vera Iaconelli para saber 
mais sobre a importância da vida uterina.

Por Que Bons Líderes nos Passam Segurança – no ar 
em 12 de novembro
Quais as características dos bons líderes? É possível 
aprender liderança? Por que o bom líder nos faz sentir se-
guros? Essas e outras perguntas são alvo do bate-papo 
entre Suzana Herculano-Houzel e o cientista político Luiz 
Felipe Ávila, que conversam sobre a palestra de Simon Si-
nek: “Por que bons líderes nos passam segurança”.

Vozes Sintéticas, Tão Singulares Quanto Impressões 
Digitais – no ar em 19 de novembro

Este episódio aborda a importância das inovações tec-
nológicas na saúde. Através da palestra da pesquisado-
ra Rupal Patel conhecemos o projeto VocalID, que visa 
aumentar a variedade entre as ofertas atuais de vozes 
sintéticas. No estúdio, Suzana Herculano-Houzel rece-
be Ricardo Valentim, diretor do Laboratório de Inova-
ção Tecnológica em Saúde, para falar sobre o projeto 
Olho Biônico. 

O Que os Povos da Amazônia Sabem e Você Não – no 
ar em 26 de novembro
Dentro do tema Natureza, o episódio apresenta a pales-
tra do etnobotânico Mark Plotkin. Ele defende que as 
tribos isoladas que vivem na Amazônia entendem como 
ninguém a flora e a fauna do local e devem ser preser-
vadas tanto quanto a floresta em si. No estúdio, Suzana 
Herculano-Houzel recebe Zeneida Lima, a primeira pajé 
mulher do Brasil, que realiza rituais de cura marajoaras.

Por Que um Bom Livro É uma Passagem Secreta – no 
ar em 3 de dezembro
Este episódio convida a autora Ana Maria Machado para 
falar sobre a palestra “Por que um livro é uma passa-
gem secreta”, do escritor Mac Bennet. Entre os temas 
abordados na palestra e no papo com Suzana Hercula-
no-Houzel estão a importância da fantasia no imaginá-
rio infantil, o mercado editorial do Brasil e as particula-
ridades das narrativas criadas para crianças. 

O Poder da Economia Informal – no ar em 10 de de-
zembro
Este episódio debate o tema comunidade. O jornalis-
ta Robert Neuwirth apresenta dados que comprovam 
a importância social e o potencial de lucratividade da 
economia informal. No estúdio, a neurocientista Suza-
na Herculano-Houzel recebe Tião Santos, ex-catador e 
líder comunitário, para falar sobre as possibilidades e os 
desafios que a economia informal brasileira enfrenta.
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A Educação Conduzida Pelas Crianças – no ar em 17 
de dezembro
Neste episódio de TED Compartilhando Ideias, o pro-
fessor Sugata Mitra compartilha seus experimentos 
sobre educação e propõe um ensino não só feito para 
crianças, mas também por elas. Para debater métodos 
de ensino inovadores e mais orgânicos, Suzana Hercu-
lano-Houzel recebe o músico Lucas Ciavatta, criador de 
“O Passo”, método inovador para ensino de ritmo que 
vem sendo adotado ao redor do mundo.

Baratas Zumbis e Outras Histórias Sobre Parasitas – 
no ar em 24 de dezembro
Este episódio mergulha no bizarro e fascinante univer-
so dos insetos. O jornalista Ed Yong traz em sua pa-
lestra diversas curiosidades mórbidas sobre os insetos 
e parasitas. Para falar sobre essas e outras histórias, 
Suzana Herculano-Houzel recebe a entomologista fo-
rense Janyra Oliveira-Costa, que explica para o público 
o poder que muitos insetos têm de resolver crimes.

Transforme uma Banana em um Teclado – no ar em 31 
de dezembro
Neste TED Compartilhando Ideias, a palestra “Trans-
forme uma Banana em um Teclado”, na qual o inventor 
Jay Silver nos ensina como usar a tecnologia para rein-
ventarmos objetos comuns. A neurocientista Suzana 
Herculano-Houzel recebe Fred Paulino para saber mais 
sobre o coletivo “Gambiologia”, que faz gambiarras tec-
nológicas com objetos velhos e já expôs seu trabalho 
em vários países.

Minha Filosofia Sobre Arquitetura: Aproximar a Comu-
nidade do Processo – no ar em 7 de janeiro de 2016
Os desafios que a vida nas grandes cidades nos impõe e 
o papel do design e da participação popular nessa dinâ-
mica são os assuntos deste episódio. Suzana Hercula-
no Houzel recebe o arquiteto e urbanista Anthony Ling 

para uma conversa sobre a palestra-ted de Alejandro 
Aravena chamada “Minha Filosofia Sobre Arquitetura: 
Aproximar a Comunidade do Processo”.

O Que Eu Aprendi Quando Perdi a Visão no Espaço – 
no ar em 14 de janeiro de 2016
A palestra de Chris Hadfield, astronauta que, graças à 
sua preparação, conseguiu combater o medo ao ficar 
cego no espaço. No estúdio, Suzana Herculano-Hou-
zel recebe Rodrigo Raineri, alpinista brasileiro que mais 
chegou ao topo do Everest. Ele afirma que a preparação 
é essencial não só para saber como proceder, mas tam-
bém para saber quando abortar uma missão.

Como as Escolas Matam a Criatividade – no ar em 21 
de janeiro de 2016
Será que o modelo educacional clássico vem há déca-
das matando a criatividade das pessoas? Essa é a ideia 
que o educador inglês Ken Robinson defende na pales-
tra exibida neste episódio. Para debater os efeitos do 
ultrapassado processo educativo em nossas mentes, a 
neurocientista Suzana Herculano-Houzel recebe o edu-
cador e estudioso do processo criativo Charles Watson. 

Como o Ursinho de Pelúcia nos Ensinou Compaixão – 
no ar em 28 de janeiro de 2016
Neste episódio a palestra de Jon Mooallem, que usa o 
surgimento do urso de pelúcia para explicar que o desti-
no das espécies animais pode se beneficiar das histórias 
que contamos. Para conversar sobre como a “contação 
de histórias” impactou na preservação das tartarugas 
marinhas no Brasil, Suzana Herculano-Houzel recebe 
Guy Marcovaldi, criador do Tamar. 

Uma Mulher Saudita Que se Atreveu a Dirigir – no ar 
em 4 de fevereiro de 2016
O TED Compartilhando Ideias mostra a palestra “Uma 
Mulher Saudita Que se Atreveu a Dirigir”, da ativista 
Manal Al Sharif, que nos faz refletir sobre o papel da 
mulher na sociedade atual e o poder do ativismo polí-
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tico. Suzana Herclano-Houzel recebe a jornalista Elia-
ne Brum para debater essas ideias e, juntas, as duas 
refletem sobre os desafios que as mulheres brasileiras 
ainda enfrentam. 

O Seu Gênio Criativo Fugidio – no ar em 11 de fevereiro 
de 2016
Os mistérios da criação artística e o processo criati-
vo dos artistas são tema desse TED Compartilhando 
Ideias, que parte da palestra da escritora Elizabeth Gil-
bert, autora de Comer, rezar e amar, para questionar a 
pressão que o artista sofre em termos de genialidade. 
O multiartista Edgar Duvivier é o convidado de Suzana 
Herculano-Houzel para um interessante papo sobre a 
dor e a delícia de criar. 

FICHA TÉCNICA 
Direção-geral: Belisario Franca
Direção: Adriana Borges
Roteiro : Ana Israel e Juliana Oliveira
Pesquisa: Juliana Oliveira e Malu Porto
Direção de Fotografia: Beto Campos
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Produção: Olivia Buarque
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CANAL FUTURA
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Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Telecurso®
 Espanhol – Ensino Médio

O Telecurso® é o Telecurso 2000 ampliado e revisado. 
Novas disciplinas foram incluídas, novos programas 
de TV foram produzidos, novos livros foram criados 
e foram inseridas novas linguagens e tecnologias de 
acessibilidade em todos os programas, como legendas 
ocultas (closed caption) e Libras (Língua Brasileira de 
Sinais). Esse conjunto de programas de TV e livros, 
desenvolvido pela FRM e a Fiesp, auxilia as pessoas a 
estudarem as disciplinas do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. O Telecurso® é, portanto, um projeto 
educacional voltado para o desenvolvimento de com-
petências e para a formação da cidadania. Ajudando 
no processo de educação, ele tem como proposta 
auxiliar na formação de jovens e adultos através do 
saber sistematizado aliado ao dia a dia dos estudan-
tes. O Telecurso® está presente nas redes sociais e é 
possível conferir as novidades sobre ele no Facebook 
http://www.facebook.com/telecurso, Twitter http://
www.twitter.com/telecurso e pelo canal do YouTube 
http://www.youtube.com/telecurso. Outras informa-
ções sobre os projetos e as teleaulas de cada disciplina 
podem ser encontradas no site http://educacao.globo.
com/telecurso/, no qual os diferentes públicos podem 
compartilhar informações e experiências.

Utilizando a Metodologia Telessala™, o Telecurso® 
continua cumprindo seu papel de responsabilidade e 
inclusão social, dando oportunidades iguais a quem a 
vida deu caminhos diferentes.

O Telecurso® Espanhol é composto de 30 teleaulas 
dedicados ao aprendizado da língua espanhola, uma 
das línguas mais faladas do mundo. Para viajar por 
esse universo linguístico, os programas contam com a 
presença de seis personagens que frequentam os dois 
ambientes principais onde a história se passa: o Hostal 
de la Sierra e a Hilanderas Confección. A cada teleaula, 
sabe-se um pouco mais sobre essas personagens: o 
que fazem, o que pensam, seus sonhos, seus desejos. 
Os estudantes aprendem junto com eles a se expressar 
em diferentes situações da vida cotidiana, de maneira 

prática e prazerosa, desenvolvendo, dessa forma, as 
competências comunicativas. A ampliação do conhe-
cimento sociocultural que são apresentados nas tele-
aulas permite a consciência de sua própria cultura e da 
diversidade cultural que rodeia o mundo da língua espa-
nhola. O elenco do Telecurso® é selecionado a partir de 
critérios pedagógicos, pensando sempre na qualidade 
de aprendizagem do aluno. Cada personagem e cada 
ator tem seu papel fundamental no processo de cons-
trução do conhecimento, bem como o ritmo dado ao 
texto e às cenas. Cada disciplina do Telecurso® possui 
um núcleo de dramaturgia composto por diferentes 
atores, repórteres e apresentadores, que intervêm adi-
cionando informações ou entrevistando populares com 
o objetivo de levantar questões importantes que serão 
abordadas durante as teleaulas. No Telecurso® Espa-
nhol, os personagens Gabriel (Sidney Santiago), Pablo 
(Federico Erdocia), Isabel (Anelis Assumpção), Violeta 
(Francis Helena), Noemí (Nataly Cabañas) e João Carlos 
(Rubens Cristoforo) transitam entre o Hostal de la Sierra 
– um albergue alegre e acolhedor que favorece as rela-
ções de amizades entre pessoas de vários lugares do 
mundo, proporcionando uma troca cultural intensa – e a 
La Hilanderas Confección – uma confecção de pequeno 
porte, em crescimento, que está começando a exportar 
para alguns países latino-americanos. Isso exige das 
sócias da empresa o aprendizado do Espanhol a fim de 
se comunicarem e negociarem com seus novos clientes. 

TEMA: metodologia de ensino
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIROS: Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp); Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) 
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Sinopses por episódio (30 x 15 minutos): 

Aula 1 – no ar em 29 de agosto
Você conhecerá os personagens do curso de espanhol 
e fará uma viagem para ver como o castelhano esten-
deu seu domínio e se sobrepôs às línguas cooficiais e 
aos dialetos. Aprenderá que a língua espanhola é o re-
sultado de mais de mil anos de história e recebeu di-
versas influências ao longo do tempo. Além disso, verá 
alguns contrastes interessantes que aparecem dentro 
do próprio idioma. 

Aula 2 – no ar em 30 de agosto
Nesta teleaula, você aprenderá a se apresentar e a res-
ponder apresentações em espanhol. Verá, também, for-
mas de cumprimentar e despedir-se de alguém, além de 
dizer como está se sentindo. Observará os usos dos pro-
nomes pessoais sujeitos na língua espanhola, a utilização 
de alguns verbos no presente do indicativo, e perceberá 
que há muitas semelhanças entre o espanhol e o portu-
guês que facilitam o aprendizado da nova língua.

Aula 3 – no ar em 5 de setembro
Na aula 3, você aprenderá a pedir e dar informações 
pessoais, saberá de que maneira pode agradecer e res-
ponder a agradecimentos e como solicitar e dar permis-
são usando a língua espanhola. Além disso, vai conhe-
cer os sons e a grafia do alfabeto espanhol e verá como 
se usa o verbo “vivir” para informar onde se mora. 

Aula 4 – no ar em 6 de setembro
Você verá as situações de comunicação formais e infor-
mais que são utilizadas ao se dirigir às pessoas. Tam-
bém aprenderá a conjugar o verbo “tener” e a contar até 
100 em espanhol.

Aula 5 – no ar em 12 de setembro
Nesta teleaula, você aprenderá a identificar, a formu-
lar e a responder perguntas sobre nacionalidades, além 
de descobrir como se fazem pedidos de desculpas e de 
que forma respondê-los. Vai identificar palavras inter-
rogativas e exclamativas e verá a distinção entre adjeti-
vos e pronomes. 

Aula 6 – no ar em 13 de setembro
Na aula 6, você verá como formular e responder per-
guntas relacionadas à ocupação e saberá os nomes de 
algumas profissões em espanhol. Além disso, aprende-
rá a conjugar os verbos “estudiar”, “trabajar” e “hacer”. 

Aula 7 – no ar em 19 de setembro
Você verá que é possível falar de intenções para o fu-
turo usando os verbos “querer” e “desear” aliados ao 
Infinitivo. Aprenderá também os dias da semana e os 
artigos definidos e indefinidos na língua espanhola. 

Aula 8 – no ar em 20 de setembro
Nesta teleaula, você vai aprender como perguntar e 
responder as horas em espanhol e verá algumas ex-
pressões de frequência usadas para falar de ações do 
dia a dia. Além disso, descobrirá as características dos 
verbos reflexivos, que são conjugados acompanhados 
dos pronomes reflexivos.

Aula 9 – no ar em 26 de setembro
Na aula 9, você conhecerá as relações de parentesco 
em espanhol, observando as semelhanças e diferen-
ças de vocabulário em relação ao português. E, ainda, 
descobrirá como indicar posse, utilizando os adjetivos 
possessivos, e verá a formação de gênero e número dos 
substantivos em espanhol.

Aula 10 – no ar em 27 de setembro
Você relembrará as expressões básicas para dar e rece-
ber informações pessoais, vai rever o alfabeto e a forma 
de pronunciá-lo, além de revisar verbos importantes ci-
tados nos programas anteriores.

Aula 11 – no ar em 3 de outubro
Nesta teleaula, você verá as diferenças nos usos das 
palavras “muy” e “mucho” e aprenderá a descrever, em 
espanhol, a personalidade e as características físicas 
de uma pessoa. Além disso, vai conhecer alguns dos 
adjetivos qualificativos e descobrirá como usar o verbo 
“llevar” para fazer uma descrição.

Aula 12 – no ar em 4 de outubro
Na aula 12, você conhecerá diferentes formas de expres-
sar gostos e preferências, concordâncias e discordâncias. 
Também aprenderá a conjugar o verbo “gustar” e verá 
quais são as diferenças dele em relação ao português. 

Aula 13 – no ar em 10 de outubro
Você vai aprender como descrever, utilizando diferen-
tes verbos, uma residência e as partes que a compõem. 
Além disso, vai observar como se nomeia cada cômodo.

Aula 14 – no ar em 11 de outubro
Nesta teleaula, aprenderá os nomes de alguns objetos 
encontrados em uma casa e verá como descrever a lo-
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calização deles por meio de expressões em espanhol. 
Verá, ainda, como usar o verbo “poner” para indicar o 
lugar onde algo deve ser colocado e observará as con-
trações formadas por artigos e preposições. 

Aula 15 – no ar em 17 de outubro
Na aula 15, você conhecerá palavras relacionadas a 
bairros e cidades e aprenderá a pedir e dar informações 
de como chegar a um lugar. Para isso, vai estudar os 
verbos “tener” e “haber”, os adjetivos indefinidos e os 
advérbios de lugar em espanhol. 

Aula 16 – no ar em 18 de outubro
Você aprenderá a fazer pedidos em lanchonetes e res-
taurantes e, também, verá expressões e verbos usados 
para se referir às refeições. 

Aula 17 – no ar em 24 de outubro
Nesta teleaula, você vai conhecer o vocabulário em es-
panhol relacionado a roupas e saberá como perguntar 
os preços de produtos. Além disso, aprenderá os no-
mes das cores e das estações do ano e vai refletir sobre 
o uso dos “pronombres complemento”. 

Aula 18 – no ar em 25 de outubro
Na aula 18, você aprenderá a falar sobre hábitos ali-
mentares em espanhol, bem como o nome de alguns 
alimentos, unidades de peso e tipos de embalagem. 
Também vai relembrar os usos do verbo “desear”. 

Aula 19 – no ar em 31 de outubro
Você vai aprender a expressar ações futuras utilizando 
o Futuro Imperfeito e a estrutura “ir a” aliada ao Infiniti-
vo. Também verá como expressar obrigações utilizando 
a estrutura “tener que” mais Infinitivo. 

Aula 20 – no ar em 1º de novembro
Nesta teleaula, você revisará as formas de expressar 
gostos e preferências com os verbos “gustar” e “prefe-
rir”, além de rever a conjugação e a maneira correta de 
usar esses verbos. Vai retomar, ainda, as diferenças nos 
usos das palavras “muy” e “mucho” e o uso dos verbos 
“haber” e “tener” para falar do lugar onde se vive.

Aula 21 – no ar em 7 de novembro
Na aula 21, você verá como são formados os particípios dos 
verbos regulares e aprenderá a falar das ações que aconte-
ceram em um passado recente utilizando o Pretérito Per-
feito Composto. Além disso, vai conhecer alguns marcado-
res temporais que acompanham esse tempo verbal.

Aula 22 – no ar em 8 de novembro
Você verá como narrar ações que aconteceram em um 
tempo não determinado utilizando o Pretérito Perfeito 
Composto. Aprenderá, também, como se forma o par-
ticípio dos verbos irregulares.

Aula 23 – no ar em 14 de novembro
Nesta teleaula, você verá de que maneira pode se re-
ferir aos acontecimentos inesquecíveis do passado, 
utilizando o Pretérito Indefinido, também chamado de 
Pretérito Perfeito Simples. Além disso, vai aprender 
que marcadores temporais são usados com esse tem-
po verbal e conhecerá alguns ritmos latino-americanos.

Aula 24 – no ar em 15 de novembro
Na aula 24, você conhecerá maneiras de aprender utili-
zando a tecnologia, vai estudar as diferenças de uso do 
Pretérito Perfeito Composto e do Pretérito Indefinido e 
aprenderá a conjugar alguns verbos irregulares.

Aula 25 – no ar em 21 de novembro
Você aprenderá a narrar ações que se repetiam ou eram 
habituais no passado, utilizando o Pretérito Imperfeito do 
Indicativo, e verá alguns marcadores temporais que ge-
ralmente o acompanham. Além disso, observará a con-
jugação dos verbos regulares nesse tempo, seguindo o 
modelo dos verbos: “estudiar”, “aprender” e “escribir”. 

Aula 26 – no ar em 22 de novembro
Nesta teleaula, você verá como narrar e descrever o 
passado de forma detalhada – informando onde, quan-
do e como um fato ocorreu – utilizando, para isso, o 
Pretérito Indefinido e o Pretérito Imperfeito.

Aula 27 – no ar em 28 de novembro
Na aula 27, você aprenderá a dar conselhos e suges-
tões usando o Imperativo Afirmativo e verá como se 
conjugam os verbos “estudiar”, “leer”, “escribir”, “poner” 
e “tener” nesse tempo. Além disso, verá, em espanhol, 
os nomes das partes que compõem o corpo. 

Aula 28 – no ar em 29 de novembro
Você aprenderá que é possível dar instruções a alguém 
usando o Imperativo e verá que esse modo verbal está 
presente em propagandas, campanhas de conscientiza-
ção e manuais de instrução. Além disso, observará como 
é feita a conjugação de verbos no Imperativo Negativo.

Aula 29 – no ar em 5 de dezembro
Nesta teleaula, você aprenderá a dar conselhos, ex-
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pressar cortesia, fazer recomendações e convites uti-
lizando o “Condicional Simple”. Vai aprender, ainda, a 
conjugar verbos nesse tempo, empregado comumente 
na formulação de hipóteses e possibilidades. 

Aula 30 – no ar em 6 de dezembro
Você vai rever as três formas de se referir ao passado 
em espanhol: o Pretérito Perfeito Composto, o Pretéri-
to Indefinido e o Pretérito Imperfeito do Indicativo. Para 
completar, revisará também os marcadores temporais 
usados em cada um desses tempos verbais.
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Armados
A partir de quatro personagens centrais e da relação que eles têm com as 
armas de fogo, o documentário discute o papel que essas armas têm na 
sociedade brasileira e o protagonismo delas no quadro de violência dos 
grandes centros urbanos. O documentário também traz depoimentos de 
representantes dos vários setores que compõem essa realidade, desde o 
produtor de armamento, do policial e do civil que compra e porta arma, até 
vítimas da violência armada. O objetivo é levar conhecimento e informação, 
colaborar para um melhor entendimento da questão e possibilitar um de-
bate mais rico e honesto, longe de radicalismos fundamentados, principal-
mente, no medo. O documentário é vencedor do II Pitching para Documen-
tários do Canal Futura.

Família Imperial
Iara está em 2012, mas sua cabeça habita o passado. Lucrécia vive em 1812 
e não suporta a rigidez de seu tempo. Tudo o que essas duas meninas que-
rem é fugir da realidade. E é isso que acontece: graças a uma penteadeira 
mágica, elas decidem trocar de lugar, levando junto seus irmãos. Assim, 
Lucrécia conhece a vida no ano 2012, enquanto Iara viaja pelo século XIX, 
passando pelos anos-chave do Brasil Imperial com a presença da Família 
Real. E com suas identidades trocadas, Iara e Lucrécia protagonizam situa-
ções muito diferentes daquelas a que estão acostumadas. De forma diverti-
da, lúdica, ilustrativa e educativa, vemos como o mundo mudou e também 
como, de certa forma, continua o mesmo.

Nota 10 – Primeira Infância
Com a mediação de Leo Madeira, a série apresenta os depoimentos de pro-
fissionais especialistas em infância e desenvolvimento, que os conduzem na 
jornada de adaptação da criança a um mundo repleto de relações, lingua-
gens, desafios motores, cognitivos e emocionais. E, para mostrar como anda 
– ou engatinha – quem vive na pele tudo isso, os programas contam com a 
participação de bebês, crianças, mães e pais de estados tão distintos quanto 
Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Leo visita e mostra como o trabalho 
de importantes entidades do País voltadas para a primeira infância qualificam 
o atendimento de crianças pequenas e seus pais, muito além das meras me-
didas de peso e altura. A série apoia família e cuidadores com informações e 
dicas valiosas na tarefa de educar uma criança, coisa que, ao contrário do que 
pensavam nossos avós, não se nasce sabendo, mas é plenamente realizável 
e recompensador.20

12
DESTAQUES da programação
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Por Que Pobreza?
É um projeto global e crossmidia que se utiliza de documentários para levantar o debate acerca da pobreza.  
O projeto conta com oito documentários de premiados diretores e trinta curtas de novos e emergentes talentos. 
Os filmes são comoventes, sutis e mostram histórias instigantes, ao mesmo tempo em que abordam questões re-
levantes e levantam difíceis perguntas. Em uma ação global, o lançamento mundial ocorreu em novembro de 2012, 
em mais de 70 emissoras.

Barrinhas
Série de interprogramas sobre dicas para um melhor consumo de energia. Feita em animação, com massinha es-
colar sobre fundo branco, as peças abordam, por exemplo, o hábito de secar roupa, a troca de lâmpada incandes-
cente pela fluorescente e a limpeza do filtro do ar-condicionado. Não há diálogo. Os temas são tratados de forma 
bem-humorada, o que facilita a compreensão. 

Tempos de Escola
O programa de entrevistas, com apresentação de Serginho Groisman, propõe revisitar os tempos de escola de 
personalidades do esporte, da música, das artes e da televisão. Os convidados relembram professores, amigos, 
situações e analisam fatos históricos que marcaram o País e o mundo na época em que estavam estudando. No 
ano comemorativo dos 15 anos do Futura, foram produzidos 12 episódios cujos entrevistados são ou foram apre-
sentadores do Canal, inclusive com um programa surpresa com o próprio Serginho Groisman, sendo entrevistado.

Sexo no Sofá
Um programa sobre sexo com as opiniões diferentes de três apresentadores. Irreverência e descontração sem per-
der a seriedade, mostrando que quando o assunto é sexo não existe uma verdade, mas várias. Uma mulher hete-
rossexual inteligente e descolada que não tem vergonha de dizer o que pensa. Um homossexual seguro de si, irre-
verente e bem-informado. E um heterossexual moderno que sabe bem do que gosta e do que não gosta. Estes são 
nossos apresentadores, que, mesmo sem saber tudo sobre sexo, vão atrás dos temas mais comuns (e os nem tão 
comuns assim) que povoam a mente de homens e mulheres. Tudo isso num sofá. Em plena luz do dia. Em qualquer 
lugar da cidade, levando a discussão para o espaço público.

Vida de República
A série mostra a vida de cinco jovens moradores de uma república. Misturando documentário e ficção, um narra-
dor-personagem relaciona as situações com o conteúdo de energia. Há ainda depoimentos de trabalhadores do 
setor energético, especialistas e cidadãos. 

Rango Bom
Voltado para aqueles que só precisam de uma dica rápida, prática e saborosa para descobrir que qualquer um pode 
cozinhar bem, a série mostra pessoas comuns, que nunca fizeram curso de culinária, mas que mandam muito bem 
quando o assunto é pilotar um fogão. Cada entrevistado apresenta uma receita afetiva, criada por necessidade, 
descoberta de surpresa ou, simplesmente, herdada de um amigo ou familiar. São rangos simples desenvolvidos 
com ingredientes que podem ser encontrados ali na esquina. Doces, pratos principais, acompanhamentos, lanchi-
nhos, quitutes que prometem inspirar e provar que um rango bom pode ser feito, quando com carinho, rapidinho.
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A importância
de compartilhar
e celebrar, SEMPRE
POR MÔNICA PINTO, GERENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

tuições sociais articuladas em projetos de mobilização 
comunitária.

Queremos compartilhar esses números expressivos 
com todos vocês. Eles são fruto de nosso empenho de 
somar e potencializar recursos, de construir parcerias. 

Celebramos, em especial, a produção e a repercussão 
de conteúdos, resultado de parcerias com instituições/
atores, que atuam em agendas e causas essenciais.

A série Futura Profissão II, sobre Educação Profissio-
nal realizada em parceria com o Senai, já acumula 700 
mil views na web. No campo das Ciências, lançamos 
a série Um Cientista, uma História, que descreve em 
animações a vida e o trabalho de cientistas brasileiros, 
feita em parceria com o Sesi. Esta coleção de vídeos 
e outras produzidas pelo Futura foram disponibilizadas 

No ano de 2015, comemoramos 18 anos de Futura. 
Pode parecer uma data como outra qualquer, mas para 
um projeto de comunicação para transformação social 
é o reconhecimento de uma bela jornada, de valoriza-
ção do conhecimento a serviço do bem comum.

O Canal conta com um conjunto de profissionais aguer-
ridos, comprometidos com a missão de encantar, edu-
car, inspirar e mobilizar as pessoas por meio de conte-
údo multimídia, produzido, organizado e difundido de 
forma colaborativa. Esta missão é compartilhada por 
nossos parceiros mantenedores*.

Fechamos o ano de 2015 com as marcas anuais de 
1.403 horas de produção de conteúdo inédito, 49 mi-
lhões de telespectadores com hábito de assistir ao 
Futura, 4 milhões de seguidores na web e 5.359 insti-
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pela Revista Galileu on-line, chegando ao resultado de 
1.417.047 visualizações. Com o Instituto Unibanco exibi-
mos a websérie #EnemnoFutura, produzida com jovens 
de diferentes estados e que estavam se preparando 
para o exame do Enem. A série alcançou a marca de 
331.448 visualizações. Experiências empreendedoras 
exitosas no meio rural foram documentadas em par-
ceria com o Sebrae na série No Campo. E, pela primei-
ra vez, produzimos em parceria com a Avon uma série 
abordando a prevenção e cuidados com a saúde: Saúde 
à Vontade. 

Nosso jornalismo produziu um conjunto de entrevistas 
com especialistas sobre as metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE). A série está disponível em sites, como 
o Conviva e o Observatório do PNE (Todos pela Educa-
ção), e também foi disseminada por meio de uma publi-
cação gratuita, feita em parceria com o Instituto Ayrton 
Senna e a Fundação Santillana.

Outra frente de atuação em 2015 foi o apoio a Prêmios 
e Seminários relevantes na área de Educação, como o 
Prêmio Itaú Unicef, o Prêmio Educador Nota 10, e os 
Seminários Educação 360º, Bett Brasil, e o Transfor-
mar 2015. Com a nossa participação foi possível trans-
mitir por streaming, para todo o Brasil, o conteúdo e as 
palestras dessas iniciativas.

Se mobilizamos, em média, 1.800 instituições sociais 
por ano, com os projetos Crescer Sem Violência e Ma-
leta Educação e Desigualdades, fomos capazes de 
triplicar esse número, que, em 2015, chegou a 5.359. 
Crescer Sem Violência, um projeto que trabalha contra 
o abuso e o enfrentamento da exploração sexual de 
crianças e jovens, foi viabilizado com a Fundação Vale, 
Unicef e Childhood Brasil, e implementado em parceria 
com outras milhares de instituições sociais, redes de 
ensino, parceiros mantenedores do Futura, prefeituras 
e conselhos tutelares.

A Maleta Educação e Desigualdades foi utilizada na 
formação de professores em Secretarias de Educação, 
escolas e em cursos universitários.

Com a Neonergia, realizamos, pela segunda vez, a for-
mação de educadores de escolas da Bahia, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco no contexto do projeto Energia 
que Transforma. Inúmeros projetos pedagógicos com 
foco no uso eficiente de energia foram desenvolvidos 
por professores e estudantes. 

Vida longa às parcerias, que investem e somam esfor-
ços em Educação.

*Parceiros mantenedores: CNI, Fundação Bradesco, 
Fundação Itaú Social, FIESP, FIRJAN, Sistema Feco-
mercio RJ, Sesc RJ e Senac RJ, TV Globo, SEBRAE, Vo-
torantim. 

Foto de Cristina Lacerda
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Tempos 
de Escola

Programa de entrevistas com apresentação de Sergi-
nho Groisman que se propõe a revisitar os tempos de 
escola de personalidades do esporte, da música, das 
artes e da televisão. Os convidados relembram profes-
sores, amigos e situações, analisam fatos históricos 
que marcaram o País e o mundo na época em que es-
tudaram e refletem sobre a importância do colégio em 
suas escolhas de vida. Em função da comemoração 
dos 18 anos do Canal Futura, essa temporada exibe 
uma retrospectiva com 18 episódios marcantes. Antes 
de cada episódio, Serginho Groisman faz uma rápida 
apresentação e contextualização do mesmo. 

TEMAS: escola; personalidades 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

APRESENTADOR: Serginho Groisman é jornalista. 
Desde 1990, comanda programas de televisão 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 
programas também no Canal Futura.

Sinopses por episódio (12 x 26 minutos): 

Ivete Sangalo – no ar em 24 de setembro
Sempre carismática, a cantora já era prestigiada desde os 
seus tempos de escola. Ivete conta mais sobre a época 
em que cursou a sétima série em Juazeiro, na Bahia. E re-
lembra suas inúmeras travessuras na sala de aula.

Sandy e Júnior – no ar em 1º de outubro
A dupla de cantores cursou o Ensino Médio no Colégio 
Notre Dame, em Campinas, São Paulo. Famosos desde a 
infância, contam que a escola era um ambiente onde eram 
tratados como pessoas comuns. E revelam que Sandy 
sempre foi estudiosa e dona de ótimas notas, enquanto 
Júnior corria atrás do prejuízo no final de cada bimestre.

Fernanda Lima – no ar em 8 de outubro
Já na época da escola marista Rosário, em Porto Alegre, 
Fernanda começou a trabalhar como modelo. Faltava 
muito e por isso contava com a ajuda de um grande 
amigo, com quem mantém contato até hoje. 
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Lázaro Ramos – no ar em 15 de outubro
Neste programa, o ator revê com entusiasmo as me-
lhores amigas no VT e se emociona ao reencontrar seu 
professor de teatro, que o ensinou a sonhar e a enten-
der que com a arte podemos mudar o mundo. Lázaro 
concluiu a 8ª série em Salvador, na Escola Estadual 
Anísio Teixeira. 

Ana Maria Braga – no ar em 22 de outubro
A jornalista e apresentadora revela um gosto pouco co-
nhecido do público – a biologia. Neste programa, ela re-
lembra os tempos em que cursou a Faculdade de Biolo-
gia da Unesp, em Rio Preto, São Paulo. A apresentadora 
fala dos amigos da época e dos estudos com animais 
peçonhentos, como aranhas e cobras.

Giulia Gam – no ar em 29 de outubro
A atriz relembra o tempo em que estudou no Colégio 
Gracinha (Colégio Nossa Senhora das Graças), em São 
Paulo. Foi nesta época, quando cursava o Ensino Mé-
dio, que a estudante decidiu ser atriz e protagonizou 
sua primeira peça. 

Caco Barcellos – no ar em 5 de novembro
O escritor e jornalista estudou no colégio público Júlio de 
Castilhos, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. Foca 
os anos de 1967 a 1969, marcados pela ditadura e o AI5. 
Caco conciliou os estudos com o trabalho de taxista.

Juliana Paes – no ar em 12 de novembro
A atriz nascida e criada em Niterói, no Rio de Janeiro, estu-
dou no Colégio São Vicente de Paulo, na década de 1990. 
Foi lá que fez sua primeira apresentação como atriz.

Nando Reis – no ar em 19 de novembro
O canto e compositor fala sobre seus tempos de esco-
la no Colégio Equipe, em São Paulo, focando os anos 
1979 e 1980. Foi também quando se formou o núcleo 
da banda Os Titãs. 

Cléber Machado – no ar em 26 de novembro
O locutor e apresentador esportivo estudou a vida toda 
em escolas públicas. Tímido, tinha poucos, porém bons 
amigos. Sempre gostou de esportes, adorava futebol de 
botão e brincava de narrar os jogos. Acha que a maior 
diferença entre sua geração e a das crianças de hoje é 
o interesse pelos assuntos, pela informação e também 
a respeitar o outro. Na escola, aprendeu a ser amigo, 
parceiro de verdade, e leva isso para sua vida.

Douglas Silva – no ar em 3 de dezembro
Menos de quinze minutos de gravação, pausa para as 
lágrimas. Douglas Silva emociona-se ao rever o palco 
de teatro da escola. O ator fala de como esta época 
teve influência em sua vida. Conta que seus professo-
res sempre foram bons, apesar da falta de infraestru-
tura no colégio e que muitos de seus amigos acabaram 
saindo para a criminalidade. 

Hélio de La Peña – no ar em 10 de dezembro
Filho de professora, o humorista Hélio de La Peña conta 
que a influência da mãe foi fundamental para que fosse 
estudar na Escola Municipal Desembargador Montene-
gro, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, no final da déca-
da de 1960. Reconhecida pelo ensino e pela rigidez das 
professoras, foi nesta escola que o humorista fez as 5ª e 
6ª séries do Ensino Fundamental. No programa ele conta 
sobre a timidez na infância, a relação com os colegas, a 
exigência das professoras e sobre a Copa de 1970, quan-
do o Brasil foi tricampeão. Os amigos relembram que Hé-
lio era excelente aluno e tinha um apelido: Helinho CDF.

Letícia Sabatella – no ar em 17 de dezembro
Natural de Belo Horizonte, a atriz Letícia Sabatella se 
mudou com a família para Curitiba, Paraná, aos quatro 
anos de idade. Foi nesta cidade que aconteceu sua traje-
tória escolar. Na 1ª série do Ensino Fundamental, os pais 
a matricularam no Colégio Positivo, de onde só saiu no 
2º ano do Ensino Médio. Duas amigas da época voltam 
à escola para uma visita e recordam histórias da ami-
ga interessada pelos estudos: “Ela sempre foi excelente 
aluna. No terceiro bimestre já estava passada”. Falam 
também das aulas de teatro que aconteciam no período 
da tarde e do fascínio da aspirante a atriz pelo palco: 
“Ela se transformava, virava um passarinho”, relembra 
uma amiga. Numa reflexão, Letícia resume sua relação 
com essa escola: “Eu tive a sensação, no Positivo, de ter 
encontrado mestres que acreditaram em mim”. 

Marcelo Adnet – no ar em 24 de dezembro
O humorista foi aluno do Colégio Andrews, no bairro do 
Humaitá, no Rio de Janeiro, da 1ª a 7ª séries do Ensino 
Fundamental. Os professorem lembram do aluno apli-
cado, interessado e calmo, enquanto os amigos recor-
dam da irreverência e das imitações comandadas por 
Adnet no pátio da escola. “Às vezes ele fazia com que o 
recreio girasse em torno dele. Era de chorar de rir. Ele 
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tinha o timing da piada”, conta um 
dos amigos que voltou à escola para 
relembrar os tempos de colégio do 
humorista.

Tadeu Schimdt – no ar em 31 de de-
zembro
Nascido em Natal, Rio Grande do 
Norte, o jornalista Tadeu Schmi-
dt mudou-se para Brasília ainda 
criança por causa do trabalho do 
pai, que era militar. Vindo de uma 
família religiosa, foi matriculado na 
Escola Paroquial Santo Antônio. 
Tímido, bom aluno, conciliador e, 
por vezes, bagunceiro, ele revela: 
“Só tenho lembranças boas da es-
cola”. No programa, Tadeu conta 
sobre a curiosidade dos colegas 
em relação ao irmão famoso, o jo-
gador de basquete Oscar, e sobre 
a vontade ter um apelido na esco-
la: “Nunca tive apelido, aliás, era 
uma coisa que eu sempre quis ter 
e nunca tive”. 

Fernanda Abreu – no ar em 7 de ja-
neiro de 2016
Apesar de tímida, a cantora come-
çou a dar os primeiros passos nas 
artes na escola, onde havia uma 
grande produção cultural e onde 
gravou o seu primeiro LP com a tur-
ma da professora de música. “Aqui 
a gente fez peça de teatro, aqui a 
gente cantou, aqui a gente começou 
a estar em cena”, relembrou uma 
amiga no teatro da escola. A canto-
ra enfatizou a importância dos pila-
res da formação de uma pessoa na 
escola: “Você se educar é um tripé, 
meio escola, família e rua”.

Dani Calabresa – no ar em 14 de ja-
neiro de 2016
Da 1ª até a 8ª séries, foi o período 

que a humorista estudou no Co-
légio Stocco em Santo André, São 
Paulo. Sentava no meio da sala e, 
mesmo tímida, começou aos pou-
cos se soltar fazendo bilhetes e 
desenhos, satirizando professores 
e os próprios colegas na aula. Ela 
amava as atividades de educação 
artística, e gostava de português 
e inglês. “O que eu mais lembro 

da escola era fazer lição junto com 
meu pai, minha mãe, minha irmã, 
aproximava muito a família e aju-
dava”, relembrou. Apesar de estar 
mais extrovertida no ginásio e ser 
a responsável pelas apresentações 
nas feiras de ciências e teatro da 
escola, os professores se surpre-
enderam com a escolha da sua 
carreira. 

A GAzeta | 24/3
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Fábio Porchat – no ar em 21 de ja-
neiro de 2016
O ator, humorista e roteirista pas-
sou um longo período no Colégio 
Nossa Senhora do Morumbi em São 
Paulo. Falante e extrovertido desde 
pequeno, Fábio era um espécie de 
“produtor” da sua turma de amigos 
do colégio. Amizades que perduram 
até os dias de hoje e histórias que 

servem de inspiração para seus tex-
tos atuais. O ator compartilha seus 
tempos de escola com muito fres-
cor e bom humor: “A escola pode te 
ajudar a desenvolver a tua criativi-
dade e não te podar ... porque cada 
um tem algo diferente e o legal é ser 
diferente.”

FICHA TÉCNICA 
(gravação retrospectiva)
Direção: Lecuk Ishida
Produção Executiva: 
Denise Gomes e Paula Cosenza 
Coordenação de Produção: 
Jatir Eiró
Roteiro: André Libonati
Direção de Produção: 
Lorraine Gaillard
Direção de Fotografia: 
Raul Roda Blanco
Montagem: Maynara Fanucci
Supervisão de Pós-produção: 
Renato Briano
Áudio: InputSom Arte Sonora 
e Amplimix
Produtora: Bossa Nova
 
CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: 
Tatiana Milanez
Coordenação de Produção: 
Joana Levy
Analista de Conteúdo: 
André Libonati
Produtoras Assistentes: 
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalis-
mo e Engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo

A GAzeta | 24/3
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balanço de 
programação 2015

GRADE PROGRAMAÇÃO 
Janeiro
Cine Especial – Garoto Cósmico
Como Será?
Pequenas Empresas & Grandes Negócios
Camarote.21

Fevereiro
Semana especial de Carnaval - Conexão Futura  
e Jornal Futura

Março
Destino: Educação Brasil

Abril
Umas Palavras
Um Pé de Quê? – Especial 15 anos
Entrevista – Série As Metas do Plano Nacional  
de Educação
Sala de Notícias – Curtas Universitários
Quer Saber? Carreiras

Maio
Mundo da Leitura
Olhar Indiscreto
Entrevista – Especial Renato Janine Ribeiro

Junho
Mundo.doc – Histórias do Mundo
Cine Especial – Mar Urbano
Sala de Notícias – Série Desenvolvimento Sustentável
Levante!

Julho
Bio.Futura 
Concertos Didáticos
Seminário Educação: Mitos x Fatos
Jornal Futura – 25 anos do ECA
#EnemNoFutura
Garagem Maker

Agosto
TED – Compartilhando Ideias
Alimente-se Bem – A História dos Alimentos

Setembro
Entrevista – Série Esporte, Cidadania  
e a Formação de Atletas
Cine Conhecimento
Afinando a Língua
Tempos de Escola
Anjos da Vida
Mundo.doc – Operação Mudança
SporTV Repórter
Escolher dá Trabalho
NCI Fala Português
Rede de Olhares
Como É Que É?
Achado em Meu Quintal

300



Outubro
A Incrível Expedição ao Mundo Selvagem de Artur  
Pereira Ferreira, 11 Anos
Cine Especial – Os Doze Trabalhos de Asterix
Cine Especial – Pequeno Cidadão 2
Pequenos Notáveis
Educação.doc
Que Geração é Essa?
Saúde à Vontade 
Diz Aí – Amazônida
Alimento Para a Vida
Aprendiz Legal
Um Cientista, Uma História

Novembro
Cine Especial – Ôrí
Minha Rua
Futura Profissão
Especial – Mundo da Leitura 10 anos de Futura
Mundo da Leitura
Economia Brasileira – A História Contada por Quem a Fez
Semana do Empreendedorismo
Canal Saúde na Estrada
Curta Agroecologia
No Campo
O Que É, o Que É? – Animais

Dezembro
Ao Ponto – Especial HIV
Ruptura
Cine Especial – Como a Terra se Tornou Redonda
Cine Especial – Jorge Mautner, o Filho do Holocausto
O Outro Escritor

TOTAL ANUAL
Chamadas: 578 – 3h53min
Horas inéditas programas: 656 horas
Interprogramas: 17 horas

HORAS JORNALISMO:
Jornal Futura: 104 horas 
Conexão Futura: 195 horas
Sala de Notícias: 15 horas
Sala Debate: 43 horas
Você Faz a Diferença: 9 horas

TOTAL GERAL: 1043 horas
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Um Cientista, 
uma História

TEMAS: ciência e tecnologia; histó-
ria; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sesi

A série tem este objetivo: contar de forma interessante, ainda que rápida, 
a história de 30 grandes cientistas cujo trabalho ajudou a melhorar o Bra-
sil e nos beneficia a todos até hoje. Com ênfase em aspectos curiosos e 
inspiradores da biografia desses cientistas e com o uso de animação 2D e 
de uma abordagem leve, a série pode despertar nos jovens a curiosidade 
pela ciência e o desejo de estimular seu conhecimento pelos temas cientí-
ficos e suas aplicações práticas.

Sinopses por episódio (10 x 5 minu-
tos): 

Alberto Santos Dumont (1873-
1932) – no ar em 19 de outubro
Ficou mundialmente conhecido pe-
las suas invenções: foi o pioneiro em 
voo com balão dirigível em um per-
curso determinado (1901) e cons-
truiu o primeiro avião a voar diante 
do público, o 14 Bis (1906).

Carlos Chagas (1878-1934) – no ar 
em 22 de outubro
Médico e pesquisador, descobriu 
uma doença tropical que ganhou 
seu nome, a doença de Chagas. 
Foi uma tripla descoberta: além da 
doença, identificou o Trypanosoma 
cruzi, que é a causa, e o barbeiro, 
que é o vetor que a transmite.  

Adolpho Lutz (1855-1940) – no ar 
em 26 de outubro
Conhecido como o pai da medici-
na tropical, atuou na pesquisa e no 
combate a muitas doenças, como 
peste bubônica, febre tifoide, có-

lera e febre amarela. Investigou a 
transmissão da esquistossomose 
e ajudou a diminuir a incidência da 
doença no Brasil.

Vital Brazil (1865-1950) – no ar em 
29 de outubro
Foi médico e cientista mundialmen-
te conhecido pela descoberta da 
especificidade do soro antiofídico. 
Foi o criador do Instituto Butantan 
(SP), responsável pela produção de 
soros contra picadas de animais 
peçonhentos e de diversas vacinas 
que salvam milhares de vidas.

Aziz Ab’Saber (1924-2012) – no ar 
em 2 de novembro
Geógrafo, formulou conceitos ino-
vadores em geografia e geociências, 
como uma nova classificação do re-
levo do País e a chamada Teoria dos 
Refúgios. Foi também um atuante 
defensor da preservação do meio 
ambiente do País.

Djalma Guimarães (1894-1973) – 
no ar em 5 de novembro
Foi um importante pesquisador mi-
neiro que atuou em muitas áreas da 
geologia. Foi o descobridor do nió-
bio no Brasil, que se tornou o maior 
produtor do mundo. O nióbio é im-
portante na indústria aeroespacial e 
em muitas outras aplicações tecno-
lógicas.  

Mário Schenberg (1914-1990) – no 
ar em 9 de novembro
Fez importantes descobertas em 
diversas áreas da física teórica, em 
particular na astrofísica, onde ex-
plicou o mecanismo da explosão 
das supernovas. Teve ativo envolvi-
mento em defesa da educação e da 
ciência no País e foi também impor-
tante crítico de arte. 

Fernando Lobo Carneiro (1913-
2001) – no ar em 12 de novembro
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Engenheiro civil especialista em cál-
culo estrutural. Elaborou um méto-
do para estudar a resistência dos 
concretos à tração mundialmente 
conhecido como Brazilian Test. Aju-
dou a implantar a pós-graduação 
em engenharia civil no Brasil, tendo 
sido fundador da COPPE-UFRJ.

Fritz Feigl (1891-1971) – no ar em 16 
de novembro
Químico nascido na Áustria e natu-
ralizado brasileiro, criador da Análi-
se de Toque, uma técnica simples, 
eficiente e prática para análise e 
identificação de pequenas quan-
tidades de substâncias, usando 
somente uma ou poucas gotas de 
uma solução química.

Johanna Döbereiner (1924-2000) – 
no ar em 19 de novembro
Agrônoma e pioneira em biologia do 
solo, suas pesquisas sobre a fixação 
de nitrogênio por bactérias foram 
fundamentais para a diminuição do 
uso de adubos nitrogenados na cul-
tura da soja e para que o Brasil se 
tornasse um dos maiores produto-
res do mundo. 

Oswaldo Cruz (1872-1917) – no ar 
em 23 de novembro
Foi cientista, médico e bacteriolo-
gista pioneiro no estudo das doen-
ças tropicais e da medicina experi-
mental no Brasil. Como sanitarista, 

ajudou a eliminar a varíola e as epi-
demias de peste bubônica e febre 
amarela. Criou importante institui-
ção de pesquisa na área da saúde.

Cesar Lattes (1924-2005) – no ar 
em 26 de novembro
Físico, foi um dos descobridores do 
méson pi, uma partícula subatômi-
ca essencial para a estabilidade do 
núcleo dos átomos (1947). No ano 
seguinte, nos EUA, conseguiu a pro-
dução artificial do méson pi. Teve 
importante atuação na consolida-
ção da física no Brasil. 

Veridiana Victoria Rossetti (1917-
2010) – no ar em 30 de novembro
Engenheira agrônoma, foi uma das 
maiores autoridades em fitopato-
logia no País. Estudou as doenças 
das frutas cítricas e identificou a 
bactéria Xylella fastidiosa, respon-
sável pela praga do amarelinho, ou 
Clorose Variegada dos Citros (CVC).

Otto Gottlieb (1920-2011) – no ar 
em 3 de dezembro
Químico, foi um dos primeiros cien-
tistas a estudar as substâncias quí-
micas presentes nas plantas brasi-
leiras e se tornou um dos grandes 
estudiosos da química dos produ-
tos naturais associados à biodiver-
sidade da nossa flora. 

Álvaro Alberto da Motta e Silva 
(1889-1976) – no ar em 7 de de-
zembro
Foi inventor de explosivos e tintas 
protetoras de cascos de navios. 
Teve um papel fundamental no de-
senvolvimento da área nuclear no 
Brasil e na criação do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), em 1951.  

Maurício Rocha e Silva (1910-1983) 
– no ar em 10 de dezembro
Com dois colegas, descobriu a bra-
dicinina, uma substância vasodila-
tadora presente no sangue. A des-
coberta possibilitou a produção de 
remédios para controle da pressão 
arterial. Foi importante liderança 
da comunidade científica brasilei-
ra, tendo sido um dos criadores da 
SBPC.

Crodowaldo Pavan (1919-2009) – 
no ar em 14 de dezembro
Um dos pioneiros da genética no 
Brasil, realizou muitas pesquisas 
sobre as drosófilas. Tornou-se co-
nhecido por descobrir o importante 
fenômeno da amplificação gênica 
na década de 1950. Atuou intensa-
mente na política científica e na di-
vulgação da ciência.
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Graziela Maciel Barroso (1912-
2003) – no ar em 17 de dezembro
A botânica Graziela Maciel Barroso 
é uma referência na área de siste-
mática de plantas. Realizou cata-
logações de vegetais de diferentes 
regiões do Brasil e tem cerca de 25 
plantas batizadas com seu nome. 
Foi responsável pela formação de 
gerações de biólogos.

Amadeu Cury (1917-2008) – no ar 
em 21 de dezembro
Médico e microbiologista, realizou 
estudos relevantes sobre os fun-
gos e desenvolveu um método de 
dosagens microbiológicas. Teve im-
portante papel na organização da 
pós-graduação brasileira.

Luiz Fernando Labouriau (1921-
1996) – no ar em 24 de dezembro
Botânico carioca, fez importantes 
pesquisas de fisiologia vegetal so-
bre a germinação de sementes. Re-
alizou trabalhos relevantes sobre a 
influência nas plantas da luz e do 
calor (termobiologia). 

Oscar Sala (1922-2010) – no ar em 
28 de dezembro
Físico nuclear, participou da mon-
tagem do primeiro acelerador ele-
trostático de partículas da América 
Latina, na USP. Criou o projeto que 
possibilitou a conexão das institui-
ções de pesquisa paulistas em rede 
e as conectou com a internet. 

Ernesto Paterniani (1928-2009) – 
no ar em 31 de dezembro
Engenheiro agrônomo, seu trabalho 
de pesquisa foi muito importante 
para o melhoramento genético do 
milho no País. Desenvolveu novas 

variedades e contribuiu para o au-
mento da produtividade deste cereal.

Marcos Luiz dos Mares Guia (1935-
2002) – no ar em 4 de janeiro de 2016
Foi bioquímico e um dos mais im-
portantes pesquisadores da área 
de biotecnologia do País. Fundou a 
Biobrás, empresa pioneira na fabri-
cação de proteínas no Brasil e na 
produção de insulina humana re-
combinante. 

Marcelo Damy de Souza Santos 
(1914-2009) – no ar em 7 de janeiro 
de 2016
Um dos grandes físicos experimen-
tais brasileiros, foi um dos descobri-
dores dos “chuveiros penetrantes” 
produzidos pelos raios cósmicos. 
Montou o primeiro reator nuclear do 
Brasil e fez relevantes contribuições 
para a energia nuclear no País. 

Giuseppe Cilento (1923-1994) – no 
ar em 11 de janeiro de 2016
Químico brasileiro, nascido na Itália, 
estudou moléculas excitadas pre-
sentes em sistemas biológicos. Fez 
contribuições importantes no es-
tudo de processos fotobioquímicos 
nas células que ocorrem na ausên-
cia de luz: a “fotobiologia sem luz”.

Joaquim da Costa Ribeiro (1906-
1960) – no ar em 14 de janeiro de 
2016
Foi físico e professor, tendo desco-
berto o efeito termodielétrico: a pro-
priedade de determinados dielétricos, 
como a cera de carnaúba, de armaze-
nar cargas elétricas depois de um pro-
cesso de aquecimento e solidificação.

Paulus A. Pompéia (1911-1993) – 
no ar em 18 de janeiro de 2016

Foi um dos descobridores dos “chu-
veiros penetrantes” produzidos pe-
los raios cósmicos. Teve atuação 
significativa na criação do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e 
na melhoria do ensino de ciências e 
de física na América Latina. 

Ricardo Renzo Brentani (1937-
2011) – no ar em 21 de janeiro de 
2016
Suas pesquisas sobre o câncer, em 
particular no desenvolvimento do 
Projeto Genoma Humano do Cân-
cer, foram muito importantes. Teve 
atuação relevante na formação de 
outros pesquisadores e na criação 
de instituições de pesquisa.

Sergio Porto (1926-1979) – no ar 
em 25 de janeiro de 2016
Físico, ficou conhecido pelo seu tra-
balho pioneiro na espectroscopia 
a laser. Contribuiu muito para as 
pesquisas e para o uso do laser no 
Brasil, particularmente na medicina. 

Ernesto Giesbrecht (1921-1996) – 
no ar em 28 de janeiro de 2016
Químico, pesquisou e desenvolveu 
novas linhas de pesquisa sobre os 
lantanídeos, as chamadas “terras 
raras”, que têm importantes apli-
cações tecnológicas. Atuou inten-
samente na melhoria do ensino de 
química no Brasil e na América La-
tina. 

CONSULTORIA : Ildeu de Castro 
Moreira é físico, professor da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e coordenador do Departa-
mento de Popularização e Difusão 
da Ciência e Tecnologia do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia (MCT).
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FICHA TÉCNICA 
Direção: Janaína Ferreira   
Roteiro: Camila Kamimura  
Produção: Carolina Guidotti  
Edição/Computação Gráfica: 
Fabio Suete  
Trilha Original: Diogo Poças 

CANAL FUTURA
Coordenadora de Núcleo: 
Marcio Motokane e Rosi Escobar
Coordenadora de Produção: 
Joana Levy
Produtoras Assistentes: 
Eduarda Vieira, Camila Campos e 
Juliana Ventura
Analista de Conteúdo: 
Ana Chaves de Melo
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalis-
mo e Engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Um Pé 
de Quê?

A série Um Pé de Quê?, apresentada por Regina 
Casé, faz um passeio pelas mais diversas áreas de 
conhecimento – da música à culinária, da geografia à 
botânica, da antropologia ao paisagismo – usando a 
árvore como ponto de partida e mostra a importância 
das diversas espécies na vida das populações, na for-
mação cultural e na história no Brasil. Neste episódio 
comemorativo, Regina Casé e Fernando Meirelles con-
versam sobre os 15 anos do programa e relembram 
histórias das filmagens em 20 estados brasileiros e em 
7 países onde a equipe filmou.

TEMAS: ecologia e ecossistemas; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar em 2 de abril
DURAÇÃO: 15 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

APRESENTADORA: Regina Casé é uma das criadoras 
do extinto grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. Chegou 
à TV Globo e trabalhou em novelas e programas de 
humor como TV Pirata, Programa Legal, Brasil Legal e 
Muvuca, além de quadros no Fantástico. Atualmente, 
apresenta o programa Esquenta, na TV Globo.

FICHA TÉCNICA 
Convidado: Fernando Meireles
Direção: Estevão Ciavatta
Produção: Susana Campos
Fotografia: Fernando Acquarone
Assistentes de Produção: Michel Wallace e Lara Goes
Câmera: Carlos Nascimento
Som Direto: Crico Maciel
Eletricistas: Marcello Pices, Darlan Figurino, Cláudia 
Kopke e Julia Gastin
Maquiagem: Ricardo Tavares
Camareira: Maria do Socorro
Produtor de Finalização: Soni Adilio
Edição: Piu Gomes
Correção de Cor: André Pantoja
Mixagem: Florida Música
Trilha: Maravilha 8
Videografismo: Chapa Estúdio
Agradecimentos: Jardim Botânico do Rio de Janeiro

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Rosi Escobar
Coordenação Artística: Marcio Motokane
Coordenação de Produção: Joana Levi
Analista de Conteúdo: André Libonati
Produtores Assistentes: Eduarda Vieira e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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HÁ 15 ANOS NA TELA DO FUTURA,  
UM PÉ DE QUÊ? TEM EPISÓDIO ESPECIAL 
NESTA QUINTA-FEIRA
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Fã de carteirinha do programa Um pé de quê?, o diretor 
Fernando Meirelles é o convidado de Regina Casé no 
episódio especial que abre a temporada comemorativa 
dos 15 anos da série no Futura, no dia 2 de abril, quin-
ta-feira, às 22h.

“Não consigo jogar uma semente fora, eu planto”. O há-
bito de cultivar é uma herança de família: “Minha mãe, 
avó e meu bisavô já plantavam árvores. Gosto muito 
de uma velha sapucaia que temos no sítio da minha tia. 
Uma vez por mês, saio de São Paulo e fico três dias na 
fazenda. Lá não pega celular. Desligo a chave. É como 
uma segunda vida”, revela o cineasta e “plantador com-
pulsivo” durante o bate-papo com Regina.

Na semana seguinte, a partir dia 6, de segunda a quinta-
-feira, 22h, o público começa a conferir uma coletânea 
com 120 episódios dirigidos por Estevão Ciavatta e fil-
mados na Amazônia, no sertão nordestino e no Japão, 
dentre outros cenários. Ao longo de 15 anos, a equipe 
do Um pé de quê? realizou 150 programas em 82 cida-
des no Brasil (em 20 estados) e em sete países como 
Índia, Moçambique e França.

Na temporada comemorativa, você revê muitos progra-
mas marcantes

Fruto da coprodução entre o Futura e a Pindorama Fil-
mes, o programa usa a árvore como ponto de partida 
para explorar, de forma interdisciplinar, ou seja, relacio-
nando diferentes áreas do conhecimento, temas como 
música, literatura, culinária, geografia, botânica, histó-
ria e antropologia.

Nesses 15 anos, o programa foi transformado em um 
produto multiplataforma. Além da exibição na TV e na 
web, “Um pé de quê?” virou site (www.umpedeque.com.

br), DVD e inspirou uma coleção de livros, editados pela 
WMF Martins Fontes.

Viagens e espécies conhecidas por Regina Casé são re-
visitadas

“Este ano, a nossa realização maior será a criação da 
Floresta Um pé de quê?, em parceria com a SOS Mata 
Atlântica, 250 hectares de terra no Vale do Paraíba, 
entre Rio de Janeiro e São Paulo”. Qualquer um pode-
rá plantar uma árvore no local, com a possibilidade de 
custear via internet o plantio de uma espécie. “Nossa 
primeira meta é plantar 1 milhão de árvores. Faremos 
uma reserva de patrimônio natural eterna, ou seja, não 
poderá ser vendida ou negociada”, comemora Regina.

A partir do dia 6 de abril, na tela do Futura

A diretora do Futura, Lúcia Araújo, celebra os 15 anos 
do programa no ar. “O Um pé de quê? é a encarnação 
de todos os valores, princípios e causas que o Futura in-
corpora. Costumo dizer que nunca vi em nenhum outro 
programa de televisão uma abordagem tão inteligente, 
transversal e moderna da questão do meio ambiente. 
Com a presença instigante e carismática da Regina, a 
série traz a questão ambiental para dentro da história, 
da memória, da literatura, da ciência, da vida de cada 
um. O programa valoriza ainda o pluralismo e leva ao 
público a diversidade das expressões culturais e a ri-
queza dos saberes do brasileiro. Além disso, a série é 
um exemplo de destaque na bem-sucedida trajetória 
do Futura na articulação de parcerias com a produção 
independente no Brasil e além das fronteiras”.
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Um Pé
de Quê?  
- Especial 15 anos

Do umbuzeiro típico da caatinga à sakura (cerejeira) do Ja-
pão, 138 árvores foram apresentadas por Regina Casé em 
15 anos do Um Pé de Quê? no Futura. A equipe do progra-
ma rodou por 82 cidades no Brasil (em 20 estados) e em 
sete países como Índia, Moçambique e França. Dos 155 epi-
sódios filmados até hoje, 120 são reexibidos no Futura, em 
semanas temáticas, na temporada comemorativa da série.

Episódios entre 16 e 26 minutos:

LITERATURA 
Cacau – no ar em 6 de abril
Buriti – no ar em 7 de abril
Amendoeira – no ar em 8 de abril
Mangue – no ar em 9 de abril

ÍNDIOS
Guanandi – no ar em 13 de abril
Almesca – no ar em 14 de abril
Jurema – no ar em 15 de abril
Jenipapo – no ar em 16 de abril

HISTÓRICAS
Xaxim – no ar em 20 de abril
Saputiaba – no ar em 21 de abril
Pau-Brasil – no ar em 22 de abril
Catolé/Pindoba – no ar em 23 de abril

TEMAS: ecologia e ecossistemas; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
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CAATINGA
Umbu – no ar em 27 de abril
Louro D’água – no ar em 28 de abril
Umburana – no ar em 29 de abril
Angico – no ar em 30 de abril

DE MULHER
Aroeira – no ar em 4 de maio
Barbatimão – no ar em 5 de maio
Breu-Branco – no ar em 6 de maio
Babaçu – no ar em 7 de maio

PAU
Pau-Mulato – no ar em 11 de maio
Pau-Santo – no ar em 12 de maio
Pau-Pereira – no ar em 13 de maio
Pau-Ferro – no ar em 14 de maio

AFRICANAS
Baobá – no ar em 18 de maio
Pau-Preto – no ar em 19 de maio
Canho – no ar em 20 de maio
Dendê – no ar em 21 de maio

MATA ATLÂNTICA
Bougainvíllea – no ar em 25 de maio
Macaúba – no ar em 26 de maio
Cedro – no ar em 27 de maio
Cajueiro – no ar em 28 de maio

ECOLOGIA
Tipuana – no ar em 1º de junho
Peroba – no ar em 2 de junho
Indaiá – no ar em 3 de junho

Pau-D’alho (Lei da Mata Atlântica) – no ar em 4 de 
junho

FRUTÍFERAS DA MATA ATLÂNTICA
Jaboticaba – no ar em 8 de junho
Pitanga – no ar em 9 de junho
Mangaba – no ar em 10 de junho
Pitomba – no ar em 11 de junho

JAPÃO
Especial Japão Sakura 1 – no ar em 15 de junho
Especial Japão Sakura 2 – no ar em 16 de junho
Especial Japão Natureza 1 – no ar em 17 de junho
Especial Japão Natureza 2 – no ar em 18 de junho

EXÓTICAS
Palmeira-Imperial – no ar em 22 de junho
Laranjeira – no ar em 23 de junho
Jamelão – no ar em 24 de junho
Tamarindo – no ar em 25 de junho

MATA ATLÂNTICA 2
Sibipiruna – no ar em 29 de junho
Burra-Leiteira – no ar em 30 de junho
Cutieira – no ar em 1º de julho
Visgueiro – no ar em 2 de julho

ANÔNIMAS
Eugênia Copacabanensis – no ar em 6 de julho
Eugênia Marambaiensis – no ar em 7 de julho
Itatiaia – 70 anos do PNI – no ar em 8 de julho
Chichá – no ar em 9 de julho

AMAZÔNIA
Sumaúma – no ar em 13 de julho
Roxinho – no ar em 14 de julho
Tucumã – no ar em 15 de julho
Copaíba – no ar em 16 de julho

MATA ATLÂNTICA 3
Embaúba – no ar em 20 de julho
Juçara – no ar em 21 de julho
Jatobá – no ar em 22 de julho
Araucária – no ar em 23 de julho

VÍCIOS
Café – no ar em 27 de julho
Erva-Mate – no ar em 28 de julho
Açaí – no ar em 29 de julho
Cannabis – no ar em 30 de julho
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RELIGIOSAS/MISTERIOSAS
Quaresmeira – no ar em 3 de agosto
Figueira – no ar em 4 de agosto
Umbu – no ar em 5 de agosto
Romã – no ar em 6 de agosto

EXÓTICAS
Caqui – no ar em 10 de agosto
Mamão – no ar em 11 de agosto
Milho – no ar em 12 de agosto
Abacate – no ar em 13 de agosto

MATA ATLÂNTICA 4
Jequitibá – no ar em 17 de agosto
Piaçava – no ar em 18 de agosto
Jerivá – no ar em 19 de agosto
Mulungu – no ar em 20 de agosto

HISTÓRICAS
Favela – no ar em 24 de agosto
Castanheira – no ar em 25 de agosto
Guapeba – no ar em 26 de agosto
Oiti – no ar em 27 de agosto

AMAZÔNIA 2
Mogno – no ar em 31 de agosto
Andiroba – no ar em 1º de setembro
Cupuaçu – no ar em 2 de setembro
Bacuri – no ar em 3 de setembro

CERRADO
Candeia – no ar em 7 de setembro
Lixeira – no ar em 8 de setembro
Lobeira – no ar em 9 de setembro
Pequi – no ar em 10 de setembro

EXÓTICAS
Bananeira – no ar em 14 de setembro
Jaqueira – no ar em 15 de setembro

Goiabeira – no ar em 16 de setembro
Jambo – no ar em 17 de setembro

FLORÍFERAS
Ipê – no ar em 21 de setembro
Paineira – no ar em 22 de setembro
Abricó-de-Macaco – no ar em 23 de setembro
Camélia – no ar em 24 de setembro

HISTÓRICAS 2
Seringueira – no ar em 28 de setembro
Quebracho – no ar em 29 de setembro
Imbuia – no ar em 30 de setembro
Sapucaia – no ar em 1º de outubro

MUSICAIS
Biriba – no ar em 5 de outubro
Cuieira – no ar em 6 de outubro
Cajá-Mirim – no ar em 7 de outubro
Coqueiro – no ar em 8 de outubro

NA BEIRA DO MAR
Mangue-Vermelho – no ar em 12 de outubro
Mangue-Negro – no ar em 13 de outubro
Guapuruvu – no ar em 14 de outubro
Caixeta – no ar em 15 de outubro

PAISAGISMO/DESIGN/ARQUITETURA
Tamboril – no ar em 19 de outubro
Tataré – no ar em 20 de outubro
Jacarandá – no ar em 21 de outubro
Assacu – no ar em 22 de outubro

SAINT HILAIRE
Quiabo da Lapa – no ar em 26 de outubro
Chá de Pedestre – no ar em 27 de outubro
Tingui – no ar em 28 de outubro
Guiné – no ar em 29 de outubro
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FICHA TÉCNICA 
(gravação retrospectiva)
Apresentação: Regina Casé
Direção e Roteiro: Estevão Ciavatta
Produção: Susana Campos
Assistentes de Produção: Michel 
Wallace e Lara Goes
Diretor de Fotografia: 
Fernando Acquarone
Imagens Adicionais: 
Carlos Nascimento
Som Direto: Cristiano Maciel
Figurinista: Claudia Kopke
Maquiagem: Ricardo Tavares
Produção de Finalização: 
Soni Adílio
Edição: Piu Gomes
Correção de cor: André Pantoja
Mixagem: Florida Música
Trilha: Maravilha 8 
Videografismo: Chapa Estúdio

O Globo | 23/2

R
evista Época | 21/9

311



TEMAS: leitura, literatura e linguagem; 
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

APRESENTADORA: Bia Côrrea do Lago é 
carioca e psicanalista de formação. Filha 
do escritor Rubem Fonseca, cresceu entre 
livros e escritores. Teve sua formação aca-
dêmica em psicologia, tendo se dedicado à 
psicanálise por dez anos. Dirige a Capivara 
Editora, editora especializada em livros de 
arte, e é autora de diversos livros de fo-
tografia brasileira do século XIX. Publicou 
também vários textos sobre o pintor ho-
landês Frans Post, que pintou o Nordeste 
brasileiro no século XVII.

O programa Umas Palavras exibe o encontro da escri-
tora Bia Corrêa do Lago com personalidades nacionais 
e estrangeiras ligadas aos universos da literatura e da 
música. As entrevistas do programa revelam a maneira 
como cada um produz seus trabalhos, assim como a 
relação que eles têm com as infinitas possibilidades de 
uso da língua.

Umas 
Palavras

Sinopses por episódio (10 x 26 minutos):

Tony Belloto – no ar em 10 de abril
No episódio de estreia da nova temporada do Umas 
Palavras, Bia Corrêa do Lago conversa com o músico, 
compositor e escritor Tony Belotto sobre os oito ro-
mances publicados desde sua estreia na literatura em 
1995, as crônicas que escreve no jornal O Globo e as 
letras de música que compõe para Os Titãs. Durante 
o bate-papo, a apresentadora recorda que o programa 
Umas Palavras originou-se no Afinando a Língua, pro-
grama comandado por ele, no Canal Futura.

Rodrigo Lacerda – no ar em 17 de abril
Na entrevista com Rodrigo Lacerda, o Umas Palavras 
apresenta contos, romances e livros juvenis dos vinte 
anos de vida literária do escritor carioca. O programa 
deu ênfase em seus dois últimos livros: A República 
das Abelhas, sobre seu avô, o político Carlos Lacerda, e 
Hamlet ou Amleto, tradução comentada para jovens da 
famosa peça de Shakespeare. 

Sergio Rodrigues – no ar em 24 de abril
A conversa com o escritor e jornalista Sergio Rodrigues 
gira em torno de seus quatro livros de ficção, entre eles 
o premiado O drible, e sobre os blogs Todo Prosa e So-
bre Palavras. Sergio fala ainda sobre o convite que rece-
beu do jornal francês Le Monde, para contar a história 
do roubo da Taça Jules Rimet, em fascículos.

O
 G

lobo | 13/4
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Contardo Calligaris – no ar em 1º de maio
O Umas Palavras recebe o psicanalista italiano Contar-
do Caligaris que escreveu dois romances após radicar-
-se no Brasil há 20 anos. Seus livros de ensaio e a série 
Psi, que criou e roteirizou para a HBO e que já tem mais 
duas temporadas confirmadas, também são destaques 
na conversa com Bia Corrêa do Lago.

Evando Nascimento – no ar em 8 de maio
O escritor baiano Evando Nascimento conversa sobre 
sua formação em Letras e o doutorado em Filosofia na 
França com orientação de Jacques Derrida, assim como 
seu pós-doutorado na Alemanha. O bate-papo aborda 
também seus três livros de ficção e alguns de seus 12 
livros de ensaios. 

Adauto Novaes – no ar em 15 de maio
O filósofo Adauto Novaes, que organiza há trinta anos 
importantes ciclos culturais de palestras com intelec-
tuais brasileiros e estrangeiros, é o entrevistado do 
Umas Palavras. As conferências de cada ciclo temático 
são acompanhadas através da internet por milhares de 
interessados. Em 2014, o tema das palestras foi “Fon-
tes Passionais da Violência”. 

Fernanda Torres – no ar em 22 de maio
Bia Corrêa entrevista a atriz Fernanda Torres sobre sua 
nova carreira de escritora, iniciada com as crônicas para 
a revista Piauí e depois para a Veja e Folha de S. Pau-
lo. O bate-papo aborda também o romance Fim (com 
milhares de livros vendidos) e o livro de crônicas Sete 
anos, lançados em 2013 e 2014, respectivamente. 

Tatiana Salem Levy – no ar em 29 de maio
O Umas Palavras conversa com a escritora Tatiana Sa-
lem Levy sobre o romance A chave da casa, ganhador 
do prêmio São Paulo 2008 como o Melhor Livro de Au-
tor Estreante. O programa aborda também outras duas 
publicações: Dois rios, de 2010 e Paraíso, de 2014, que 
tratam de temas recorrentes em seu trabalho literário, 
como a herança cultural dos antepassados e as amar-
ras do convívio familiar cotidiano.

Alberto Pucheu – no ar em 5 de junho
A poesia é o tema do Umas Palavras com Alberto Pu-

cheu. Poeta, professor de Teoria Literária na UFRJ e au-
tor de livros sobre crítica literária, a entrevista mostra 
que a poesia foi tematizada por interessantes e diferen-
tes pontos de vista.

Gloria Perez – no ar em 12 de junho
Gloria Perez nasceu no Rio, mas foi ainda bebê para o 
Acre, onde viveu até os quinze anos. O programa abor-
da esse período e também destaca sua obra: 11 novelas 
(sendo 10 para a TV Globo), 3 minisséries e o seriado 
Dupla Identidade, seu recente trabalho como autora. 

FICHA TÉCNICA 
Roteiro e Edição de Texto: Bia Corrêa do Lago
Direção: Roger Nascimento
Produção Executiva: Tânia Leite Haddad
Direção de Fotografia: Guilherme Azevedo
Maquiagem: Renata Capote 
Edição e Finalização: Gabriel Picanço
Trilha Sonora Original: Fernando Moura

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação Artística: Marcio Motokane 
Coordenação de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: André Libonati
Produtoras Assistentes: Marília Cruz e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Achado em Meu Quintal
Série de interprogramas centrada em situações surpreenden-
tes: a descoberta de objetos históricos e arqueológicos em 
espaços privados. Cada episódio apresenta um personagem 
confrontado com um achado revelador e desconcertante. 
Quem, ou o que, habitou aquele quintal em eras anteriores? 
A série explora a memória e a capacidade lúdica do território 
através do choque entre o velho e o novo.

lhador rural. Entretanto, no dia 19 
de Junho de 2010, foi precisamente 
isso o que o agricultor Germano da 
Silva viu, seguido de uma bola de 
fogo que aterrissou com um estron-
do no seu terreno. Seria um OVNI? 
Um satélite? Germano decidiu in-
vestigar no dia seguinte e descobriu 
um dos raros casos de queda de 
meteoritos dos últimos anos. 

O Disco de Nora Ney
Apaixonado por música, o quintal de 
Rodrigo Faour sempre foram os se-
bos. E foi em um deles que encontrou 
um embolorado disco de Nora Ney, 
considerado perdido. Depois de lavar 
com cuidado o vinil, Rodrigo pôde 
ouvir lendárias canções da MPB.

O Fóssil de 55 Milhões de Anos
Mesmo um guia habituado pode en-
contrar novidades em seu territó-
rio de domínio. Foi o que aconteceu 
com Luis Otávio Rezende, quando 
acompanhava alunos da Uerj no Par-
que Paleontológico de Itaboraí. Uma 
rocha pareceu suspeita sob o olhar 
experiente de Luís Otávio. O que ha-
via de diferente? Era um fóssil de um 
animal extinto cerca de 55 milhões de 
anos atrás, bem ao alcance das mãos. 

TEMAS: história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 21 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

10 peças com 2 minutos:

A Estatueta de Bronze de Nossa 
Senhora da Vitória
Uma criança, brincando no seu jar-
dim, encontra uma estatueta de 
bronze intacta. Era Nossa Senhora 
da Vitória, reconheceram alguns fi-
éis. Mas como a imagem foi parar 
ali? Aos 10 anos, em 1940, Ondemar 
guardou a peça que iria despertar 
seu interesse não só pela descoberta 
mas também pela história da região. 

O Álbum de Fotografias de Marc 
Ferrez
Uma visita a um sebo pode revelar 
grandes achados. Milton Teixeira, 
renomado historiador, teve uma 
surpresa há 30 anos, quando ga-
rimpava em uma destas prateleiras 
poeirentas: um álbum original, de 
1905, do fotógrafo Marc Ferrez. O 

material é surpreendente.

O Cemitério dos Pretos Novos
Em 8 de janeiro de 1996, na refor-
ma da casa de Merced e Petruccio 
Guimarães, foram encontradas 
ossadas que acreditavam ser de 
animais. Para surpresa de Merced, 
perceberam se tratar de ossadas 
humanas. Descobriu-se que ali, no 
quintal de Merced, estavam en-
terrados centenas de escravos, os 
chamados pretos novos.

A Travessa de Louça do Visconde 
de Figueiredo
Em 1997, Paulo Roberto compra uma 
antiga fazenda no Vale do Café na 
intenção de restaurar a propriedade 
em seu estado original. Entre as vá-
rias descobertas, uma em particular 
atrai: uma travessa com um brasão 
imperial. Quem seriam os primeiros 
moradores da fazenda? E, mais im-
portante, que jantares eram servidos 
ali? Perguntas simples que levam a 
uma fascinante descoberta dos cos-
tumes do Império no ciclo do café.

O Meteorito de Varre-Sai
Explosões coloridas no céu não são 
habituais no cotidiano de um traba-
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A Vértebra de Baleia Encontrada 
nas Dunas
O pescador Jorge Nunes de Souza, 
mais conhecido como Seu Chico, 
tem 59 anos. Ele nasceu e cresceu 
na Vila de Pescadores de Itaipu, em 
Niterói. Durante a infância, a brinca-
deira que fazia com seus amigos era 
procurar objetos na Duna Grande, o 
verdadeiro quintal da vila de pesca-
dores. A brincadeira atravessou ge-
rações e Seu Chico seguiu fazendo 
isso com seus filhos. Foi no início da 
década de 1990 que sua filha Erica 

achou a vértebra de uma baleia de 
cerca de 2 mil anos. 

Sambaquis em Magé
Alcimar das Chagas Mudesta, mais 
conhecido como Diozinho, nasceu 
em 1955 em Santa Maria Madalena. 
Enquanto cavalgava pela fazenda 
Amorim, em Magé, encontrou um 
amontoado de conchas e ossos que 
lhe chamou a atenção. Mas Diozi-
nho ainda não tinha ideia da impor-
tância do que acabava de encontrar: 
havia descoberto um sítio arqueoló-
gico com sambaquis.

FICHA TÉCNICA
Direção: Julia de Camargo
Roteiro: Daniel Rodrigues de Castro
Produção: Garcy Kelly Laport Coelho
Fotografia: Maria Negrini
Edição: Daniel Sandes e Pedro Cardoso Gorender
Trilha Original: Jorge Marcelo de Oliveira e Matheus Ferro
Produtora: Mob Content

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo: Marcio Motokane
Coordenadora de Produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Camila Campos e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João 
Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo

Naufrágio em Cabo Frio
Elísio é apaixonado por mergulho e 
por histórias de naufrágios. Há 40 
anos, tem o fundo do mar como o 
quintal de sua casa. Em 1985, de-
parou-se com um veleiro que afun-
dou dentro do Canal da Barra de 
Cabo Frio entre 1830 1835. Nele 
encontrou dois recipientes: um 
com a imagem da Princesa Isabel 
e outro com o brasão do Império 
Brasileiro. Começou a se pergun-
tar: quanta história havia naqueles 
objetos?
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Alimente-se Bem 
História dos Alimentos
Série de 12 interprogramas que apresenta, de modo bem-humorado, 
aspectos pitorescos sobre a história e o valor nutricional dos alimentos, 
encaminhando o telespectador para a busca de receitas do Sesi no site da 
série e no do Sesi.

TEMAS: culinária e nutrição; his-
tória

PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 17 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sesi

12 peças com 2 minutos:
Tomate
Além de molhos, saladas e pratos 
quentes, boas histórias são a espe-
cialidade deste protagonista popu-
lar na cor vermelha. O tomate tem 
fama de legume, mas é uma fruta. 
Muitos dizem que ele já era sabo-
reado nas civilizações pré-colom-
bianas e que ele já foi considerado 
venenoso e afrodisíaco! Uau! Neste 
episódio, você viaja de mãos dadas 
com ele e conhece bem de perto 
seus mirabolantes episódios na his-
tória da humanidade.

lhado e dá um sabor inconfundível 
a tudo que é tipo de receita. Motivo 
da primeira greve na história da hu-
manidade e usado como moeda, o 
alho entra em cena surpreendendo. 
Suas histórias vão da Índia ao Egito 
passando pelas escolas italianas do 
século XX e as montanhas da Co-
reia. Em comum carregam temas 
com espiritualidade, saúde, prote-
ção e paixão. 

Leite 
Ele é produzido pelos mamíferos 
para alimentar suas crias. Puro ou 
em fabulosos derivados, o leite é 
um protagonista polêmico e apai-
xonante. O leite animal já foi con-
siderado uma toxina e, acredite, foi 
apenas após uma mutação genética 
que alguns seres humanos come-
çaram a conseguir digeri-lo puro. 
Ficou curioso? Este episódio conta 
esta sensacional façanha, entreme-
ado com histórias para lá de mági-
cas e especiais.

Maçã
Ela é repleta de aventuras apaixo-
nantes, muito além de Adão e Eva. 
Alguns estudiosos acreditam que a 
macieira é uma das primeiras árvo-
res frutíferas cultivadas pela huma-
nidade. Preciosa, símbolo da magia, 
do amor, da espiritualidade, a maçã 
é disputadíssima nas histórias mito-
lógicas e protagoniza anedotas de 
arrebatar os corações! 

Mandioca
Multifacetada e brasileiríssima é a 
protagonista desta história. Aipim, 
macaxeira, maniva, uaipi, pão de 
pobre, tudo é ela, a tal da mandioca. 
Neste episódio, seu enredo começa 
com Mani, uma indiazinha que nas-
ceu estranhamente branca e atra-
vessa os continentes espalhando 
suas superutilidades e compondo 
inúmeras gostosuras! Hummm....

Arroz
Protagonista ou acompanhamen-
to perfeito de inúmeras refeições. 
Com vários tipos e simbolizando a 
vida e a fertilidade, o arroz percorre 
a história da humanidade carregado 
das mais belas histórias. Para al-
guns, o cereal teve origem na gota 
de sangue de um homem, para ou-
tros na gota de suor de um deus. 
Neste episódio, você conhecerá as 
incríveis facetas que o tornam defi-
nitivamente um presente dos céus!

Alho
Ele medica, protege, afasta mau-o-
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Soja
Sagrada, mil e uma utilidades e pre-
sente em cerca de dois terços dos 
produtos alimentares industriais. A 
soja vem do Oriente e tem a beleza, 
a proteção e a espiritualidade como 
características de suas incríveis his-
tórias. Já salvou uma caravana de 
comerciantes de uma emboscada de 
ladrões e é capaz de fazer com que os 
demônios fiquem bem afastados de 
casa. Curtiu? Neste episódio, a soja 
conta seus mais curiosos segredos...

Cenoura
Em celta seu nome significa cor ver-
melha, e dizem, acredite se quiser, 
que sua cor laranja foi desenvolvida 
por agricultores holandeses para 
homenagear o país. Já foi conside-
rada erva aromática e ganhou fama 
de protetora e afrodisíaca. Neste 
episódio, a cenoura revela suas his-
tórias enigmáticas que compõem 
seu sabor levemente adocicado. 

Abacaxi
De sabor ora bastante doce, ora 
ácido, ele inebria os paladares mais 
exigentes. Antes de mais nada, é 
preciso saber que o abacaxi não é 
rei das frutas à toa. Ele é um con-
junto de frutas, aquilo que se chama 
de infrutescência. Imagine agora o 
quanto de curiosidades incríveis ele 
não acumula para nos contar? Aqui, 
neste episódio, toda sua magnitude 
é reunida e ovacionada!

Feijão
Ele é uma das leguminosas mais 
importantes do planeta. Com sta-
tus de super-herói cotidiano, o fei-
jão tem suas origens em períodos 
remotos na América Latina. Glorifi-
cado em determinadas culturas, ele 
também já foi proibido de ser inge-
rido pelo filósofo Pitágoras. Para os 
Maias o diabo tem influência direta 
nas cores da leguminosa. Quer en-
tender mais das peripécias deste 
protagonista? Aqui, neste episódio 
dedicado a ele. 

Banana
Ela nasce naturalmente embalada 
e pronta para consumo e é a fruta 
mais consumida do planeta. E, olhe 
que curioso, muitos acreditam que 
Adão e Eva comeram banana e não 
maçã. Cultuada por algumas cultu-
ras como objeto sagrado e adorada 
também pelos deuses, suas histó-
rias nos levam a diversos locais e 
apresentam inusitadas curiosida-
des. 

Berinjela
Para muitos, ela é a rainha das frutas, 
prima da batata-inglesa, do tomate 
e das pimentas. Provavelmente, o 
primeiro uso da berinjela foi medici-
nal. Para os japoneses, ela significa 
um bom presságio de Ano-Novo. 
Por aqui ela deixa à mostra toda sua 
versatilidade em múltiplas histórias 
com diferentes significados.

FICHA TÉCNICA
Direção: Dora Lima
Roteiro: Ana Carolina Ivancevic
Produção: Manuel Lampreia  
Carvalho
Edição, Videografismo e Anima-
ção: Julia Lima 
Trilha Original: Rodrigo Chuva
Consultoria: Sesi
Produtora: Made for TV

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo:  
Marcio Motokane
Coordenadora de Produção:  
Joana Levy
Analista de Conteúdo: Ana Chaves
Produtoras assistentes:  
Camila Campos e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalis-
mo e Engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Alimento Para a Vida
Através do encantamento, de forma simbólica e poética, o principal ob-
jetivo da campanha em formato PSA (Public Service Announcement) é 
promover o valor da educação e da construção do conhecimento. Cada 
uma das três peças, com duração de 30 segundos, abordará aspectos 
fundamentais da educação. Pequeninos personagens, no estilo e na es-
cala das miniaturas de maquetes, animados em stop motion em cenários 
em escala real e interagindo com animações em time lapse, simbolizarão 
o “trabalho de formiga” ao longo do tempo, que muitas vezes passa des-
percebido, mas que constrói coisas grandiosas, numa metáfora do papel 
da educação e da cultura em nossas vidas. 

e estrelas no quadro-negro. Quan-
do ele cresce, seu sonho tornou-se 
realidade: ele está coordenando a 
construção de um planetário, junto 
com outros adultos e crianças.

Jardim
Numa aula de biologia ao ar livre, 
em um vaso com poucas plantas, 
o professor ensina uma turma de 
crianças sobre o ciclo da vida. Uma 
menina planta com carinho sua se-
mente, e a observa crescer “magica-
mente”, em time lapse, até abrir-se 
em uma flor. O tempo passa tam-
bém para a menina: já adulta, grávi-
da, ela está com sua família no mes-
mo vaso, agora repleto de plantas e 
todo florido.

FICHA TÉCNICA 
Produtora: Giroscópio Filmes
Criação e Roteiro: Pedro Iuá e 
Analúcia Godoi
Direção, Direção de Arte e Anima-
ção: Pedro Iuá
Codireção e Produção: Analúcia 
Godoi
Direção de Fotografia: Marcos Ca-
margo
Trilha Sonora: Duda Larson
Finalização: Leandro Franci 

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo: Marcio 
Motokane
Coordenadora de Produção: Joana 
Levy
Produtoras Assistentes: Camila 
Campos e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalis-
mo e Engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo

TEMAS: escola; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 15 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

3 peças de 30 segundos:

Caminhada
Uma menina deixa sua casa para 
explorar o mundo. Pelo caminho, 
ela colhe em sua mochila pequenos 
objetos que simbolizam o aprendi-
zado e o conhecimento. Ela cresce 
à medida que caminha, mas sua 
mochila continua sempre a mesma. 
No final da sua jornada, ela che-
ga a uma sala de aula, para passar 
seu conhecimento a uma turma de 
crianças, cada qual com sua própria 
mochila colorida.

Planetário
Durante uma aula de matemática, 
um garoto deixa sua imaginação ser 
levada pelos desenhos de planetas 

320



Aprendendo 
Sobre a Água 
Qual o trajeto da água na natureza? 
O que acontece quando a água 
corre em direção à luz do Sol? 
Descubra as respostas para estas 
perguntas ao mesmo tempo em 
que joga e se diverte. A série Apren-
dendo Sobre a Água faz parte da 
faixa infantil chamada Paka Paka, 
do Canal Encuentro.

TEMAS: ecologia e ecossistemas; 
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 23 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

6 peças com 2 minutos e 50 se-
gundos:

FICHA TÉCNICA
Direção: Juan Costa
Produção: La Ventana – El Birque
Distribuição: Canal Encuentro

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição: Anne Ger-
mano
Estagiárias: Paolla Guimarães e 
Fernanda Szuster

Aprendiz Legal
A série é composta por cinco peças de interpro-
gramas que mostram a rotina diária de um jovem 
aprendiz ou ex-aprendiz, em família, no trabalho ou 
na escola. A ideia é mostrar como funciona, como se 
dá a participação das empresas e dos parceiros de 
conteúdo, e o potencial de transformação que essa 
prática possibilita aos participantes.

TEMAS: juventude; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 19 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Centro de Integração Empresa-Escola 
– CIEE e Gerar

5 peças com 2 minutos:

Sharon – PR
A jovem Sharon Sutil tem 19 anos e mora com a mãe 
em Curitiba, Paraná. Ela é ex-aprendiz e trabalha na 
área comercial da empresa, onde começou há quatro 
anos e passou por várias áreas até ser efetivada. Sua 
rotina se divide entre casa, trabalho, estudo. Sempre 
dedicada e esforçada, é elogiada pela família e colegas 
de trabalho. 

Jefferson – PE
O jovem Jefferson Santana, de 21 anos, mora em Olin-
da e é aprendiz em uma empresa de telecomunica-
ções em Recife, Pernambuco. Conta que encontrou 
muito mais do que apenas um trabalho. Aprendeu a 
ter postura profissional, se expressar, se vestir. Os be-
nefícios foram muito maiores do que ele esperava. “É 
uma grande experiência de vida”, completa ele. 

Gabriel – RS
O jovem Gabriel Portella, de 14 anos, é de Porto Ale-
gre, no Rio Grande do Sul. Cursa o 9º ano do Ensino 
Fundamental. Foi incentivado pela irmã mais velha a 
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participar do programa. “O trabalho 
como jovem aprendiz mudou o meu 
caráter, ganhei mais responsabili-
dade, amadurecimento”, destaca 
Gabriel. 

Renan – RJ
O jovem Renan Ferreira é de Belford 
Roxo, no RJ, tem 19 anos e é apren-
diz desde 2011. Ele mora com o pai, 
trabalha no setor de faturamento 
de uma empresa de tubos de aço e 
cursa Administração à noite. Vamos 
conhecer um pouco desse dia a dia, 
saber o que a chefe tem a dizer so-
bre ele. 

Gabriela – DF
A jovem Gabriela Pereira tem 18 
anos, mora em Taguatinga, cidade 
periférica de Brasília, no Distrito Fe-
deral. Aos 15 anos, havia parado de 
estudar e precisava ajudar em casa, 
que divide com a mãe e uma irmã. 
Inscreveu-se para ser aprendiz e 
hoje trabalha no setor financeiro de 
uma empresa no Plano Piloto. Vol-
tou a estudar e está no 2º ano do 
Ensino Fundamental. 

FICHA TÉCNICA 
Produtora: Guiza Produções
Direção: Marcia Teixeira de Medeiros
Roteiro: Ana Isabel Cunha
Produção: Lúcia Morgado
Fotografia: Ana Paula Rezende
Edição e Videografismo: Maria 
Bento e Daniel Sake 
Trilha Original: Rodrigo Lima

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo:  
Marcio Motokane
Coordenadora de Conteúdo:  
Kitta Eitler
Coordenadora de Produção:  
Joana Levy
Produtoras Assistentes:  
Camila Campos e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação,  
Jornalismo e Engenharia:  
João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo

Bunhuelos 
Criaturas estranhas e engraçadas 
que gostam de se reunir para fes-
tas ou montar uma banda. Eles 
também sempre estão juntos para 
ajudar uns aos outros. A série Bu-
nhuelos faz parte da faixa infantil 
chamada Paka Paka, do Canal En-
cuentro.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 25 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

13 peças com 1 minuto e 30 se-
gundos:

FICHA TÉCNICA
Direção: Roberto Cubillas
Produção: Cuco Producciones
Distribuição: Canal Encuentro

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição:  
Anne Germano
Estagiárias: Paolla Guimarães e 
Fernanda Szuster
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Destino: Educação Brasil

Os interprogramas, baseados na série de documentá-
rios Destino: Educação Brasil, voltam seu olhar para 
o cenário nacional, ao acompanhar a realidade de 25 
municípios brasileiros que tiveram destaque no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Peças com 1 minuto:

Ibiraçu/ES 
Santo Antônio do Planalto/RS 
Licínio de Almeida/BA 
Costa Rica/MS 
São Valério da Natividade/TO 
Teresópolis/RJ 
Curitiba/PR 
Jucati/PE 
Cruzeiro da Fortaleza/MG 
Chapadão do Céu/GO
São Paulo/SP 
Quatiguá/PR 
Carvalhópolis/MG 
Itapitanga/BA 
Claraval/MG 
Saquarema/RJ 
Belém/PA
Vista Alegre do Prata/RS 
Monte Alegre de Goiás/GO 
Brasiléia/AC 
Holambra/SP 
Lucas do Rio Verde/MT 
Tanque do Piauí/PI 
Treze Tílias/SC 
Rio de Janeiro/RJ 

TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e público em 
geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 9 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIRO: Serviço Social da Indústria (Sesi)
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FICHA TÉCNICA 
Direção-geral: Sergio Raposo
Direção Executiva: Mônica Monteiro e Fátima Pereira
Direção: Sergio Raposo e Márcio Venturi
Coordenação de Conteúdo/Roteiro Final: Bel Mercês
Consultoria: Alejandra Meraz Velasco e Thelma Polon
Produção Executiva: Vanusa Spindler e Thalita Portugal
Pesquisa e Roteiro: Igor Miguel, Júlia Motta, Tatiana 
Azevedo e Valéria Saccone
Assistência de Direção: Alessandra Perret e 
Daniela Rebello
Assistência de Produção Executiva: Maria Luiza Khouri
Coordenação de Produção: Renata Amaral
Produção: Giovanna Luna Lucas
Consultoria: Thelma Polon e Todos Pela Educação 
Direção de Fotografia: Robson Bolsoni e Tuna Mayer
Assistência de Câmera: Emerson Carvalho 
e Wellington Moura
Som Direto: Carlos Sotto e Gui Algarve
Edição: Adriana Borges, Edt, Flávio Narciso, 
Rodrigo Nascimento e Thaíssa Branco
Coordenação de Pós-produção: Lia Marzullo 
e Juliana Baraúna
Pós-produção: André Índio e Pedro Capdeville
Assistência de Edição: André Índio e Nathália Souza
Videografismo: Alexandre Aranha
Correção de Cor: Glauco Guigon
Trilha Sonora Original e Mixagem: Arpx Estúdio
Finalização: Drei Marc
Agradecimentos: Andaluz Audiovisual

SESI 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação Artística: Marcio Motokane
Coordenação de Produção: Joana Levy
Coordenação de Conteúdo: Kitta Eitler
Produtores Assistentes: Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Garagem Maker
Garagem Maker é uma série de interprogramas sobre o universo faça-vo-
cê-mesmo. Explorando todo o potencial da cultura maker, enfatiza solu-
ções de resolução simples evidenciando o poder de realização do cidadão 
comum. Com foco na solução para problemas do dia a dia e a criação de 
projetos criativos, objetos são feitos através de recursos e materiais dis-
poníveis de forma corriqueira e do uso de tecnologia simples. 

10 peças com 2 minutos:

Ar-condicionado Caseiro
O calor pode ser muito bom, mas, 
às vezes, é preciso se refrescar. 
Quando a grana é curta e o nosso 
ventilador já não dá conta do Sol a 
pino, podemos usar de criatividade 
e de alguns utensílios disponíveis 
em casa ou de baixo custo para re-
solver a questão. Reviramos a gara-
gem para mostrar, neste episódio, 
como fazer um incrível ar-condicio-
nado caseiro! 

Lanterna para Bike
Uma volta de bike pode ser muito 
revigorante. Mas, se não é feita com 
os devidos equipamentos de se-
gurança, pode causar alguns arra-
nhões e dor de cabeça! E se no breu 
das pedaladas capacete e cotove-
leiras não são suficientes, que tal 
um farol sustentável para iluminar 
os caminhos? Com poucos mate-
riais e muita criatividade podemos 
criar uma lanterna para bikes na 
nossa garagem!

Antena de TV para Sinal Digital
No clímax de qualquer enredo, não 
há nada mais trágico do que perder 
o sinal da tevê. E quando ela já não 
é tão turbinada, não há bombril que 
resolva o impasse. Antes de perder 
a programação, é possível encon-
trar a solução do problema dentro 
da nossa garagem. Com poucos 
materiais aprenda a fazer uma ante-
na para sinal digital de tevê! Agora, 
pipoca e controle na mão!

Bebedouro para Gatos
Você sabia que alguns gatos gos-
tam de beber água em movimento? 
Pensando em agradar os bichanos, 
o Garagem Maker buscou por solu-
ções práticas e eficazes para apri-
morar a hidratação dos felinos. Com 
poucos objetos e muita criatividade, 
aprenda a fazer um bebedouro com 
água corrente para a alegria do seu 
mascote!

Amplificador para Celular
Serpentina, balão e gulseimas à 
mão e parece estar tudo pronto para 

uma grande festa! Agora, é só dar o 
play e... solta o som! Mas, peraí. E se 
o elemento principal, a música, não 
tiver volume suficiente para agitar 
o ambiente? Aí é hora de revirar a 
garagem e encontrar os materiais 
certos para fazer um incrível am-
plificador de celular caseiro! Agora, 
playlist na mão e vamos à festa!

Irrigador de Plantas
Aaaaah, as férias! Tão sonhadas e 
esperadas por nós! De malas pron-
tas à mão, é só seguir e esquecer o 
calendário! Mas se você tiver plan-
tas em casa e ninguém para regar, 
uma pequena tragédia domiciliar 
pode acontecer. Para evitar que sua 
alegria morra na praia, criamos um 
incrível irrigador de plantas caseiro! 
Aprenda como fazer e, boa viagem!

Aspirador de Pó para Notebook
Na nossa garagem muitas pesqui-
sas são feitas varando a madru-
gada. E, bem, como de saco vazio 
ninguém para em pé, um lanchinho 
no trabalho é sempre bem-vindo! 

TEMA: sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 16 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
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Mas, às vezes, ele pode deixar vestí-
gios indesejados e sabotar o nosso 
projeto. Se você é usuário assíduo 
de notebook e, como nós, enfrenta 
problemas para limpá-lo, vem com 
a gente e aprenda a fazer um incrí-
vel aspirador de pó para teclados!

Microscópio para Pesquisas Esco-
lares
Nada como arranjos criativos para 
turbinar projetos dos curiosos e ex-
ploradores de plantão, não é? No 
episódio de hoje, aprenda a fazer 
um supermicroscópio caseiro utili-
zando o seu celular!

Retroprojetor para Celular
Nossa garagem é tecnologia mas 
também é memória! Fuçando uma 
caixa de fotografias, pensamos: 
como ampliar imagens antigas que 
não têm a tecnologia do zoom a seu 
favor? E se o tempo veio da câmara 
escura a supercelulares que proje-
tam e gravam imagens, por que não 
unir as duas coisas para criar um 
retroprojetor moderno?! Vem com a 
gente e descubra como desenvolver 
esse superprojeto!

Suporte com Cooler para Notebook
Na nossa garagem estamos sem-
pre conectados em busca de novos 
projetos! Mas e quando a demanda 
é grande e a nossa principal ferra-
menta de busca esquenta os ter-
mômetros?! Aí é hora de arregaçar 
as mangas e buscar por soluções 
para refrescar nosso notebook! 
Vem com a gente e aprenda a fazer 
um suporte de laptop com cooler 
para navegar sem problemas!

FICHA TÉCNICA 

Direção: Willian Nogueira
Roteiro: Daniel Rodrigues  
de Castro  
Produção: Gracy Kelly Laport Coe-
lho  
Edição: Pedro Cardoso Gorender 
Trilha Original: Jorge Marcelo de 
Oliveira
Elenco: Amanda Hammes Pereira 
da Silva e Gracy Kelly Laport  
Coelho
Produtora: Mob Content 

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo:  
Marcio Motokane
Coordenadora de Produção:  
Joana Levy
Produtoras assistentes: Camila 
Campos e Juliana Ventura
Gerente de Produção e Ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias 
Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalis-
mo e Engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Oficina de audiovisual voltada para profissionais de educação de escolas públicas, oriundos 
do Conselho de Educadores do Canal Futura (grupo no Facebook), o Geração Futura Educa-
dores permite que esses profissionais conheçam de perto o funcionamento de um canal de 
TV, entendam como funciona o processo de realização de um programa, desde o roteiro até 
a edição, passando pela produção, gravação até sua exibição, e traz para a programação do 
canal conteúdos genuinamente pensados e realizados por educadores, com novos temas, 
experimentos de formato e linguagem. Na edição 2015, duas oficinas foram realizadas. Em 
janeiro, com 12 professores de escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro e, em julho, 
com 20 educadores representando as 5 regiões brasileiras.

Geração Futura Educadores – 2015 

TEMAS: formação audiovisual; metodologias 
em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 15 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
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Peças com 2 minutos:

OFICINA EM JANEIRO 

Vídeo “Hora Extra”
Ana Lolita Caldeira Canavitsas – Professora do Ensino 
Fundamental 
Giselle Rangel Sabatini de Moura – Professora de Te-
atro 
Jane Ferreira – Professora de Informática Educativa 
Leonardo Gusmão – Coordenador Educacional 
Maria Delfina – Professora do Ensino Fundamental 
Roseana Guimarães – Professora de Espanhol 
Sandra Lima – Professora de Língua Portuguesa

Vídeo “Olha por Onde Anda”
Breno Marques – Professor de Ciências e Biologia 
Heloísa Padilha – Consultora em Educação 
Itajaci Amaral – Professor de Artes Visuais 
Leidiane Macambira – Professora de Educação para a 
Cidadania 
Nágila Araújo – Professora de Educação Infantil 

OFICINA EM JULHO

Vídeo “Cadê o Bonde?”
Bia Campuzano – Prof. Doc. I. – Artes Plásticas 
Bruna Dantas Costa – Professora de Inglês 
Daniela Piovesan – Professora de História, Geografia e 
Informática Educativa 
Dê Ângelo Cruz – Professor de Ciências e Biologia 
Eliane Castro Vilassanti – Professora de História 
Gislany Costa – Professora de História 

Karina Santiago – Professora de Língua Portuguesa e 
Espanhol 
Rosana Palmeira – Professora de Ciências Tânia Regina 
– Professora de Sociologia 
Tânia Regina – Professora de Sociologia
Vergínia Welter – Professora de Arte 

Vídeo “Fora do Roteiro”
Alan Azevedo – Professor de Sociologia 
Andreia Vieira da Silva – Gestora Escolar 
Benedito Costa – Professor de História 
Eloise Borba – Professora de Língua Portuguesa 
Jonathan Cruz – Supervisor Pedagógico 
Kellyenne Campos – Professora de Química e Ciências 
Kely Santos – Coordenadora Pedagógica
Maria Augusta – Professora de História e Geografia 
Mariana dos Reis – Professora de Ensino Fundamental 
Nayara Lima – Professora de Língua Portuguesa 

FICHA TÉCNICA 
Coordenação do Projeto: André Libonati
Produtor: Tcharly Briglia
Analista de Conteúdo: Ana Chaves de Melo
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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GERAÇÃO FUTURA CONVIDA PROFESSORES E 
ESTUDANTES PARA UMA IMERSÃO NO MUNDO 
AUDIOVISUAL
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Entre os dias 12 e 16 de janeiro, aconteceu a edição 
2015 do Geração Futura Educadores. Poucos dias de-
pois, começou o Geração Futura Universidades Parcei-
ras, que vai até 6 de fevereiro.

O Geração Futura Educadores contou com a presença 
de 12 educadores de escolas municipais e estaduais do 
Rio. O grupo participou de workshops de roteiro, pro-
dução, direção e direção de fotografia e assistiu a pa-
lestras com profissionais do Futura, além de exibição e 
conversa com a equipe do documentário De volta e do 
programa Destino: Educação Brasil.

O objetivo é permitir que esses educadores conheçam 
o funcionamento de um canal de TV, entendam como 
funciona o processo de realização de um programa, 
desde o roteiro até a edição, passando pela produção, 
gravação até sua exibição, e troquem experiências com 
profissionais de TV.

- O projeto é desafiador pois os educadores não estão 
ambientados, em sua grande maioria, com o mundo 

do audiovisual. É gratificante ver o entusiasmo deles 
quando assistem aos próprios vídeos. É uma imersão 
profunda. A garantia que o projeto dá certo é quando 
ouvimos de um educador que ele se sentiu valorizado 
como profissional – explica André Libonati, coordena-
dor de projetos do Futura.

No Geração Futura Universidades Parceiras, participa-
ram 31 universitários. Além de vários workshops com 
profissionais do mercado audiovisual, o grupo gravou, 
editou e sonorizou matérias para veiculação no jorna-
lismo do Futura. Como finalização da oficina, cada um 
irá produzir, junto à Universidade Parceira, um vídeo so-
bre o tema “Experimentos Científicos”, ligado ao projeto 
internacional “El árbol de la ciencia”, fruto da filiação do 
Canal Futura à Associação de Televisões Educativas e 
Culturais Iberoamericanas (ATEI).

Trata-se de um conjunto de ações desenvolvidas para 
incorporar na linguagem audiovisual a experiência, o sa-
ber e o olhar do jovem, estabelecendo um permanente 
diálogo entre produtores de TV e seu público.
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Geração Futura Universidades Parceiras 
2015 
Interprogramas realizados por jovens participantes da 
décima oficina de audiovisual Geração Futura Univer-
sidades Parceiras. O tema escolhido, Experimentos 
Científicos, é oriundo do projeto El Árbol de la Ciencia, 
através de uma parceria entre o Canal Futura e a Atei – 
Associação das Televisões Educativas e Culturais Ibe-
ro-americanas. Na edição 2015, 31 jovens participaram 
e 27 peças foram exibidas. 

Peças com 2 minutos:

Dispositivo para Ajudar os Deficientes Visuais a Atra-
vessar as Ruas
Por Amanda Bruna Risso dos Santos – Unisc 

Energia Renovável para a Agricultura
Por Camila Vaz Levien – UCPel 

A Reprodução do Caranguejo-uçá
Por Christina Volpe Villas Martins – Umesp 

Datação por Carbono 14
Por Cintia Naomi Azuma – ESPM São Paulo

Combate ao Carrapato
Por Danillo Rezende de Souza – Unipar 

Índice de Integridade Biológica
Por Diovana da Silva Dorneles – Unisinos 

Métodos Eletroforéticos
Por Érica Reis Jeffery Ferreira – UFG 

Projeto Integrador
Por Felipe Halison Pires dos Santos – UniCesumar

Saliva Artificial
Por Fernando Lucas Da Justa Cruz – Unifor

TEMAS: ciência e tecnologia; formação audiovisual; 
juventude; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
No ar a partir de 3 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
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Realidade Virtual para Ajudar Pessoas com Mobilida-
de Reduzida
Por Filipe Everton Souza Carvalho – UFPE 

Tratamentos Pré-clínicos para o Alzheimer
Por Jéssica Pereira Frazão – Univali 

Coleta de Dados para Comprovar se o Gado Está Cô-
modo
Por Juliana Maria Magalhães Lopes Silva – Univasf 

O Avião 12 Bis
Por Luíza Souto de Lacerda – Ufop

Cinema com Audiodescrição
Por Maíra Paiva Santos – PUC Minas 

Tecnologia para Pessoas com Deficiência Motora
Por Phillippe de Campos Thiers Watanabe – Unicamp

Em Que Lugar Descarta Seus Medicamentos?
Por Rafael Algarte Soares – Unaerp 

Favorecer a Propagação de Sementes Dormentes
Por Rafaele de Souza Fernandes – Univap 

Projeto Baja
Por Rhayana Gonçalves Sousa – ESPM Rio

A Influência do Leite de Soja com Resíduos nos Bebês
Por Roger Gritti – UPF

Um Petit Suisse para Intolerantes à Lactose
Por Ronaldo Ely Rempel – Univates

Transformar uma Área Urbana Marginal em um Lugar 
Acolhedor
Por Sara Pavani – UVV

Plástico Biodegradável para Uso em Plantações
Por Stéfanie Aparecida de Oliveira Bernardes – Unitau 

Veneno de Vespa para Tratar o Parkinson
Por Tâmisa Inês Barbosa – UnB 

A Leishmaniose em Animais
Por Teresa Albuquerque – UFPI

Lagoas Costeiras
Por Vinicius Vieira – UCS

A Arte do Foley
Por Wilma Morais de Oliveira – UEG

FICHA TÉCNICA 
Coordenação do Projeto: André Libonati
Analista de Relacionamento com Universidades Par-
ceiras: Acácio Jacinto
Produtor: Tcharly Briglia
Analista de Conteúdo: Ana Chaves
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Estréia do Afinando e a 

grande atração foi Fu-

lano de tal. O programa 

entrou no ar com o 

fulano e Erit exped 

quiatibus ni aut offici 

blandandebis santem 

es as dis eum

De Volta
O documentário, com 52 minutos, é um registro de alguns dias atípicos 
na vida de quatro presidiários do Rio de Janeiro durante o período da saída 
temporária de Natal. O telespectador acompanha a rotina de liberdade de 
Leandro, Sonia, Midiã e Anderson: os reencontros, os lugares revisitados, as 
expectativas, as surpresas, as decepções e o retorno ao presídio. De Volta 
investiga como essa situação movimenta a vida dos detentos e das pes-
soas que estão à sua volta, à sua espera. O projeto teve consultoria de Luiz 
Eduardo Soares e apoio da Seap – Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária do RJ, e foi vencedor da terceira edição do Doc Futura.

Entrevista
Série de entrevistas realizada pelo núcleo de Jornalismo do Canal Futura que 
explora linhas de pensamento sob diversos pontos de vista e provocações. 
Em 2013, três eixos temáticos foram trabalhados: Pobreza e desigualdade; 
Tecnologia – robôs, internet, games, start ups, redes sociais, empreendedo-
rismo; e Educação em suas múltiplas linguagens.

Globo Ciência
Dá para imaginar a vida sem internet, e-mail ou celular? E que tal perder 
aquele momento que você queria guardar para sempre porque não deu tem-
po de colocar o filme na sua máquina fotográfica? Pior que isso é só fazer 
suas compras do mês no supermercado e ficar horas no caixa esperando di-
gitar os preços de todos os produtos do carrinho... Situações que hoje a gen-
te quase não se lembra mais que já viveu. Graças a descobertas e invenções 
dos cientistas! Nas últimas décadas, eles revolucionaram o nosso cotidiano 
de todas as maneiras. As descobertas dos cientistas e o desenvolvimento 
da tecnologia que trouxeram o futuro para o nosso dia a dia, mudando a 
maneira como vivemos e nos relacionamos, são os temas dessa temporada 
do Globo Ciência, que estreou na grade da TV Globo em 1984 e no Futura 
desde a criação do canal, em 1997.20

13
DESTAQUES da programação
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Olhar Empreendedor
Como o empreendedorismo pode transformar a visão de mundo das 
pessoas? É uma série de interprogramas que apresenta histórias, dicas e 
projetos desenvolvidos por profissionais ligados à educação empreende-
dora. A narrativa é documental, porém efeitos de videografismo simulam 
um tutorial que destaca os pontos principais abordados pelos professores 
durante a entrevista, trazendo referências ao universo didático/empreen-
dedor e aproximando o espectador de cada passo.

Orgulho de ter professor
Uma homenagem da Fundação Victor Civita, revis-
ta Nova Escola e do Canal Futura aos educadores 
brasileiros no Dia do Professor. O lançamento da 
campanha #orgulhodeterprofessor ressalta a re-
lação entre o docente e o estudante, baseada em 
admiração, respeito e confiança, e a importância 
dos profissionais do ensino para a formação de 
cidadãos. A página da campanha no Facebook mos-
trou depoimentos de artistas, como Letícia Sabate-
lla e Lázaro Ramos, oriundos do programa Tempos 
de Escola, apresentado por Serginho Groisman. Os 
ex-alunos relembram experiências valiosas vividas 
com seus professores e que carregam até hoje. 
Para fortalecer a campanha em homenagem aos 
mestres, os internautas puderam compartilhar seu 
orgulho pelos educadores publicando histórias, 
vídeos ou fotos em www.facebook.com/orgulhode-
terprofessor e/ou marcando seus exemplos e suas 
recordações com #orgulhodeterprofessor na web.

Meu Duplo
Você já imaginou uma gerente de marketing que tam-
bém pode ser uma árbitra de caratê? Ou um padre que 
também é cantor sertanejo? E um filósofo que é um 
diretor de filmes pornô? O programa Meu Duplo entra 
na vida de pessoas das mais diferentes formações e cul-
turas e apresenta suas múltiplas histórias profissionais 
e pessoais. A cada episódio, duas pessoas são apresen-
tadas ao público. Pessoas que fazem parte do cotidiano 
de qualquer brasileiro, mas com um componente a mais: 
são pessoas que exercem duas atividades totalmente 
opostas e inesperadas. Meu Duplo mostra que ninguém 
é apenas um só.

Sobre Rodas América Latina
A série retrata personagens que, trabalhando informalmente nas ruas de 
algumas cidades do continente, se utilizam de veículos movidos a tração 
humana para exercer suas atividades. Recorrendo a criativas e originais 
estratégias de sobrevivência, essa população descobriu uma maneira 
própria de ganhar a vida, destacando-se na paisagem urbana pela estética 
arrojada de seus carrinhos, pela singularidade da sua ocupação, ou ainda 
pelo seu carisma na hora de anunciar seus produtos e serviços. Uma série 
rodada entre a poeira e a fumaça das ruas, mas plena de poesia.
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Iguais e Diferentes 
Eles vêm de diferentes culturas, têm diferentes cos-
tumes e estão aprendendo a compartilhar. Os perso-
nagens de “Iguales y Diferentes” mostram que mesmo 
sendo tão diferentes, os direitos são iguais para todos. 
Evitando o preconceito e a discriminação, eles desco-
brem que ninguém é deixado de fora do jogo. A série 
faz parte da faixa infantil chamada Paka Paka, do ca-
nal Encuentro.

TEMAS: comportamento; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 1º de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

13 peças com 1 minuto:

FICHA TÉCNICA
Produção: DOSVE
Distribuição: Canal Encuentro

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães 
e Fernanda Szuster

Imagine, Sonhe,  
Experimente
A vinheta de final de ano do Futura traz a criança 
como protagonista e convoca o telespectador a imagi-
nar, sonhar e experimentar. Utilizando a técnica liquid 
motion – intervenções videográficas que lembram os 
movimentos de um líquido –, uma pista de skate foi 
transformada em um verdadeiro parque de diversões. 
Enquanto um menino skatista faz as suas manobras, 
animações em desenho mostram o que há de fantásti-
co no imaginário infantil.

TEMA: institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 14 de dezembro
DURAÇÃO: 35 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção: Márcio Motokane
Produtoras Assistentes: Camila Campos e Juliana 
Oliveira
Assistentes de Direção: Herbert Cohn e Camila Campos
Pós-produtor: Aline Vieira
Roteiristas: Márcio Motokane, Herbert Cohn e Camila 
Campos
Videografismo: Herbert Cohn, Beatriz Barros, Jean 
Marc Billard, Caroline Vicente e Shayen Vorperian
Trilha Sonora: Felipe Zenicola – Rumori Desenho Sonoro
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Minha Família 
“Eu moro com minha mãe e meu irmão.” “Eu, com meu 
pai, sua namorada e o filho dela.” “Eu, com os meus 
avós.” “Eu moro com a mãe, o pai e, espero, com uma 
irmã mais nova.” Minha Família explora a vasta galáxia 
das famílias através dos olhos das crianças. Conflitos, 
relações, amor, brigas, amizade, enfim, tudo o que 
pode acontecer dentro de uma família é apresentado 
em cada capítulo, com animações do renomado artista 
Walter Tournier. Personagens e cenários criados com 
a técnica de stop motion se combinam com trilhas 
musicais, em uma ampla paleta de cores, melodias, e 
lugares. A série Minha Família faz parte da faixa infantil 
chamada Paka Paka, do Canal Encuentro.

TEMAS: comportamento; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 10 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

18 peças com 1 minuto e 50 segundos:

FICHA TÉCNICA
Direção: Javier Peraza
Produção: Tournier animation
Distribuição: Canal Encuentro

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Paolla Guimarães e Fernanda Szuster

Minuto Futura
Acompanhar a tendência de consumo de vídeos curtos 
e informativos em smartphones para serem acessados 
a qualquer hora, em qualquer lugar. Esta é a proposta 
do projeto Minuto Futura, desenvolvido pelo Departa-
mento de Jornalismo e Mídias Digitais do Futura. Trata-
-se de um convite ao público para fazer uma pausa de 
apenas 60 segundos e pensar com a gente sobre algo 
que esteja acontecendo no Brasil ou no mundo, sempre 
contextualizando os assuntos com serviços atualizados 
e dicas para consulta. Com edições diárias, o Minuto é 
o braço do Futura capaz de acompanhar de perto as 
principais notícias da semana e os temas mais relevan-
tes da atualidade. De forma ágil, dinâmica e com uma 
estética baseada em linguagem web, o Minuto Futura é 
ancorado por múltiplos perfis profissionais, como jor-
nalistas, consultores, estagiários e demais colabora-
dores do Futura que possam passar ao público uma 
pílula informativa, ou até mesmo de uma curiosidade 
contemporânea, que esteja na pauta do Canal. O pro-
jeto é veiculado primariamente na internet (Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram e site) e, 24 horas depois, 
na TV. Os vídeos são gravados diretamente da redação 
ou ainda em ambientes externos com uso de um acervo 
de fotojornalismo da Agência France Press para ilustra-
ção de conteúdos, assim como imagens das produções 
recentes e outros sites correlacionados às agendas em 
foco. Trilhas incidentais e videografismo complemen-
tam o ritmo do produto.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 23 de dezembro
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

335



CANAL FUTURA
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais:  
José Brito Cunha
Reportagem: Eliane Benício, Larissa Werneck, 
Cristiano Reclziegel e Gabriela Cunha
Produção: Luciana Souza, Denise Costa, Meri Mazzei, 
Márcio Rezende e Fabianna Amorim
Analistas de Mídias Digitais: Bruna Ventura 
e Rafaella Gil
Edição: Jorge Melo
Edição de Imagens: Angélica Bastos 
Estagiários: Pedro Lima, Erika Zordan, Stephanie 
Rodrigues, Maria Luiza Prata, Nadedja Calado, Felipe 
Rodrigues, Daniele Baptista e Branca Carrerette
Operadores de Câmera: Guilherme Chagas e Tiago 
Oliveira.
Operadores de Áudio: André Ramos  e Marcos Pereira
Assistente de Estúdio: Natasha Proença
Diretor de Imagens: Pierre Bayot
Videografismo: Herbert Cohn
Gerente de Produção e Conteúdo: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e 
Engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA 
SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO
Publicado originalmente em www.futura.org.br

agricultores que tiveram acesso a uma série de progra-
mas federais e da iniciativa privada e estão conseguindo 
se manter no campo e agregar valor ao negócio.

Outro ponto abordado é o crescimento da indústria 
cervejeira no país. A brasileira é a segunda maior do 
mundo, ficando atrás apenas da China – e à frente de 
países como Alemanha e Rússia. Apesar do mercado 
ser dominado por grandes companhias, as cervejarias 
artesanais cresceram 20% no último ano e são res-
ponsáveis por 17,5% dos empregos gerados em mais 
de 250 empreendimentos. A busca por novos sabores, 
com mais qualidade e variedade tem aumentado tanto 
que bares, restaurantes e até consumidores tem em-
preendido na área.

Futura Profissão & No Campo

Além da programação jornalística, os interessados em 
abrir seu próprio negócio podem se inspirar com as 
dicas e casos de sucesso do #ProjetoEmpreender. O 
programa mostra ideias que deram certo em diversas 
áreas e por pessoas de diferentes idades em todo o 
país. Um exemplo é a Luana Cavalcante, fundadora de 
uma marca de roupas sob medida para pessoas com 
deficiência, e o Natan Gorin, que criou um aplicativo que 
ajuda a gerenciar notas de provas.

Para quem está pensando em mudar de área ou ainda 
não escolheu uma carreira, o Futura Profissão mostra 
toda semana um curso técnico em nível médio ou supe-
riores de tecnologia. A segunda temporada da atração 
é conduzida pela apresentadora Flávia Espírito Santo e 
todos os episódios anteriores já estão disponíveis onli-
ne no Youtube e na página do programa.

Nessa mesma semana, no dia 17, estreia o programa No 
Campo, que mostra como o empreendedorismo rural é 
capaz de transformar histórias de vida? A série apresen-
ta trajetórias de superação, dicas e técnicas aplicadas 
por micro e pequenos produtores em suas propriedades

Entre 16 e 21 de novembro comemora-se a Semana 
Global do Empreendedorismo, movimento mundial 
que celebra a cultura empreendedora e capacita e ins-
pira quem quer empreender. São mais de 130 países 
envolvidos durante todo o mês e, em homenagem à 
data, o Futura preparou uma programação especial, a 
começar pelo Jornalismo. Confira:

Na quinta-feira, 19, o Conexão Futura abre espaço para 
falar sobre educação empreendedora. Como o de-
senvolvimento de ações focadas no empreendedoris-
mo nas escolas influencia os estudantes? Participam 
do bate-papo representantes do SEBRAE e da Junior 
Achiviement. Na terça-feira, 21, o Sala Debate aborda 
a educação no campo, enquanto o Jornal Futura fala 
sobre empreendedorismo no comércio online e empre-
endedorismo rural nos dias 16 (segunda) e 18 (quarta), 
respectivamente.

A primeira reportagem mostra como o empreendedo-
rismo virtual tem crescido pela sua facilidade de cria-
ção – mas dificuldade de manutenção. Segundo o Se-
brae, os três primeiros meses de vida de uma loja virtual 
no Brasil são cruciais para o futuro do empreendimen-
to e mais de 60% das lojas virtuais que são abertas no 
país fecham com menos de 1 ano de existência. Falta 
de planejamento e foco no mercado, improviso no de-
senvolvimento do negócio, falta de mão de obra e ex-
periência com ambiente virtual, falha no atendimento, 
divulgação ineficiente, falta de conhecimento do ne-
gócio em e-commerce, fraudes no pagamento on-line, 
falta de monitoramento, são as principais das causas 
do fechamento.

A segunda reportagem parte do censo demográfico, que 
mostra que o número de pessoas que moram em áre-
as rurais continua diminuindo no país, porém num ritmo 
menor do que na década anterior – nas regiões Norte e 
Centro-Oeste, porém, houve um aumento na população 
rural. No Centro Oeste, a equipe visitou cinco grupos de 
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No Campo
Como o empreendedorismo rural é capaz de 
transformar histórias de vida? No Campo é uma 
série de 10 interprogramas, com duração de 2 
minutos cada episódio, que apresenta trajetórias 
de superação, dicas e técnicas aplicadas por 
micro e pequenos produtores em suas proprie-
dades. A série é desenvolvida em parceria com o 
Canal Futura e o Sebrae.

 
TEMAS: agricultura; empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 17 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sebrae

10 peças com 2 minutos:

Leite – Eleusa e Wesley Meneses, Nova Olinda/TO
Eleusa e seu filho Wesley dividem as tarefas na produ-
ção leiteira. Na época da seca, as vacas emagreciam e 
não produziam muito leite pela falta de pasto. Até que 
Eleusa viajou para conhecer as soluções adotadas em 
outras propriedades. Voltou decidida a compartilhar o 
que aprendeu com a família e mudar o sistema de ges-
tão.

Leite – Francisco de Assis Medrado, Axixá do Tocan-
tins/TO
Francisco enfrentou o desafio de ser bem-sucedido na 
pecuária leiteira. No início, as vacas não se alimentavam 
adequadamente e produziam pouco leite. Francisco 
procurou, então, conhecimento tecnológico e passou a 
fazer inseminação artificial. Ele acredita que cada pro-
priedade, seja grande ou pequena, deve ser gerenciada 
como uma empresa. 

Hortaliças – Gilberto Benitez de Souza, Bataguaçu/MS
Gilberto migrou da pecuária leiteira para as hortaliças. 
No início, ele não tinha nenhum conhecimento técnico e 
aprendeu o que sabe após muita perseverança. Enfren-
tou doenças na plantação, visitou outras propriedades 
e buscou a orientação e o apoio de que precisava.

Maracujá – Jorge Elias da Silva, Ribas do Rio Pardo/MS
Jorge aprendeu a dar valor a um pedaço de terra e plan-
ta maracujá em sua pequena propriedade. No início, 
ele pagou um preço alto pela falta de experiência e co-
nhecimento técnico. Usou uma estrutura de bambu na 
plantação, que cedeu com uma ventania. Porém, Jorge 
não desistiu e buscou conhecimento para superar os 
problemas.

Peixes – Carlos Kazuo, Ilha Grande/RJ
Carlos Kazuo trabalha em fazenda peculiar, que fica em 
uma balsa próxima à costa litorânea. Ele é um maricultor 
dedicado a cultivar vieiras, espécie nativa da região, e um 
peixe de água salgada chamado bijupira. Para que o negó-
cio dê certo, ele precisa ficar de olho na qualidade da água 
e se planejar financeiramente ao longo do ano.
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Frutas – Claudino Avelino da Costa, Rio de Janeiro/RJ
Claudino e seu pai possuem uma plantação de caqui e 
banana orgânicos em um morro a quase 700 metros 
do nível do mar. Todos os dias ele recolhe as frutas 
com seu burro para vender nas feiras de orgânicos da 
cidade. A família cultiva produtos sem agrotóxico, quei-
madas ou derrubadas há muitas décadas. No Sebrae, 
Claudino se informou sobre associativismo, fez viagens 
e aprendeu métodos naturais de combate às pragas.

Agronegócio – Luciane Cunico Casagranda, São Mi-
guel do Oeste/SC
Luciane tem formação em agronegócio e especializa-
ção em Engenharia de Produção. Ela faz a gestão dos 
negócios da família – leite, suínos e cereais. Conquis-
tou o apoio e o entendimento de todos para aplicar um 
novo sistema de gestão com controle de custos, recei-
tas e lucratividade.

Agronegócio – João Batista Disegna, Caibi/SC
João Batista possui lavoura, aviário e conta com a ajuda 
do filho para tocar os negócios. Apesar de já ter ouvido 
falar em fluxo de caixa, nunca tinha colocado esse co-
nhecimento em prática. Ele se considera um empresá-
rio rural e tem orgulho disso.

Mudas Ornamentais – Manoel Vinagre, Macaíba/RN
Manoel é bancário aposentado que encontrou a tran-
quilidade desejada cultivando mudas ornamentais para 
jardins e condomínios residenciais. Começou com plan-
tas de reflorestamento, mas não tinha demanda para 
vendê-las. Manoel buscou se capacitar junto com os 
seus funcionários e hoje usa o computador para acom-
panhar as vendas, os custos e as despesas.

Peixes e Ovinos – Clauber Gama Lima, Apodi/RN
Clauber é filho de produtores rurais e se dedica a criar 
peixes e ovinos. Durante a estiagem, as ovelhas sofriam 
por falta de pasto, mas hoje o problema foi resolvido 
com um método de irrigação adequado. Ele acredita 
que as pequenas propriedades têm um papel importan-
te para diminuir a desigualdade social do País.

FICHA TÉCNICA
Direção e Edição: Rodrigo PonichiRoteiro: Pedro SalomãoProdução: Julyene Bertha FerréFotografia: Rodrigo Gonçalves de LimaTrilha Sonora: Felipe KramerProdutora: Plano Geral

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo: Marcio MotokaneCoordenadora de Conteúdo: Kitta EitlerCoordenadora de Produção: Joana LevyProdutoras Assistentes: Camila Campos e Juliana 

Ventura
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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O Que É, o Que É? – 
Animais
A série de interprogramas O Que É, o Que É? – Ani-
mais apresenta dez episódios que revelam ao público 
tecnologias que foram inspiradas em características 
biológicas de animais. Todos os episódios são basea-
dos em pesquisas do biólogo e professor de biologia 
Ney Mello, coautor e consultor da série, além de mem-
bro do Conselho de Educadores do Canal Futura. A 
narração é acompanhada visualmente por um trabalho 
de videografismo que compõe imagens de arquivo dos 
animais com imagens de computação gráfica para os 
aparatos tecnológicos. Esta é uma produção interna, 
realizada pela equipe do Canal Futura. 

TEMAS: biologia; ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 23 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

10 peças com 2 minutos:

Borboletas
As asas das borboletas têm centenas de escamas mi-
croscópicas. Algumas têm escamas com cores naturais 
e outras têm escamas que refletem a luz do ambiente, 
como fazem as borboletas morpho. Este efeito chama-
do iridescência separa a luz branca do Sol em vários 
tons de azul e inspirou o desenvolvimento tecnológico 
das telas dos tablets e leitores digitais, que refletem co-
res do ambiente sem gastar energia.

Tubarões
Os tubarões Makos são peixes que têm milhares de 
microescamas pelo corpo chamadas dentículos dérmi-
cos. Essas escamas têm desenhos que permitem que a 
água deslize muito mais fácil por seu corpo, tornando 
sua pele mais hidrodinâmica. A pele do tubarão Mako 
serviu de inspiração para a confecção dos tecidos das 
roupas de natação mais modernas, que aumentaram a 
velocidade do nado e reduziram o esforço dos atletas.

Tamarutacas
As tamarutacas são crustáceos marinhos que têm as 
pastas dianteiras parecidas com as de um louva-a-
-deus. Seu esqueleto é capaz de absorver o impacto de 
socos fortes e velozes sem sofrer danos porque é feito 
de fibras organizadas em camadas em espiral. Essa ca-
racterística serviu de inspiração para engenheiros que 
estão desenvolvendo novos materiais para fuselagem 
dos aviões feitos de fibras de carbono em espiral.

Aranhas
As aranhas produzem dois tipos de fios para suas teias: 
um com cola e outro sem. Elas decoram onde podem 
andar para capturar suas presas sem ficarem gruda-
das. A aranha tegenaria doméstica também produz e 
espalha na teia substâncias fungicidas e bactericidas. 
Essas características inspiraram o desenvolvimento 
dos curativos modernos, que possuem substâncias que 
impedem infecções, ajudam na cicatrização e são bem 
menos grudentos.

Gatos
Os gatos conseguem enxergar usando só 15% da luz que 
os humanos precisam. Seus olhos possuem uma estru-
tura chamada tapetum lucidum, que absorve a luz que 
passa pela retina e a reflete de volta. Essa característica 
inspirou a criação da tecnologia simples conhecida como 
“olho de gato”, que consiste em dispositivos que absor-
vem a luz que passa por eles e a refletem de volta.

Martim-pescador
O martim-pescador é uma ave muito ágil que mergulha 
a 40 quilômetros por hora nos rios para pescar. O curio-
so é que esses mergulhos não fazem barulho e nem es-
palham água, tudo por conta do formato aerodinâmico 
do bico da ave. Esse formato serviu de modelo para os 
bicos dos trens-bala mais modernos, que se tornaram 
mais aerodinâmicos e mais velozes.

Baleias
As baleias jubarte pesam mais ou menos 40 toneladas 
e conseguem nadar a uma velocidade de 20 quilôme-
tros por hora. O segredo está nas grandes nadadeiras 
peitorais, que possuem ondulações chamadas tubércu-
los, que deixam a baleia mais estável. O mesmo prin-
cípio das ondulações foi adaptado para o formato das 
hélices das turbinas de vento, que se tornaram mais 
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silenciosas e conseguem aproveitar melhor o vento que 
passa por elas.

Pepino-do-mar
O pepino-do-mar tem uma característica única em 
todo o reino animal: sua massa muscular tem colágeno 
e microestruturas calcificadas, que permitem que seu 
corpo seja o mais flexível entre todos os animais. Essa 
característica inspirou o desenvolvimento dos novos 
implantes cerebrais, compostos de um material mais 
flexível e que se torna maleável em contato com a água.

Polvos
O polvo é um molusco capaz de mudar de forma e cor 
em poucos segundos. Isso só é possível porque ele tem 
três camadas de pele que, em conjunto, copiam as co-
res do ambiente a sua volta e o deixam camuflado. Essa 
técnica inspirou o desenvolvimento das roupas de ca-
muflagem mais modernas, que recriam os padrões das 
três camadas de pele do polvo para mudar de cor.

Besouro-da-namíbia
O besouro-da-namíbia vive no deserto de mesmo nome 
no sudeste da África e possui uma substância hidrofíli-
ca em sua carapaça, que puxa água da umidade do ar. 
Essa técnica simples e inteligente serviu de inspiração 
para a tecnologia chamada de “Banco de orvalho”, que 
utiliza substâncias hidrofílicas para transformar o vapor 
d’água em líquido nas regiões mais áridas do planeta.

FICHA TÉCNICA 
Argumento, Pesquisa e Narração: Ney Mello 
Direção: Márcio Motokane 
Assistente de Direção: Fábio Escovedo  
Roteiro: Ana Chaves de Melo  
Assistentes de Produção: Camila Campos 
e Juliana Oliveira
Edição/Animação: Herbert Cohn, Beatriz Barros 
e Jean Marc Billard 
Trilha Original: Fernando Moura 

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo: Marcio Motokane
Coordenadora de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: Ana Chaves
Produtoras Assistentes: Camila Campos  
e Juliana Ventura

Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia 
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Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Os Invisíveis
O maior pesadelo do jovem contemporâneo é ser invi-
sível. Transparente na família, entre os amigos, na es-
cola, nos relacionamentos e também nas redes sociais. 
A minissérie levanta a discussão sobre a visibilidade de 
forma divertida e cria motivação para um debate sobre 
ser popular, admirado, visitado e seguido entre os jo-
vens de hoje. Seus protagonistas invisíveis nos levam 
a pensar um pouco mais sobre a imagem que o jovem 
moderno tem de si mesmo e sobre como ele espera 
ser visto pelo mundo.

TEMAS: comportamento; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças, jovens e público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 29 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

5 peças entre 2 e 3 minutos:

FICHA TÉCNICA 
Direção: Humberto Avelar
Produção: Bruno Ribeiro
Roteiro: Humberto Avelar, Luiz Eduardo Ricon e Mar-
celo Salerno
Distribuição: Multirio

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de Aquisição: Anne Germano
Estagiárias: Fernanda Szuster, Marina Meireles e Pa-
olla Guimarães

Por um Novo 
Mundo 
Vive-se em um mundo puramente humano, onde a 
consciência é a única realidade transcendente. Com 
este pensamento, pretende-se divulgar histórias de 
pessoas comuns e anônimas que optaram por fazer 
alguma coisa no sentido de mudar a realidade à sua 
volta. Essas ações compreendem pequenas e impor-
tantes atitudes, como ser mais gentil, propagar a edu-
cação e incentivar a solidariedade, por exemplo. Assim 
surgiu o Por um Novo Mundo, que busca contribuir 
para um despertar da sociedade pelo viés da prática 
de boas ações, mostrando que nem tudo depende do 
poder público e que as pessoas podem e devem se 
envolver em iniciativas do bem, com o intuito de impri-
mir uma mudança em sua comunidade, rua ou escola. 
Dessa maneira, o interprograma reafirma a ideia de 
que qualquer pessoa, a partir do seu lugar no mundo, 
pode realizar alguma ação em busca de melhorias em 
seu entorno.

TEMAS: cidadania e democracia; comportamento
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 7 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: UCS TV

6 peças com 2 minutos:

Episódio 1
Mostra a ação de uma senhora que lê para cegos há 19 
anos, de forma totalmente gratuita e amorosa. A leitura 
inclui clássicos e poesia e busca mudar a consciência 
dessas pessoas com relação a elas mesmas.

Episódio 2
Mostra a ação de uma senhora que há 15 anos, de 
modo gratuito, decidiu transformar sua página numa 
rede social num espaço de denúncias a maus-tratos e 
adoção de animais abandonados. Nesses anos todos, 
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tem conseguido ajudar muitos animais e tornado lares 
mais felizes.

Episódio 3
Apresenta uma turma de faculdade de moda que no 
seu trabalho de fim de curso optou por fazer algo que 
tivesse algum impacto na sociedade. Assim, criaram, 
desenvolveram e confeccionaram vestidos para meni-
nas que iriam completar 15 anos e que eram moradoras 
de periferia, transformando seu sonho de fazer a festa 
dos 15 anos em realidade.

Episódio 4
Mostra a ação de duas amigas que se conheceram pe-
las redes sociais e decidiram distribuir roupas em cabi-
des durante o inverno, pelo centro da cidade de Caxias 
do Sul. A cada dois dias os cabides são reabastecidos 
de roupas. O objetivo é ajudar qualquer pessoa que por 
qualquer motivo esteja com frio naquele momento. 

Episódio 5
A ação de um rapper dentro de uma penitenciária com 
objetivo de permitir que os presos pudessem se expres-
sar através da música e da poesia.

Episódio 6
Por iniciativa da professora de uma escola de periferia, 
os alunos criaram campanhas de doação de brinque-
dos para crianças mais carentes que elas. Criaram um 
jingle, coletaram os brinquedos e transformaram o Na-
tal de 400 crianças em um dia mais feliz.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Adriana Antunes
Roteiro e Edição: Adriana Antunes e Marcos Camargo
Direção de Fotografia: Juares Franco
Operação de Áudio: Andrei Matté
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INCLUSÃO ONLINE: 5 FERRAMENTAS 
GRATUITAS PARA ACESSIBILIDADE DIGITAL
Publicado originalmente em www.futura.org.br

3. HeadMouse e Teclado Virtual
Permitem que pessoas com deficiência física acessem 
à internet e usem computadores. Os olhos controlam 
o mouse e o clique pode ser uma piscada ou um movi-
mento com a boca. As duas aplicações podem ser ins-
taladas em qualquer computador com webcam e foram 
desenvolvidas pela Indra, multinacional de tecnologia 
da informação com larga experiência na Europa e Amé-
rica Latina, em conjunto com a Fundação Adecco e a 
Universidade de Lleida, na Espanha. 

4. EyeWriter
O EyeWriter usa câmeras baratas e software de visão 
open-source para rastrear o movimento dos olhos e 
usá-los como comandos digitais. 

5. Be My Eyes
Que tal emprestar seus olhos? O recurso é uma espé-
cie de rede social, na qual voluntários de todo o mundo 
ajudam a descrever ambientes e objetos para pessoas 
com deficiência visual. O mais legal? Há mais voluntá-
rios que pessoas precisando de ajuda!

6. VoxAge*
Empresa brasileira especializada em soluções de rela-
cionamento com o cliente desenvolveu o VOS Reader, 
um leitor automático de documentos direcionado para 
empresas que atendam pessoas com deficiência visual.

*serviço pago

Com os avanços da tecnologia, cada vez mais aplicati-
vos são desenvolvidos para ampliar a independência e 
facilitar a vida de pessoas com deficiência. As inovações 
já estão no mercado e vão de aplicativos que leem o 
mundo para pessoas com deficiência visual a cadeiras 
de rodas com uma central de acessibilidade – que per-
mite cadeirantes identificarem rampas de acesso, ba-
nheiros e elevadores adaptados.

Beto Largman, nosso consultor em tecnologia, mostra 
cinco ferramentas online e gratuitas. Confira:

1. Configurações do telefone celular

Você sabia que o seu smartphone possui uma área de 
acessibilidade com múltiplas funções? Entre os recur-
sos estão a leitura de textos por ferramentas de voz, 
zoom de tela para pessoas com baixa visão, criar maior 
contraste e até conexão com aparelhos auditivos.

2. DOSVOX
O Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro criou em 1993 um sistema 
de computação para atender aos deficientes visuais. 
Com diversas atualizações e muito premiado, o siste-
ma operacional DOSVOX permite que pessoas cegas 
utilizem um computador comum para desempenhar 
tarefas, com nível alto de independência no estudo e 
no trabalho.
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Quer Saber? – 
Carreiras 
A série de 10 interprogramas Quer Saber? – Carreiras 
traz perguntas e respostas sobre empregabilidade e in-
serção profissional em que pessoas anônimas pergun-
tam e um especialista na temática responde. A ideia é 
contar com indivíduos de todas as idades que estejam 
cursando alguma formação do Senac e que desejem 
informações para uma melhor inserção no mercado de 
trabalho. As perguntas foram gravadas pelos próprios 
estudantes em um estilo parecido com o selfie, que 
tem se popularizado nas redes sociais. As respostas 
foram dadas pela gerente de carreira do Senac Ma-
riana Torres, que tirou as dúvidas dos estudantes de 
forma clara e sucinta. O conteúdo é ilustrado por ele-
mentos videográficos, trazendo dinamismo e apoiando 
a fixação das informações. 

TEMA: mercado de trabalho 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 27 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fecomércio RJ / Senac

12 peças com 2 minutos:

Currículo 
Entrevista de Emprego
Resposta de Emprego
Entrevista
Redes Sociais
Currículo sem Experiência
Coaching Marketing Pessoal
Mudança de Área
Comportamento no Trabalho
Roupas para Entrevista

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane
Assistente de Direção: Fabio Escovedo
Diretor de Fotografia e Edição: Carlos Ferreira
Trilha: Rodrigo Chuva Fernandes
Produção: Barbara Kahane
Produtora: Made for TV Produções Ltda

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Analista de Conteúdo: Nina Quiroga
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtores Assistentes: Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Saúde à Vontade
Série de 26 peças de curta duração procedente dos episódios da sé-
rie homônima, que aborda diferentes temas na área da saúde. Com 
formato bem-humorado e foco na prevenção, os apresentadores 
Guilherme Furtado e Sávio Moll mostram iniciativas espalhadas pelo 
Brasil que ajudam a promover saúde e qualidade de vida, além de 
histórias inspiradoras e desvenda, ainda, os principais mitos e verda-
des e responde às questões que as pessoas sempre quiseram saber 
sobre o assunto do dia. 

TEMA: saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 19 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIRO: Avon 

26 peças entre 2 e 3 minutos:

Saúde da Mama 

Saúde do Coração 

Saúde Mental 

Saúde no Envelhecimento 

Saúde Sexual 

Saúde Inclusiva 

Saúde e Diabetes 

Saúde na Gravidez 

Saúde Alimentar 

Saúde Integral 

Saúde da Pele 

Saúde nas Escolas 

Saúde dos Ossos e Músculos 

Saúde Respiratória 

Saúde e Violência Doméstica 

Saúde no Trabalho 

Saúde da Visão 

Saúde sem Drogas 

Saúde e Poluição 

Saúde sem Estresse 

Saúde Gastrointestinal 

Saúde em Casa 

Saúde dos Rins e da Próstata 

Saúde do Ouvido, Nariz e Garganta 

Saúde e Cosmetologia 

Saúde e Tecnologias 
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FICHA TÉCNICA
Consultoria Médica: Horacio Arruda Falcão
Direção-geral: Rodrigo Montenegro 
Produção Executiva: Mara Lobão
Direção: Marco Antonio De Carvalho
Direção de Fotografia: Guy Gonçalves
Direção de Arte: Laura Landau e Claudão Nascimento
Assistentes de Direção: Rachel Camara  
e Guilherme Lopes
Roteiro e Pesquisa: Erika Xavier e Adriana Oliveira
Coordenação de Produção: Renata Martins  
e Ive Gonçalves
Produção: Raphael Jacques
Figurino: Izabela Queiroz
Maquiagem: Rosa Bandeira
Operadores de Câmera: Alexandre Mizrahi, Vinicius 
Penelas e Phillip Correia
Técnico de Som: Rodrigo Ferreira
Assistente de Câmera: Yan Amarante
Edição: Bruno Villela, Leo Rozendo e Carol Garritano
Produtora: Panorâmica

AVON
Presidente da Avon Brasil: David Legher
Vice-presidente de Marketing da Avon Brasil:  
Marise Barroso
Vice-presidente de Marketing de Cosméticos da Avon 
Brasil: Ricardo Patrocínio
Diretor executivo do Instituto Avon: Lirio Cipriani
Diretora de Relações Governamentais da Avon Brasil: 
Maria Elisa Curcio
Gerente de Comunicação da Avon Brasil: Simone Cotta
Coordenadora de Comunicação da Avon Brasil:  
Miriam Scavone
Analista sênior de Relações Governamentais da Avon 
Brasil: Fernanda Cabrini
Analista sênior de Marketing da Avon Brasil: Miguel 
Marsicano
Assistente de Relações Governamentais e 
Comunicação da Avon Brasil: Elenice Ferreira

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Clarice Saliby
Coordenação de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: Kitta Eitler 
Produtores Assistentes: Bárbara Bergamaschi 
e Juliana Oliveira 
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Estréia do Afinando e a 

grande atração foi Fu-

lano de tal. O programa 

entrou no ar com o 

fulano e Erit exped 

quiatibus ni aut offici 

blandandebis santem 

es as dis eum

Como Será?
Responsabilidade social, conteúdo 
educativo, compromisso com a 
difusão do conhecimento e mobi-
lização de brasileiro de todo o País 
ganham forma no programa. Com 
apresentação de Sandra Annenberg, 
o programa traz uma linguagem 
leve e divertida com temas atuais 
para a população.

Futura Profissão
De volta à grade do Futura, a série Futura Profissão, que teve sua primeira 
temporada em 1998, mostra algumas das profissões dos técnicos da in-
dústria brasileira: desde técnicos em vestuário, alimentos, mecânica e até 
construção de navios. O programa mostra 18 ocupações em 6 estados do 
País. Além de conhecer a rotina dos técnicos, é apresentada a história da 
profissão, salários, possibilidades de atuação e os centros de formação 
profissional, onde os futuros técnicos resolvem, na prática, situações que 
poderão encontrar no dia a dia do mercado de trabalho.

Experimentos Extraordinários
Experimentos Extraordinários é uma sitcom que acompanha a produção 
do Experimentos Extraordinários, um programa de TV sobre experiências, 
traquitanas e pegadinhas. Toda semana, Iberê Thenório e sua jovem equi-
pe — Camila, Guido, Laura e Frederico — têm que dar um jeito de colocar 
o programa no ar: escolher e executar os experimentos, escrever o roteiro, 
montar o estúdio e fazer a transmissão ao vivo. E, além disso, precisam lidar 
com os divertidos conflitos, problemas e desafios que surgem no dia a dia 
da emissora, na vida de cada um e na relação entre os membros da equipe.

20
14

DESTAQUES da programação
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Minha Rua
Série documental que retrata a relação de esportistas, morado-
res de periferias e favelas com a rua. A série é apresentada pelo 
ator Leandro Firmino, conhecido do grande público pelo perso-
nagem Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus. A cada episódio, 
o ator vai ao encontro de esportistas, que vão tentar ensiná-lo 
a praticar as diferentes modalidades esportivas. Ainda durante 
esses encontros, ele passa a conhecer a história de cada perso-
nagem e suas memórias afetivas, valorizando a lógica do tempo 
de cada lugar e, sobretudo, a relação com vizinhos e familiares.

#projetoempreender
Em 26 episódios de 30 minutos, a série mostra 78 
histórias de jovens empreendedores de todo o Brasil. 
Com múltiplos interesses, idades e áreas de atuação 
diversas, esses jovens, juntamente com seus amigos, 
familiares, mentores e parceiros, dividem com o público 
como surgiram seus projetos e como vem sendo o pro-
cesso de desenvolver os empreendimentos, revelando 
seus objetivos e obstáculos enfrentados. Mapeando 
personalidades ricas e sonhos ambiciosos num produ-
to altamente inspiracional, a série prova que o espírito 
empreendedor não tem idade, não demanda um talento 
nato e pode transformar o mundo.

Que Abuso É Esse?
Série baseada em uma narrativa de ficção em que três 
personagens – feitos em bonecos marionetes – convi-
vem e discutem sobre os principais temas relacionados 
ao abuso sexual. A professora Elvira, o agente de saúde 
Damião e a dona de casa e artesã Neusa, a menos in-
formada do trio, que vai “aprendendo” sobre o abuso no 
decorrer do episódio. O trio comenta sobre assuntos 
que servirão para “puxar” os temas. As histórias que 
os três conversam rendem flashbacks de experiências 
que viram ou que viveram. Estes flashbacks são reali-
zados com teatro de sombras, aproveitando apenas as 
silhuetas dos personagens. Além da dramaturgia com 
bonecos, a série tem depoimentos de especialistas e 
apresentação de dados em cartela, de forma a comple-
mentar e aprofundar a abordagem do conteúdo. 

Projeto Copa
Pela segunda vez, o Brasil foi o país-sede do maior evento esportivo ligado ao futebol: a Copa do Mundo. Os brasi-
leiros, que tradicionalmente param o País para acompanhar os jogos da seleção, estiveram envolvidos ativamente 
nessa grande festa popular. O futebol representa um forte aspecto da nossa cultura, sendo também um importan-
te elemento de aproximação entre as classes sociais. Pensando nisso, o Canal Futura entrou em campo para par-
ticipar dessa grande celebração, enfatizando o viés cultural e educacional do esporte que arrasta multidões pelo 
mundo todo. Além de alguns programas de linha “embalados” pela temática do futebol, a Gerência de Conteúdo e 
Mídias Digitais criou peças inéditas que também podem ser aproveitadas por educadores em sala de aula e em di-
ferentes disciplinas, porque trabalham com aspectos geográficos, históricos, língua portuguesa e comportamento. 
Conhecendo os Países da Copa, Super Mestre, Ouviram do Ipiranga, Copa na Escola, Lugar de Mulher é no Grama-
do e Copinha fazem parte da série especial.

Conhecendo os Presidentes do Brasil
Conhecer a própria história é fundamental para compreender a situação atual, 

cobrar soluções para os problemas do presente e votar com consciência. Pen-

sando nisso, o Canal Futura criou a série Conhecendo os Presidentes do Brasil, 

que traz os perfis de todos os nossos ex-presidentes, de Deodoro da Fonseca 

a Lula. Cada interprograma – com duração entre 1’30 e 3’ – conta com charges 

para retratar os acontecimentos marcantes do governo em questão. Idealizada 

pela Gerência de Conteúdo e Mídias Digitais, a série trabalha com desenhos no 

estilo draw my life, com o traço do chargista Zé Dassilva sendo desenvolvido em 

frente à câmera enquanto o locutor narra os fatos. 
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Ser Professor É Educar o Mundo
Dividida em 17 peças de curta duração, a campanha Ser Professor É Educar o Mundo é uma homenagem do Ca-
nal Futura a todos os educadores. Os depoimentos foram gravados com profissionais da educação – professo-
res, coordenadores pedagógicos e diretores escolares – que participaram do Bett Brasil Educar, evento que tem 
por objetivo o aperfeiçoamento profissional desse segmento, propiciando a ampliação e o compartilhamento 
de conhecimentos sobre recursos e práticas nas áreas de ensino e aprendizagem e de gestão educacional, visan-
do contribuir para acelerar a construção da educação de qualidade. O enfoque da campanha é apresentar casos 
de superação, de como o educador consegue agir na resolução de um problema e da importância desse pro-
fissional como transformador social. Em depoimentos emocionantes, histórias de como trabalhar com alunos 
autistas, os recursos utilizados para a inovação dentro e fora da sala de aula, as dificuldades de aprendizagem e 
o inconformismo desses educadores que fazem, através do seu ofício, a diferença na vida dos seus alunos.

17 peças entre 1 e 2 minutos:
Maria de Lourdes
Diretora escolar
Lagarto/SE
Albanita Gasparotto
Professora de Ensino Fundamental 1
Santos/SP
Itaiana Troiano
Coordenadora pedagógica
São Paulo/SP
Alessandra Torres
Coordenadora pedagógica
São Paulo/SP
Flávia Silva
Diretora escolar
São Paulo/SP
Marcos da Silveira
Coordenador Pedagógico
São Paulo – SP
Mariselma Batista
Pedagoga e psicopedagoga
São Paulo/SP 
Paula Furtado 
Professora de Novas Tecnologias 
São Paulo/SP
Regina Coeli
Professora de Português, Produção 
Textual e História
Fortaleza/CE
Roberta Gama
Pedagoga / Rio de Janeiro/RJ 

Vanessa Santana
Professora de Ensino Fundamental 1
Tabuão da Serra/SP
Débora Floriano
Professora de Ensino Fundamental 1 
Tabuão da Serra/SP
Claydes Araújo
Pedagoga
Santa Bárbara/MG 
Tatiane Santos
Diretora pedagógica
São Paulo/SP
Emanoela Azevedo
Professora de Ensino Infantil
São Paulo/SP
Joísa Abreu
Diretora pedagógica
Belo Horizonte/MG 
Tiago Aquilano
Coordenador pedagógico
São Paulo/SP

FICHA TÉCNICA 
Direção e Gravação (depoimentos): 
Andréa Loureiro   
Produção e Edição (peças):  
André Libonati
Edição de Imagens: Fábio Augusto
Agradecimento: Bett Brasil Educar 

TEMAS: comportamento; escola
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 15 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
LICENCIAMENTO: liberado
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Você Faz a Diferença
mostrou como o Empretec, seminário sobre empre-
endedorismo do Sebrae, ajudou a dentista Keila a de-
senvolver uma microempresa de inovação tecnológica. 
Também na mesma cidade, o Programa Coordenação 
de Pais, da Fundação Itaú Social, por meio de uma 
parceria com o Programa Agentes da Educação da 
Secretaria de Educação de Salvador, passou uma me-
todologia de aproximação entre escola, pais e comuni-
dade com o objetivo de diminuir a evasão escolar nas 
escolas públicas da região. 

Já na cidade de Xambioá, no estado do Tocantins, as 
ações do Programa Redes, patrocinado pelo Instituto 
Votorantim em parceria com BNDES, mudou a realida-
de dos moradores, trazendo independência e melhoria 
para os processos de pesca e artesanato. 

Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a nossa equipe cobriu 
o Festival Sesc de Inverno 2015, que promoveu um 
movimento cultural na região com várias manifesta-
ções artísticas. Na capital carioca conhecemos o Curso 
Corujão da Firjan oferecidos para quem tem vontade 
demais de melhorar enquanto profissional da indústria 
e tempo de menos para estudar. 

Em Osasco, no estado de São Paulo, nossa equipe 
cobriu o Dia Nacional da Ação Voluntária da Funda-
ção Bradesco, um mutirão de serviços oferecidos às 
comunidades de todo o País. Em 2015, o Você Faz 
a Diferença registrou crescimento em sua produção, 
chegando a 400 peças veiculadas ao longo de 6 inter-
valos diários de segunda a quinta-feira e de sexta-feira 
a domingo, 5 intervalos. 

Nossas histórias são compartilhadas na TV e também 
em nosso canal exclusivo na internet (www.youtube.
com/vocefazadiferenca). Nas redes sociais do Canal 
Futura, o interprograma aprimorou suas estratégias 
– com publicações diárias no Twitter e semanais no 
Facebook – para ampliar as condições do público em 
conhecer e acessar os projetos registrados.

O interprograma Você Faz a Diferença é um espaço 
jornalístico de disseminação das boas práticas dos 
projetos estratégicos desenvolvidos ou apoiados pelos 
parceiros mantenedores do Canal Futura. Entre eles, 
ações de investimento social privado, educação formal 
e não formal, participação e organização social, infân-
cia e adolescência, juventude e família. São abordadas, 
também, temáticas sobre trabalho, empreendedoris-
mo, geração de renda, políticas públicas e inclusão, 
além de cultura, conservação ambiental, sustentabili-
dade, cadeias produtivas e saúde. 

O Você Faz a Diferença aprofunda e estreita o rela-
cionamento com os parceiros, marcando presença 
em eventos como entregas de prêmios, campeonatos 
esportivos, feiras de moda e festivais de cinema pro-
movidos por eles em todo o Brasil. 

Em São Paulo, nossa equipe cobriu a trajetória dos 
campeões da World Skills. Na maior competição de 
educação profissional do mundo, realizada pela CNI, 
o maior vencedor foi um brasileiro, e as equipes bra-
sileiras conseguiram o maior número de medalhas. 
Também em São Paulo, gravamos a terceira edição 
do debate Mitos e Fatos, uma iniciativa da TV Globo. 
Jornalistas, educadores e especialistas debateram os 
mitos e fatos sobre educação. 

Já no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto a nossa 
equipe mostrou como os cursos profissionalizantes da 
Fiesp mudaram a vida de muitos trabalhadores rurais 
da região.

Já na capital do Rio de Janeiro, a Fecomércio lançou o 
Mapa Estratégico do Comércio, que mostra os fato-
res-chave e os temas prioritários para o crescimento 
do setor do comércio de bens, serviços e turismo no 
estado do Rio de Janeiro.

Em Salvador, Bahia, a equipe do Você Faz a Diferença 
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FICHA TÉCNICA
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais:  
José Brito Cunha
Coordenadora de Marketing e Relacionamento: 
Lucinéia Batista 
Produção e Edição: Denise Costa 
Reportagem: Gabriela da Cunha
Estagiários: Leonardo Alcântara e Mayara Salles
Produtora Assistente: Fabianna Amorim
Gerente de Produção e Ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia 
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo

TEMAS: atualidades; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 30 segundos a 1 minuto e meio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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