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Mais do que guardar a memória da produção do 
Futura durante um ano inteiro de trabalho, este 
Anuário pretende também estruturar as ações 
que consolidam a imagem do Canal no Brasil e 
em outros países com os quais mantemos par-
cerias e coproduções, evidenciando o posicio-
namento conceitual e estratégico da instituição. 
Por isso mesmo, não se restringe ou se esgota 
no ano 2016. Pode e deve ser usado nos pró-
ximos 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 programa-
ção do Canal possam organizar videotecas que 
potencializem a vida útil de um produto, consi-
derando seu alcance pedagógico. Pretendemos 
mostrar aos nossos usuários aquilo que nos tor-
na únicos e singulares como produtores de TV 
e idealizadores de projetos educativos, sempre 
escolhendo conteúdos, abordagens e formatos 
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 impor-
tante ferramenta para grupos pertencentes à 
mobilização comunitária do Futura e também 
pode constituir-se em instrumento diário de 
consulta para nossas equipes de produtores, 
consultores, fornecedores e parceiros. Quere-
mos 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 da veiculação de 
programas e interprogramas de TV. Essas pro-
duções precisam ter ligação direta com a vida 
das pessoas, com seus anseios e demandas por 
conhecimento.

Organizado pela Gerência de Conteúdo, este 
documento contou com a imprescindível ajuda 
de todas as áreas do Futura, do Banco de Ima-
gens à Programação, passando pelos núcle-
os de Programa, Aquisições e Licenciamento, 
Mobilização, Jornalismo, Produção, Pesquisa, 
Videografismo, Mídias Digitais, Atendimento 
ao Telespectador, Desenvolvimento Institucio-
nal e Operações. Cada um pôde revelar o que 
produziu em 2016, compartilhar objetivos e 
resultados alcançados, ter uma dimensão em 
retrospectiva do que significou nosso trabalho 
institucional. Também pudemos vislumbrar o 
potencial educativo de nossas práticas, memo-
rizando-as, ordenando-as, dando tangibilidade 
aos nossos discursos e ações.

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

O Anuário apresenta informações sobre es-
treias de 2016 e ainda oferece pequenos artigos 
que apontam análises e tendências de nosso 
trabalho vislumbrando ações para 2017.

Sua estrutura cobre todas as produções e aqui-
sições inéditas, de janeiro a dezembro de 2016. 
Informamos ainda o ano de estreia da série no 
Futura e adicionamos a data da exibição da 
mais recente temporada produzida. Há sinop-
ses gerais dos episódios, duração, quantidade 
por temporada, indicação dos temas tratados, 
classificação indicativa, público-alvo, apresen-
tador(a) e elenco, perfil da consultoria pedagó-
gica, prêmios conquistados e ficha técnica.

Boa leitura!

COMO USAR

O ANUÁRIO DE

PROGRAMAÇÃO

2016
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Para concretizar uma missão de construir uma grade de programação que reflita o pluralismo e a 
riqueza cultural do Brasil, que faça sentido para seu público, que concorra para o fortalecimento 
da inclusão simbólica do brasileiro em nossas produções e que apresente temas e abordagens 
relevantes para apoiar nossos telespectadores no enfrentamento de seus problemas cotidianos, o 
Futura se baseia em algumas ações estratégicas que ajudam a tornar visível seu trabalho de forma-
ção 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 2016 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 rea-
lizada em 2016 e que colaborou diretamente para a produção daquele programa ou interprograma 
em especial.

OS VALORES

E A MISSÃO

DO

FUTURA

FORNECEDORES SOCIAIS

Este ícone representa todas as ações de in-
clusão social em programas, interprogramas e 
ações educativas do Futura para as quais or-
ganizações não governamentais, redes comu-
nitárias e jovens participantes de projetos de 
produção audiovisual tenham contribuído com 
seu trabalho, de forma remunerada, na reali-
zação do produto. Neste item podemos ter re-
alização de matérias, produção de cenário, tri-
lha sonora, figurino, produção ou idealização 
do produto. Esta estratégia contribui para que 
o Futura amplie seu universo de fornecedores 
e colabore com a geração de renda de grupos 
de baixo poder aquisitivo, além de valorizar um 
conjunto de profissionais que muitas vezes en-
contra dificuldades para entrar no mercado de 
trabalho formal.

COLABORAÇÃO DE UNIVERSIDADES 
PARCEIRAS

Este ícone se refere a todas as ações de produ-
ção de programas e interprogramas, matérias, 
reportagens, povo-fala, projetos de rede, conta-
to com professores e alunos das universidades 
parceiras do Futura que foram incorporadas ao 
produto de linha do Canal. 

AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Este ícone se refere às atividades desenvolvidas 
pela área de Mobilização Comunitária do Futura, 
desenvolvendo ações relacionadas à programa-
ção do Canal, tais como a utilização pedagógica 
de programas nas instituições parceiras, a ela-
boração de projetos temáticos interdisciplinares 
a partir das séries de televisão, a distribuição de 
conteúdos complementares aos programas, a 
sugestão de personagens entrevistados, pau-
tas, conteúdos e consultores a partir da rede 
da Audiência Compartilhada do Futura, além de 
avaliação qualitativa da produção.
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FÓRUNS TEMÁTICOS

Este ícone se refere à organização de fóruns te-
máticos prévios para a produção de programas 
do Futura com o objetivo de levantar temas, 
abordagens, sugestões de entrevistados e ca-
sos exemplares a serem abordados em séries 
que estão em produção. Procuramos organizar 
grupos diversificados e consistentes de profis-
sionais que possam trazer contribuições rele-
vantes para a nossa grade de programação, tais 
como pesquisadores de universidades e centros 
de estudos e pesquisas, educadores, profissio-
nais de diferentes áreas, agentes comunitários, 
produtores culturais, assim como pessoas re-
presentativas do que chamamos “público-alvo” 
do programa, organizando um panorama de te-
mas e demandas que são fortemente conside-
rados na elaboração dos programas.

FUTURA NO YOUTUBE

Este selo representa todo o material licenciado 
que está disponível no canal do Futura no You-
Tube. Programas, interprogramas, campanhas 
e vídeos institucionais podem ser acessados 
através do link: youtube.com/canalfutura

FUTURAPLAY

Este ícone se refere a todo programa que es-
teja no Futura Play. É uma plataforma gratui-
ta para consumo de vídeos sob demanda e 
acompanhamento simultâneo do sinal da TV 
a partir de dispositivos móveis e desktops com 
acesso à internet. Livre de login ou cadastro, o 
futuraplay.org  já possui mais de 1000 vídeos 
e 70 títulos de programas. É o Futura quando 
e onde você quiser.

PARCERIAS INTERNACIONAIS

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

PITCHING

Este selo representa todo programa, série ou 
documentário realizado em coprodução com o 
Futura, através da seleção de novos projetos. 
Programas como O Bom Jeitinho Brasileiro, 
Chegados e Estação Saúde foram escolhidos 
nos editais para séries. Em 2010, numa edição 
intitulada Pitching Social, foram vencedores os 
projetos Momento Arrá e Pegada Ecológica. O 
Doc Futura, seleção para documentários de 52 
minutos, já teve sete edições. Em 2011 (Leva), 
2012 (Armados), 2013 (De Volta), 2014 (Escola 
das Águas), 2015 (Levante), 2016 (Não Saia Hoje) 
e #euvocêtodasnós e Ouvidores de Vozes, a se-
rem exibidos em 2017. 
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O ano de 2016 foi de transformações e muito 
trabalho para construir um Futura ainda melhor. 
Cheguei ao Canal quando ele tinha apenas um 
ano e meio de vida, uma “criança” com todo o 
potencial para crescer. Porém, mesmo tão jo-
vem, já tinha seu DNA bem definido: atuação em 
rede, por meio de parcerias, aliada à mobilização 
comunitária e ao objetivo de fazer do audiovisu-
al uma ferramenta para a transformação social. 
O que fizemos até agora foi expandir essas dire-
trizes, dando cada vez mais sentido a todo o tra-
balho realizado e ao principal diferencial do Fu-
tura: a capacidade de se articular com grandes 
parceiros para realizar ações educativas basea-
das no audiovisual e na mobilização presencial.

Muito me encanta esse ineditismo do Futura. É 
um canal aliado do Brasil e dos brasileiros na-
quilo que eles têm de melhor, que entende os 
ativos do País e trabalha com eles. O Futura 
opera numa ótica quase utópica, percebe valores 
e características que nos permitem sonhar em 
fazermos a diferença no mundo, em contribuir 
de forma diferente. Ao mesmo tempo, fornece 
conteúdo de educação de qualidade, equipando 
a população com instrumentos para o desenvol-
vimento pessoal e social.

Em 2016 nossas ações visaram a aperfeiçoar a 
interface do Futura com o público. Para isso, nos 
tornamos mais presentes no ambiente digital 
com o Futuraplay.org. É uma plataforma que de-
mocratiza ainda mais o acesso aos nossos con-
teúdos e o torna disponível em todas as telas, 
a qualquer hora – o que facilita, por exemplo, o 
uso dos programas do Canal em salas de aulas e 

projetos sociais.

O ano também representou um fechamento de 
ciclo e o início de outro. Deixo a direção do Futu-
ra, experiência que me proporcionou inúmeros e 
incríveis momentos. O Canal passa a ser lidera-
do por alguém que conhece profundamente sua 
natureza e está conosco há 10 anos: João Ale-
gria. Para apresentá-lo, voltei aos meus tempos 
de repórter e fizemos uma entrevista para contar 
um pouco da nossa trajetória e dos muitos pla-
nos. Vêm ótimas novidades por aí e vamos con-
tar para vocês!

Lúcia Araújo: João, vamos ao começo de tudo. 
Como foi seu início no Futura?

João Alegria: Antes de começar a trabalhar efeti-
vamente no Futura, colaborei com a fase final do 
projeto do Canal, em meados de 1997, quando 
o canal estava começando a ir ao ar. Integrava 
um grupo de diretores e roteiristas que, naquela 
época, estava sendo convidado a trabalhar em 
programas de um canal que não existia. Já ima-
ginou? Esse foi o começo da minha história com 
o Futura. Um dos projetos que dirigi e de que as 
pessoas sempre lembram foi o Teca na TV. Ele 
ficou muitos anos na programação, passou por 
várias direções e produtores, mas fui eu que criei 
esse programa lá no início, quando o Canal esta-
va estreando. 

Em 2005, fui chamado para ocupar um cargo 
de supervisão artística. Foi uma surpresa para 
mim e aceitei de cara. Na época, eu estava ter-
minando meu doutorado em Educação, por isso, 
quando o convite apareceu, eu estava completa-

Renovar, inovar, transformar
Por Lúcia Araújo e João Alegria – Gerente-geral e Gerente-adjunto do Canal Futura
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mente contaminado por essa busca de formas 
de aplicar tecnologias nos produtos de comuni-
cação voltados para a educação.

LA: E agora, quais são as suas expectativas? 
Quais os planos para esta nova liderança?

JA: O Futura vem de uma fase longa e muito 
interessante sob a sua liderança, Lúcia. Você é 
uma liderança extremamente inspiradora, uma 
pessoa com muita informação e formação e que 
tem essa capacidade de perceber e de indicar 
movimentos interessantes de reposicionamento 
do Canal. Então, é até curioso a gente pensar: 
“Tá bom! E o Futura, agora? Para onde vai, ao 
completar 20 anos de existência?”. Eu acho que 
o grande movimento do Futura neste momento 
tem, por um lado, uma característica mais tec-
nológica, e, por outro lado, tem a ver com tudo o 
que aconteceu no campo da Comunicação nos 
últimos anos. Foram mudanças muito profundas 
e intensas. Mudanças de tecnologia, de hábitos e 
do público que consome informação e conteú-
do audiovisual. Além das mudanças nos equipa-
mentos através dos quais a gente tem acesso a 
esse tipo de conteúdo. Todas essas transforma-
ções trouxeram novas formas de trabalhar, de 
atuar e de pensar onde estamos.

Por isso, o Futura já começou um processo de 
transformação das bases tecnológicas em que 
atua: do analógico para o digital. O Futura ago-
ra é digital. Isso significa muito mais do que ter 
uma plataforma de consumo na internet, que é 
o Futuraplay.org. Significa reaprender como a 
gente pensa o nosso próprio trabalho, o nosso 
fazer dentro de uma matriz de pensamento di-
gital e contemporâneo. Então, esse é um grande 
desafio para onde o Futura caminha. Acho que 
a gente se coloca diante de uma oportunidade 
incrível para o Canal: um momento em que ele 
se reposiciona, passa a atuar fortemente numa 
matriz digital e renova a aliança com os parceiros 
– que são presentes e importantes. Tudo isso me 
enche de expectativa.

LA: Daqui para frente, a missão é continuar 
dando sentido a tudo o que o Futura construiu, 
procurando sempre diferentes maneiras, dife-

rentes plataformas e estratégias. Eu vejo muito 
positivamente o futuro do Futura. Acho que está 
totalmente maduro para abraçar o que quiser 
abraçar. Assim como, quando eu entrei, a gente 
podia fazer dele o sonho que quisesse. Em 2016 
o Futura esteve voltado para o digital. A equipe 
percebe muito bem as oportunidades que as 
tecnologias digitais trazem e criam novos proje-
tos, inclusive de mobilização digital. Você citou o 
Futuraplay.org. Conta um pouco mais sobre essa 
nova plataforma e dos planos para a área digital 
do Futura?

JA: O Futuraplay.org é uma excelente solução 
para que as pessoas possam ter acesso ao con-
teúdo Futura de maneira fácil de onde quer que 
elas estejam. É uma plataforma responsiva, que 
se adapta ao dispositivo que o público estiver 
usando – seja um celular, um tablet ou um com-
putador. Hoje, qualquer pessoa que queira assis-
tir ao Futura ao vivo, além de poder fazê-lo pela 
televisão, pode também fazê-lo pela internet, 
acessando o site de qualquer equipamento com 
internet do qual ele disponha. Lá o telespectador 
encontra uma extensa biblioteca de conteúdos 
do Futura que foi preparada para quem quer as-
sistir ao Futura no horário que mais desejar. O 
Futuraplay.org é também para quem pretende 
usar o Futura para enriquecer uma situação em 
sala de aula, para mobilizar pessoas num proje-
to social, num trabalho voluntário ou utilizar os 
conteúdos para seu autodesenvolvimento, para 
se formar...

Além disso, é importante lembrar do site, que 
passará por uma reformulação. Vamos focar nos 
diferenciais que o portal do Futura tem, como a 
oportunidade de fazer o download de um vídeo 
e levar consigo num pen drive para usá-lo em 
uma situação em que não haja internet. O aces-
so digital facilitado é imprescindível atualmente. 
Isso é bem importante para o público do Futura, 
que é formado por 2 milhões de educadores. No 
site também se encontra todo o material que o 
Canal produz, organizado em pacotes de conte-
údo. Então, nós vamos reorganizar e potencia-
lizar isso de maneira que o site acolha todos os 
materiais como se fossem maletas virtuais. A 

12



Maleta Futura é um projeto de muito sucesso do 
Canal, que distribui conteúdo de forma física, em 
pacotes temáticos, que vão numa maleta bonita 
e atrativa. Ela continuará existindo para além da 
internet. Estamos até preparando a Maleta Ju-
ventudes, que trata das juventudes brasileiras e 
dos seus maiores dilemas. Vamos voltar a reunir 
as Maletas Futura anteriores em um arranjo digi-
tal para que as pessoas possam acessar a Maleta 
Infância, a Maleta Saúde, a Maleta Beleza e ter 
todos os conteúdos desses projetos facilmente 
disponibilizados para usarem quando quiserem.

LA: Falando na Mobilização, esta é uma área do 
Futura que representa um grande diferencial do 
Canal enquanto TV voltada para a educação. É 
inédito o que o Futura fez e isso é maravilhoso. 
Estabelece um outro tipo de relacionamento, di-
ferente do que o público está acostumado, que é 
simplesmente assistir ao que a televisão lhes dá. 
A gente não faz isso: a gente propõe um diálogo. 
Além disso, o Futura apoia efetivamente insti-
tuições que atuam na transformação social. Os 
materiais, kits pedagógicos e as Maletas Futura 
que a gente entrega para as ONGs são físicos, 
eles existem. É como o projeto A Cor da Cultu-
ra. A exploração e o abuso sexual sempre foram 
mostrados na televisão na ótica da denúncia, e 
a gente conseguiu desenvolver um projeto que 
ajuda a identificar essas situações, ajuda o teles-
pectador a buscar ajuda não só para denunciar, 
mas também para tratar eventualmente uma ví-
tima. Para 2017, João, quais são as novidades na 
área da Mobilização?

JA: A Mobilização Comunitária continuará sendo 
presencial e mobilizando pessoas concretamen-
te. Em 2017 a área vai se expandir para o digital 
com vários projetos de mobilização em diferen-
tes frentes. Vamos manter o Conselho de Edu-
cadores do Futura no Facebook, que já conta 
com mais de 7 mil membros, e vamos criar um 
novo Conselho de Jovens. Além disso, buscare-
mos atuar ao redor de causas sociais na internet 
e nas redes sociais. Temos estudado a possibi-
lidade de nos juntarmos a outras organizações 
para fortalecer, por exemplo, iniciativas de crow-
dfounding, investindo publicamente em projetos 

de outras organizações, mobilizando pessoas e 
reforçando elos. A partir de 2017 a área de Mobi-
lização Comunitária trabalhará não só com sua 
equipe própria, mas em parceria com grandes 
atores no País, com grandes organizações bra-
sileiras que atuam neste setor para que certos 
projetos tenham ainda um alcance muito maior 
do que hoje. Resumindo, a área terá essas três 
características: será a mesma Mobilização de 
sempre, ganhará uma grande atividade em mo-
bilização digital e vai multiplicar as suas ações na 
medida em que, além da equipe própria, também 
se articule com grandes agentes mobilizadores 
nacionais para implementar novos projetos.

LA: Estar todos esses anos com o Futura foi 
como criar um filho, que agora está amadureci-
do. Acredito que o Futura está muito bem instru-
mentalizado para tudo o que se sonha para ele a 
partir de agora. Está formado e tem recursos su-
ficientes para fazer o que quiser e abraçar qual-
quer desafio. Temos uma equipe maravilhosa e 
agora quero assistir a todas essas novidades que 
vêm por aí, quero ser telespectadora de todo o 
sucesso do Canal daqui para frente. Para você, 
João, qual a principal conquista do Futura até o 
momento?

JA: Acho que o Futura passou por uma experi-
ência que poucos canais de televisão passam. 
Quando você cria um canal, você tenta dar a 
ele uma cara, constrói uma identidade, e é isso 
que vai permitir que ele seja colocado num cer-
to lugar no universo dos canais existentes. Essa 
identidade vai ser utilizada para entrar em con-
tato com o público. O Futura é um projeto de 
comunicação que, quando você olha para ele, 
você o reconhece. E reconhece porque ele tem 
um estilo, uma característica de linguagem, uma 
característica conceitual de conteúdo, um jeito 
de falar das coisas. Ele está organizado ao redor 
de um conjunto de causas e valores que geral-
mente não estão tão presentes em outros proje-
tos de comunicação. Então, o Futura foi conso-
lidando, efetivamente, uma identidade. Eu acho 
que o grande legado desses 20 anos é o que o 
Canal Futura é. E isso é tão forte que, ao longo 
de 2016, a gente fez um exercício de reposicio-
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namento, de revisão da marca, e por mais que 
a gente tentasse trazer inovações no logotipo, 
por exemplo, percebemos que o logo tem tanto 
valor, se firmou tanto na sua identidade, que ele 
não podia ser mexido.

Então, para mim, a grande conquista do Futura 
na sua trajetória até aqui foi ter sido capaz de 
produzir uma identidade que o coloca em outro 
patamar de projeto de comunicação. Um pata-
mar no qual poucos projetos chegam.

LA: Tivemos grandes realizações em conjunto. 
Um exemplo é o Geração Futura, que sempre 
foi muito emocionante, porque representa esse 
diferencial do Futura: o fazer junto com a audiên-
cia, fazer televisão com jovens, com ONGs, com 
uma enorme rede de parceiros. Isso é umas das 
coisas que mais me encantam no Futura. O que 
mais encanta você no Futura?

JA: O Futura sempre teve uma capacidade muito 
grande de se reinventar, o que torna a dinâmi-
ca interna muito interessante. Não temos uma 
equipe muito grande, e as pessoas que fazem 
parte do Canal são geralmente envolvidas por 
todos esses processos de mudança que o Canal 
vive. O Futura é uma oportunidade única de po-
der fazer um tipo de comunicação de interesse 
público, de contribuir diretamente com a dinâmi-
ca da sociedade, de querer se envolver, de querer 
participar, de querer contribuir, no nosso caso, 
com a educação. Contribuir para a educação é 
uma forma de transformar a vida das pessoas. 
Então, tudo isso é muito interessante e é real-
mente único para mim.

LA: Muitos programas me marcaram durante to-
dos os anos em que estive aqui no Futura. Um 
deles é o Um Pé de Quê?, que se mostra como 
um ótimo exemplo das características do Futu-
ra: ele cria encantamento pelo saber, relaciona 
diferentes campos do conhecimento e diferen-
tes personagens em um mesmo episódio – vai 
da História à Biologia, do especialista ao mateiro. 
Em 2016 também tivemos estreias marcantes, 
como o Destino: Educação – Escolas Inovadoras, 
que permite um olhar diferenciado para escolas 
e experiências em educação ao redor do mundo. 

E na programação de 2017, o que o público pode 
esperar?

JA: Desde 2016 a programação do Futura pas-
sa por uma revisão para deixar a grade ainda 
mais educativa e cultural, de caráter mais do-
cumental do que ficcional. Além disso, para se 
adequar às características do público do Futura, 
vamos reduzir paulatinamente a programação 
infantil e focar no jovem e no adulto. O ano de 
2017 é extremamente promissor. Além de reno-
var os títulos mais conhecidos, que são bastante 
vistos pelas pessoas – como o Conexão Futura, o 
Sala Debate, o Mundo.Doc, o Cine Conhecimen-
to e o Curtas –, teremos uma quantidade grande 
de projetos que vão contribuir muito para essa 
renovação de grade. Teremos uma nova tempo-
rada do Futura Profissão voltada para o universo 
profissional 4.0, com profissões do futuro, para 
que os nossos jovens construam melhor seus 
projetos de vida. Também estará na tela a segun-
da temporada do Turma da Robótica, que mos-
tra como a educação por meio de projetos faz 
com que os alunos cheguem até as disciplinas 
com mais vontade de aprender. Vamos estrear 
um programa novo chamado Show Mambembe, 
com literatura através da música, sobre a língua 
viva encarnada nas comunidades, que foi filma-
do em viagens por todo o Brasil, com apresenta-
ções públicas de bandas regionais.

Na área de documentários, falaremos sobre os 
dois anos do desastre de Mariana numa série 
sobre o Rio Doce, a partir do ponto de vista dos 
povos indígenas que habitam as margens do rio 
e que permitem uma aproximação do acidente 
de uma maneira muito holística, muito diferente 
do que a mídia tratou até agora. Também está 
prevista a série Sebastiana Quebra-Galho, que 
trata da mulher e da sua condição no mundo 
como um agente importante em todos os sen-
tidos. E ainda teremos uma nova temporada do 
aplaudido Um Pé de Quê?. Juntando tudo, o Fu-
tura já tem cerca de dez programas contratados 
que vão dar um gás extra à grade em 2017.

14



Há muitos anos o Futura coloca o pé na estrada 
tanto no Brasil como em outros países do mundo 
para entender melhor o que se passa no univer-
so da escola, seja dando voz aos seus principais 
atores – professores e alunos –, seja pela escuta 
atenta do trabalho de gestores e formuladores 
de políticas públicas, ou até aproximando-se 
da comunidade, percebendo em que medida se 
dá a participação dos pais e do entorno escolar. 
E também, claro, conhecendo o pensamento 
de especialistas e estudiosos da Educação. Todo 
esse processo de contar histórias sobre a escola 
na forma de produtos audiovisuais vem enrique-
cendo a maneira pela qual o Futura entende a 
Educação e contribui, a seu modo, para que mais 
e mais conteúdos de qualidade circulem pelas 
múltiplas telas em que se manifesta (TV, inter-
net, celular etc.). 

Começamos no ano de 2011, na série Destino: 
Educação, percorrendo países que tiveram exce-
lente performance no PISA, o exame internacional 
que mede a proficiência de alunos do final do En-
sino Fundamental em Leitura, Matemática e Ciên-
cias e contribui, com esses resultados de perfor-
mance comparada, para dar subsídios aos países 
para perceber suas lacunas e seus desafios e pro-
por alternativas de melhoria concreta. Assim, vi-
sitamos lugares tão distintos e fascinantes como 
Canadá, Xangai, Chile, Hong Kong, Coreia do Sul 
e Finlândia e aprendemos que o investimento sé-
rio em formação de professores, a valorização do 
magistério por meio de salários e carga horária 
dignos e o convite permanente para que pais e 
comunidades estabeleçam diálogo contínuo com 
a escola são medidas fundamentais para garantir 
a efetiva aprendizagem dos alunos. 

Mais adiante, em 2015, motivados por esse pai-
nel de excelentes experiências internacionais de 
Educação de qualidade, resolvemos, com a série 
Destino: Educação Brasil, fazer uma imersão em 
26 municípios bem avaliados pelo Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica) e pela 
Prova Brasil e que, portanto, tinham boas práti-
cas de Educação em escolas públicas do Ensino 
Fundamental para compartilhar. Lá fomos nós 
outra vez para a estrada, encontrando escolas 
simples, localizadas em pequenos municípios, 
com resultados excelentes, alunos felizes, co-
munidade comprometida e corpo docente or-
gulhoso de sua prática pedagógica. Com isso 
formamos um belo e inspirador panorama para 
a sociedade brasileira perceber o valor da Edu-
cação em todas as dimensões, inclusive as que 
extrapolam os muros da escola.

E finalmente, com essa série sobre escolas ino-
vadoras, o Futura aponta seu olhar para desco-
brir e se familiarizar com a escola do futuro que 
acontece no presente. E o pacote vem completo: 
uma série de TV em 13 capítulos acrescida desta 
publicação especial que tem o papel de dialogar 
com os principais conceitos trabalhados nos epi-
sódios, evidenciando os diferenciais que fazem 
destas escolas experiências pedagógicas disrup-
tivas e inspiradoras. Certamente essa foi uma das 
nossas grandes estreias de 2016: um sucesso de 
público com ótima acolhida pela comunidade de 
educadores de norte a sul do País! Nesse conjun-
to de conteúdos que moldou essa temporada de 
documentários, abordamos o que se entende por 
inovação na educação, falando da importância da 
arquitetura e dos espaços pedagógicos, do papel 
da personalização, da tutoria e do atendimento 

por DÉBORA 
GARCIA

Gerente de conteúdo
Uma aposta na força da linguagem 
audiovisual e no poder da inovação
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individual aos ritmos e necessidades de cada alu-
no, refletindo sobre o conceito de educação inte-
gral não como mero preenchimento de horários, 
mas como uma visão que entende o ser humano 
de forma ampla, além de propormos novas len-
tes para entendermos o papel da avaliação den-
tro de um contexto inovador. 

Esse projeto ambicioso que promove o diálogo 
de uma série de TV com uma publicação impres-
sa tem o desejo de abordar com coragem a esco-
la que habilita o aluno a lidar com destreza frente 
aos desafios do século XXI. Aquela que dialoga 
com sucesso com as novas tecnologias, sem 
medo de vê-las como uma ameaça, mas sobre-
tudo percebendo-as como aliadas no processo 
de ensino-aprendizagem. Uma escola que rompe 
com as barreiras clássicas de organização do es-
paço escolar, apostando na troca constante, nos 
espaços coletivos compartilhados, nos trajetos 
pedagógicos que consideram o ritmo e as neces-
sidades de aprendizagem particulares de cada 
aluno/aprendiz. Uma escola que admite que se 
aprende mais e melhor quando o conteúdo faz 
sentido naquele contexto, amplia horizontes, 
expande a compreensão de mundo e apresenta 
para o aluno dimensões que ele próprio desco-
nhecia como a capacidade de trabalhar em gru-
po, de resolver problemas e de pensar de forma 
diferente sobre uma mesma questão. Uma esco-
la que reconfigura o professor, colocando-o na 
posição de pesquisador, articulador e facilitador 
de processos de aprendizagem, exercendo papel 
fundamental de tutoria de alunos. Esses apren-
dizes também reconstroem seu papel na esco-
la: são mais autônomos, mais pró-ativos, mais 
corresponsáveis pelos seus percursos de apren-

dizagem, construindo e pavimentando coletiva-
mente seu caminho educativo. 

Conhecer escolas como o Projeto Âncora em São 
Paulo, a High Tech High nos Estados Unidos ou 
o Ørestad Gymnasium na Dinamarca, por exem-
plo, nos impressionou pela beleza dos espaços, 
pela felicidade dos alunos, pelo engajamento de 
professores e gestores, e também pela satisfa-
ção dos pais em ver seus filhos se desenvolve-
rem tanto, caminhando para uma aprendizagem 
plena de significados, de sentido. 

Sim, é possível apostar numa escola inovadora 
que acompanha a velocidade da própria socieda-
de, as mudanças profundas pelas quais o mundo 
contemporâneo vem passando nos últimos anos 
e ajuda, a seu modo, a criar soluções novas para 
desafiadores dilemas e problemas que se apre-
sentam a todos nós. 

Inovar não é um modismo, um mero ornamen-
to. É algo imperativo. Condição sem a qual di-
ficilmente avançaremos como cidadãos, como 
sociedade, como nação. Por essas razões, o 
Futura se orgulha em produzir a série Destino: 
Educação – Escolas Inovadoras e apresentar, 
juntamente com o SESI, para brasileiros de nor-
te a sul do País, um conjunto poderoso de do-
cumentários articulados com essa publicação 
especial que vão fazer com que cada telespec-
tador repense o papel da escola e acredite que 
há tantas formas inusitadas de aprender quan-
tas formas criativas de ensinar. E que há espaço 
para inovação sempre. 

Gostou desse conteúdo? Então, visite o www.
futuraplay.org e assista aos documentários na 
íntegra. Aposto que vai gostar e aprender muito! 
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ALMANAQUE 
SAÚDE

TEMA: saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: SESI Nacional 

A série Almanaque Saúde trata de forma infor-
mativa e descontraída de temas importantes 
para a saúde dos brasileiros. Seja recebendo 
um especialista em estúdio ou visitando em-
presas com projetos voltados para a promo-
ção da saúde dos trabalhadores, essa primei-
ra temporada com 25 episódios temáticos 
compartilha informações sobre alimentação, 
esportes, curiosidades sobre o funcionamen-
to do corpo humano, dando dicas práticas e 
saudáveis para serem incorporados no nosso 
dia a dia. Apresentação de Robson Santos e 
reportagens de Mariana Hein.

APRESENTADORES
Mariana Hein é atriz, diretora e apresentadora. 
Na TV Globo atuou em diversas novelas, como 
Malhação, Kubanacan, Um Anjo Caiu do Céu, as-
sim como nos programas Zorra Total e Garotas 
do Programa. Na mesma emissora apresentou o 
Vídeo Show entre 2004 e 2006. E tem no cur-
rículo a direção do espetáculo Roleta. Na Rede 
Record, atuou nas novelas Chamas da Vida e Ri-
beirão do Tempo.

Robson Santos é ator, formado em Artes Cêni-
cas pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) e 
em Jornalismo pela PUC-Rio. Como jornalista, 
estagiou na PUC-Rio Digital e na Rádio MEC, na 
função de repórter. Como ator, já fez participa-
ções em diversas produções na TV (novela Os 
Dez Mandamentos - Segunda Temporada e os 
seriados Cidade dos Homens e Santo Forte), no 
cinema (Cidade dos Homens - O Filme e Vai que 
Cola), no teatro (Auto da Compadecida) e em vá-
rias campanhas publicitárias.

Sinopses por episódio (25 x 26 minutos):

Qualidade de Vida – no ar em 22 de novembro
Qualidade de vida é fundamental para um dia 
a dia saudável. No trabalho ou no lar, ques-
tões como alimentação balanceada e prática 
de atividades físicas são indispensáveis para 
o bem-estar. A confiança entre trabalhador e 
empregador também é assunto do Almanaque 
Saúde, que discute esses temas em meio a re-
portagens, conversas com especialistas e qua-
dros informativos.

Drogas – no ar em 29 de novembro
O tema drogas muitas vezes é visto como um 
tabu dentro do ambiente de trabalho. O assunto, 
que também está intimamente ligado à vida pes-
soal, é abordado no episódio, com esclarecimen-
tos de especialistas, exemplos de projetos de 
prevenção dentro das empresas e informações 
sobre os efeitos físicos, mentais e sociais. O pro-
grama ainda aborda as consequências do uso de 
substâncias lícitas e ilícitas.

Cuidado Materno – no ar em 6 de dezembro
Requisitadas no mercado de trabalho e com pa-
pel predominante no núcleo familiar, mulheres 
enfrentam desafios de conciliar, com saúde, ma-
ternidade e vida profissional. O programa explora 
questões relevantes relacionadas a maternida-
de, amamentação, readaptação da funcionária 
ao ambiente de trabalho e, ainda, construção de 
vínculos em uma sociedade que não segue um 
único modelo familiar.

Direitos, Gêneros, Coletivos – no ar em 13 de 
dezembro 
Sexo biológico, identidade de gênero, orien-
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tação sexual... as questões de gênero 
estão cada vez mais em pauta, e a luta 
por um tratamento igualitário e respei-
to aos direitos passa do individual para 
o coletivo. O episódio aborda questões 
como diferenças encaradas por homens 
e mulheres no ambiente de trabalho, as-
sédios, relações profissionais e respeito 
às diferenças.

Estresse – no ar em 20 de dezembro
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, o estresse afeta aproximada-
mente 90% da população mundial. No 
Brasil, estima-se que 70% da população 
sofra com esse problema em diferen-
tes níveis, e este episódio se propõe a 
ajudar o trabalhador a lidar melhor com 
essa questão, propondo alternativas 
para reduzir seus níveis de estresse e 
viver com mais saúde.

Alimentação Saudável – no ar em 27 de 
dezembro
O programa traz informações sobre os 
tipos de alimentos que o corpo precisa 
para se manter em equilíbrio. Informa-
ções sobre como se alimentar bem den-
tro da rotina de trabalho e a importância 
de combater a obesidade são alguns 
dos assuntos abordados. Especialistas 
falam sobre os cuidados para evitar do-
enças decorrentes de uma dieta dese-
quilibrada. 

Sistema Digestivo – no ar em 3 de janei-
ro de 2017
Este episódio foca em questões impres-
cindíveis para todo o trabalhador: a par-

tir do funcionamento do sistema digesti-
vo, tópicos como saúde digestiva e estilo 
de vida, mastigação, alimentos, doenças 
como azia, gastrite e úlceras, além de 
danos causados por álcool, cigarro e es-
tresse, são abordados. O objetivo, como 
sempre, é proporcionar ao público mais 
informação e alternativas saudáveis.

Ergonomia – no ar em 10 de janeiro de 
2017
Lesões por Esforço Repetitivo (LER), Dis-
túrbios Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho (DORT) e dor nas costas têm 
sido frequentes entre os trabalhadores. 
Uso de computadores, má postura e ati-
vidades feitas de maneira incorreta são 
algumas das causas. A ergonomia surge 
para adaptar o ambiente de trabalho às 
características dos funcionários, garan-
tindo assim saúde e qualidade de vida.

Hipertensão – no ar em 17 de janeiro de 
2017
A hipertensão, popularmente conheci-
da como pressão alta, geralmente não 
apresenta sintomas. O episódio explica 
a importância de lidar com essa doença 
silenciosa, que pode atingir homens e 
mulheres de diferentes idades. Exames 
periódicos, alimentos que evitam e esti-
mulam a doença e os benefícios de se 
praticar atividade física são pautas des-
te programa.

Ouvidos – no ar em 24 de janeiro de 
2017
O episódio foca na saúde auditiva. Hi-

giene, perda auditiva, inflamações e exa-
mes periódicos são alguns dos temas 
abordados. O programa também mostra 
o exemplo de uma empresa que cuida da 
saúde dos seus funcionários por meio da 
utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual, os EPIs, além de receber em 
estúdio um especialista no assunto. 

Voluntariado – no ar em 31 de janeiro 
de 2017
A ciência comprova que “fazer o bem 
sem saber a quem” tem impactos posi-
tivos para o organismo e para a mente. 
O voluntariado traz bem-estar, tende 
a nos tornar mais satisfeitos e, conse-
quentemente, mais motivados no traba-
lho. O episódio foca no conceito de vo-
luntariado, diferentes opções de ações 
e, ainda, na relação entre empresas e 
trabalhadores engajados com o bem-
-estar social.

Ossos – no ar em 7 de fevereiro de 2017
Os ossos são componentes fundamen-
tais do nosso organismo, responsáveis 
por proteger órgãos, sustentar o corpo e 
apoiar músculos. Muita gente não sabe 
que o esqueleto é um tecido vivo e em 
reconstituição permanente, e que é pos-
sível cuidar da saúde óssea e prevenir 
problemas. Neste episódio, Almanaque 
Saúde convida o trabalhador a pensar 
nos ossos.

Diabetes – no ar em 14 de fevereiro de 
2017
O episódio fala sobre os diferentes ti-
pos de diabetes, sintomas, prevenção 
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e, também, orientações para melhorar a 
saúde de quem tem a doença. Alimen-
tação equilibrada, exercícios físicos e 
outras medidas são exploradas ao lon-
go da entrevista com especialista. Uma 
empresa mostra um programa de saúde 
que estimula os trabalhadores a adota-
rem hábitos saudáveis. 

Coração – no ar em 21 de fevereiro de 
2017
O episódio mostra hábitos que cuidam 
do coração. Entre eles, uma dieta balan-
ceada, com controle do nível de coles-
terol, diminuir o consumo de gordura e 
fritura, evitar cigarro e álcool e até co-
locar alegria e bom humor na rotina. O 
programa conta com especialistas que 
esclarecem dúvidas e o exemplo de uma 
empresa que cuida da saúde de seus 
funcionários.

Gripe, Dengue, Zika – no ar em 28 de 
fevereiro de 2017
Gripes, resfriados, dengue, zika, chikun-
gunya... A incidência dessas doenças na 
população vem aumentando nos últi-
mos tempos. Alguns sintomas são se-
melhantes e por vezes podem causar 
confusão na hora do diagnóstico. O pro-
grama traz especialistas para esclarecer 
dúvidas, dar informações e mostrar a 
importância de se cuidar dentro e fora 
de casa.

Transtornos Mentais – no ar em 8 de 
março de 2017
Transtornos mentais e comportamen-
tais afetam indivíduos de todas as ida-
des, profissões e camadas sociais. In-
felizmente, as vítimas de transtornos 
mentais ainda são muito estigmatiza-
das. Este programa aponta caminhos 
para o entendimento da questão. Espe-
cialista explica como lidar com a doen-

ça de maneira clara. Uma empresa dá o 
exemplo de como cuidar da saúde psi-
cológica de seus colaboradores.

Saúde Bucal – no ar em 15 de março de 
2017
Apesar de o Brasil ser o país com maior 
número de dentistas, muita gente não 
costuma visitar esse especialista com 
frequência. O episódio mostra que a 
melhor maneira de prevenir problemas 
bucais como cárie, gengivite e mau há-
lito, além da visita a um professional, 
é escovar os dentes pelo menos três 
vezes por dia. Uma empresa leva tra-
tamento para dentro do ambiente de 
trabalho.

Imunização – no ar em 22 de março de 
2017
Este episódio é voltado à imunização: 
associando a aplicação adequada de 
vacinas a hábitos saudáveis, o sistema 
imunológico torna-se apto a combater 
diversas patologias infecciosas, preve-
nindo que essas doenças aconteçam. 
O programa mostra como o sistema de 
defesas do corpo funciona, como pode-
mos fortalecê-lo, assim como as vacinas 
hoje disponíveis para a população.

Circulação – no ar em 29 de março de 
2017
O episódio de Almanaque Saúde mostra 
como funciona e quais cuidados os tra-
balhadores devem ter com a circulação. 
O programa mostra o caminho que o 
sangue faz no nosso corpo e como esse 
processo é importante para alimentar 
as células. Especialistas revelam a im-
portância de manter as artérias desobs-
truídas e como cuidar delas por meio de 
uma boa alimentação e atividades físi-
cas. E, ainda, as roupas que podem fazer 
mal para o sistema circulatório.

Joelhos – no ar em 5 de abril de 2017
Dor nos joelhos é a oitava maior causa 
de afastamentos por doenças de traba-
lho. No entanto, medidas simples como 
fortalecimento das pernas podem evi-
tar problemas como artroses, luxações 
e tendinites. O programa mostra como 
cuidar da saúde da maior articulação do 
corpo humano e, ainda, o que o seden-
tarismo tem a ver com o estresse dos 
ossos da perna.

Olhos – no ar em 12 de abril de 2017
Os problemas de visão vão muito além 
da dificuldade de enxergar de perto ou 
de longe. Existem complicações que não 
têm sintomas no estágio inicial e, por 
isso, passam despercebidas. O episódio 
de Almanaque Saúde mostra quais são 
essas doenças. O programa também re-
vela alguns hábitos que fazem mal para 
os olhos, além da importância de cuidar 
da higiene ocular.

Pele – no ar em 19 de abril de 2017
Maior e mais pesado órgão do corpo hu-
mano, a pele é muito mais complexa do 
que se costuma pensar. Além de prote-
ger o organismo de ameaças externas 
físicas e biológicas, sendo fundamental 
para nossa imunidade, é o principal ór-
gão regulador da temperatura corporal, 
protegendo, ainda, da desidratação. Um 
especialista esclarece como manter a 
nossa pele saudável. 

Tendinites – no ar em 26 de abril de 
2017
Os índices de inflamações como tendi-
nites e bursites aumentaram em todas 
as faixas etárias nos últimos anos. As fa-
cilidades tecnológicas e aparelhos como 
celular, smartphones e notebooks pas-
saram a influenciar a postura das pes-
soas. O episódio de Almanaque Saúde 
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mostra como aliar tecnologia ao bem-estar dos 
trabalhadores, por meio de entrevista com espe-
cialista, quadros e visita a uma empresa.

Sono – no ar em 3 de maio de 2017
Uma noite maldormida pode interferir no bem-
-estar e na produtividade do trabalhador duran-
te dias. Neste episódio, a qualidade do sono é o 
assunto principal. Para isso, o programa mostra 
como o relógio biológico do nosso corpo funcio-
na quando se está acordado ou dormindo. Do-
enças como insônia, dicas para dormir melhor e 
uma boa conversa com especialista fazem parte 
do programa.

Gestação – no ar em 17 de maio de 2017
O início de uma gestação abre uma nova fase 
na vida da mulher. Para cuidar da saúde tanto 
da mãe quanto do bebê, o programa fala sobre 
a importância do pré-natal, explica as etapas da 
gravidez, mostra os cuidados com a alimentação 
e dá dicas sobre a rotina de trabalho. Tudo isso 
com a orientação de especialistas no assunto.

FICHA TÉCNICA
Direção-Geral: Monica Monteiro
Produção Executiva: Luciana Pires
Direção: Otavio Chamorro, Tiago Vaz e Jackson 
Vilela
Roteiro: Renata Diniz e Isabela Alzuguir
Apresentador: Robson Santos
Repórter: Mariana Hein
Direção de Fotografia: Gerônimo Lessa e 
Mayangdi Inzaulgarat
Equipe de Fotografia: Diego Buratti e Billa Fran-
zoni
Pesquisa: Daniel Couri, Guilherme Kramer e Flá-
via Ilíada
Coordenação de Produção: Patrícia Monteiro, 
Felipe Favoreto e Rita Andrade
Equipe de Produção: Camila Torres, Alex Mes-
quita, Aline Aquino e Gabriel Estrela
Coordenação de Pós-Produção: Bruno Fleck

Edição e Finalização: Daniel Macacchero, Ma-
theus Sposito, André Ferreira, Daniel Prado, Edu 
Jung, Marcos do Vale, Dáwlo Silveira e Rafael 
Monteiro
Som: Gilvan de Castro, Jailson Lessa e Apolo 
Campos
Videografismo: Rhamay Lima, Marcus Kullher, 
Thiago Mendonça de Almeida, Pedro Corrêa, 
Romio Alencar, Renata Amado e Vinicius Correia
Trilha Sonora Original: OZ Studio

 
Confederação Nacional da Indústria – CNI
Serviço Social da Indústria – SESI Departa-
mento Nacional
Unidade de Qualidade de Vida

CANAL FUTURA
Coordenador de Projetos: Tatiana Milanez
Coordenador de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: Ana Chaves de Melo
Gerente de Mobilização e Produção: Ana Paula 
Brandão
Gerente de Conteúdo: Débora Garcia
Gerente de Distribuição: José Brito
Gerente Adjunto: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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Mazzaropi personificou o Jeca que todos conhe-
cemos. Amácio Mazzaropi, por outro lado, foi o 
cineasta e empreendedor à frente de seu tem-
po que reuniu muitas pessoas ao seu redor para 
concretizar seus projetos e sonhos. Esta não é 
mais uma história sobre Mazzaropi, mas sim o 
relato daqueles que conviveram com o artista e 
empresário que mudou a cara do cinema no Bra-
sil. Produzido pela Unitau, universidade parceira 
em Taubaté/SP.

FICHA TÉCNICA
Produção: Gabriela Camargo, Pamela Botelho e 
Pedro Almeida
Reportagem: Danilo Campos, Gabriela Camargo 
e Pedro Almeida
Roteiro: Ana Carolina Freitas, Pamela Botelho e 
Pedro Almeida
Cinegrafista: Adriano Barreto e Thiago Molina
Edição: Ana Carolina Freitas
Animação: Felipe Piccina
Estagiária: Camila Sanini
Diretor de Programação: Thiago Molina
Diretor Administrativo: Ednelson Prado
Reitor da Universidade de Taubaté: José Rui Ca-
margo

AMÁCIO 
MAZZAROPI  
POR TODOS

TEMAS: personalidades; vídeos e docu-
mentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 29 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
DURAÇÃO: 28 minutos 

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Láina Carvalho
Gerente de Mobilização e Articulação Comuni-
tária: Ana Paula Brandão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Enge-
nharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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AS MARGENS DO RIO AFUÁ –  
ESPECIAL MEIO AMBIENTE
Videodocumentário que retrata as mazelas da cidade de Afuá, 
localizada no extremo-norte do estado do Pará. Conhecida 
como “Veneza Marajoara”, a cidade é um paradoxo entre o or-
gulho dos seus moradores e as dificuldades que existem no 
local. Produzido pela PUC Campinas, universidade parceira.

TEMAS: ecologia e ecossistemas; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 10 de junho 
DURAÇÃO: 30 minutos 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção e Produção: Ana Carolina Pertille, Fernando Corilow, 
Igor Calil, Karina Danielle da Silva e Marília Gabriela Simão
Ano de produção: 2015
País de origem: Brasil
Distribuição: PUC Campinas

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Julia Barbosa
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária: Ana Pau-
la Brandão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

CAMAROTE.21
O programa mostra toda a diversidade cultural da Europa. 
A cada semana, é apresentada a cultura do século XXI: uma 
janela aberta para as novas tendências do mundo artístico. 
Camarote.21 também insere a cultura brasileira num contexto 
internacional, mostrando como movimentos artísticos genui-
namente brasileiros ganham ressonância ao entrar em con-
tato com a cena artística de outros países. Em 2016 foram 
exibidos 49 episódios.

TEMA: diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 2 de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

APRESENTADORA: Helena Wöhl Coelho é editora e apre-
sentadora do Camarote.21 desde 2014. Natural de Porto Ale-
gre, a jornalista formada pela UFRGS é mestre em Comuni-
cação Intercultural pela Universidade de Nice (França) e pela 
Universidade Europeia Viadrina (Alemanha). No Brasil, Helena 
trabalhou no Grupo RBS e na TVE-RS. Desde 2011 vive na 
Europa, onde passou também pelas redações da ONU e da 
televisão alemã ZDF.

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

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Juliana Oliveira 
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Sandro Barbeita
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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CANAL SAÚDE  
NA ESTRADA

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

TEMAS: cidadania e democracia; ecologia e 
ecossistemas; saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (8 x 26 minutos):

Taguatinga/Gama – no ar em 5 de janeiro 
Na Unidade Mista de Saúde de Taguatinga/DF, 
mostramos o trabalho diferenciado do CER II, 
Centro Especializado de Reabilitação. Uma es-
trutura desenvolvida para atender às peculiari-
dades e necessidades de pessoas com deficiên-
cias físicas e intelectuais na busca por autonomia 
e independência. Em Gama e Sobradinho, con-
ferimos como funciona a “Carreta da Mulher”, 
um programa itinerante de saúde do Distrito 
Federal, que vem suprir a grande demanda por 
exames clínicos no SUS. Com estrutura orga-
nizacional, recursos humanos e equipamentos, 
garante acesso fácil e rápido para diagnósticos, 
principalmente do câncer de mama.

Nossa Senhora do Livramento/Tupé – no ar em 
7 de janeiro 
Em Manaus, às margens do rio Negro, a comuni-
dade Nossa Senhora do Livramento é atendida 
de casa em casa pelo Dr. Sorriso. Odontólogo e 

sanitarista, Elves Guedes e sua equipe promo-
vem saúde bucal e atenção básica com muita 
energia e criatividade em parceria com a escola 
local e associação de moradores.

Curitiba/Cascavel – no ar em 12 de janeiro 
A Central Estadual de Transplantes do Paraná 
apresenta bom desempenho com a reorganiza-
ção dos sistemas de captação, ampliação do uso 
da frota aérea estadual para transporte, capa-
citação de profissionais, implantação de comis-
sões de procura nas macrorregiões e comissões 
intra-hospitalares além de campanhas de cons-
cientização da população. Fomos a Curitiba e a 
Cascavel para conhecer de perto como funcio-
na a rede de captação e transplante de órgãos 
que em quatro anos diminuiu pela metade a fila 
de espera. Nessas cidades ainda mostramos o 
Programa Farmácia do Paraná, uma ampla rede 
de assistência farmacêutica, administrada atra-
vés de consórcios, que contribui para o acesso e 
para o uso racional de medicamentos distribuí-
dos pelo SUS.

Guarapuava/Toledo – no ar em 14 de janeiro 
O Canal Saúde na Estrada participa do SIM Pa-
raná (Serviços Integrados de Saúde Mental), para 
pessoas com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas da região, com 
serviço ambulatorial, acolhimento e residencial 
temporário. Você vai conhecer casos de pesso-
as que estão dando a volta por cima graças ao 
serviço multiprofissional desenvolvido. Toledo, 
no oeste do Paraná, possui uma das Centrais de 
Especialidades do Paraná (CEP) que está con-
seguindo zerar filas de espera. Em parceria com 
o Ciscopar (Consórcio Intermunicipal de Saúde 

23



Costa Oeste do Paraná), o CEP inova não apenas 
na estrutura física, mas também no modelo de 
atenção, mais integrado com as ESFs locais.

João Pessoa/Paraíba – no ar em 19 de janeiro 
Na capital paraibana, mostramos serviços de 
saúde bem específicos que fazem a diferença na 
vida das pessoas. Os Centros de Práticas Inte-
grativas e Complementares (CPICs) são espaços 
dedicados à promoção do bem-estar físico e 
mental através de terapias como ioga, biodança, 
massagens, auriculoterapia, permacultura, entre 
outras, que se somam aos cuidados em atenção 
básica. Outro serviço diferenciado, considerado 
referência no País, é o Ambulatório de Travestis e 
Transexuais (TT) do Complexo Hospitalar de Do-
enças Infectocontagiosas Clementino Fraga, que 
oferece atendimento em diversas especialidades 
exclusivamente para cuidar da saúde integral da 
população LGBT, garantindo seus direitos e res-
peitando a diversidade.

Taboão da Serra/Campinas – no ar em 21 de ja-
neiro 
Oficinas de criatividade são estímulos para a 
reinserção social de cidadãos portadores de 
transtornos mentais em São Paulo. No Centro 
de Convivência e Cultura de Taboão da Serra, re-
gião metropolitana, o destaque é o CineCECO, 
uma oficina experimental de cinema, cujos fil-
mes produzidos pelos usuários já renderam prê-
mios em festivais de cinema pelo País. E na rede 
de saúde mental de Campinas, o Projeto Maluco 
Beleza, trabalho de resgate de cidadania que o 
Centro de Saúde Dr. Cândido Ferreira faz com 
seus usuários, envolve um ponto de cultura, uma 
rádio on-line na internet, um programa especial 
transmitido pela Rádio Educativa de Campinas e 
um jornal impresso.

São Paulo/São Paulo – no ar em 26 de janeiro 
No bairro Parelheiros, zona rural ao sul de São 
Paulo, você vai conhecer a Unidade de Saúde 
Indígena Verá Poty, que fica na Aldeia Tenondé 
Porã e atende a população de seis aldeias pau-
listas. É a primeira do País criada exclusivamen-
te para atender povos indígenas, respeitando os 
aspectos socioculturais relacionados à medicina 

tradicional indígena. No centro urbano da capital 
paulista, outro serviço especialmente dedicado 
à saúde indígena é o Ambulatório do Índio. Vin-
culado ao Hospital São Paulo e ao Projeto Xingu, 
da Fapesp, o ambulatório oferece todas as es-
pecialidades médicas de média e alta complexi-
dade. A rede conta ainda com a Casa de Apoio à 
Saúde do Índio, para acolhimento de quem che-
ga de outros lugares para tratamento.

Goiânia/Aracaju – no ar em 28 de janeiro 
Este programa acompanha, simultaneamente, a 
8ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás, em 
Goiânia, e a 6ª Confesa de Sergipe, em Aracaju. 
Organizadas pelos respectivos Conselhos Esta-
duais de Saúde, é a continuação do processo de 
mobilização que começou nas conferências dis-
tritais e municipais envolvendo gestores, traba-
lhadores, prestadores de serviço e usuários para 
definir as propostas e eleger os delegados que 
irão para a XV Conferência Nacional de Saúde 
onde serão discutidos os rumos do Sistema Úni-
co de Saúde para os próximos anos.
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CATAVENTO – 
TUDO AO SEU 

TEMPO TEMA: direitos humanos 
PÚBLICO-ALVO: jovens e adultos
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

“Trabalho” e “criança” são duas palavras que de-
veriam ser consideradas opostas dentro de uma 
mesma frase. Assim, pretende-se seguir com a 
estrutura do roteiro baseada em oposições, ou 
seja, mostrar através de comparações o que é o 
trabalho infantil, como ele deve ser combatido.

Com isso, cada episódio deverá esclarecer ao es-
pectador e trazê-lo para colaborar com o desafio 
de erradicar o trabalho infantil no Brasil.

Sinopses por episódio (7 x 13 minutos):

Chave de Mudança – no ar em 5 de dezembro
Este episódio mostra uma das principais dificul-
dades do combate ao trabalho infantil: a aceita-
ção cultural. Para isso, conhecemos jovens do 
semiárido mineiro que tiveram uma transforma-
ção ligada ao tema e tornaram-se multiplicado-
res. Além dos jovens que tomaram consciência 
de suas condições, conhecemos o trabalho do 
promotor Antônio, de Fortaleza, cuja história se 
liga ao combate à exploração da mão de obra de 
crianças e adolescentes. 

Mão na Massa – no ar em 6 de dezembro
O trabalho do adolescente só é permitido na 
condição de aprendiz, e dessa forma o jovem 
aprende de verdade! Em Codó, uma cidade paca-
ta do Maranhão, é muito frequente ver menores 
em condições de trabalho, como quebradores 
de coco ou batedores de pneus. Neste episódio, 
vamos entender quais são as formas legais do 

adolescente se tornar Jovem Aprendiz e como as 
empresas podem proporcionar um plano de car-
reira para esse futuro profissional.

Meninos Urbanos – no ar em 7 de dezembro 
“Meninos nas ruas da periferia de São Paulo jo-
gam bola. Não vemos rostos. As imagens andam 
pela cidade de São Paulo em busca de crianças 
em semáforos, crianças em risco...” O episódio 
conta com dados sobre a presença de crianças 
e adolescentes em trabalhos ligados ao crime, 
sobretudo nas grandes cidades.

Meninas de Casa – no ar em 8 de dezembro
213 mil crianças brasileiras estão em situação de 
trabalho infantil doméstico. 94% meninas, 70% 
são negras. No quarto episódio, nos deparamos 
com as “meninas de casa”, que são exploradas 
diariamente para cumprir com os deveres casei-
ros. Quais são os riscos e quais situações são en-
frentadas por essas meninas que deveriam estar 
brincando e não cuidando de lares.

História de Luta – no ar em 9 de dezembro
O que move alguém a trabalhar nesse combate? 
Quais as paixões? Militantes da causa comentam 
a respeito. Suas histórias, seus anos de batalha. 
Como lutaram e ainda lutam contra o trabalho 
infantil.

Carinho em Família – no ar em 12 de dezembro
A luta contra o trabalho infantil é diária e vem 
crescendo cada vez mais. Quando o trabalho en-
volve o crime, acaba envolvendo não só o jovem, 
mas toda a família. O episódio mostra que mui-
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tas crianças estão trabalhando por uma 
questão cultural, e por meio de sensibi-
lização das pessoas que estão em sua 
volta podemos mudar o futuro de cada 
uma dessas crianças. Vamos conhecer 
as mães sociais, esse belo projeto e em 
que elas influenciam no amanhã de cada 
menor de idade.

Liberdade – no ar em 13 de dezembro
Todo mundo tem como tarefa combater 
o trabalho infantil! Diferentes pessoas, 
com diferentes profissões e posições 
sociais, todos podem mudar a vida de 
uma criança evitando que ocorra a ex-
ploração infantil. Fecharemos a série 
como uma grande brincadeira, uma re-
capitulação de tudo que vimos, mas de 
maneira informal, divertida. Procurare-
mos o sorriso dos entrevistados, os mo-
mentos de descontração.

FICHA TÉCNICA 
Produção Executiva: Jefferson Paulino
Coordenação Executiva: Priscilla San-
tana
Direção: Andrea Pasquini
Direção Produção e Assistente de Dire-
ção: Fabiana Conway
Roteiro: Vitor Vilaverde
Direção de Fotografia: Allan Montrezol
Assistente e Operador de Câmera: Nil-
ton Ferreira
Produção: Jessica Lopes, Manu Abussafi 
e Barbara Ribas
Produção de Base: Cibele Gonsalves
Finalização de Cor e Videografismo: 
Jairo Rocha
Assistente de Fotografia e Loger: Edu-
ardo Bezerra 
Assistente de Fotografia: Lucas Rodri-
gues
Som Direto: Cesar Antunha, Guilherme 
Santos, Júlio Galasse e Felipe Dutra
Equipe de Montagem: Jefferson Paulino, 
Eduardo Bezerra, Selma Peres e Lean-
dro Prado
Finalização de Som e Trilha Sonora Ori-
ginal: Raphael Lupo
Consultoria Jurídica: Thais Badim
Consultoria de Produção: Tammy Weis
Consultoria de Roteiro: Carlos Cortez
Comercialização: Bruna Galvanese
Distribuição: Fundação Telefônica

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Juliana Oli-
veira
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís 
Duarte
Editor de Imagem: Sandro Barbeita
Gerente de Mobilização e Produção: 
Ana Paula Brandão
Gerente de Conteúdo: Débora Garcia
Gerente de Distribuição: José Brito
Gerente Adjunto: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

26



O programa abre espaço para as experi-
ências que dão certo, que transformam 
para melhor a vida das pessoas através 
do uso inteligente e sustentável dos re-
cursos naturais no Brasil e no mundo.

APRESENTADOR: André Trigueiro é 
jornalista e apresentador. Autor dos li-
vros Meio ambiente no século 21 e Mun-
do sustentável: abrindo espaço na mídia 
para um planeta em transformação.

Sinopses por episódio (20 x 22 minutos):

A Era dos Drones – no ar em 2 de feve-
reiro 
Saiba ainda de que maneira os drones 
já estão sendo usados para proteger o 
meio ambiente e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas.

Isopor: de Rejeitado a Lucrativo – no ar 
em 9 de fevereiro
Descoberto no século XIX, o poliestireno 
expandido, mais conhecido como isopor, 
se tornou popular após a Segunda Guerra 
Mundial. O material é da família dos plás-
ticos e mistura vários produtos químicos 
em sua composição. Leve e barato, ele 
tem alguns problemas: ninguém sabe ao 
certo quanto tempo leva para se decom-
por na natureza e não é um produto valo-
rizado no mercado de reciclagem.

Exploração de Gás de Xisto Preocupa 
Ambientalistas – no ar em 1º de março
A repórter Klara Duccini foi até a Pro-
víncia de Neuquén, na Argentina, para 

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

mostrar como funciona o fraturamen-
to hidráulico, também conhecido como 
fracking, que tanto preocupa os am-
bientalistas. Segundo eles, os produtos 
químicos, misturados com água e areia, 
bombeados para dentro da terra podem 
contaminar os lençóis freáticos.

Balanço Final COP-21 – no ar em 8 de 
março
O Cidades e Soluções fez um balanço final 
da COP-21 ao vivo, com Roberto Schaef-
fer, professor de planejamento energético 
da Coppe/UFRJ e cientista do IPCC, e Mar-
celo Furtado, diretor-executivo do Institu-
to Arapyaú, que foi diretor-executivo do 
Greenpeace no Brasil por 24 anos.

Lama Mariana – no ar em 15 de março
Veja os bastidores do navio-pesquisa 
da Marinha que está no litoral capixaba 
investigando os impactos da lama nos 
ecossistemas marinhos.

O Pensamento Urbano em Medellín – 
no ar em 22 de março
O repórter Pedro Bassan mostra por que 
as iniciativas da Colômbia que aumenta-
ram a qualidade de vida da população 
e ajudaram a reduzir drasticamente os 
índices de violência são reconhecidas 
mundialmente.

Maquiagem Verde no Brasil – Greenwa-
shing – no ar em 3 de maio
A pedido do Cidades e Soluções, a Pro-
teste, maior associação de consumido-
res da América Latina, realizou uma pes-
quisa para identificar irregularidades na 

rotulagem ambiental de produtos dispo-
níveis em algumas das principais redes 
de varejo do Brasil.

Maquiagem Verde na Europa – Gre-
enwashing – no ar em 10 de maio
O correspondente Pedro Vedova mos-
tra casos de maquiagem verde na Ale-
manha e como o problema é enfrentado 
na União Europeia. Por lá, o consumidor 
precisa comprovar que foi atingido pela 
propaganda enganosa e as companhias 
rivais também podem denunciar o gre-
enwashing, numa autorregulação do 
mercado.

Boto-Cinza e Orgânicos – no ar em 17 
de maio
Os botos-cinza estão sendo vítimas da 
pesca e de empreendimentos. Há pou-
co mais de um ano, eles entraram para 
a lista de espécies vulneráveis do Minis-
tério do Meio Ambiente e, oficialmente, 
correm risco de extinção.

Projeto Ver Bem – Ciclo Orgânico – no 
ar em 24 de maio
Projeto Ver Bem doa óculos para quem 
precisa, mas não tem condições de pa-
gar por um. Conheça também o trabalho 
de um jovem do Rio de Janeiro que resol-
veu montar um sistema de coleta domi-
ciliar para o lixo orgânico e, por meio da 
compostagem, transformar alimentos 
jogados fora em adubo. O Ciclo Orgâni-
co atende mais de 100 famílias.

Certificação da Madeira – no ar em 31 
de maio
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O programa foi até Rondônia acompa-
nhar de perto o que acontece em uma 
área de floresta pública cedida em regi-
me de concessão para a iniciativa priva-
da. No Acre, visitamos uma das primeiras 
cooperativas do Brasil que ganhou selo 
verde para explorar madeira certifica-
da na Amazônia. Ao todo, a FSC (Forest 
Stewardship Council) já certificou 7 mi-
lhões de hectares de florestas do Brasil.

Uma Paris Como Você Nunca Viu – no 
ar em 2 de agosto
O Cidades e Soluções mostra também 
como a Cidade Luz utiliza a água do Rio 
Sena para a limpeza das ruas históricas. 
Além disso, confira um passeio pelos 
subterrâneos da capital francesa, visi-
tando o Museu dos Esgotos.

Reciclagem de Bituca de Cigarros – no 
ar em 9 de agosto
Programa apresenta os bastidores da 
primeira usina de reciclagem de bitucas 
de cigarro do mundo, que fica em Voto-
rantim, São Paulo. Além de fazer a co-
leta seletiva de bitucas, com quase 900 
coletores espalhados pela região metro-
politana de Sorocaba, a fábrica transfor-
ma esse resíduo tóxico em material ce-
lulósico – usado como matéria-prima na 
produção de papel e papelão.

Mercado de Pizzas em São Paulo – no 
ar em 16 de agosto
O programa Cidades e Soluções mostra 
como o mercado de pizza está inves-
tindo em sustentabilidade e trocando o 
tradicional uso de madeira de eucalipto 
pelo briquete – pó de madeira compac-
tado, que antes era considerado resíduo 
nas serrarias. E, ainda, gera lucro para 
quem vende.

Conheça a Cultura do Consumo Cola-
borativo na Alemanha – no ar em 23 de 
agosto 
Saiba como a cultura do consumo co-
laborativo – que privilegia um consumo 
sustentável – está em alta na Alemanha. 
A comunidade virtual do “Free your stu-
ff” se multiplicou no país.

Uranium Film Festival – no ar em 8 de 
novembro
O Cidades e Soluções mostra os bas-
tidores do único festival de cinema do 
mundo inspirado na temática nuclear e 
promovido por brasileiros.

Reciclagem de Vidro e Madeira – no ar 
em 15 de novembro
Projeto que transforma vidro em obra 
de arte vira modelo em Bonito, no Mato 
Grosso do Sul. Apesar de ser 100% reci-
clável, o vidro não está sendo aproveita-
do como deveria. O Cidades e Soluções 
foi até Bonito mostrar um projeto que 
virou modelo, transformando vidro em 
diferentes produtos. Em Florianópolis, 
uma designer transforma pedaços de 
madeira em joias sustentáveis.

A Maior Usina Solar do Brasil – no ar em 
22 de novembro
Saiba quais são os novos dados da Em-
presa de Pesquisa Energética, do gover-
no federal, sobre o potencial de energia 
solar no Brasil. André Trigueiro participa 
de uma feira solar com novas tecnolo-
gias. Klara Duccini conhece em São Pau-
lo um cinema itinerante que funciona 
com energia solar. E o CinePedal, onde 
as pessoas precisam pedalar para gerar 
energia e fazer o telão funcionar.

O Legado Ambiental dos Jogos Rio 
2016 – no ar em 29 de novembro

O Cidades e Soluções fala do compro-
misso que recebeu menos atenção du-
rante todo o período de obras: o legado 
ambiental. Até hoje, as autoridades ain-
da lutam contra o lixo e o esgoto lan-
çados na Baía de Guanabara, palco de 
várias provas olímpicas. E qual é a real 
situação da baía hoje?

A Falta de Acessibilidade para os Por-
tadores de Deficiência – no ar em 6 de 
dezembro
Como é a vida dos deficientes ou pes-
soas com mobilidade reduzida na cida-
de-sede da primeira Paralimpíada da 
América do Sul? Veja quais são os pro-
blemas enfrentados por um cadeirante 
e uma deficiente visual nas ruas do Rio 
de Janeiro. Eles enfrentam situações que 
se repetem por todo o Brasil.
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O Futura em Destaque
O Canal Futura está sempre presente 
em congressos, simpósios e feiras no 
Brasil e no exterior. A intenção é levar 
a experiência do Canal e trocar conhe-
cimentos com novos agentes. Confira 
onde marcamos presença em 2016!

MARÇO
- Rio Content Market. Rio de Janeiro/RJ 
(Lúcia Araújo, João Alegria, Débora Gar-
cia, Ludmila Figueiredo, Joana Lev e Mar-
cio Motokane)
- Participação em grupo de trabalho do 
1º Encontro do Comitê Gestor da Agen-
da de Convergência 2016 – Secretaria 
dos Direitos Humanos. Brasília/DF (Pris-
cila Pereira)

ABRIL
- Skoll World Forum – Oxford, Inglaterra 
(Lúcia Araújo)
- Palestrante para o curso de Comu-
nicação e workshop para a TV Unitau. 
Taubaté/SP (Marcio Motokane)
- Participação em workshop da Reunião 
Nacional para promoção e monitora-
mento do ODS 5 (Promover a Igualdade 
de Gênero e Empoderar Meninas e Mu-
lheres). São Paulo/SP (Priscila Pereira)
- Congresso Internacional El Arbol de la 
Ciencia – palestra sobre o Geração Fu-
tura, a produção audiovisual científica 
e workshop de produção de vídeo para 
alunos da universidade. Gandía, Espa-
nha (Débora Garcia)

MAIO
- Good Pitch. Estocolmo, Suécia (Lúcia 
Araújo)
- IV Simpósio Internacional de Inovação 
em Mídias Interativas. Goiânia/GO (Ana 
Paula Brandão e Acácio Jacinto)

- Seminário alusivo ao Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes em Jaboa-
tão dos Guararapes. Jaboatão dos Gua-
rarapes/PE (Cinthia Sarinho)
- Seminário Fortalecimento da Rede de 
Proteção para o Enfrentamento à Vio-
lência Sexual contra Crianças e Adoles-
centes – realização Rede de Enfrenta-
mento à Violência Sexual de Crianças e 
Adolescentes em Pernambuco. Recife/
PE (Cinthia Sarinho) 
- Seminário Nacional O Enfrentamen-
to da Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes no Contexto das Novas 
Tecnologias de Comunicação e Informa-
ção e os Desafios Para a Promoção e a 
Proteção dos Direitos Sexuais, na Pers-
pectiva dos Direitos Humanos. Brasília/
DF (Cinthia Sarinho)
- Seminário de Elaboração, Implantação 
e Acompanhamento da Execução do 
Plano Municipal para Enfrentamento à 
Violência contra a Criança, o Adolescen-
te e a Juventude – participação no painel 
A Construção do Plano Municipal de En-
frentamento da Violência contra Crian-
ças e Adolescentes. Desafios e Alcances 
numa perspectiva integrada: Algumas 
Experiências setoriais de referência nos 
municípios brasileiros. Maceió/AL (Cin-
thia Sarinho)
- Participação em mesa do Seminário 
Olimpíadas Rio 2016: Jornada Pública 
Para o Turismo e o Sistema de Garan-
tia de Direitos Sobre o Enfrentamento à 
Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes. Rio de Janeiro/RJ (Priscila Pe-
reira)
- Semana Nacional de Combate ao Abu-
so e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes (Direito de Ser criança) e 
Semana Estadual do Bebê. Belém/PA 

(Melina Marcelino)
- II Semana da Criança e do Adolescen-
te – O Ministério Público na Garantia do 
Direito à Educação. Belém/PA (Melina 
Marcelino)

JUNHO
- Sunny Side of the DocApresentação 
do Canal Futura para o board de canais 
coprodutores da série Face to Face (par-
ceria NHK e TAL). La Rochelle, França.  
(Débora Garcia)
- Folkcom UEPB 2016. Campina Gran-
de/PB (Ana Paula Brandão)
- I Workshop Internacional sobre Educa-
ção Cidadã para Crianças e Adolescen-
tes. Brasília/DF (Ana Paula Brandão)
- Seminário Turismo Sustentável e Pro-
teção à Infância – Compartilhando Boas 
Práticas – participação como palestran-
te em mesa temática intitulada: Estra-
tégias de Enfrentamento à Violência 
Sexual Contra Crianças e Adolescentes 
– “A experiência do Projeto Crescer sem 
Violência – Canal Futura”. Recife/PE 
(Cinthia Sarinho)
- Encontro Temático Maleta Por Que 
Pobreza? Educação e Desigualdades – 
II Encontro Temático – Exploração do 
Trabalho Infantil: Desafios e Estratégias 
Para o Enfrentamento. Recife/PE (Cin-
thia Sarinho)
- Apresentação do Crescer Sem Violên-
cia nos encontros de formação do “Pro-
jeto Rio 2016: Olimpíadas dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes”. Rio de Ja-
neiro/RJ (Priscila Pereira)

JULHO
- Participação como jurada do Emmy 
Awards (categoria infanto-juvenil). Rio 
de Janeiro/RJ (Débora Garcia)
- DocMontevideo – Prêmios TAL e reu-
nião anual da TAL. Montevidéu, Uruguai 
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(Ludmila Figueiredo)
- I Seminário Educacional em Direitos 
Humanos – palestra sobre Educação e 
Desigualdades “Projeto Maleta Por que 
Pobreza?” – realização Núcleo de Direi-
tos Humanos da SEE de Jaboatão dos 
Guararapes/PE. Guararapes/PE (Cinthia 
Sarinho)
- Realização de workshop dentro da 
formação dos jovens voluntários do 
G.A.M.E. (Grupo de Apoio em Megaeven-
tos). Rio de Janeiro/RJ (Priscila Pereira)

AGOSTO
- Apresentação institucional no En-
contro de Boas-vindas aos Voluntários 
G.A.M.E. (Grupo de Apoio em Megaeven-
tos). Rio de Janeiro/RJ (Priscila Pereira)
- Palestra – Narrativa, Imagem e Som – 
Desafios e Tendências, na Unitau – 36ª 
Semana da Comunicação – SECOM. 
Taubaté/SP (Tulio Drumond)

SETEMBRO
- Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
das Instituições de Educação Superior 
Brasileiras. Ouro Preto/MG (Acácio Ja-
cinto e Vanessa Beco)
- Festival Visões Periféricas – Rio de Ja-
neiro/RJ (Ana Paula Brandão)
- Encontro Regional de Jornalismo – 
Conferência de abertura – Feevale. Novo 
Hamburgo/RS (Débora Garcia)
- Condução de grupo focal com educa-
dores. Recife e Jaboatão dos Guarara-
pes/PE (Débora Garcia)

OUTUBRO
- MIPCOM. Cannes, França (Lúcia Araújo 
e Ludmila Figueiredo)
- XIII Congreso de la Asociación Latino-
americana de Investigadores de la Co-
municación (ALAIC). Cidade do México, 
México (Ana Paula Brandão)
- VI Seminário Internacional Direitos Hu-
manos, Violência e Pobreza: a Situação 
de Crianças e Adolescentes na América 
Latina – Workshop Crescer Sem Vio-

lência: uma Intervenção de Prevenção 
e Enfrentamento às Violências Sexuais 
Contra Crianças e Adolescentes. Rio de 
Janeiro/RJ (Cinthia Sarinho e Priscila Pe-
reira)
- Apresentação de workshop/comunica-
ção oral durante o “VI Seminário Inter-
nacional, Direitos Humanos, Violência e 
Pobreza: a Situação de Crianças e Ado-
lescentes na América Latina Universida-
de do Estado Rio de Janeiro” – Uerj. Rio 
de Janeiro/RJ (Priscila Pereira)
- Seminário “Dialogando sobre estraté-
gias para o enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes”. 
Jaboatão dos Guararapes/PE (Cinthia 
Sarinho)

NOVEMBRO
- Congresso Fórum DCA de Pernambu-
co – “O Fortalecimento dos Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente 
– Incidência na Política de Atendimento”. 
Caruaru/PE (Cinthia Sarinho)
- Encontro de Formação em Direitos Se-
xuais de Crianças e Adolescentes LGBTI 
– realização Ecpat Brasil, Comitê Na-
cional de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes 
e Barraca da Amizade – representando 
a Rede de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes 
em Pernambuco. Brasília/DF (Cinthia 
Sarinho)
- Olimpíada do Conhecimento (CNI) 
2016 – lançamento do programa Turma 
da Robótica. Brasília/DF (João Alegria)
- Global Mil Week (Unesco) – palestran-
te na sessão MIL and Popular Culture 
– The role of audio-visual and cultural 
industries in developing MIL. Kingston, 
Jamaina (Lúcia Araújo)
- 11º Encontro de Fundações CPLP, pa-
lestra Formação & Investimento: O Pa-
pel das Redes de Fundações na CPLP 
na preparação para o Mercado de Traba-
lho. Maputo, Moçambique (Lúcia Araújo)

- VII Encontro Brasileiro de Educomuni-
cação & V Global MIL Week. São Paulo/
SP (Ana Paula Brandão e Vanessa Pipi-
nis)
- FLINKSAMPA – Festa do Conhecimen-
to, Literatura e Cultura Negra. São Pau-
lo/SP (Ana Paula Brandão)
- Condução de grupo focal com educa-
dores. Camaçari e Salvador/BA (Débora 
Garcia)
- VII Encontro Brasileiro de Educomu-
nicação – ECA/USP. Título do traba-
lho: Mobillização social e educomunica-
ção nas Salas Futura de Campo Limpo 
e do bairro da Luz: o papel do mediador 
no diálogo com a comunidade, numa ini-
ciativa do Canal Futura. São Paulo/SP 
(Vanessa Pipins)

DEZEMBRO
- Júri na Mostra Audiovisual UEG. Goiâ-
nia/GO (Marcio Motokane)
- Premiação regional Olimpíada da Lín-
gua Portuguesa Escrevendo o Futuro 
– Itaú Social. Porto Alegre/RS (Gabriela 
Cunha)
- Talentos Senac – talk show com ex-
-alunos do Sistema Fecomércio falando 
da importância do talento para a carrei-
ra. Rio de Janeiro/RJ (Gabriela Cunha)
- Comissão da 5ª Edição da Olimpíada 
da Língua Portuguesa Escrevendo o Fu-
turo (Lúcia Araújo)
- Seminário Regional – Todos Contra a 
Violência Sexual de Crianças e Adoles-
centes: Fortalecendo as Redes de Pro-
teção no Nordeste. Olinda/PE (Cinthia 
Sarinho)
- Seminário Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil em Pernambuco: Desafios Para 
a Construção de Políticas Públicas Efi-
cazes – Lançamento do Kit Pedra, Papel 
e Tesoura. Recife/PE (Cinthia Sarinho) 
- Palestra sobre Inovação e Educação 
para funcionários da Porto Seguro. São 
Paulo/SP (Débora Garcia)
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CINE 
CONHECIMENTO TEMAS: história; identidade cultural; vídeos 

e documentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado 

Na temporada de 2016 do Cine Conhecimen-
to, Lorena Calábria apresenta quatro grandes 
mostras, com títulos nacionais e internacionais. 
Para começar, cinco filmes do aclamado diretor, 
roteirista e ator Woody Allen. A mostra que leva 
seu nome traz clássicos premiados em diversos 
festivais, como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa 
e Manhattan. Outro grande diretor que ganha 
destaque com uma mostra própria é Billy Wil-
der, com três títulos de sucesso dos anos 1960 
e 1970. O cinema norte-americano também é 
homenageado com uma criteriosa seleção que 
reúne Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Robert 
Altman, John Houston e Orson Welles em uma 
única mostra. Já o cinema nacional está muito 
bem representado com a mostra Mazzaroppi, 
que apresenta quatro filmes do consagrado dire-
tor e ator brasileiro, criador do personagem Jeca 
Tatu. Para completar a temporada, o Cine traz 
ainda títulos de peso como Hair, Amor, sublime 
amor, Oliver Twist, entre outros. 

APRESENTADORA: Lorena Calábria é jornalis-
ta e apresentadora. Começou ainda bem jovem 
a trabalhar na Rede Manchete, em 1985. Era co-
laboradora dos telejornais. Como apresentadora, 
começou no ano de 1986, comandando o progra-
ma Clip, da Rede Globo. Foi repórter e redatora 
da revista Bizz. Trabalhou também na MTV Bra-
sil, na TV Cultura, onde apresentou o programa 
Metrópolis, no canal Multishow e, em 2008, apre-
sentou o programa Happy Hour, no GNT. 

Sinopses por episódio:

Oliver Twist – no ar em 24 de setembro
O jovem órfão Oliver (John Howard Davies) é 
mandado para um reformatório, é castigado, 
perseguido, mas encontra num velho trapaceiro 
chamando Fagin (Alec Guiness), a falsa ilusão da 
liberdade. Este o ensinará a roubar e a sobreviver 
num mundo de canalhas e ladrões onde parece 
não existir qualquer bondade. Apoiado em sua 
maestria técnica, Lean cria um retrato amargo e 
poético da Inglaterra vitoriana.

Duração: 112 minutos
Direção: David Lean
Produção: Ronald Neame 
Distribuição: OD Media
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1948
Classificação indicativa: 14 anos

A Última Vez Que Vi Paris – no ar em 1º de ou-
tubro
Na Paris do pós-guerra, o ex-militar e escritor 
Charles Wills (o galã Van Johnson, de Pelo Amor 
de Meu Amor) vive uma forte paixão por Helen 
Ellswirth (Elizabeth Taylor no auge de sua bele-
za). O romance termina em casamento. Com o 
tempo, o casal começa a enfrentar os problemas 
do matrimônio. Baseado em conto do genial es-
critor F. Scott Fitzgerald (O Grande Gatsby), A 
Última Vez Que Vi Paris é um dos grandes melo-
dramas hollywoodianos dos anos 1950. Uma lin-
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da história de amor produzida pela MGM 
com belíssimas locações em Paris e di-
reção do mestre Richard Brooks (Gata 
em Teto de Zinco Quente), o elenco es-
telar é completado por Walter Pidgeon 
(Para Sempre no Meu Coração), Donna 
Reed (A Felicidade Não se Compra) e 
Roger Moore em participação especial.

Duração: 116 minutos
Direção: Richard Brooks
Produção: Jack Cummings
Distribuição: OD Media
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1954
Classificação indicativa: Livre

Se Meu Apartamento Falasse – no ar 
em 8 de outubro
Um funcionário ambicioso (Jack Lem-
mon) descobre um atalho para subir na 
companhia em que trabalha: ceder seu 
apartamento para os encontros amoro-
sos de seus chefes. A tática inicialmen-
te dá certo, mas passa a ser ameaçada 
quando ele se apaixona pela amante de 
um de seus chefes (Shirley MacLaine).

Duração: 125 minutos
Direção: Billy Wilder
Produção: Billy Wilder
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1960
Classificação indicativa: Livre

Quanto Mais Quente Melhor – no ar em 
15 de outubro

Chicago, 1929. Joe (Tony Curtis) e Jerry 
(Jack Lemmon) são músicos desem-

pregados, que estão desesperados por 
trabalho. Eles acidentalmente teste-
munham o Massacre do Dia de São 
Valentim, assistindo o criminoso Spats 
Colombo (George Raft) e seu cúmplice 
aniquilarem Toothpick Charlie (Geor-
ge E. Stone) e sua gangue. Forçados a 
apressadamente deixarem a cidade, Joe 
e Jerry pegam o primeiro trabalho que 
podem arrumar: tocar na banda de garo-
tas da Sweet Sue (Joan Shawlee) e suas 
Sincopadoras. Em trajes femininos, os 
dois se juntam ao resto da banda em um 
trem que vai para Miami, Flórida. Dian-
te dessa situação, Joe adota o nome de 
Josephine e Jerry torna-se Daphne. De 
repente, eles veem Sugar Kane (Marilyn 
Monroe), a vocalista da banda de Sweet 
Sue. Jerry se apaixona na hora, mas Joe 
o lembra de que ele não pode se fazer 
notar. Porém, após chegarem a Miami, 
um milionário (Joe E. Brown) se apaixona 
por Daphne e Joe resolve se fazer passar 
por um milionário para tentar conquistar 
Sugar, tudo isso em meio a uma reunião 
dos Amigos da Ópera Italiana, uma con-
venção de criminosos que traz à cidade 
Spats Colombo e sua gangue.

Duração: 132 minutos
Direção: Billy Wilder 
Produção: Billy Wilder
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1959
Classificação indicativa: 12 anos

A Vida Íntima de Sherlock Holmes – no 
ar em 22 de outubro
Quando o detetive Sherlock Holmes 
(Robert Stephens) e seu ajudante Wat-
son (Colin Blakely) investigam o desapa-
recimento do marido da bela Gabrielle 
Valladon (Genevieve Page), Holmes aca-
ba se apaixonando pela primeira vez na 
vida. Só que, além de um primeiro amor, 
esse caso envolve não somente o sumi-

ço de um homem, mas também vício em 
drogas, homossexualismo, seis anões 
perdidos, monges vilanescos, um caste-
lo escocês, o monstro do Lago Ness e 
experimentos navais secretos. Os rela-
tos da vida íntima do detetive são narra-
dos a partir de supostos escritos póstu-
mos de Watson.

Duração: 120 minutos
Direção: Billy Wilder 
Produção: I. A. L. Diamond, Billy Wilder
Distribuição: MGM
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1970
Classificação indicativa: 14 anos

Era Uma Vez Eu, Verônica – no ar em 29 
de outubro
Era Uma Vez Eu, Verônica revela as re-
flexões de Verônica, uma estudante de 
medicina recém-formada, passando por 
um momento de incertezas. Ela ques-
tiona não só suas escolhas profissionais, 
como suas relações mais íntimas e até 
mesmo sua capacidade de lidar com a 
vida.

Duração: 91 minutos
Direção: Marcelo Gomes 
Produção: Sara Silveira, João Vieira Jr.
Distribuição: Imovision
Países de origem: Brasil e França
Ano de produção: 2012
Classificação indicativa: 16 anos

Lunchbox – no ar em 5 de novembro
O Mumbai Dabbawallahs é um serviço 
de entrega de comida muito conhecido 
na região, na Índia. Um dia, um erro nas 

32



entregas faz com que Saajan, um solitá-
rio viúvo, conheça Ila, uma dona de casa 
infeliz no casamento. Os dois começam 
a se corresponder e, juntos, criam um 
mundo de fantasias, trocando mensa-
gens que são levadas nas embalagens 
do Mumbai Dabbawallahs.

Duração: 104 minutos
Direção: Ritesh Batra 
Produção: Shahnaab Alam
Distribuição: Imovision
Países de origem: Índia, França, Alema-
nha, EUA e Canadá
Ano de produção: 2013
Classificação indicativa: Livre

Interiores – no ar em 12 de novembro
Renata (Dianne Keaton), Joey (Mary 
Beth Hurt) e Flyn (Kristin Griffith) são 
irmãs que pouco se conhecem, já que 
escondem seus medos e vontades. Elas 
fazem parte de uma família burguesa, 
capitaneada por Arthur (E. G. Marshall) 
e Eve (Geraldine Page). Quando Arthur 
anuncia que pretende se divorciar para 
viver com outra mulher, a família entra 
em crise.

Duração: 93 minutos
Direção: Woody Allen 
Produção: Charles H. Joffe
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1978
Classificação indicativa: 14 anos

A Última Noite de Boris Grushenko – no 
ar em 19 de novembro
Um russo (Woody Allen), na véspera de 

ser executado pelos franceses por um 
assassinato que não cometeu, recorda 
toda a sua vida desde criança até ser for-
çado a se alistar e defender seu país da 
invasão napoleônica, que ironicamente 
lhe propiciou condecorações quando se 
tornou acidentalmente um herói. No en-
tanto sua situação se complica, pois se 
casa com a mulher que sempre amou, 
mas esta planeja matar Napoleão.

Duração: 85 minutos
Direção: Woody Allen 
Produção: Charles H. Joffe
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1975
Classificação indicativa: 12 anos

Manhattan – no ar em 26 de novembro
Um escritor de meia-idade divorciado 
(Woody Allen) se sente em uma situação 
constrangedora quando sua ex-mulher 
decide viver com uma amiga e publicar 
um livro, no qual revela assuntos muito 
particulares do relacionamento deles. 
Nesse período, ele está apaixonado por 
uma jovem de 17 anos (Mariel Hemin-
gway), que corresponde a esse amor. No 
entanto, ele se sente atraído por uma 
pessoa mais madura, a amante do seu 
melhor amigo, que é casado.

Duração: 96 minutos
Direção: Woody Allen 
Produção: Charles H. Joffe
Distribuição: MGM 
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 12 anos

Bananas – no ar em 3 de dezembro
Fielding Mellish (Woody Allen), um tes-
tador de produtos de uma grande firma, 
é apaixonado por Nancy (Louise Lasser), 
uma ativista política. Ele assiste a mani-

festações e tenta provar da sua manei-
ra que é merecedor do amor dela, mas 
Nancy quer alguém com maior poten-
cial de liderança. Fielding vai então para 
San Marcos, uma republiqueta na Amé-
rica Central, e lá se une aos rebeldes, 
eventualmente tornando-se presidente 
do país. Durante uma viagem, Fielding 
reencontra Nancy novamente e ela se 
apaixona por ele, agora que é um líder 
político.

Duração: 86 minutos
Direção: Woody Allen
Produção: Jack Grossberg
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1971
Classificação indicativa: Livre

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa – no ar 
em 10 de dezembro

Alvy Singer (Woody Allen), um humoris-
ta judeu e divorciado que faz análise há 
quinze anos, acaba se apaixonando por 
Annie Hall (Diane Keaton), uma cantora 
em início de carreira com uma cabeça 
um pouco complicada. Em um curto es-
paço de tempo eles decidem morar jun-
tos, mas, depois de um certo período, 
crises conjugais começam a distanciar 
os dois.

Duração: 94 minutos
Direção: Woody Allen
Produção: Charles H. Joffe
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1977
Classificação indicativa: 14 anos
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Um Alguém Apaixonado – no ar em 17 
de dezembro
Um senhor e uma jovem se encontram 
em Tóquio. Ela não sabe nada sobre ele, 
e ele acha que a conhece. Ele a convida 
para sua casa, ela lhe oferece seu corpo. 
Mas nada do que se constrói entre eles 
no espaço de 24 horas tem a ver com as 
circunstâncias desse encontro.

Duração: 109 minutos
Direção: Abbas Kiarostami 
Produção: Abbas Kiarostami
Distribuição: Imovision
Países de origem: França e Japão
Ano de produção: 2012
Classificação indicativa: 14 anos

Amor, Sublime Amor – no ar em 24 de 
dezembro

No lado oeste de Nova York, à sombra 
dos arranha-céus, ficam os guetos de 
imigrantes e classes menos favoreci-
das. Duas gangues, os Sharks, de por-
to-riquenhos, e os Jets, de brancos de 
origem anglo-saxônica, disputam a área, 
seguindo um código próprio de guerra 
e honra. Tony (Richard Beymer), antigo 
líder dos Jets, se apaixona por Maria (Na-
talie Wood), irmã do líder dos Sharks, e 
tem seu amor correspondido. A paixão 
dos dois fere princípios em ambos os la-
dos, acirrando ainda mais a disputa.

Duração: 152 minutos
Direção: Robert Wise, Jerome Robbins
Produção: Robert Wise
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1961

Classificação indicativa: 14 anos

O Jeca Contra o Capeta – no ar em 26 
de dezembro
Jeca tem de enfrentar uma rica fazendei-
ra que faz de tudo para ter o seu amor.

Duração: 97 minutos
Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazza-
ropi
Produção: PAM Filmes (Taubaté/SP)
Distribuição: Instituto Mazzaroppi
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1975
Classificação indicativa: 12 anos

O Jeca Macumbeiro – no ar em 27 de de-
zembro
Pirola é um pobre caboclo que vive na 
fazenda do patrão, o coronel Januário, 
morando num casebre com o filho Zé. 
Sua filha, Filomena, é casada com Má-
rio, filho do patrão. Um dia Pirola rece-
be surpreso a visita de um velhinho seu 
amigo, Nhonhô, que, sentindo-se na 
hora da morte, lhe leva de presente um 
saco com dinheiro até a boca. Ingênuo 
e transtornado, Pirola não sabe o que 
fazer com o dinheiro e acaba levando-o 
a seu patrão, confiando-lhe a fortuna. 
Januário, que, sem que ninguém saiba, 
está às portas da falência, utiliza um es-
tranho estratagema, fazendo-se passar 
por um falso pai de santo. Através desse 
artifício é que tenta apropriar-se do di-
nheiro do pobre Pirola.

Duração: 87 minutos
Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazzaropi

Produção: PAM Filmes (Taubaté/SP)
Distribuição: Instituto Mazzaroppi
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1974
Classificação indicativa: 12 anos

Betão Ronca Ferro – no ar em 28 de de-
zembro
O empregado de um cirquinho mam-
bembe tem seu emprego ameaçado 
depois que sua filha se casa e deixa o 
espetáculo.

Duração: 100 minutos
Direção: Geraldo Afonso Miranda
Produção: PAM Filmes (Taubaté/SP)
Distribuição: Instituto Mazzaroppi
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1970
Classificação indicativa: 12 anos

Jecão... Um Fofoqueiro no Céu – no ar 
em 29 de dezembro
Jecão e seu filho Martinho vão a São 
Paulo receber o dinheiro que ganharam 
na loteria esportiva, e quando regressam 
à cidadezinha onde moram são festiva-
mente recebidos. A fortuna desperta a 
cobiça de um fazendeiro da região, Chi-
co Fazenda, que, com seus capangas, 
assalta Jecão e acaba por matá-lo. Por 
suas boas ações, Jecão vai para o céu, 
mas por duas vezes ludibria seu anjo 
protetor e volta à Terra para ajudar a 
prender seu assassino. Além disso, pro-
move festas para animar a região divina, 
cometendo o pecado da indisciplina. 
Diante disso, realiza-se uma reunião 
para decidir sua sorte, e, como não pode 
ficar mais lá nem ser mandado para o 
inferno, ele é devolvido à Terra através 
da reencarnação, voltando à sua antiga 
vida familiar.

Duração: 105 minutos
Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazzaropi
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Produção: PAM Filmes (Taubaté/SP)
Distribuição: Instituto Mazzaroppi
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1977
Classificação indicativa: 12 anos

Hair – no ar em 31 de dezembro
Claude (John Savage), um jovem do 
Oklahoma que foi recrutado para a 
guerra do Vietnã, é “adotado” em Nova 
York por um grupo de hippies coman-
dados por Berger (Treat Williams), que 
como seus amigos tem conceitos nada 
convencionais sobre o comportamento 
social e tenta convencê-lo dos absurdos 
da atual sociedade. Lá Claude também 
se apaixona por Sheila (Beverly D’Ange-
lo), uma jovem proveniente de uma rica 
família.

Duração: 121 minutos
Direção: Miloš Forman
Produção: Michael Butler, Lester Persky
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 16 anos

Os Desajustados – no ar em 7 de janeiro 
de 2017
Roslyn Taber (Marilyn Monroe) é uma 
mulher sensível, que está se divorcian-
do. Gay Langland (Clark Gable) é um 
cowboy frio, que passou a vida pegan-
do cavalos e mulheres divorciadas. Ela 
não aceita a captura de cavalos selva-
gens para virarem comida de cachorro, 
enquanto que ele não vê nada de mais. 
No meio de tudo isso nasce uma paixão 

entre os dois. 

Duração: 125 minutos
Direção: John Huston 
Produção: Frank E. Taylor
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1961
Classificação indicativa: 12 anos

Moby Dick – no ar em 14 de janeiro de 
2017
O último sobrevivente de um barco nau-
fragado relata a história de seu capitão 
Ahab (Gregory Peck), um homem obses-
sivo e autodestrutivo que inicia uma ca-
çada em busca da baleia Moby Dick.

Duração: 116 minutos
Direção: John Huston 
Produção: John Huston
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1956
Classificação indicativa: 10 anos

Sexy e Marginal – no ar em 21 de janeiro 
de 2017
Durante a época da depressão, Bertha 
Thompson (Barbara Hershey) viu seu pai 
ser forçado a pilotar um avião em condi-
ções precárias e morrer em um acidente. 
Mais tarde ela liga para “Big” Bill Shelley 
(David Carradine), um líder sindical, mas 
na “caça às bruxas” que caracterizou a 
época do macartismo ele era considera-
do um comunista. Assim, “Big” Bill é per-
seguido e logo o casal se vê envolvido 
em assaltos.

Duração: 89 minutos

Direção: Martin Scorsese
Produção: Roger Corman e Samuel Z. 
Arkoff
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1972
Classificação indicativa: 16 anos

O Grande Golpe – no ar em 28 de janei-
ro de 2017
Johny Clay é um fora da lei que, após sair 
da prisão, começa a pensar em um plano 
que dará, para ele e seus comparsas, ga-
nhos de US$ 2 milhões. Todo o planeja-
mento ameaça ruir quando o amante da 
esposa de um dos integrantes do bando 
começa a se meter nas ideias do grupo.

Duração: 89 minutos
Direção: Stanley Kubrick 
Produção: James B. Harris
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1956
Classificação indicativa: 16 anos

Um Perigoso Adeus – no ar em 4 de fe-
vereiro de 2017
O detetive Philip Marlowe (Elliott Gould) 
dá carona ao amigo Terry Lennox (Jim 
Bouton) até Tijuana. Pouco tempo de-
pois Marlowe descobre pela polícia que 
Lennox cometeu suicídio. Enquanto in-
vestiga o que de fato aconteceu, ele é 
contratado por uma bela mulher que de-
seja encontrar o marido alcoólatra que 
está desaparecido.

Duração: 112 minutos
Direção: Robert Altman
Produção: Elliott Kastner e Jerry Bick
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1973
Classificação indicativa: 14 anos
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O Estranho – no ar em 11 de fevereiro 
de 2017
O detetive Wilson (Edward G. Robinson), 
da Comissão de Crimes de Guerra, deve 
encontrar o nazista Franz Kindler, ideali-
zador dos campos de extermínio. Acom-
panhado de Meinike (Konstantin Shayne), 
que conheceu pessoalmente o crimino-
so, Wilson segue as pistas que levam até 
uma cidade universitária em Connecticut, 
onde vive o perfeito e insuspeito casal 
Charles Rankin (Orson Welles) e Mary 
Longstreet (Loretta Young).

Duração: 99 minutos
Direção: Orson Welles 
Produção: Sam Spiegel
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1946
Classificação indicativa: 14 anos

Frankie e Johnny – no ar em 18 de feve-
reiro de 2017
Johnny (Elvis Presley) é um apostador 
azarado que vê seu destino mudar quan-
do conhece uma dançarina chamada 
Nellie (Nancy Kovack). Frankie (Donna 
Douglas), assim como Johnny, perten-
cem a um grupo teatral que apresenta 
três vezes por semana o musical Frankie 
and Johnny. Quando descobre que John-
ny está interessado em Nellie, Frankie 
morre de ciúmes, pois esta é apaixonada 
por ele. De acordo com a história do mu-

sical, Frankie e Johnny são namorados 
e, ao descobrir que Johnny tem outra, 
Frankie o executa. Em uma certa noite, 
o revólver que Frankie usaria na apre-
sentação é carregado por alguém com 
balas de verdade, e por fim ela acaba 
atirando em Johnny na hora do espetá-
culo. Ao contrário do que diz o fim da 
história, Johnny sobrevive por conta de 
seu colar grosso que não deixou a bala 
transpassar.

Duração: 87 minutos
Direção: Frederick de Cordova 
Produção: Alex Gottlieb e Edward Small
Distribuição: MGM
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 1966

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Car-
valho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Direção e Coordenação de Núcleo: Mar-
cio Motokane 
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtores Assistentes: Camila Cam-
pos 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
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Publicado originalmente em www.futura.org.br

Que tal assistir ao Futura no seu celular? Ver no 
tablet as últimas entrevistas do Conexão Futu-
ra? Assistir a curtas e séries no notebook? Tudo 
isso ficou mais fácil com o Futura Play! A plata-
forma online já conta com mais de 900 vídeos e 
permite assistir ao Futura em qualquer lugar em 
qualquer aparelho com acesso à internet, gratui-
tamente e sem necessidade de cadastro.

É fã do Cine Conhecimento? Não perde um Mun-
do.doc? Para quem quiser assistir à programa-
ção mas estiver longe de uma televisão, outra 
novidade: também é possível assistir online o 
que estiver passando ao vivo na tela, sem delay e 
a um clique de distância!

Além de assistir à transmissão ao vivo do Futu-
ra com tecnologia Simulcast, o público encon-
tra programas inéditos ou que já saíram da gra-
de, divididos nas categorias Ciência, Tecnologia 
e Inovação; Cultura e Sociedade; Educação e 
Juventudes; Empreendedorismo e Renda; Lín-
gua, Linguagens e Literatura; Saúde e Nutrição; 
e Sustentabilidade.

O lançamento do Futura Play reafirma a posição 
de produzir em rede de modo acessível e multipla-
taforma, a favor do conhecimento aberto, pautado 
pelo público com espaço para todo tipo de expres-
são. “Para o Futura, estar online é estar disponível, 
é enviar e receber informações, é linkar conteúdo, 

Futura Play: assista quando  
e onde quiser!

é estar por dentro, é estar ligado a tudo e todos”, 
define o diretor do canal João Alegria.

Para o diretor, disponibilizar a transmissão ao 
vivo do Futura e a consulta do acervo de vídeos 
através da internet amplia as possibilidades de 
relacionamento com o público, principalmente 
jovens e adultos que já têm hábitos formados de 
consumo e produção de conteúdo digital através 
da web.

TV, computador, tablet, celular… ficou mais fácil 
assistir ao Futura!

“A plataforma permite ainda que o Futura seja le-
vado e compartilhado de forma fácil e acessível 
até os locais onde geralmente a produção é mais 
utilizada: as escolas e ONGs que atuam com 
educação e mobilização comunitária em todo 
o Brasil. Essa é uma iniciativa muito importan-
te e estratégica, uma das principais marcas do 
reposicionamento do Canal, que saiu da radio-
difusão educativa e se afirma como um projeto 
fortemente digital, também distribuído em TV 
por Assinatura. O Futura aposta em novas for-
mas de produzir conteúdo em parceria com seu 
público e com muitos realizadores independen-
tes de todo o Brasil, portanto ter uma ação forte 
e coordenada na web é fundamental”, completa.

Para acessar o Futura Play basta digitar www.fu-
turaplay.org em qualquer navegador e aparelho 
com acesso à internet. Divirta-se, inspire-se! 
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CINE ESPECIAL HOUDINI 
Harry, um menino de 12 anos, é apaixonado por mágica des-
de pequeno. Apesar de treinar sem parar dentro do celeiro de 
seus pais, ele sabe que seu sonho está longe de ser alcança-
do. Um dia, Harry tem sua chance: um grande campeonato 
de mágica durante a inauguração da Estátua da Liberdade. 
Contudo, para participar, é preciso ser aprendiz de um “verda-
deiro” mágico. Então, Harry dá um jeito de se encontrar com o 
Grande Tesla para tentar convencê-lo a fazer dele seu apren-
diz. Tesla decide lhe dar uma chance e convida o menino para 
sua própria casa, acompanhado de sua sobrinha Beth e seu 
assistente Amrold. Será que Harry será forte o suficiente para 
se tornar um verdadeiro mágico?

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2017
No ar em 10 de janeiro
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Cédric Babouche
Produção: Dandelooo
Distribuição: Media Mundi
País de origem: França
Anos de produção: 2013/2014

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Carvalho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
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

CINE ESPECIAL SANDMAN E A BUSCA 
PELO SONHO PERDIDO 
Lá no alto, perto da Lua, está Somnia. Essa é a Terra dos So-
nhos, onde todos os nossos sonhos vivem assim que acorda-
mos. Lá também é a casa de Sandman, que nos leva aos mais 
doces sonhos noite após noite. Contudo, Somnia está em pe-
rigo. Os pesadelos se reuniram e fizeram um plano para tomar 
o controle dessa terra. O líder Calafrio, uma tempestade de ar 
quente, conseguiu roubar a areia do sono de Sandman! Que 
pesadelo! Se Calafrio tiver sucesso em sua missão, nada além 
de sonhos ruins será passado para as pessoas da Terra. Sa-
bendo que não pode derrotar Calafrio sozinho, Sandman en-
via sua leal, porém um pouco atrapalhada, ovelhinha do sono, 
Woolington. Sua missão é conseguir a ajuda do famoso Ca-
pitão Scheebart. Porém, Woolington confunde o capitão com 
seu neto de seis anos, Milo, e o pequeno herói se vê metido 
no meio dessa aventura. E ninguém jamais duvidará de quão 
poderosos os sonhos de um menino podem ser!

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2017
No ar em 3 de janeiro
DURAÇÃO: 83 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

FICHA TÉCNICA
Direção: Jesper Müller e Sinem Sakaoglu
Distribuição: Millimages
Países de origem: Alemanha e França 
Ano de produção: 2011

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Carvalho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
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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COMO SERÁ?
Em parceria do Jornalismo e da área de Responsabilidade So-
cial da Globo com a Fundação Roberto Marinho, tem como 
objetivo compartilhar com o público experiências transfor-
madoras, exemplos de cidadania, e colaborar para a cons-
trução de um futuro melhor ao tratar de maneira integrada 
temas como educação, ecologia, mobilização social, trabalho 
e inovação. É um espaço para apresentar, conhecer e incluir 
pessoas e ideias, que conta com a interatividade como grande 
aliada. Apresentado por Sandra Annenberg, o programa é exi-
bido nas manhãs de sábado, na Globo, e, no Futura, nas tardes 
de domingo. 53 episódios foram exibidos em 2016.

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 3 de janeiro
DURAÇÃO: 2 horas
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo

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

CANAL FUTURA
Coordenador de Núcleo: Marcio Motokane
Coordenadora de Produção: Joana Levy
Produtores 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

COMPANHEIRAS 
O documentário mostra um lado da Ditadura Militar do Brasil 
(1964-1985) pouco comentado, o de mulheres que lutaram, 
ou apenas estiveram ao lado de seus companheiros militantes 
– mortos e desaparecidos durante este período do Brasil. As 
companheiras Clara Charf, Ilda Martins, Clarize Herzog, Izau-
ra Coqueiro e Criméia Almeida contam suas histórias de vida, 
antes, durante e após perderem seus companheiros na luta 
pela democracia. Com depoimentos de Cecilia Coimbra e Ma-
ria Victoria Benevides. Produzido pela PUC Campinas.

TEMAS: direitos humanos; história; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 13 de dezembro
DURAÇÃO: 23 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

FICHA TÉCNICA
Direção, Roteiro e Montagem: Breno Queiroz Silva
Produção: Éwerton Araújo, Amanda Leticia Carmona, Giova-
na Simoni e Michelle Occiuzzi
Entrevistas: Michelle Occiuzzi
Pesquisa: Amanda Leticia Carmona, Breno Queiroz, Giovana 
Traldi, Michelle Occiuzzi e Éwerton Araújo.
Ano de produção: 2010
Distribuição: PUC Campinas

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Julia Barbosa
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Juliana Oliveira
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Mobilização e Produção: Ana Paula Brandão
Gerente de Conteúdo: Débora Garcia
Gerente de Distribuição: José Brito
Gerente Adjunto: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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CONCERTOS 
DIDÁTICOS

TEMAS: identidade cultural; música; perso-
nalidades 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

Série de programas que busca valorizar a mú-
sica erudita clássica e suas reverberações na 
contemporaneidade. Seus episódios ressaltam 
composições que marcaram estilos e evidencia-
ram autores que se tornaram referência na músi-
ca nacional e mundial. Vai também até a cultura 
popular e revela seus traços que se tornaram 
clássicos e passaram por gerações. Ao situar o 
espectador na história, no tempo e nas especi-
ficidades 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 cer-
ca. Produzido pela TV Ufop, Universidade Fede-
ral de Ouro Preto/MG.

Sinopses por episódio (4 x 13 minutos): 

Primavera Portenha – no ar em 4 de dezembro
Neste episódio, a Orquestra Ouro Preto, sob re-
gência do maestro Rodrigo Toffolo, interpreta a 
“Primavera Porteña”, de Astor Piazzolla. A com-
posição integra a célebre série “As quatro esta-
ções portenhas”, que, inspirada na obra de Vival-
di, apresenta as transformações e reverberações 
do tempo na cidade de Buenos Aires.

Arioso, Brejeiro e Por una Cabeza – no ar em 11 
de dezembro
Neste episódio, dois violinos apresentam três 
músicas que, cada uma em seu tempo, repre-
sentou uma importante manifestação da cultura 
local, transformando-se em clássicos. “Arioso” é 
o segundo movimento extraído da suíte III de J. 

S. Bach. Com características do tango e do cho-
ro, Brejeiro é uma das obras-primas de Ernesto 
Nazareth. “Por una Cabeza” encerra o programa, 
sendo uma das referências do tango, composta 
por Carlos Gardel. A interpretação é do Duo Ge-
mini, composto por Mara Toffolo e Marina Toffolo.

Hospitalidade em Belo Horizonte, Lago Puelo e 
Caraça – no ar em 18 de dezembro
Neste episódio, o programa apresenta três obras 
autorais do pianista Ian Guest. As músicas têm 
referências do choro e fazem alusão a lugares 
por onde o compositor passou e o inspiraram: 
“Hospitalidade em Belo Horizonte” exalta a ca-
pital mineira, “Lago Puelo” é sua lembrança das 
Cordilheiras dos Andes e “Caraça” também faz 
uma homenagem à natureza de Minas Gerais. 
Húngaro radicado no Brasil desde 1957, Ian 
Guest foi um dos precursores do ensino musical 
pelo método Kodály no País.

Quinteto Metais Filarmônica – no ar em 25 de 
dezembro
Neste episódio, o Quinteto de Metais da Orques-
tra Filarmônica de Minas Gerais interpreta as 
“Canzoni per Sonare nº 1, nº 2 e nº 4” do compo-
sitor italiano Giovanni Gabrieli. O músico foi um 
dos mais influentes na transição do período da 
Renascença para o período barroco. Sua “Canzo-
ni Per Sonare nº 1” representa uma virada impor-
tante, não só na carreira do compositor, mas na 
história musical. Composta em 1608, essa peça 
ajudou a pavimentar o caminho para o que viria 
a ser o novo estilo de concerto barroco que per-
manece popular até hoje.
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FICHA TÉCNICA
Coordenação TV Ufop: Adriano Medeiros
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 Antoun, Stela Diogo, Thiago Meira e Lean-
dro 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: 
Henrique 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 

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Láina Carvalho
Gerente de Mobilização e Articulação Comuni-
tária: Ana Paula Brandão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Enge-
nharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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CONEXÃO 
FUTURA

Espaço dedicado a entrevistas com foco na 
prestação de serviços e na análise crítica e con-
textualizada de assuntos de interesse público, 
parte da agenda nacional e das principais dis-
cussões do universo digital. Exibido diariamen-
te, a partir das 14h30. Em 2016 o Conexão Fu-
tura manteve o foco na prestação de serviços 
à sociedade ao abordar assuntos de interesse 
público, como direitos humanos, empreen-
dedorismo, cidadania e participação popular, 
sustentabilidade, questões ligadas à juventude, 
educação e cultura. Ao longo de todo o ano, 
o programa seguiu ampliando a abordagem 
de temas exibidos pela programação e de as-
suntos que fizeram parte da agenda nacional. 
As crises política e econômica que afetaram o 
País estiveram presentes em entrevistas que 
tinham o objetivo de elucidar os aspectos que 
tomaram conta das principais manchetes de 
jornais e discussões nas redes sociais. A série 
especial de Carnaval, uma das ações já consoli-
dadas do programa, homenageou os Blocos de 
Rua. Recebemos no estúdio representantes do 
Afoxé Filhos de Gandhi, de Salvador; Cacique 
de Ramos, do Rio de Janeiro e Acadêmicos do 
Baixo Augusta, de São Paulo. Com o objetivo de 
ampliar o diálogo com o público jovem, o Co-
nexão realizou entrevistas com influenciadores 
digitais em programas sobre produção de con-
teúdo no universo das redes sociais. Entre eles, 
Felipe Neto, John Drops e Raony Philips. Além 
disso, no programa sobre o Dia Mundial de 
Combate à Aids recebemos Gabriel Comicholi, 

autor do Canal no YouTube HDIÁRIO. Reforçan-
do a missão educativa do Canal Futura, o Co-
nexão manteve as parcerias com a revista Nova 
Escola, da Fundação Victor Civita; sites Porvir 
e Instituto Desiderata, além da consultoria do 
educador Celso Antunes e do jornalista Antô-
nio Gois. As pautas ligadas à sustentabilidade, 
como as metas para a redução do aquecimen-
to global, tiveram a consultoria da jornalista e 
colunista do jornal O Globo Amelia Gonzales. 
No acompanhamento das principais tendências 
e inovações tecnológicas, o programa contou 
com a consultoria do jornalista Beto Largman.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras 
(UCS, Univali, Univates, Fundarte, UVV, UFPE, 
ESPM-RJ, ESPM-SP, Feevale, UNB, Unicamp, 
Uesc, UniCesumar, Unifor, Unisinos, Unisc, UPF, 
Unipar, Umesp, Unimep, Unitau, PUC Minas, 
Ufop, UFG, Serra Azul, Univasf, Unama, UCPel, 
Furb, Unaerp, UFPI, Pitágoras, Ufam, IFF, Unifra, 
USP, Universidade Positivo). ONGs: Redes da 
Maré, Auçuba, Fundação Casagrande, Saudáveis 
Subversivos e Cipó Comunicação. Produtora: 
BDT Filmes-SP. Núcleo de Mobilização Comuni-
tária do Futura. 
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APRESENTADORES:
Cristiano Reckziegel é jornalista e ci-
neasta. Mestre em Documentário pela 
Goldsmiths College, Universidade de 
Londres, dirigiu projetos de vídeo em 
diversos países como Reino Unido, Ale-
manha, Espanha, Portugal e Polinésia 
Francesa. Graduado pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, tem pós-gra-
duação em Marketing pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-RJ), certificado em 
Economia para Jornalistas pela UFRJ e 
cursou Direito para Profissionais da Mí-
dia pela FGV-RJ. Fez parte da cobertura 
de eventos internacionais, com desta-
que para a Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel, a Rio+20, e os Jogos Olímpicos Rio 
2016. Trabalhou nas rádios CBN Porto 
Alegre, Rádio Gaúcha e Rádio Bandei-
rantes AM. Foi repórter e apresentador 
na TV Unisinos (parceira do Futura) e re-
pórter e editor na RBS TV, afiliada da TV 
Globo no Rio Grande do Sul. Está ligado 
ao Canal Futura desde 2003 e, por cinco 
anos, foi repórter e editor em São Paulo. 
Atualmente, é coordenador de Conteú-
do e Jornalismo, apresentador e editor 
do programa Sala Debate.

Larissa Werneck é jornalista formada 
em Comunicação Social na Facha – Fa-
culdades Integradas Hélio Alonso, com 
pós-graduação em Comunicação e Ima-
gem pela Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro. Repórter e editora 
de conteúdo. Iniciou sua trajetória no 
Canal Futura em 2010, como repórter 
do interprograma Você Faz a Diferença. 
Atuou como apresentadora dos progra-
mas Jornal Futura e Sala Debate. Foi 

repórter das séries especiais Fora da 
Escola, produzida em parceria com o 
Unicef, Territórios da Cidadania, que fez 
parte das ações do Canal Futura para o 
projeto internacional de combate à po-
breza Why Poverty?, e Jogo Duro, so-
bre o futebol brasileiro durante os anos 
de ditadura militar. Antes de integrar a 
equipe de jornalismo do Canal Futura, 
trabalhou como repórter na MultiRio e 
no portal de notícias sobre ciência e ino-
vação Gente que Inova. É associada à 
Jeduca – Associação dos Jornalistas de 
Educação. Atualmente, é apresentadora 
e editora do programa Conexão Futura e 
editora de conteúdo do projeto Minuto 
Futura. 

Eliane Benício atua como editora e 
apresentadora do Canal Futura. Forma-
da em Comunicação Social/Habilitação 
Jornalismo pela Unesa – Universidade 
Estácio de Sá, com pós-graduação em 
História do Século XX pela Universidade 
Cândido Mendes; cursos de Cinema Do-
cumentário pela Academia Internacional 
de Cinema, English for Journalism pela 
Universidade da Pensilvânia e Jornalis-
mo de Dados pelo ITS. Foi repórter de 
jornais impressos no Rio de Janeiro (O 
Dia, O Povo, Jornal do Brasil) e colabora-
dora de publicações das editoras Globo 
e Símbolo, entre outras. Antes do Canal 
Futura atuou seis anos como produtora, 
repórter e apresentadora da TV Brasil, 
tendo sido escalada para a cobertura 
dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 
2012. No Futura, até setembro de 2016 
atuava como repórter e apresentadora 
do Jornal Futura. Atualmente, integra a 
equipe do programa Conexão Futura.
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DESTINO: 
EDUCAÇÃO 
– ESCOLAS 

INOVADORAS
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições 
PARCEIRO: SESI Nacional

A série Destino: Educação – Escolas Inovadoras 
retrata escolas em todo o mundo que adotaram 
práticas e metodologias visando ao desenvolvi-
mento do aluno em todas as suas dimensões. 
Essas escolas apresentam novos valores para 
o ensino e vão além dos modelos tradicionais 
de educação, dialogando com as questões e 
demandas da sociedade contemporânea, apos-
tando na autonomia do aluno, na personalização 
do ensino, no uso da tecnologia para a aprendi-
zagem e na valorização de competências como 
liderança, proatividade, comunicação, sociabili-
dade, cooperação ou talentos artísticos. São 13 
episódios de 52 minutos cada. Em seguida, cada 
programa foi dividido em duas partes, gerando 
uma exibição de 26 episódios, cada um com a 
duração de 26 minutos. 

Sinopses por episódio (13 x 52 minutos):

Projeto Âncora (São Paulo, Brasil) – no ar em 1º 
de setembro
O primeiro episódio aborda a experiência do 
Projeto Âncora, escola sediada no município de 
Cotia, Grande São Paulo. O Âncora atende hoje 
cerca de 170 alunos em período integral e é uma 
escola gratuita mantida através de recursos pri-
vados para alunos da região de Cotia. A escola 
tem uma filosofia educacional inovadora, inspi-

rada na Escola da Ponte de Portugal, na qual os 
alunos estudam juntos e aprendem através de 
pesquisas e projetos, sem salas de aula, muros 
e hierarquia. No Âncora, os alunos não passam 
por séries, como em uma escola tradicional, mas 
se dividem em ciclos de aprendizagem. Existe 
um Currículo Objetivo baseado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, e os conteúdos obrigató-
rios são passados aos alunos através dos proje-
tos de estudo. O programa mostra um projeto de 
educação inovadora pensado por e para todos, 
com um modelo construído de maneira coletiva 
e democrática e diversos ambientes participati-
vos onde educadores e educandos tomam jun-
tos as decisões e definem o dia a dia e o futuro 
da escola.

Bath Studio School (Bath, Reino Unido) – no ar 
em 8 de setembro
A Bath Studio School, na Inglaterra, atende hoje 
cerca de 120 alunos no Ensino Médio e é uma 
escola gratuita financiada por recursos públicos. 
A escola estúdio tem uma abordagem bem dife-
rente das escolas tradicionais. O ensino é con-
duzido por meio de projetos empreendedores, 
em ambientes que reproduzem o que o jovem 
encontrará no mercado de trabalho. O slogan 
da Bath Studio School é “Onde o aprendizado 
e as habilidades necessárias para o mercado de 
trabalho caminham juntos”. Parcerias são desen-

44



volvidas com empresas locais para que 
os estudantes possam fazer estágios e 
colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos. Todos os estudantes são in-
centivados a fazer estágios em empre-
sas locais uma vez por semana.

Colégio Fontán (Chía, Colômbia) – no ar 
em 15 de setembro
A escola, localizada no município de 
Chía, a 34 quilômetros da capital da Co-
lômbia, Bogotá, atende a 260 alunos e 
possui um modelo inovador, sem séries, 
provas e notas. O ensino é personali-
zado e os alunos organizam de forma 
independente sua rotina de estudos 
através de um sistema informatizado 
que estimula o desenvolvimento da au-
tonomia de cada um. Os professores 
são substituídos por analistas e tutores, 
acompanhando tanto pedagógica quan-
do emocionalmente os alunos. A escola 
funciona 12 meses por ano e os estu-
dantes decidem quando preferem tirar 
suas férias.

Ørestad Gymnasium (Copenhague, Di-
namarca) – no ar em 22 de setembro
Ørestad Gymnasium é uma escola pú-
blica, fundada em 2005, localizada na 
cidade de Copenhague, Dinamarca. A 
escola atende cerca de 1.100 alunos do 
Ensino Médio. Um dos principais desta-
ques da instituição é sua arquitetura e 
os espaços abertos de aprendizagem, 
chamados de Open Learning Spaces. A 
escola foi construída praticamente sem 
paredes e toda pensada para um ensi-
no do futuro. Existem ainda dois tipos 
de salas de aula: os group rooms (espa-
ços completamente abertos com mesas 
para trabalhos em grupo), além de salas 
e laboratórios com grandes janelas de 

vidro. Outra característica importante 
é que os alunos praticamente não utili-
zam livros de papel, somente eBooks e 
a plataforma de ensino Drive, do Goo-
gle. O ginásio Ørestad também oferece 
11 especializações (também chamadas 
de linhas de estudo) preparatórias para 
a universidade: Saúde, Biotecnologia, 
Ciência, Mídia (e mídia em inglês), Jorna-
lismo, Língua, Inovação, Globalização, 
Psicologia, Música e Design. Mas o foco 
é na produção e na alfabetização midiá-
ticas. O objetivo da escola é que os alu-
nos não sejam apenas consumidores de 
conteúdo, mas aprendam a produzi-lo. 

E3 Civic High School (San Diego, EUA) 
– no ar em 29 de setembro
A E3 Civic High School, sediada no 
Centro de San Diego, é uma instituição 
pública de gestão privada, que recebe 
financiamento dos governos estadual e 
federal, atendendo hoje cerca de 400 
alunos no Ensino Médio. É a única escola 
do mundo que coexiste dentro de uma 
biblioteca de nove andares, possibilitan-
do que todos os alunos tenham acesso 
aos seus vastos recursos durante o pro-
cesso de aprendizado. A biblioteca tem 
um centro para os alunos fazerem os 
seus trabalhos e espaços para que pos-
sam estagiar na área que escolherem. O 
slogan da E3 Civic High School é “Envol-
ver, Educar e Fortalecer”, à medida que 
os estudantes são preparados para o 
mundo adulto do qual farão parte, atra-
vés da produção de conhecimentos e 
do desenvolvimento de habilidades nas 
salas de aula mediante os interesses de 
cada um. O método de ensino é basea-
do na Aprendizagem Baseada em Proje-
tos (PBL), possibilitando mais liberdade 

para os professores ensinarem através 
da aplicação do conhecimento na prá-
tica, mantendo a essência do conteúdo 
das disciplinas. Dessa forma, o currículo 
escolar se organiza a partir do pensa-
mento crítico dos alunos, sendo envolvi-
dos por questões sociais que estão à sua 
volta, no centro de San Diego. 

Riverside School (Ahmedabad, Índia) – 
no ar em 6 de outubro
O episódio aborda a Riverside School, 
escola sediada na cidade de Ahmeda-
bad, no Estado Gujarat, na Índia. Possui 
hoje cerca de 400 alunos e 65 profes-
sores, desde o Ensino Infantil até os úl-
timos anos do Ensino Médio. A escola 
foi construída de forma transparente, 
com poucos muros, espaços abertos e 
o objetivo de que a aprendizagem dos 
alunos possa acontecer em qualquer lu-
gar. A Riverside atende cerca de 25% dos 
seus alunos gratuitamente, como uma 
forma de inclusão das crianças de baixa 
renda, tendo uma grande variedade de 
estudantes das diversas comunidades 
da Índia. A escola visa à formação de ci-
dadãos na criação de soluções para um 
mundo melhor, em que a aprendizagem 
não tem barreiras, e o foco é na ajuda ao 
próximo. O processo de aprendizagem 
dos alunos passa por três fases durante 
o período escolar: a primeira refere-se à 
conscientização em relação ao mundo 
existente fora de casa, a segunda eta-
pa é a fase da capacitação, em que as 
crianças são orientadas para desenvol-
verem suas competências e se tornarem 
independentes. A última relaciona-se à 
autonomia dos alunos, que são protago-
nistas de suas histórias para tomarem 
as próprias decisões. 
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High Tech High (Chula Vista, EUA) – no 
ar em 13 de outubro
Este episódio mostra a experiência da 
High Tech High, escola localizada na ci-
dade Chula Vista, condado de San Diego, 
no estado da Califórnia, Estados Unidos. 
É uma escola pública com administra-
ção particular, que faz parte de uma 
rede com 13 unidades em todo o país e 
atende a cerca de 5 mil alunos. A unida-
de de Chula Vista atende estudantes da 
Elementary, Lower e High School (Ensi-
no Infantil até Ensino Médio), em horário 
integral. A metodologia da escola é ba-
seada no Project Base Learning (PBL), 
ou aprendizagem através de projetos. 
O ensino se dá através da realização de 
projetos práticos com grande embasa-
mento teórico, que permitem aos alunos 
desenvolverem suas habilidades intelec-
tuais e técnicas ao longo do processo, a 
partir da investigação e do engajamento 
em solução de problemas e desafios es-
pecíficos. Por isso, através de seus proje-
tos, a escola torna possível a seus alunos 
experimentarem um ambiente de traba-
lho como o do mundo profissional, em 
salas abertas e adaptáveis, com peque-
nos grupos de aprendizagem e trabalhos 
colaborativos, equipamentos de alta tec-
nologia, acesso a Wi-Fi e laptops, além 
de terem os produtos de seus projetos 
expostos nos halls e ambientes externos 
da escola. 

Steve Jobs School (Amsterdã, Holanda) 
– no ar em 20 de outubro
A Steve Jobs School, localizada no bairro 
Slotervaart, no distrito de Nieuw-West, 
na cidade de Amsterdã, Holanda, é uma 
escola pública fundada em 2014, que 
atende cerca de cem alunos do Ensino 

Básico (de quatro a doze anos de idade). 
O ensino personalizado é a principal ca-
racterística do grupo Steve Jobs School. 
Para isso, é essencial o uso do iPad, que 
permite que as crianças tenham auto-
nomia para definir sua grade de estudos 
desde os primeiros anos, além de possi-
bilitar que os alunos aprendam e se de-
senvolvam em seu próprio tempo, nas 
diferentes disciplinas. Com um software 
escolar chamado Tik Tik sCoolTool, as 
crianças podem programar a grade diá-
ria, escolhendo entre os vários ateliês 
– Matemática, Linguagem e Mundo (que 
reúne Geografia, História e Ciências) e a 
sala de estudos/biblioteca. As ativida-
des são agendadas a cada meia hora, 
mas o aluno pode decidir ficar mais de 
um período no mesmo ateliê. Em dois 
momentos do dia, há o encontro com 
a turma base (Stamgroep), que reúne 
estudantes da mesma faixa etária. No 
iPad, as crianças só fazem atividades 
educativas. Os aplicativos usados para 
todas as idades são selecionados pelos 
especialistas de cada disciplina. A cada 
seis semanas, o educador se reúne com 
pais e alunos para definir objetivos para 
as seis semanas seguintes e verificar se 
os objetivos anteriores foram atingidos. 
Pais e professores também têm acesso 
ao software e podem acompanhar tudo 
o que a criança faz na escola.

Ross School (East Hampton, EUA) – no 
ar em 27 de outubro
A Ross School, localizada na cidade 
East Hampton, no estado de Nova York, 
Estados Unidos, é uma escola particular 
que atende hoje cerca de 500 alunos da 
Lower e Upper School (Ensino Infantil 
até Ensino Médio). A escola possui uma 

proposta curricular inovadora de horário 
integral criada a partir de um currículo 
cultural e histórico chamado de “Spiral 
Curriculum”. Todas as disciplinas são en-
sinadas do ponto de vista da formação 
das civilizações, inclusive matemática, 
artes ou ciências. Assim, todo conteúdo 
está ligado ao conceito de desenvolvi-
mento do pensamento humano desde 
o início da civilização ocidental e orien-
tal. A Ross School também inova com 
seu laboratório maker, o Innovative Lab, 
onde os alunos fazem experimentos 
científicos e desenvolvem projetos que 
podem ser levados para fora da sala de 
aula. Outro ponto inovador é o design da 
escola, com prédios que correspondem 
aos períodos da evolução da civilização 
e um espaço dedicado ao bem-estar. 
Neste local, os alunos têm aulas de ioga, 
qualidade de vida e atividades esporti-
vas, além de uma cafeteria que oferece 
alimentação orgânica.

Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia 
(Santa Fé, Argentina) – no ar em 3 de 
novembro
A Escuela de la Nueva Cultura La Ce-
cilia, localizada na cidade de Santa Fé, 
Argentina, trata-se de uma escola priva-
da que atende hoje cerca de 120 alunos, 
abrangendo os Ensinos Infantil, Funda-
mental e Médio. A proposta inovadora 
surgiu como iniciativa de um grupo de 
pais, que buscavam uma educação di-
ferente, desejando contribuir para um 
mundo melhor através da educação das 
novas gerações. O sistema educativo 
é baseado na tradição das escolas de-
mocrática da América Latina, e, com 25 
anos de experiência, La Cecilia é conhe-
cida e admirada pelos educadores locais 
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e internacionais. Por se tratar de uma 
escola rural, os alunos são divididos por 
grupos socioafetivos, em vez de séries. 
A partir do Grupo 5, ao entrar no ensino 
secundário (equivalente ao Ensino Mé-
dio no Brasil), eles começam a montar 
seus horários de maneira personaliza-
da, escolhendo as matérias e atividades 
que querem cursar. A escola também se 
baseia na Teoria das Múltiplas Inteligên-
cias como um de seus pilares pedagó-
gicos, reforçando que crianças e jovens 
apenas aprendem a partir de seus in-
teresses e paixões, e busca estimular a 
vocação de cada um. Nessa escola, o 
mais importante é conseguir conquis-
tar um ambiente de calma, paz, alegria, 
sem violência, com métodos eficientes 
de resolução de conflitos e preocupação 
com o meio ambiente. A alimentação é 
vegetariana e os alunos têm, além das 
disciplinas tradicionais, aulas de música, 
artes plásticas, ioga, nutrição e autoco-
nhecimento, além de atividades autoge-
ridas pelos próprios estudantes.

Ritaharju School (Oulu, Finlândia) – no 
ar em 10 de novembro
Este episódio aborda a experiência da 
Ritaharju School, localizada em Oulu, 
no Norte da Finlândia. A Ritaharju foi 
escolhida entre 12 escolas do mundo 
pelo programa “Microsoft School of The 
Future”, um projeto de transformação 

digital a fim de melhorar o ensino e o 
aprendizado. Trata-se de uma escola 
inovadora que funciona também como 
um centro comunitário e ponto de en-
contro da população do bairro. O edifí-
cio comporta 1.100 alunos e é dividido 
em cinco células. Os alunos também se 
organizam em “cores”, formando grupos 
de acordo com o temperamento e as 
características de cada um, personali-
zando a aprendizagem. A arquitetura da 
escola foi projetada para criar um am-
biente que traz a sensação de felicida-
de e bons sentimentos para os alunos, 
com grandes espaços e paredes que 
se abrem, proporcionando diferentes 
situações para o estudo. A abordagem 
acadêmica é baseada na integração da 
tecnologia em um currículo inovador, 
que inclui aulas como economia domés-
tica, marcenaria, esportes e também a 
realização de projetos de pesquisa. Os 
professores avaliam os alunos em tem-
po real, através de um aplicativo on-line. 
Outra forma de avaliação é através das 
reuniões com os pais, duas vezes por 
ano, com o debate de metas e objetivos 
para cada aluno, mediante a sua vonta-
de, e também com o acompanhamento 
do seu rendimento. O papel do profes-
sor deixa de ser controlador e se torna 
facilitador, já que os alunos possuem 
mais autonomia. 

Núcleo Avançado em Educação – NAVE 
(Recife, Brasil) – no ar em 17 de novem-
bro
Neste episódio são retratadas as inova-
ções de ensino da Escola Técnica Esta-
dual Cícero Dias, criada em 2006, pela 
Secretaria de Educação de Pernam-
buco, para abrigar o NAVE Recife, que 
atualmente atende a 502 alunos do En-
sino Médio. O Núcleo Avançado em Edu-
cação – NAVE é um programa de educa-
ção do instituto Oi Futuro, desenvolvido 
em parceria com as Secretarias de Edu-
cação. Nesse modelo de cogestão públi-
co-privada, as Secretarias de Educação 
ficam responsáveis pelo funcionamen-
to da escola e dos cursos regulares, 
enquanto o Oi Futuro pela gestão dos 
cursos técnicos, que no caso de Recife 
conta com os cursos de Programação 
e Multimídia, ambos focados em Jogos 
Digitais. O desenvolvimento integral do 
aluno é a essência do programa NAVE. 
Como uma escola de criatividade, o cur-
rículo disponibiliza tempo para o desen-
volvimento de projetos integrados entre 
os cursos técnicos e, assim, surgem os 
projetos de jogos, animações e aplicati-
vos. Dessa maneira, a proposta do NAVE 
é atuar sobre três pilares: uma escola 
de Ensino Médio Integrado à formação 
profissional, um centro de pesquisa e 
inovação e um centro de disseminação 
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para o desenvolvimento e o aprimoramento das 
práticas metodológicas educacionais.

Episódio Especial – no ar em 24 de novembro
O último episódio engloba exemplos de 12 es-
colas inovadoras em todo o mundo, com o pro-
pósito de inspirar e contribuir para novas prá-
ticas no processo educativo brasileiro. Através 
de fatos concretos, este episódio documental 
traz a reflexão de que é possível construir no-
vas experiências de educação inovadora. As-
sim, o documentário mostra como o projeto 
Âncora, escola situada na cidade de Cotia (SP-
-Brasil), não se configura por séries, mas por 
núcleos de aprendizagem que permitem que 
os alunos estudem de maneira personalizada. 
Também aborda o modelo de ensino adotado 
pela Bath Studio School, situada na cidade de 
Bath (Inglaterra), que se estrutura por meio de 
projetos empreendedores, dando a oportuni-
dade para os jovens desenvolverem, em am-
bientes fora da sala de aula, atividades que o 
prepararão para o mercado de trabalho. E o 
Colégio Fontán, localizado na cidade de Chía 
(Colômbia), onde o ensino é personalizado e os 
alunos têm autonomia para organizar de forma 
independente sua rotina de estudos através de 
um sistema informatizado. 
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Publicado originalmente em www.fu-
tura.org.br

O Futura viajou pelo mundo em busca 
de iniciativas inovadoras nas escolas 
para a terceira temporada do Destino 
Educação! A estreia é só em setem-
bro, mas enquanto o programa não 
fica pronto, que tal conferir o relato 
das duas equipes que foram a campo? 
Confira no Diário de Bordo!

Tom Moura, câmera: adaptações cul-
turais e reflexões sobre o Brasil

“O que mais me impressionou foi ver 
de perto a aplicação de recursos públi-
cos de forma coerente, e fez enxergar o 
quanto é possível melhorar a educação 
no Brasil com algumas simples mu-
danças na nossa forma pensar e fazer 
educação”.

Vimos escolas com estruturas im-
pressionantes, mas vimos também o 
respeito e a seriedade com que tratam 
a educação, modelos de gestão que 
também são inovadores na sua forma 
de arrecadação e aplicação de recur-
sos, espaços pensados para experiên-
cias coletivas e desenvolvimento de 
habilidades individuais.

Cada vez que chegávamos em uma 
nova cidade era preciso entender sua 
cultura e nos adaptar aos seus hábitos 
e costumes, essa adaptação sempre 
gerava situações engraçadas, como 
por exemplo a dificuldade de pagar as 
compras do supermercado em um cai-
xa automatizado, as regras de trânsito 
que nos permitem virar a direita mes-
mo com sinal vermelho sempre cau-

Confira o Diário de Bordo da equipe 
que viajou com o Destino Educação

sava um pouco de ansiedade. Ter que 
limpar 10 centímetros de neve do para-
-brisas do carro antes de sair pra filmar 
também foi interessante!

Fulvio Maia, diretor: aurora boreal, 
arquitetura e o trânsito ‘estressante’ 
da Finlândia

“Em cada cidade que passamos, co-
nhecemos pessoas incríveis, culturas 
diversificadas que a todo momento nos 
faziam refletir sobre o que deveríamos 
observar mais em nossa própria maneira 
de nos comportar socialmente.”

De um modo geral, todas as escolas me 
surpreenderam pela qualidade estrutu-
ral, sendo escolas públicas. Sem dúvida 
a escola que mais causa admiração no 
que se refere a estrutura e arquitetura 
é a Orestad Gymnasium na Dinamarca. 
Todo o projeto arquitetônico daquela 
escola surpreende e diariamente víamos 
varias visitas de fora, ora para ver a ar-
quitetura, ora para conhecer a estrutura 
pedagógica da escola.

Talvez o mais surpreendente e inespera-
do de toda a nossa viagem pela Europa, 
tenha sido a Aurora Boreal, durante um 
sábado em que estávamos na cidade de 
Oulu, cidade esta que não tem tanta tra-
dição em ser favorável a observação do 

fenômeno. Demos uma sorte grande de, 
naquele final de semana em que tínha-
mos livre, a Aurora ter chegado tão perto.

Ao contrario do que eu imaginava, os 
finlandeses são um povo carinhoso e 
receptivo. Esperava uma receptividade 
menos calorosa de um povo que vive 
num país frio, onde há épocas do ano 
em que quase não há luz do dia. Se há 
uma cidade da qual eu saí sentindo fal-
ta das pessoas, esta cidade foi Oulu. O 
melhor foi ver um finlandês reclamando 
de engarrafamento estressante por es-
tarmos parados no sinal com apenas 3 
carros à frente.

Cada escola nos mostrou o quanto nós, 
no Brasil, devemos nos inspirar em so-
luções praticas e não somente inovado-
ras. Nosso sistema de ensino carece de 
soluções criativas e um olhar amplo das 
possibilidades que atualmente não são 
exploradas por um completo engessa-
mento de ações.

 
Tuna, diretor de fotografia: da Índia à 
Califórnia

“Quanto mais paredes derrubarmos, 
melhor!”

Na Índia fomos recebidos com muito ca-
rinho e o conceito da escola de “feel, ima-
gine, do, share” (sinta, imagine, faça, com-
partilhe) para mim foi o mais inovador. É 
lindo pensar nessa possibilidade. Lembro 
de uma frase bacana da diretora para o 
arquiteto da escola: quanto mais paredes 
derrubarmos, melhor! A escola tenta sem-
pre tirar os alunos da sala para que pos-
sam ver e entender o mundo a sua volta.
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De volta à Califórnia fomos para a E3ci-
vic. A escola fica dentro de uma bibliote-
ca e fomos muito bem recebidos. Apesar 
de parecer tudo muito formal, a equipe 
da escola tinha muito senso de humor e 
carinho por todos. A estrutura da escola 
é bem bacana e são divididas por clas-
ses, criando assim vilas de conhecimen-
to para cada grade em questão.

Helena, produtora e assistente de dire-
ção: uma mala que caiba de -2ºC a 35ºC 
e dois meses de filmagem

“Quando eu entrei nesse projeto, não fa-
zia ideia de tudo o que eu ia aprender. 
Foi uma dessas experiências que você 
leva para a vida. Conhecer pessoas cujo 
principal objetivo na vida é formar os 
adultos de amanhã e que entendem a 
magnitude dessa tarefa, é algo que eu 
vou carregar sempre comigo!”

A nossa primeira e última cidade foi San 
Diego, cidade solar, quentinha, com gente 
sorridente e extrovertida. Lá fizemos ami-
gos, fomos à praia, e foi lá que eu entendi 
o quanto eu ia aprender com esse proje-
to. Na High Tech High ouvi frases que vou 
levar para sempre, sobre trabalho em gru-
po, coletividade e liderança. Sobre como 
cada um tem suas especificidades e que a 
coisa mais importante que a escola pode 
ensinar para alguém é como interagir com 
os outros e como aprender, e não exata-
mente o que você aprende.

De lá para Nova York foi uma mudança 
grande em todos os sentidos: pessoas e 
climas mais frios. A Ross me fez pensar 
pela primeira vez em voltar pra escola. O 
currículo é completamente diferente 
de tudo o que eu já vi e pela primeira vez, 
acho que vi um projeto que realmente in-
tegra o conhecimento humano em toda a 
sua magnitude. A Ross é uma escola hu-
manista no sentido clássico, uma grande 
ode ao que o engenho humano é capaz.

De lá cruzamos o mundo para chegar 

à Índia, que como o Brasil, não é para 
iniciantes. Dentro da escola, muitas ve-
zes, era como se estivéssemos em casa, 
a mesma estrutura daqui. A Riverside 
é bem menor que as escolas nos EUA, 
claro, mas faz um trabalho gigantes-
co: o maior mérito, além de um siste-
ma de ensino que privilegia aptidões e 
a curiosidade, é dar àquelas crianças a 
noção do desafio hercúleo que elas têm 
nas mãos. Como fazer da Índia uma so-
ciedade mais justa?

Na Índia a equipe inteira, em algum mo-
mento, teve dificuldade com a comida. 
Além disso, era a nossa terceira escola 
e a saudade de casa começava a pe-
sar! Voltar para San Diego foi quase 
como voltar para casa e a E3Civic logo 
se mostrou um lugar onde todos estão 
tentando construir algo novo. A felicida-
de em nos receber era explícita e fomos 
até convidados para o nosso primeiro 
jogo de baseball, junto a vários profes-
sores e alunos.

Márcio Venturi, diretor: olhar detalhis-
ta e volta ao mundo

“Voltei com a mente expandida, com 
maior experiência profissional e, o mais 
importante, com a crença de que o futu-
ro da educação está em sua mutação de 
acordo com os novos tempos e realida-
des locais”.

Na escola High Tech High em San Die-
go fomos recebidos com muito carinho 
e o corpo docente é bastante acessí-
vel. Me deu a impressão que muitos 
alunos são realmente amigos dos pro-

fessores. O sistema charter, em que os 
diretores da escola escolhem como apli-
car o dinheiro público, me pareceu ser o 
futuro. Após duas temporadas de Des-
tino Educação posso afirmar que essa é 
das escolas mais felizes que já vi. No 
entanto, não existe um refeitório, não 
há transporte escolar, o local é isolado e 
distante para muitos dos alunos. Alguns 
levam cerca de quatro horas por dia so-
mente para ir e voltar da escola.

A Ross School, em Nova York, recebe 
alunos de várias partes do mundo, ape-
nas 40% são americanos! Um destaque 
é o Innovation lab que fornece inúmeros 
recursos cognitivos e tecnológicos para 
que o aluno use todo seu potencial ao 
desenvolver projetos. Apesar da pro-
posta didática ser incrível e seus alunos 
serem bastante cultos, me pareceu que 
existe um sentimento de individualismo. 
Os alunos estão sempre solitários ou em 
pequenos grupos, não existe uma união.

No quarto dia de gravação, acordamos 
com a cidade toda coberta de neve. No 
meio da tarde, o sol surgiu furioso e fil-
mamos o derreter da neve entre os raios 
luminosos. Creio que foram os planos 
mais bonitos que nossa equipe fez du-
rante toda a temporada.

Na Índia, o estado de Gujarat é vegeta-
riano e a venda de álcool é proibida. A ci-
dade é muito pobre e não vimos um úni-
co bairro mais estruturado. No entanto, 
a proposta da escola Riverside é magní-
fica: passa valores de caráter e cidada-
nia aos alunos para que contribuam para 
a melhoria da sociedade. Os alunos têm 
voz constante em decisões do currícu-
lo e estão frequentemente reunidos em 
debates sobre as matérias que apren-
dem e em solução de problemas dentro 
e fora do recinto escolar. Cerca de 25% 
dos alunos ganham bolsa integral, o que 
permite que os mais desfavorecidos 
possam ter uma educação de qualidade.
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Como partimos para a Índia sobrevoan-
do o continente africano e voltamos para 
os Estados Unidos sobrevoando o Pací-
fico pode-se dizer que demos a volta ao 
mundo. Estávamos de volta a San Die-
go, na E3civic. O centro é habitado por 
uma série de desabrigados que dormem 
em barracas pelas calçadas do bairro e a 
escola fazia um trabalho em conscienti-
zar os alunos e colocar em prática ações 
que melhorem essa realidade.

No último dia de nossa viagem, após 57 
dias na estrada, fizemos uma pequena 
festa em nossa casa ao qual compa-
receram nossos novos amigos de San 
Diego: Melissa Daniels, diretora da High 
Tech High e Kathlyn Quigley, professora 
da E3civic. Trocamos experiências e nos 
divertimos muito!

Bel Mercês, roteirista e diretora do epi-
sódio La Cecília: uma grata surpresa na 
Argentina

“Foi uma experiência transformadora e 
muito rica, voltei muito feliz desta viagem 
e grata por ter aprendido tanta coisa”.

Viajei junto à equipe que já tinha gravado 
os episódios da Europa. Desta vez, rumo 
a Santa Fé, Argentina. A Escuela La Ce-
cília estava afastada, na zona rural. Nos 
impressionamos com o verde da escola, 
que tem sua estrutura física composta de 

casas espalhadas em um gramado arbo-
rizado, onde os estudantes passam seus 
momentos livres conversando, fazendo 
esportes ou tocando instrumentos.

Levamos alguns dias para compreen-
der a proposta inovadora da escola, que 
valoriza a autonomia dos alunos, prepa-
rando-os não apenas dentro de um cur-
rículo tradicional, mas para a vida, com 
atividades tão diversas como Autoco-
nhecimento, Meditação, Nutrição, Músi-
ca, Artes Plásticas. Nesta escola, se es-
timula que o aluno aprenda a partir dos 
seus desejos e descubra sua verdadeira 
vocação. Os alunos não são avaliados 
por notas, mas com um amplo informe 
trimestral feito por cada professor.

Emerson Guimarães, câmera: lado B e 
agradecimentos

“Os alunos eram livres e felizes cada um 
à sua maneira”

Nossa aventura começou em Londres, 
de onde pegamos duas horas de estra-
da até Bath. A cidade era bem diferente 
do padrão inglês, com construções em 
estilo romano. A escola era pequena e 
aconchegante e tivemos acesso livre! A 
impressão era de estarmos no escritó-
rio de uma grande empresa de comuni-
cação, já que os alunos vão à aula bem 
arrumados e se comportam como se es-

tivessem em um ambiente profissional.

Após 12 dias, fomos para Amsterdam, 
em um local multicultural de maioria ára-
be e longe da área turística da cidade. A 
filmagem foi coberta de risadas, mas al-
gumas mães solicitaram que seus filhos 
não participassem das filmagens, por 
uma questão religiosa. Foi muito interes-
sante conhecer o lado B dessa cidade.

Em Oulu, na Finlândia, fomos rece-
bidos por toda equipe docente e por 
nossos alunos protagonistas. Fiquei 
impressionado pela boa vontade e pelo 
clima de assertividade finlandês! A es-
cola era enorme, limpa e bem agradá-
vel. Já estávamos na primavera, mas a 
neve não se fazia de rogada …Estava 
por toda parte, o que foi ótimo para 
nossas imagens. Nossa produtora local 
Lotta e a professora que nos acompa-
nhou Elina foram maravilhosas, super 
profissionais e amigas.

Copenhagem, Dinamarca… que lugar 
maravilhoso! E que escola maravilhosa! 
Imagine um lugar perfeito, que você gos-
taria de ir encontrar seus amigos e passar 
a maior parte de sua adolescência. Senti 
falta de um pouco de calor humano, mas 
quando parei realmente para pensar, 
esse era o jeito dinamarquês de deixar a 
equipe livre. Foi meu lugar favorito.
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DO MEU JEITO

TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

A série conta a história de empreendedores que 
foram atrás de recursos, capacitação e oportuni-
dades, para fazer seus negócios crescerem. São 
pessoas que uniram a necessidade de gerar renda 
com o sonho de ter seu próprio negócio e ainda de-
ram uma pitada pessoal para que o seu empreen-
dimento ficasse do seu jeito! São 16 episódios, 16 
microempreendedores, 16 histórias inspiradoras e 
16 lições dicas de negócios. Divirta-se!

Sinopses por episódio (16 x 12 minutos):

Associarte – Um Artesanato do Meu Jeito – no 
ar em 14 de novembro
A forma como as integrantes da Associarte divi-
dem seu tempo e fazem a gestão das duas lojas é 
inovadora e libera o tempo delas para focar na cria-
tividade e na produção. Cada membro da associa-
ção produz produtos diferentes entre si para não 
gerar concorrência interna, e todas unem forças 
para a comercialização de todos esses produtos. 

Edson Steinheuser – Uma Web do Meu Jeito – 
no ar em 15 de novembro
O microempreendedor Edson transformou a ne-
cessidade da comunidade onde ele vive em uma 
oportunidade de negócio, e essa é a atitude que 
melhor exemplifica sua personalidade empreen-
dedora. Essa visão foi responsável pela virada 
que o negócio deu ao passar a oferecer um pro-
vedor de internet para a comunidade. 

Lucas Graeff – Uma Marca do Meu Jeito – no ar 
em 16 de novembro
A trajetória do jovem Lucas é marcada pela bus-
ca do conhecimento na sua área e pelas ações 
de tentativa e erro, que é muito comum entre 
empreendedores. Ele ia testando suas ideias, 

e só arriscava aquilo que podia perder. Isso fez 
com que o seu empreendimento fosse crescen-
do de forma equilibrada. 

Divair do Rocio Paganardi – Uma Associação do 
Meu Jeito – no ar em 17 de novembro
A Divair começou a empreender no grupo de mu-
lheres depois de ter adquirido muita experiência 
dando aulas de artesanato. Esse conhecimento 
anterior a ajudou a perceber rapidamente a di-
ficuldade de vender os produtos tradicionais. 
Liderando esse grupo de mulheres, a Diva e as 
associadas focaram na criatividade e na inova-
ção de produtos já existentes. 

Marinalva – Uma Loja do Meu Jeito – no ar em 21 
de novembro
A Marinalva aproveitou cada oportunidade que 
cruzou o seu caminho. O negócio surgiu como 
uma necessidade de vender coisas para gerar 
renda. A cada passo que dava, Marinalva tam-
bém aumentava a sua visão de futuro, e com isso 
foi em busca de novas oportunidades, clientes e 
fornecedores até conquistar sua loja própria. 

Isolete – Um Salão de Beleza do Meu Jeito – no 
ar em 22 de novembro
Dona de um salão de beleza há 30 anos, a Iso-
lete começou a planejar a sua aposentadoria 
empreendedora. Ainda à frente do seu salão, ela 
começou a perceber as limitações e o cansaço 
que a profissão exige, e está se planejando para 
uma troca de negócios. 

Edinaldo Dias de Souza – Uma Bicicletaria do 
Meu Jeito – no ar em 23 de novembro
Curioso e determinado, Edinaldo abriu uma bici-
cletaria mesmo não entendendo nada de conserto 
de bicicletas. Ele só conseguiu fazer esse negócio 
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dar certo porque colocou a mão na massa 
e foi atrás de buscar o conhecimento de 
que precisava para atender seus clientes. 
E o mais importante, não desistiu durante 
esse processo. 

Fabio e Fabielle – Uma Confecção do 
Meu Jeito – no ar em 24 de novembro
A dinâmica dos irmãos Fabio e Fabielle 
na gestão do negócio dá certo. Inspi-
rados pela mãe, que prestava serviços 
de costura em casa, tiveram a visão de 
futuro de profissionalizar o negócio, e, 
nesse processo, conseguiram engajar 
toda a família e criar um ambiente de 
trabalho agradável, que é essencial para 
o sucesso da produção. 

Tainá e Jatobá – Um Brinquedo do Meu 
Jeito – no ar em 28 de novembro
Parceiros na vida e no trabalho, Tainá e 
Jatobá queriam uma vida produtiva, mas 
longe do estresse dos grandes centros 
urbanos. Com as dificuldades iniciais de 
lidar com a agricultura, veio a necessida-
de de gerar mais renda, e foi na memória 
de um brinquedo da Tainá que começa-
ram a fabricar brinquedos em madeira. 

Ticiane e Jorge – Um Polimento do Meu 
Jeito – no ar em 29 de novembro
Jorge começou a trabalhar com polimen-
to nos fins de semana. Depois de muita 
pesquisa e estudo, encontrou um produ-
to diferenciado e apoiado pela esposa, 
saiu definitivamente do emprego para 
se dedicar exclusivamente ao negócio. 

Regiane – Uma Festa do Meu Jeito – no 
ar em 30 de novembro
A transformação da Regiane em dona 
do seu próprio negócio aconteceu qua-
se que por acidente. Mas ela aproveitou 
a oportunidade, foi atrás de capacita-
ção e, principalmente, de parceiros. Ela 
soube conectar as pessoas certas para 
ajudá-la em cada etapa da organização 
de uma festa. Isso faz com que ela possa 
prestar um serviço completo.

Valdir Novaki – Uma Pipoca do Meu Jei-
to – no ar em 1º de dezembro

Enquanto aguardou por anos a licença 
da Prefeitura para ser ambulante, Valdir 
juntou dinheiro e planejamento para ter 
seu próprio negócio. Ele soltou a criativi-
dade, investiu em propaganda e sempre 
se colocou no lugar do freguês para en-
tender o que eles desejavam. Deu muito 
certo. Com seu carrinho de pipoca, já 
viajou por todo o Brasil dando palestras 
motivacionais, baseadas nas ações que 
pratica no seu carrinho de pipoca. 

Mauro Gonçalves – Uma Pipa do Meu 
Jeito – no ar em 5 de dezembro
O Mauro conseguiu reunir seu hobby e 
a sua vontade de ensinar as crianças a 
brincar com a pipa em um único negócio. 
Promove oficinas em escolas e campeo-
natos que envolvem e mobilizam toda a 
comunidade. E por conta desses even-
tos ele consegue trazer melhorias para 
a região. Dessa forma, ele fecha um ci-
clo virtuoso em que tanto seu negócio 
quanto a comunidade saem ganhando. 

Tatyana e Kassyana – Uma Pastelaria 
do Meu Jeito – no ar em 6 de dezembro
A história empreendedora de sucesso 
dos avós foi decisiva para que Tatyana 
e Kassyana decidissem pelos pastéis na 
hora de abrir o negócio. Mas a tradição 
sozinha não consegue fazer um negócio 
dar certo, e, conscientes disso, elas pla-
nejaram cada detalhe da divulgação e da 
formalização do negócio.

Kuritibike – Um Passeio do Meu Jeito – 
no ar em 7 de dezembro
O negócio Kuritibike surgiu do hábito 
do seu proprietário de sempre andar de 
bicicleta. Quando mudou de cidade ele 
teve que deixar sua parceira de duas ro-
das para trás e desde então sentiu muita 
falta, não só da facilidade do transporte, 
mas de como percebia a cidade de ou-
tro jeito quando se locomovia de bike. 
Assim surgiu a ideia do seu negócio, 
que promove passeios de bicicleta por 
alguns pontos turísticos tradicionais e 
outros criados por ele em parceria com 
alguns pontos não turísticos da cidade. 

Aquearela – Um Jardim do Meu Jeito – 
no ar em 8 de dezembro
Adriano é um sonhador e apaixonado por 
jardim desde sua infância. Neto e filho de 
jardineiro, sempre foi incentivado a seguir 
outras profissões, mas quando chega-
vam as férias voltava para o jardim. Foi aí 
que ele percebeu que seu negócio e sua 
paixão deveriam ser a mesma coisa.
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EM FAMÍLIA
TEMA: comportamento 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

Comportamento familiar ou comportamento a 
partir das relações familiares. Este é o mote do 
Em Família, que abre espaço para ouvir vozes 
distintas sobre os temas de cada programa.

APRESENTADORA: Yasmine Saboya é forma-
da em Jornalismo pela Facha e pós-graduada em 
História pela UFF, e em 2004 realizou seu pri-
meiro trabalho, ainda como estagiária na TVE, 
escrevendo os roteiros do programa Comentário 
Geral, em parceria com a roteirista Maria Gessy 
Sales. Em 2005 tornou-se roteirista dos pro-
gramas do Centro de Tecnologia Educacional, 
da Uerj, onde atuou por dois anos. A partir de 
2008 passou a integrar a equipe de jornalistas 
do Canal Saúde, Fiocruz, onde, desde 2014, está 
à frente da apresentação do programa Em Famí-
lia, com o desafio de mediar conversas sobre o 
universo familiar. 

Sinopses por episódio (13 x 26 minutos):

Filhos Superdotados – no ar em 3 de outubro
Como descobrir e lidar com um filho que tem al-
tas habilidades e ou superdotação?

Divisão de Tarefas na Vida a Dois – no ar em 10 
de outubro
Quando um casal decide morar junto, como ad-
ministrar a vida a dois? 

Asilar os Pais – no ar em 17 de outubro
Quando chega o momento de decidir se asila ou 
não o pai ou a mãe, o que fazer, como fazer?

Sexo no Casamento – no ar em 24 de outubro
O sexo é o termômetro de uma relação? 

Falando de Sexo com os Filhos – no ar em 31 de 
outubro
Se tem um assunto tabu dentro de uma família, 
pode ter certeza de que esse assunto é sexo. 
Quando devemos tocar nesse tema com nossos 
filhos? Qual a melhor maneira de abordá-los? 
Como reagir em relação a perguntas e compor-
tamentos que eles venham a trazer ou fazer? 

Judicialização da Saúde – no ar em 7 de novem-
bro
Quando questões de saúde se tornam uma 
questão de justiça, de política. 

Transsexualidade na Família – no ar em 14 de 
novembro
Como vivem as pessoas que se identificam como 
trans? 

Família Acolhedora – no ar em 21 de novembro
Algumas pessoas nascem e não têm as mesmas 
oportunidades na vida, e assim acabam sem ter 
onde ficar, com alguém para cuidar dela. As fa-
mílias acolhedoras fazem parte de um projeto 
que trabalha em torno dessa questão. 

Conselheiros de Saúde – no ar em 28 de no-
vembro
Como é a vida para quem se dedica a ser um 
conselheiro de saúde? 

Ato Infracional – no ar em 5 de dezembro
O menor de idade comete ato infracional. É ne-
cessário reduzir a idade penal? 

56



Morando no Emprego – no ar em 12 de dezem-
bro
Como é para uma pessoa e sua família ter de 
morar no mesmo lugar onde trabalha? 

Creche – no ar em 19 de dezembro
Na hora de ter filho, o que fazer, colocar na cre-
che, contratar babá, cuidar por conta própria, 
como a família ajuda? 

Coma – no ar em 26 de dezembro
Como é a experiência de ficar em coma, como é 
a volta, como ficam os parentes? 
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ENTREVISTA

TEMAS: atualidades; história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

A proposta desta faixa de programação do Fu-
tura é oferecer ao público séries de entrevistas 
com alguns dos mais importantes personagens e 
especialistas em diversas áreas do conhecimen-
to. Durante cerca de 14 minutos, uma conversa 
franca sobre assuntos de interesse público, rele-
vantes para o desenvolvimento do País. A tem-
porada 2016 foi inspirada pelo livro Brasil: uma 
biografia, da historiadora Lilia Schwarcz, que foi 
convidada para apresentar a série, recebendo 
dezoito personalidades para refletirem sobre a 
construção da identidade brasileira a partir de 
um olhar sobre a história do País.

APRESENTADORA: Lilia Schwarcz é historia-
dora e antropóloga. Doutora em Antropologia 
Social pela USP e professora da mesma univer-
sidade, Lilia é uma das fundadoras da editora 
Companhia das Letras e autora de diversos li-
vros premiados sobre a história do Brasil.

Sinopses por episódio (18 x 14 minutos):

Áfricas entre Nós – Alberto da Costa e Silva – 
no ar em 18 de abril
Foram muitas as nações que chegaram ao Brasil. 
Algumas de suas marcas são reconhecidas, ou-
tras exercitadas quase que de forma inconsciente. 
Práticas linguísticas, alimentares, habitacionais e 

de parentesco entraram no nosso cotidiano e 
fazem parte de uma maneira de ser e se sentir 
brasileiro. Para falar sobre esse tema, Alberto da 
Costa e Silva, historiador, embaixador e membro 
da Academia Brasileira de Letras, é o convidado 
da jornalista Lilia Schwarcz, nesta série Entrevis-
ta, sobre a construção da identidade brasileira a 
partir de um olhar sobre a história do País.

Escravidão – Flávio Gomes – no ar em 19 de 
abril
O Brasil foi o último país a abolir a escravidão 
mercantil e recebeu 40% da população africana 
que saiu do continente. Por aqui, o sistema virou 
uma linguagem que conteve muito sofrimento, 
mas também revolta e insurreição por parte dos 
escravizados. Para falar sobre esse tema, Flávio 
Gomes, professor de História da UFRJ, é o convi-
dado da jornalista Lilia Schwarcz, nesta série En-
trevista, sobre a construção da identidade brasi-
leira a partir de um olhar sobre a história do País.

Nações Indígenas – Manuela Carneiro da Cunha 
– no ar em 20 de abril
Muito antes da chegada dos europeus, nosso ter-
ritório era ocupado por grupos organizados em 
redes e que se comunicavam de forma ampla. Os 
ameríndios são formados por inúmeras nações e 
línguas e nos legaram tradições, caldos culturais, 
mitologias, cosmologias e filosofias que dialogam 
– e tencionam – com nossas verdades mais en-
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raizadas. Para falar sobre esse tema, Ma-
nuela Carneiro da Cunha, antropóloga, é 
a convidada da jornalista Lilia Schwarcz, 
nesta série Entrevista, sobre a constru-
ção da identidade brasileira a partir de 
um olhar sobre a história do País. 

Democracia e Cidadania – Heloisa Star-
ling – no ar em 21 de abril
A democracia é, para nós, um proces-
so inconcluso. Se por um lado lidamos 
com ela de forma positiva – como pro-
vam nossas instituições consolidadas e 
nosso sistema eleitoral –, por outro ex-
perimentamos um processo republicano 
falhado desde os tempos coloniais. Para 
falar sobre esse tema, Heloisa Starling, 
professora de História da UFMG e au-
tora de Brasil: uma biografia, é a convi-
dada da jornalista Lilia Schwarcz, nesta 
série Entrevista, sobre a construção da 
identidade brasileira a partir de um olhar 
sobre a história do País.

Política e História – Daniel Aarão Reis – 
no ar em 22 de abril
É possível dizer que o território do his-
toriador é o “passado” e que do presen-
te todo mundo tem medo. Afinal, dele, 
do presente, todos julgamos que somos 
mestres e donos. Esse não é o caso de 
Daniel Aarão Reis, que vive e faz histó-
ria do presente e a analisa com primor 
sem perder o bom humor, jamais. Daniel 
Aarão Reis, professor de História Con-
temporânea da UFF, é o convidado da 
jornalista Lilia Schwarcz, nesta série En-
trevista, sobre a construção da identida-
de brasileira a partir de um olhar sobre a 
história do País.

Corrupção – José Murilo de Carvalho – 
no ar em 25 de abril
Corrupção não é um fenômeno bioló-
gico nem está no DNA do brasileiro. Ao 
contrário, é uma construção social que 
faz parte de nossa história desde que o 
Brasil não era nem ao menos Brasil. Para 
falar sobre esse tema, José Murilo de 

Carvalho, professor Emérito da UFRJ, é 
o convidado da jornalista Lilia Schwarcz, 
nesta série Entrevista, sobre a constru-
ção da identidade brasileira a partir de 
um olhar sobre a história do País.

Patrimonialismo – André Botelho – no 
ar em 26 de abril
Uma das questões mais urgentes e anti-
gas de nossa pauta nacional está ligada 
à maneira como inflacionamos a esfera 
privada em detrimento da pública. Uma 
clara descrença nas instituições, no cor-
po da lei, é parte de nosso vocabulário 
social. Para falar sobre esse tema, André 
Botelho, professor do Departamento de 
Sociologia da UFRJ, é o convidado da 
jornalista Lilia Schwarcz, nesta série En-
trevista, sobre a construção da identida-
de brasileira a partir de um olhar sobre a 
história do País.

Ética e Economia – Eduardo Giannetti 
– no ar em 27 de abril
Somos mesmo bons mentirosos, só le-
vamos a sério os argumentos que vão 
de encontro às nossas próprias cren-
ças. Também somos cultores da razão 
iluminista, que nos faz acreditar que 
seriamos orientados por acordos ape-
nas racionais. Mas, ao que tudo indica, 
a ciência e a técnica não nos brindaram 
com a felicidade. Para falar sobre esse 
tema, Eduardo Giannetti, economista e 
escritor, é o convidado da jornalista Lilia 
Schwarcz, nesta série Entrevista, sobre 
a construção da identidade brasileira a 
partir de um olhar sobre a história do 
País.

Violência – Luiz Eduardo Soares – no ar 
em 28 de abril
A afirmativa de que tivemos “apenas” 
uma guerra – a Guerra do Paraguai – cor-
robora um dos grandes mitos da nossa 
nacionalidade: a de um país pacífico. A 
“civilização” brasileira se fez (e se faz) si-
lenciando manifestações frequentes de 
violência e arbítrio. Para falar sobre esse 

tema, Luiz Eduardo Soares, jornalista e 
escritor, é o convidado da jornalista Lilia 
Schwarcz, nesta série Entrevista, sobre a 
construção da identidade brasileira a par-
tir de um olhar sobre a história do País.

Das Lógicas do Feminino: Gênero e 
Sexo no Brasil – Laura Moutinho – no ar 
em 29 de abril
Muitos marcadores de diferença têm fei-
to deste país uma nação desigual. O gê-
nero sempre foi um divisor fundamental 
que precisa ser construído e descons-
truído para que possamos pensar em 
processos republicanos consistentes e 
cidadãos mais plenos. Para falar sobre 
esse tema, Laura Moutinho, antropóloga 
e professora da USP, é a convidada da 
jornalista Lilia Schwarcz, nesta série En-
trevista, sobre a construção da identida-
de brasileira a partir de um olhar sobre a 
história do País.

Direitos Civis – Jean Wyllys – no ar em 
2 de maio
Se direitos sociais foram ganhos do iní-
cio do século XX – direitos políticos vie-
ram com os anos 1930 –, já a linguagem 
dos direitos civis só tem ganhado força 
a partir do final dos anos 1970. São rein-
vindicações que incluem grupos identifi-
cados por temas como raça, gênero, re-
gião, geração ou classe. Para falar sobre 
esse tema, Jean Wyllys, deputado fede-
ral e escritor, é o convidado da jornalista 
Lilia Schwarcz, nesta série Entrevista, 
sobre a construção da identidade brasi-
leira a partir de um olhar sobre a história 
do País.

Periferias – Hermano Vianna – no ar em 
3 de maio
As vozes por muito tempo compreendi-
das sob o signo “da falta” são cada vez 
mais evidentes. Mais recentemente, em 
vez de sua vitimização, notamos a emer-
gência de novos discursos narrativos que 
mostram o País sob uma perspectiva 
múltipla e divergente. Para falar sobre 
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esse tema, Hermano Vianna, antropó-
logo, é o convidado da jornalista Lilia 
Schwarcz, nesta série Entrevista, sobre a 
construção da identidade brasileira a par-
tir de um olhar sobre a história do País.

Ritmos e Danças – Ricardo Teperman – 
no ar em 4 de maio
Batuques, jongos, síncopas, sambas… não 
há descrição que dê conta dessa maneira 
singular de entender o Brasil e dele par-
ticipar. Os ritmos também fazem parte 
da formação mestiça de nosso país, que 
aglutinou instrumentos, musicalidades e 
sons ameríndios, africanos e europeus. 
Para falar sobre esse tema, Ricardo Te-
perman, antropólogo e escritor, é o con-
vidado da jornalista Lilia Schwarcz, nesta 
série Entrevista, sobre a construção da 
identidade brasileira a partir de um olhar 
sobre a história do País.

Manifestações Culturais – Antônio No-
brega – no ar em 5 de maio
O corpo lembra? Nosso Brasil tem ritmo, 
movimento, som? De que maneira as 
nossas tantas manifestações culturais 
e populares nos ajudam a “brincar” com 
o cotidiano? A partir de muita pesquisa 
de campo e de arquivo, Antônio Nobrega 
virou um intérprete dileto do País. Para 
falar sobre esse tema, Antônio Nobrega, 
músico e dançarino, é o convidado da 
jornalista Lilia Schwarcz, nesta série En-
trevista, sobre a construção da identida-
de brasileira a partir de um olhar sobre a 
história do País.

Religiões – Reginaldo Prandi – no ar em 
6 de maio
Os africanos que deixaram compulso-
riamente seus países trouxeram consigo 
seus próprios deuses e rituais. Os ame-
ríndios espalharam seus xamãs e cultos 
pela terra, assim como os europeus que 
aqui chegaram vieram com seus santos 
e dogmas. Para falar sobre esse tema, 
Reginaldo Prandi, sociólogo, é o convi-
dado da jornalista Lilia Schwarcz, nesta 

série Entrevista, sobre a construção da 
identidade brasileira a partir de um olhar 
sobre a história do País.

Literatura – Silviano Santiago – no ar 
em 9 de maio
Há uma voz literária forte e variada no 
Brasil. No início, era muito ligada ao es-
trangeiro. Depois, enveredou para a ên-
fase nos discursos nacionais. Hoje, nos-
sa literatura é antes de tudo uma face 
de nosso multifacetado espelho. Nem 
sempre produto de seu contexto, ela 
ajuda a produzir o País. Para falar sobre 
esse tema, Silviano Santiago, escritor e 
crítico literário, é o convidado da jorna-
lista Lilia Schwarcz, nesta série Entre-
vista, sobre a construção da identidade 
brasileira a partir de um olhar sobre a 
história do País.

Artes – Agnaldo Farias – no ar em 10 de 
maio
Artes ameríndias, artes africanas, artes 
afro-brasileiras, artes europeias por aqui 
dialogaram e produziram um caldo nada 
homogêneo, certamente muito rico e 
complexo. O Brasil é hoje em dia conside-
rado uma vitrine para as artes plásticas 
contemporâneas e vem mostrando uma 
força renovada nessa área. Para falar so-
bre esse tema, Agnaldo Farias, doutor em 
Arquitetura Urbana e curador, é o convi-
dado da jornalista Lilia Schwarcz, nesta 
série Entrevista, sobre a construção da 
identidade brasileira a partir de um olhar 
sobre a história do País.

Bovarismo ou a Mania de Não Ser – Ro-
berto DaMatta – no ar em 11 de maio
No Brasil, vale o inverso da máxima 
shakespeariana “Ser ou não ser”. Aqui, 
“ser é não ser”. A velha mania de não ver 
a realidade ou imaginá-la distinta é uma 
de nossas marcas. Esse é o nosso “bo-
varismo”, termo inventado por Flaubert 
e muito usado por Lima Barreto na de-
finição dos artificialismos que imperam 
no País. Para falar sobre esse tema, Ro-

berto DaMatta, antropólogo, jornalista 
e escritor, é o convidado da jornalista 
Lilia Schwarcz, nesta série Entrevista, 
sobre a construção da identidade bra-
sileira a partir de um olhar sobre a his-
tória do País.
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Concorra ao livro “Brasil: uma biogra-
fia” na nova série do Entrevista

Publicado originalmente em www.futu-
ra.org.br

Nesta segunda, dia 18 de abril, estreia a 
nova temporada do Entrevista. A série, 
que apresenta coleções de entrevistas 
temáticas com personagens e especia-
listas, recebe a antropóloga Lilia Moritz 
Schwarcz para uma empreitada ousada: 
olhar o passado para tentar entender o 
Brasil do presente.

A temporada 18 esquinas para chegar ao 
Brasil vai ao ar em um momento contur-
bado, no qual o país vive um cenário de 
manifestações, debates e polarizações 
políticas. O programa coloca em pauta 
questões que fazem parte da memória 
brasileira e que construíram a sociedade 
de hoje, a partir de conversas sobre as-
pectos históricos, culturais e econômi-
cos do passado com o objetivo de com-
preender o presente e projetar o futuro 
da sociedade brasileira.

Nova temporada da série “Entrevista” 
estreia no Futura dia 18 de abril

Em 18 episódios que vão ao ar de segun-
da a sexta-feira, os convidados comen-

tarão temas relacionados à mistura de 
etnias, cultura, escravidão, democracia, 
corrupção, economia e direitos civis. 
Entre os entrevistados estão o econo-
mista Eduardo Giannetti, o antropólogo 
Hermano Vianna, o jornalista Roberto 
DaMatta, o músico Antônio Nobrega, o 
deputado federal Jean Wyllys e o jorna-
lista e escritor Luiz Eduardo Soares.

A primeira entrevista vai ao ar às 20h30 
com Alberto da Costa e Silva (embaixa-
dor e membro da Academia Brasileira de 
Letras), sobre a influência das diferentes 
culturas africanas entre nós. Práticas 
linguísticas, alimentares, habitacionais, 
de parentesco entraram no nosso coti-
diano e fazem parte de uma maneira de 

ser e se sentir brasileiro.

Todas as entrevistas já estão disponíveis 
online! Para assistir a elas e às coleções 
passadas, acesse www.futura.org.br/en-
trevista.

Quer participar da reflexão junto com a 
gente? Que tal ganhar um exemplar do 
livro Brasil: Uma Biografia (Companhia 
das Letras), de Lilia Schwarcz e Heloisa 
Starling? Para participar é simples: res-
ponda à pergunta “De qual momento da 
história brasileira você gostaria de ter 
participado e por quê?” com um tweet 
ou uma foto no Instagram!

Cada pessoa só pode participar com 
uma resposta por rede social e as 20 
respostas mais criativas levam o livro 
de presente! Atenção: é preciso seguir o 
perfil do Futura (@canalfutura no Twit-
ter e @canal_futura no Instagram) e 
preencher o formulário abaixo. O resul-
tado será divulgado em 13 de maio.

Para saber mais sobre o livro, clique aqui.

Antes de participar, leia atentamente o re-
gulamento desta ação, disponível aqui.
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A série de reportagens Fotografia Plural, 
produzida pela RTV-Unicamp, é com-
posta de seis entrevistas com pesquisa-
dores que têm na fotografia seu objeto 
de estudo. São resultados de trabalhos 
de mestrado, doutorado, publicações 
de livros e de pesquisas pontuais que 
abordam a fotografia em suas diferentes 
formas de concepção, produção e apli-
cação. Produzido pela PUC Campinas.

Sinopses por episódio (6 x 6 minutos):

Fotofilmes – no ar em 20 de julho
Esse primeiro trabalho toma como base 
a pesquisa de mestrado de Érico Elias, 
realizada no Instituto de artes da Uni-
camp, abordando como imagens estáti-
cas somadas a movimentos de câmera 
e ingredientes sonoros podem se trans-
formar e ganhar novos significados. 
Nele, o amplo universo da fotografia 
demonstra que é possível ousar e com-
partilhar inclusive características com a 
arte cinematográfica. 

Fotobiografias – no ar em 27 de julho
O vídeo é baseado na história de vida de 
cinco pessoas anônimas, na faixa dos 80 
anos, contadas através de fotografias 
preservadas. O trabalho focaliza pesqui-
sas de mestrado e doutorado realizadas 
no Instituto de Artes da Unicamp pela 
jornalista Fabiana Bruno.

Fotógrafo-turista – no ar em 3 de agosto
A reportagem baseada na tese de douto-
rado da pesquisadora Lívia Aquino abor-
da a prática do registro de imagens, um 
processo cultural em crescente e contí-
nua expansão promovido pela indústria 

FOTOGRAFIA 
PLURAL

TEMAS: arte e estética; fotografia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

fotográfica. Partindo deste fenômeno, a 
entrevista mostra como as fotografias 
de viagem passam a ser mais do que 
meras ilustrações dos relatos sobre os 
lugares visitados, funcionando como 
uma espécie de atestado de presença. 

Fotojornalismo – no ar em 10 de agosto
O vídeo baseado na tese de doutorado do 
jornalista Celso Bodstein, defendida no 
Instituto de Artes da Unicamp, questio-
na se no jornalismo seria de fato possível 
conceber a fotografia como um recorte 
do factual. Dessa forma, propõe-se uma 
discussão acerca do uso das imagens 
como uma forma de atribuir credibilidade 
àquilo que a notícia imprime. 

Fotógrafo V8 – no ar em 17 de agosto
Baseada na dissertação de mestrado 
realizada no Instituto de Artes da Uni-
camp por Renata Teixeira, essa reporta-
gem aborda a contribuição de Aristides 
Pedro da Silva, mais conhecido como 
V-8, ao passado de Campinas. Mais do 
que um importante fotógrafo que re-
gistrou as transformações urbanas da 
cidade, ele chegou inclusive a resgatar 
fotos de latas de lixo, construindo assim 
um impressionante arquivo pessoal. 

Carnaval em Branco e Negro – no ar em 
24 de agosto
O vídeo realizado a partir do livro Car-
naval em Branco e Negro, da socióloga 
Olga von Simson, baseia-se em foto-
grafias e histórias orais que contam a 
trajetória do carnaval paulistano entre 
os anos 1914 e 1988. Os depoimentos 
apresentados partiram de fotografias 

antigas escolhidas pelos próprios carna-
valescos, que ajudam a compreender as 
raízes dessa festa e sua construção na 
capital paulista.
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FUTURANDO
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia; 
ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 4 de janeiro
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Como você imagina o nosso futuro? Você já pen-
sou como a tecnologia pode melhorar a nossa 
vida? A Futurando, revista semanal produzida 
pela Deutsche Welle, vai atrás dessas respostas 
e encontra ideias e experimentos ousados, nos 
mais diversos campos da ciência, da tecnologia 
e do meio ambiente, projetados para criar um 
mundo melhor. O programa mostra os rostos 
que se escondem por trás dessas iniciativas – 
sejam elas reais ou ainda apenas boas ideias. 
Aqui, as complicadas pesquisas feitas por cien-
tistas de destaque internacional são explicadas 
de forma simples e descontraída, indicando seus 
impactos diretos no nosso cotidiano. Em 2016 
foram exibidos 52 episódios.

APRESENTADORA: Nádia Pontes é jornalista. 
Natural de São José dos Campos, trabalhou em 
outras emissoras de TV no Brasil e acumula dez 
anos de experiência no jornalismo.
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GRANDES 
CIDADES TEMAS: atualidades; sustentabilidade

PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Uma coleção de histórias sobre formas inovado-
ras para melhorar as condições de vida nas gran-
des cidades em todo o mundo. Em 2016, foram 
exibidos 5 episódios mas a série completa possui 
40, que serão exibidos ao longo de 2017.

Sinopses por episódio (5 x 13 minutos):

Favela Orgânica – no ar em 22 de novembro
O episódio se refere à história de Regina Tchelly, 
criadora do “Favela Orgânica”, projeto que desde 
2011 tem como objetivo o reaproveitamento to-
tal dos alimentos, gerando renda para a comuni-
dade da Babilônia, no Rio de Janeiro. Atualmen-
te, o projeto ajuda moradores na construção de 
hortas e compostagens, ensinando como evitar 
o desperdício de alimentos e dar um melhor des-
tino aos resíduos orgânicos.

Agradecimentos: 
Ana Paula Wehba – Trip Editora
Alexandre Piero – Itaú Cultural
Mariana Beulke – Trip Editora
Monalisa Oliveira – Trip Editora 
Direção: Patrizia Landi
Roteiro: Márcio Vianna e Patrizia Landi
Produção Executiva: Patrizia Landi
Direção de Fotografia: Paul Cabanis e Sébastien 
Daguerressar
Time Lapse: Matteo Giacchella e Paul Cabanis

Equipe de Produção: Jessica Gonçalves e Laeti-
tia Rossi
Edição: Matteo Giacchella
Som: Gabriela Damasceno e Quentin Delaroche
Finalização: Afinal Filmes
Tradução e Legendagem: Bvaz Idiomas
Música: Calor do Amor
Composição: Marcela Vale, Bruno Dias e Rober-
to Barrucho
Intérpretes: Felipe Vellozo, Lucas Ferreira e 
Marcela Vale

Estocolmo – O Salvador – no ar em 29 de no-
vembro
Todo ano, milhares de migrantes europeus vão 
a Estocolmo em busca de uma vida melhor. En-
quanto muitos conseguem viver em boas con-
dições, ainda há vários outros que se tornam 
invisíveis à sociedade, vivendo nas ruas da cida-
de. O episódio conta a história de Mircea, antigo 
atleta, agora voluntário da causa dos migrantes 
europeus em Estocolmo. Em seu trabalho, Mir-
cea compromete-se a fazer a diferença, a lutar 
contra o preconceito e a ajudar as pessoas mais 
vulneráveis a superar desafios, inserir-se no 
mercado de trabalho e sentir-se parte da vida na 
sociedade.
Pesquisa e Repórter: Maria Johansson – Resear-
ch & Reporter
Produção, Fotografia e Edição: Emil Nikkhah 
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Pesquisa: Jonatan Karlsson 
Gerência de Projeto: Per Johansson 

Londres – Vigiados – no ar em 6 de de-
zembro
Hoje há entre 4 e 5,9 milhões de câmeras 
de segurança no Reino Unido. Onde quer 
que você vá, será filmado e observado 
por alguém. Este episódio é um filme 
sobre o sistema CCTV (Closed Circuit 
Television), suas consequências, seus 
efeitos e utilidades. Dr. Keith Spiller é um 
especialista na área de segurança e faz 
de sua missão descobrir o quão difícil é 
ter acesso às suas filmagens feitas pela 
CCTV, já que, legalmente, todos têm di-
reito a obter suas próprias informações.
Repórter: Suzanne Kordon 
Fotógrafos: Terry Wilson e Zac Macaulay 
Gerente de Projeto: Sara Schager 
Produtor: Emil Nikkhah 
Pesquisa e Edição: Maria Johansson 
Pesquisa: Jonatan Karlsson 

Seoul, Coreia – Nossa Casa – no ar em 
13 de dezembro
Seoul é apelidada de “República do 
Apartamento”. Mais de 70% dos resi-
dentes vivem em prédios no formato 
de caixas. O anonimato de viver nesses 
apartamentos acabou interrompendo a 
vida pacífica em família, e as reclama-
ções de barulho têm gerado conflitos 
entre os residentes dos apartamentos, 
mas a maioria dos cidadãos não muda 
seu estilo de vida devido ao boom da 
especulação de apartamentos desde a 
década de 1970 e às oportunidades de 
investimento. Esta é a história de três 
famílias que decidiram não viver dessa 
forma. Construíram sua própria casa, 
onde a vida compartilhada em família 
tornou-se sua nova rotina.
Produtor Executivo: Lim-Sehyung
Produtor: Yang-Hongseon

Editor: Kim-Myungyoon
Pesquisador: Jung-Hyosun
Diretor de Som: Kang-Woosik
Diretor de Música: Kwag-Jangyong
Direção de Fotografia: Lee-Younghun
Relações Internacionais: Hyejin Kate Cho
Roteiro: Ahn-Joosik
Diretor: Ahn-Joosik
Produção: KBS

Uma Vila em Berlim – no ar em 20 de 
dezembro
O Rundling em Berlim-Johannisthal é 
um projeto multigeracional no estilo 
“faça você mesmo”, com 20 casas au-
tossuficientes energeticamente cons-
truídas pelos próprios moradores à 
base de matérias-primas renováveis. 
O projeto propõe um modo de vida em 
comunidade alternativo ao anonimato 
da vida na metrópole. Os residentes já 
ganharam vários prêmios (um deles por 
ser um “Parceiro da Proteção Climática” 
da cidade de Berlim) por esta especial 
mistura entre as diversas gerações, a ar-
quitetura ecológica e inovadora e a tec-
nologia verde.
Roteiro e Direção: Katharina Singer
Direção de Fotografia: Lorenz Pagés
Fotografia Aérea: Jörg Johow
Música: Harald Keuter
Edição: Sabine Dietrichs-Jany
Conceito e Desenvolvimento de Proje-
to: Malu Campos Viana Batista, Markus 
Nikel e Tatsuhiro Beniko

EQUIPE TAL 
Conceito e Desenvolvimento do Proje-
to: Malu Campos Viana Batista, Markus 
Nikel e Tatsuhiro Beniko
Coordenação-Geral do Projeto TAL: 
Heloisa Jinzenji e Malu Campos Viana 
Batista 
Produtor Executivo TAL: Malu Campos 
Viana Batista
Assessor Jurídico TAL: Heloisa Jinzenji
Operações Técnicas TAL: Alípio Alves e 
Fernando Nogueira
Abertura: Rafael Terpins
Música de Abertura: AddMúsica
Coordenação do Projeto ABU: Hanizah 
Hamzah e Lai Kai Yan
Produtor Executivo ABU: Asako Kume 
Coordenação do Projeto EBU: Pierre 
Duret 
Produtor Executivo EBU: Markus Nikel
Distribuição: Coprodução TAL

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Marcio Mo-
tokane
Coordenação de Produção: Joana Levy 
Coordenação de Conteúdo: Kitta Eitler 
Produtores Assistentes: Camila Cam-
pos e Juliana Oliveira 
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Juliana Oli-
veira
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís 
Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Mobilização e Produção: 
Ana Paula Brandão
Gerente de Conteúdo: Débora Garcia
Gerente de Distribuição: José Brito
Gerente Adjunto: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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HORA DO ENEM
TEMAS: juventude; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

A cada um de seus episódios, o programa explo-
ra uma das áreas de conhecimento do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Hora do Enem 
dá dicas, entrevistas, resoluções comentadas de 
questões que já caíram nos anos anteriores e 
conteúdo produzido por quem mais entende do 
Enem para ajudar os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio a se prepararem para a prova. Em 2016 
foram exibidos 162 episódios.

FICHA TÉCNICA
Diretor: Renato de Paula
Diretora de Produções: Fay Antunes
Roteirista: Diego Rebouças
Coordenadora de Produção: Cláudia D’Ávila
Diretora Assistente: Monica Britto
Roteirista Assistente: Sandra Pereira
Assistentes de Produção: Jamilly Sereno e João 
Marinho
Diretor de Fotografia: Ricardo Kimus
Cenografia: Marcele Vieira
Arte e Videografismo: Celina Arslanian
Editor: Marcelo Melo
Produtora de Moda: Beth Correa
Cabelo e Maquiagem: Andreia Lacerda
Camareira: Solange Pereira
Diretor de Imagem: Eduardo Mandu
Contrarregra: Washington Ramos
Operadores de Câmera: Guilherme Moraes, Ale-
xandre Sobral e Maurício Soares
Iluminador: Renato Machado

Operador de Áudio: Luiz Quinto
Operador de Vídeo: Luiz Machado
Sonoplasta: Ricardo Bento
Distribuição: TV Escola

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analistas de Licenciamento: Olívia Gratz e Julia-
na Oliveira
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Carvalho e 
Thaís Duarte
Editores de Imagem: Fabiano Aragão e Sandro 
Barbeita
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente Adjunto: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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Balanço de Programação 
2016 

JANEIRO
Economia Brasileira – A História Contada Por 
Quem a Fez 
Futura Profissão II 
Minha Rua II 
Saúde à Vontade 
Ted Compartilhando Ideias 
Um Cientista, Uma História 

FEVEREIRO
Camarote.21  
Futurando 
Mundo da Leitura 
NCI Fala Português 

MARÇO
Cantoras da América Latina  
Bio.Futura – Madame Mao 
Mundo.Doc – Marie Curie, Além do Mito 
Profissão Repórter 
Tempos de Escola – Especial 18 Anos do Futura 

ABRIL
Afinando a Língua – Especial 18 Anos do Futura 
Como Será? 
Entrevista 
Maratona Um Pé de Quê? 

MAIO
Não Saia Hoje (Pitching Doc Futura 2015)
O Poder do Esporte
SporTV Repórter

JUNHO
Canal Saúde na Estrada 
Um Pé de Quê? – Especial Meio Ambiente
Mundo.Doc – Meio Ambiente
Saúde em Cena
As Margens do Rio Afuá – Especial Meio Am-
biente

JULHO
Mundo.Doc – Comportamento e Esporte 
Juventude Conectada 
O Outro Escritor 
Fotografia Plural 

AGOSTO
Cidades e Soluções 
Fotografia Plural 
Hora do Enem 
Olhar Indiscreto 
Viver Ciência

SETEMBRO
Destino: Educação – Escolas Inovadoras 
Revelando os Brasis 
Cine Conhecimento  

OUTUBRO
Em Família 
Série Vídeos XVI Prêmio Arte na Escola Cidadã 
Arte e Educação: Um Lugar de Resistência 
Grandes Cidades

NOVEMBRO
Turma da Robótica 
Do Meu Jeito 
Almanaque Saúde

DEZEMBRO
Mundo.Doc – Direitos Humanos 
Concertos Didáticos 
Catavento – Tudo ao Seu Tempo 
My Life, My Lesson 
Companheiras 
Mazzaropi – O Jeca Empreendedor 
Cine Conhecimento – Ciclo Mazzaropi 
Seresteiros do Rio São Francisco 

TOTAL ANUAL

Total de peças de promoção – 216
Horas inéditas em promoção – 1 hora e 53 mi-
nutos

Total de peças de interprogramas – 543
Horas inéditas de interprogramas – 18 horas 
Total de títulos – 98 programas
Horas inéditas de programas – 873 horas
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JORNAL FUTURA

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1998
No ar a partir de 1º de janeiro 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Rede de Universidades 
Parceiras e Produtora: BDT Filmes-SP 

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 debruça 
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 preservação do meio 
ambiente com sustentabilidade, mercado de 
trabalho diante do desenvolvimento do País, 
empreendedorismo, inovação e indústria 
criativa, diversidade étnica e direitos humanos 
são alicerces da linha editorial do jornal. Em 
2016 o Jornal Futura produziu uma série de 
reportagens especiais sobre as metas do Plano 
Nacional de Educação e fez uma cobertura 
dos Jogos Olímpicos do Rio voltada a questões 
como igualdade de gênero, direitos humanos 
e legados sociais. Também merece destaque 
a série “Era uma vez outra escola”, em que o 
jornalista e consultor de educação do Canal 
Futura, Antônio Gois, apresenta cinco escolas 
em diferentes regiões do País que por conta do 
trabalho do gestor tiveram uma transformação 
em suas trajetórias, refletindo no aprendizado 
e na retenção dos alunos. O Jornal Futura é 
produzido pela equipe de jornalismo do Futura 

em parceria com as equipes de produção 
audiovisual da rede de Universidades Parceiras 
do Canal Futura.

APRESENTADORES:

Juli Wexel é jornalista, atriz e performer, editora 
e apresentadora do Jornal Futura e responsável 
pela produção em rede junto a televisões univer-
sitárias e núcleos audiovisuais das 60 Univer-
sidades Parceiras do Canal Futura. É uma das 
idealizadoras do programa Rede de Olhares da 
UCSTV, exibido semanalmente no Canal Futura. 
Atua em várias frentes, da comunicação social à 
astrologia, do audiovisual ao teatro. Formou-se 
em Comunicação Social pela Universidade de 
Caxias do Sul, é mestre em Letras, Cultura e Re-
gionalidade e tem especialização em Formação 
Holística de Base pela Unipaz. Estudou no curso 
de Graduação em Artes Cênicas na Casa de Ar-
tes Laranjeiras no Rio de Janeiro e Universidade 
Cândido Mendes no Rio de Janeiro e na Terreira 
da Tribo, dos atuadores do “Ói Nóis Aqui Traveis” 
em Porto Alegre, além de Teatro e Filme (Thea-
tre and Film) no Odin Teatret Film, em Holstebro, 
na Dinamarca.

Eliane Benício atua como editora e apresenta-
dora do Canal Futura. Formada em Comunica-
ção Social/Habilitação Jornalismo pela Unesa 
– Universidade Estácio de Sá, com pós-gradua-
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ção em História do Século XX pela Universidade 
Cândido Mendes; cursos de Cinema Documen-
tário pela Academia Internacional de Cinema, 
English for Journalism pela Universidade da 
Pensilvânia e Jornalismo de Dados pelo ITS. Foi 
repórter de jornais impressos no Rio de Janeiro 
(O Dia, O Povo, Jornal do Brasil) e colaborado-
ra de publicações das editoras Globo e Símbolo, 
entre outras. Antes do Canal Futura atuou seis 
anos como produtora, repórter e apresentado-
ra da TV Brasil, tendo sido escalada para a co-
bertura dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 
2012. No Futura, até setembro de 2016 atuava 
como repórter e apresentadora do Jornal Futura. 
Atualmente, integra a equipe do programa Co-
nexão Futura.

Gabriela da Cunha é jornalista formada em Co-
municação Social – Habilitação em Jornalismo 
pela Universidade de Passo Fundo/RS, com pós-
-graduação em Marketing Estratégico pela mes-
ma instituição. Repórter e editora de conteúdo. 
Iniciou sua trajetória no Canal Futura em 2012, 
como repórter e editora freelancer dos progra-
mas Jornal Futura e Sala Debate. Em 2014 pas-
sou ao cargo de repórter do interprograma Você 
Faz a Diferença. Também colabora com o Minuto 
Futura. Antes de integrar a equipe de jornalismo 

do Canal Futura, trabalhou como repórter na 
RBS TV (afiliada da TV Globo), na Petrobras e na 
UPFTV – que compõe a rede de canais universi-
tários parceiros do Futura.

FICHA TÉCNICA
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais: 
José Brito Cunha
Editor Executivo: Jorge Melo
Apresentadoras e Editoras de Conteúdo: Juli 
Wexel, Gabriela da Cunha e Eliane Benício
Produção de Jornalismo: Márcio Rezende 
Repórter: Eliane Benício
Estagiários: Pedro Lima e Erika Zordan
Repórteres Cinematográficos: Jefferson de 
Paula 
Operadores de Câmera: Guilherme Chagas e 
Tiago Oliveira
Operadores de Áudio: André Ramos e Marco 
Antonio Pereira 
Diretor de Imagens: Pierre Bayot 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Enge-
nharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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Juventude Conectada apresenta nossos 
novos heróis da era digital: jovens cons-
cientes e criativos que, explorando as 
possibilidades da internet, estão trans-
formando a sua realidade e a do mundo. 
Dividida em quatro episódios – Ativismo, 
Comunicação Democrática, Empreende-
dorismo e Educação –, a série mostra ini-
ciativas inovadoras onde esses jovens es-
tão usando a conexão digital como meio 
para defender suas causas, reinventar 
modelos econômicos e construir a socie-
dade em que acreditam. Líderes de uma 
nova cultura, eles inspiram e protagoni-
zam uma verdadeira revolução global.

Sinopses por episódio (4 x 26 minutos):

Ativismo – no ar em 18 de julho
A mídia on-line na luta pela resistência e 
representatividade é o tema do primeiro 
episódio. De um lado, grupos indígenas 
que descobriram nela um meio de defe-
sa de seu território e sua cultura. De ou-
tro, a juventude negra baiana, que, unida 
a colaboradores em todo Brasil, decla-
ram-se quilombos digitais e conquista-
ram na web espaço para se expressarem 
e se mobilizarem pelos direitos sociais.

Comunicação Democrática – no ar em 
19 de julho
Democratização da mídia na prática, 

JUVENTUDE 
CONECTADA

TEMAS: ciência e tecnologia; empreende-
dorismo; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

compromisso com a informação e apro-
fundamento da pauta. Essa é a proposta 
dos novos criadores de conteúdo inde-
pendentes e jornalistas que se procla-
mam livres. Eles se uniram em rede e se 
arriscam nas ruas para promover cober-
turas e debates que não têm espaço nos 
grandes veículos de comunicação.

Empreendedorismo – no ar em 20 de 
julho
Eles viabilizam produções coletivamen-
te, valorizam a experiência em vez da 
posse, criam possibilidades de consumo 
baseadas no compartilhamento, empre-
gam habilidades como moeda de tro-
ca e usam a internet para realizar suas 
ideias. Os jovens empreendedores estão 
revolucionando a economia com novos 
modelos de negócio criativos e inovado-
res, que trazem uma nova consciência e 
movimentam milhões de reais.

Educação – no ar em 21 de julho
Novas formas de aprendizagem é o que 
prometem as novas tecnologias. Nas sa-
las de aula, elas ajudam os professores a 
avaliarem seus alunos e criarem planos 
de estudo personalizados. Fora, o cro-
wdlearning, conectando quem ensina e 
quem quer aprender, quebra as barreiras 
da educação e incentiva o compartilha-
mento colaborativo e horizontal de co-
nhecimento.

FICHA TÉCNICA 
Direção e Roteiro: Luiz Bolognesi
Codireção: Fabiano Maciel
Produção Executiva: Laís Bodanzky e 
Luiz Bolognesi
Montagem: Ricardo Farias
Direção de Fotografia: Gabriel Teixeira
Pesquisa: Thiago Iacocca e Thais Degio-
vani
Técnico de Som Direto: Anderson Ro-
sato
Direção de Produção: Flávia Tonalezi
Ano de Produção: 2015
Distribuição: Buriti Filmes

CANAL FUTURA:
Equipe Aquisições e Licenciamento
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Car-
valho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: 
Débora Garcia
Gerente Adjunto: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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MAZZAROPI: O JECA EMPREENDEDOR 
O projeto Mazzaropi: o Jeca Empreendedor resgata a trajetó-
ria de Amácio Mazzaropi, enquanto artista e, sobretudo, em-
preendedor da indústria cinematográfica brasileira. O cineas-
ta não ficava à mercê de empresas estrangeiras, ele próprio, 
através da sua produtora (PAM Filmes), sem nenhum recurso 
público, distribuía seu produto no mercado exibidor de modo 
independente. Produzido pela PUC Campinas.

TEMAS: personalidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 26 de dezembro
DURAÇÃO: 28 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção, Produção e Roteiro: Amanda Cotrim, Danilo Zanini, 
Marcelo de Barro, Priscila Souza e Renata Ananias
Edição e Arte: Diohny Andrade
Orientação: Celso Bodstein
Distribuição: PUC Campinas

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Julia Barbosa
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Juliana Oliveira
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária: Ana Pau-
la Brandão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João Alegria 
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

MINHA LIÇÃO DE VIDA
O documentário acompanha 2 anos da vida da adolescen-
te Felicia, que cresceu sofrendo violência doméstica do seu 
padrasto após a morte do pai biológico. Como resultado da 
violência, a adolescente sofre de insônia e possui compor-
tamento autoprejudicial. Felicia tenta manter contato com o 
padrasto na tentativa de ajudá-lo a resolver sua vida e ser um 
bom pai para ela e seus irmãos, mas ele faz com que ela se 
decepcione repetidamente.

TEMAS: comportamento; juventude; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 11 de dezembro
DURAÇÃO: 75 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Diretor: Åsa Ekman
Produtor: Oscar Hedin, Film and Tell
Roteiro: Åsa Ekman, Oscar Hedin e Anders Teigen
Corte: Anders Teigen
Música e Som: Joseph Tuulse
Foto: Iga Mikler e Åsa Ekman Karolina Pajak
Ano de Produção: 2015
Distribuição: Film and Tell

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Carvalho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
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 Canal Futura consolida a cada ano o seu com-
promisso com a educação e a agenda social do 
Brasil num ciclo que se renova com a participa-
ção de vários atores, procurando sempre en-
volver parceiros que nos auxiliem a fortalecer a 
nossa condição de projeto social de interesse 
público. Um desses exemplos de parceiros são 
as universidades brasileiras.

Atualmente, formamos uma aliança com 63 ins-
tituições de ensino superior espalhadas pelos 
quatro cantos do País. Essas parcerias são com-
postas por vários níveis: produção de conteúdo, 
retransmissão de programação, ações de exten-
são comunitária, intercâmbio de professores e 
alunos, entre outros.

Em 2016 realizamos, de maneira inédita, os En-
contros Regionais de Jornalismo em Rede, que re-
uniram jornalistas e comunicadores que contribuí-
ram com produções audiovisuais para o jornalismo 
e para a grade nacional do Canal Futura ao longo 
dos últimos 12 meses. Além disso, essas atividades 
reuniram profissionais da área de comunicação, 
gestores, estudantes e afins. O primeiro Encontro 
aconteceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do 
Sul, onde contamos com a participação especial do 
Jonas Oliveira, diretor do Twitter, que falou do pa-
pel da rede social na cobertura jornalística, tendo 
como base a análise de caso do Twitter Brasil. 

Já o segundo Encontro Regional de Jornalismo 
foi no Nordeste, em Recife/Pernambuco, onde 
recebemos a gerente de Desenvolvimento Insti-
tucional do Globo Universidade, Viridiana Berto-
lini, que apresentou as experiências recentes do 
“GloboLab”, do projeto “Vozes do Velho Chico”, 
além de debater a respeito de inovação e práti-
cas contemporâneas no audiovisual. 

Por último, realizamos o Encontro Regional 
de Jornalismo no Sudeste, que ocorreu na 
PUC-SP, em São Paulo, onde a Natália Viana, 
diretora da Agência Pública, e o Leonardo Sa-
kamoto, diretor da ONG Repórter Brasil, deba-
teram sobre “A experiência recente da Agência 
Pública na cobertura política” e o “Jornalismo 
nos tempos de cólera – O ódio e a intolerância 
nas redes sociais”, respectivamente.

Continuando, fomos a Minas Gerais, para rea-
lizar o Cineclube Futura Ouro Preto, que acon-
teceu dentro do Fórum das Letras, projeto lite-
rário da Universidade Federal de Ouro Preto. O 
Cineclube Futura apresentou uma mostra de 
documentários, seguido de mesas temáticas, 
propostas a discutir sobre as temáticas dos 
filmes, e discutiram, também, sobre alguns li-
vros, lançados na mesma ocasião.

Com o objetivo de agregar mais conhecimento 
para os estudantes das nossas universidades 
parceiras, procuramos colocá-los em contato 
com os profissionais que atuam no mercado 
de trabalho. Nesse sentido, através de uma 
parceria com o Globo Universidade, enviamos 
o jornalista Zeca Camargo, da TV Globo, para 
participar do evento realizado pelo Departa-
mento de Comunicação Social da Universida-
de do Estado do Rio Grande do Norte. A ação 
contou com a participação de mais de 300 
pessoas. Zeca Camargo compartilhou a sua 
experiência na mídia impressa, na TV, na pro-
dução, na pauta e no jornalismo cultural. Além 
de envolver o público com um diálogo aberto e 
repleto de referências, provocando uma refle-
xão sobre o contexto atual do jornalismo dian-
te da TV e da internet.

RELATÓRIO 

Universidades Parceiras 2016
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Ações em 2016
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO NACIONAL
JORNAL FUTURA: 128 MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
CONEXÃO FUTURA: 14 PARTICIPAÇÕES

PRODUÇÃO DE MATÉRIAS COM O NÚCLEO DE CONTEÚDO
GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS: OFICINA 
COM 33 ESTUDANTES

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PROGRA-
MAÇÃO

PROGRAMAS

Amácio Mazzaroppi Por Todos
Documentário de 28 minutos
Conteúdo produzido pela universidade parceira Unitau/SP

As Margens do Rio Afuá – Especial Meio Ambiente
Documentário de 28 minutos

Conteúdo produzido pela universidade parceira PUC Campi-
nas/SP

Companheiras
Documentário de 26 minutos
Conteúdo produzido pela universidade parceira PUC Campi-
nas/SP

Concertos Didáticos
4 episódios de 13 minutos
Coprodução com a TV Ufop, da Universidade Federal de Ouro 
Preto/MG

Fotografia Plural
6 episódios de 6 minutos
Conteúdo produzido pela universidade parceira Unicamp/SP

Mazzaropi: O Jeca Empreendedor
Documentário de 26 minutos
Conteúdo produzido pela universidade parceira PUC Campi-
nas/SP

Olhar Indiscreto
20 episódios de 13 minutos
Conteúdo produzido pela equipe da PUC TV, da universidade 
parceira PUC Minas/MG

Rede de Olhares 
Episódios de 26 minutos – exibição constante
Conteúdo produzido pela equipe da UCS TV, da Universidade 
de Caxias do Sul/RS

Relatos Ausentes
Série Sala de Notícias – 9 episódios de 13 minutos
Conteúdo produzido pelo curso de Jornalismo da UVV/ES

EnvelheSer
Série Sala de Notícias – 10 episódios de 13 minutos
Conteúdo produzido pela equipe da UCS TV, da Universidade 
de Caxias do Sul/RS

Sanfonas Nordestinas
4 episódios de 26 minutos
Conteúdo produzido pela TV universitária da UERN/RN

Viver Ciência
10 episódios de 26 minutos
Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
(PRPI) em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PRPG) da UFG/GO

INTERPROGRAMAS

Ecologia Integral 
10 peças com 2 minutos
Conteúdo produzido pela equipe da PUC TV, da Universidade 
Parceira PUC Minas/MG

Saber Pra Quê? 
12 peças com 3 minutos
Conteúdo produzido pela equipe da PUC TV, da Universidade 
Parceira PUC MinaS/MG

Ikids 
4 peças com 5 minutos (exibidas dentro do Jornal Futura)
Conteúdo produzido pela universidade parceira PUC Campi-
nas/SP

NOVAS PARCERIAS

USP – Universidade de São Paulo/ECA – São Paulo/SP
UFCA – Universidade Federal do Cariri – Juazeiro do Norte/CE
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CURTAS UNIVERSITÁRIOS 

Participação das seguintes universidades parceiras:

INSTITUIÇÃO ALUNO TÍTULO

Universidade Federal Fluminense 
(UFF) Laís de Lorenço Teixeira Além de Mim

ESPM RJ Domênica de Souza Soa-
res Arte de Rua: Os Grandes Talentos da Cidade

Universidade de São Paulo (USP) Gabriel Roca Santos Do Tempo

Universidade de São Paulo (USP) Larissa Agostinho Teixeira Além da Norma

Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC Campinas) Jhonatas Henrique Simão Eu Vou Pro Céu?

UVV Sara Pavani Jornalistas ou Mobilizadores?

Universidade Federal Fluminense 
(UFF) Camilla Shaw Olhar Feminino

Universidade Estadual de Goiás 
(UEG)

Samuel Peregrino de 
Lima Imbilino Vai ao Cinema

PUC/SP Gabriel Azzi Collet e Silva Pegadas da Lama: A Herança Como Não Herança

Universidade Feevale Bruna Weber Corrêa Por Onde o Vento Passa
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Universidade Federal Fluminense
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MUNDO.DOC TEMAS: atualidades; comportamento; diver-
sidade cultural; ecologia e ecossistemas; his-
tória; personalidades; vídeos e documentários 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: não liberado

O mundo é feito de histórias. Algumas remon-
tam a eras passadas, outras a regiões inóspi-
tas, outras a temas atuais. Histórias reais e bem 
contadas são o foco do Mundo.doc. Em 2016 a 
faixa apresenta documentários inéditos, come-
çando por uma série sobre meio ambiente e tra-
zendo, em seguida, temas atuais do nosso dia a 
dia, com dois episódios especiais sobre os Jogos 
Olímpicos. Para finalizar, quatro documentários 
sobre Direitos Humanos, abordando diferentes 
temáticas. 

O Duto – no ar em 2 de junho

Uma vila situada na magnífica costa da Irlanda é 
atacada pela Shell (companhia de óleo), que quer 
construir um gasoduto que atravessaria a comu-
nidade local. A vila luta contra esta afronta, e o 
documentário gira em torno disso. Uma histó-
ria forte, desafiadora, provocativa e de primeira 
mão, documentada ao longo de 4 anos.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 54 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Risteard Ó Domhnaill
Produção: Rachel Lysaght e Risteard Ó Domh-
naill
Distribuição: Autlook
País de origem: Irlanda
Ano de produção: 2010

Às Margens do Yangtze – no ar em 9 de junho

O documentário premiado acompanha a família 
Shiu, cuja casa foi destruída pela elevação do 
nível da água do rio chinês Yangtze – uma con-
sequência do Projeto Três Desfiladeiros, a maior 
hidrelétrica da história.
Classificação Indicativa: livre
Duração: 65 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Yung Chang
Produção: Mila Aung-Thwin, Germaine Ying-Gee 
Wong e John Christou
Distribuição: National Film Board
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2007

A Era do Alumínio – no ar em 16 de junho
Há menos de um século, conhecia-se pouquís-
simo sobre o alumínio. Hoje em dia ele está em 
quase todo lugar: Nós ingerimos bebidas em 
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latas de alumínio; nossos carros têm 
calotas de metal; utilizamos o alumínio 
para limpar a água que bebemos e o 
aplicamos em nossos corpos em forma 
de cosméticos, desodorante e protetor 
solar. Nós até injetamos este metal em 
nossos músculos através de vacinas. 
A indústria do alumínio cresce – mas 
também gera muitas críticas por causa 
da poluição e do enorme montante de 
energia que ela demanda. Agora, mais e 
mais evidências mostram que o alumí-
nio pode ser um fator ambiental que tem 
papel importante na origem de doenças 
como Alzheimer e outros males da civili-
zação moderna.
Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Bert Ehgartner
Produção: Kurt Langbein
Distribuição: Autlook
País de origem: Áustria
Ano de produção: 2012

Hotel Red Forest – no ar em 23 de junho
Em meio à emergência de políticas ver-
des na China, o filme conta uma histó-
ria explosiva sobre os problemas que as 
plantações de árvore e fábricas de papel 
da empresa florestal estatal finlandesa 
Stora Enso tem causado à população e 
ao meio ambiente no sul da China. A per-
sonagem principal do filme, o advogado 
Yang Zaixin, foi preso sob falsas acusa-
ções durante alarmantes 15 meses.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 58 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Mika Koskinen   
Produção: Marek Koskinen e Risto 
Rumpunen
Distribuição: Autlook
País de origem: Áustria
Ano de produção: 2011

Brasil Orgânico – no ar em 30 de junho
Documentário sobre a cadeia de alimen-
tos orgânicos, do produtor ao consumi-
dor. Uma viagem pelos biomas brasilei-
ros contando histórias de pessoas que 
têm na agricultura, na pecuária ou no 
extrativismo sustentável o seu meio e 
modo de vida.
Classificação Indicativa: livre
Duração: 58 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Kátia Klock e Lícia Brancher
Produção: Mauricio Venturi
Distribuição: Elo Company
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2013

Como a Comida Muda o Mundo – no ar 
em 7 de julho

Ao longo dos anos, muitas comidas pas-
sam por nossos pratos e vão mudando o 
mundo. Será que nossos alimentos são 
ingeridos por nós de maneira conscien-
te? Será que a tentação do sabor e os 
eventos sociais nos distraem de pensar 
na origem desses alimentos? Sob que 
condições está sendo produzida nossa 
comida? Poluição, seca, falta d’água. Se 
quisermos ser consumidores conscien-
tes, teremos que passar por uma série 
de dilemas e escolhas morais.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 55 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Walther Grotenhuis

Produção: Wouter Snip
Distribuição: Autlook
País de origem: Colômbia
Ano de produção: 2008

Ongamira – O Tempo Não Existe – no ar 
em 14 de julho

No encontro no Vale de Ongamira, Ar-
gentina (Sierras Chicas de Córdoba) com 
Juan Carlos Asís, o secretário de Krish-
namurti nas Américas, a proposta é re-
fletir sobre amor, felicidade e integração 
da consciência humana com a natureza, 
por uma nova espiritualidade inspirada 
nos valores das culturas originárias da 
América.
Classificação Indicativa: Livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Raquel Gerber
Produção: Raquel Gerber 
Distribuição: Estelar Produções Cine-
matográficas e Culturais Ltda.
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2013

Infância Perdida – no ar em 21 de julho
Neste documentário, o diretor Hélène 
Choquette evidencia o fenômeno da 
puberdade precoce em meninas. Hoje, 
não é raro ver os primeiros sinais da 
puberdade em garotas com não mais 
de nove anos, o que não acontecia há 
alguns anos. O número de casos levan-
ta uma dúvida: podem a obesidade e a 
exposição a contaminações exteriores 
ter alguma influência? As repercussões 
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físicas, psicológicas e psicossociais em 
meninas resultam em uma desconexão 
entre sua aparência física e sua maturi-
dade emocional. Longe de ser um pro-
blema menor, a puberdade precoce está 
rapidamente se tornando um problema 
de saúde pública. Little Big Girls alerta 
para a necessidade de a sociedade se 
adaptar para que seja possível diminuir o 
impacto desse fenômeno nas crianças.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Hélène Choquette
Produção: Nathalie Cloutier
Distribuição: National Film Board
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2014

Microtopia – no ar em 28 de julho

Como você se sentiria se tivesse que car-
regar sua casa no bolso ou se suas rou-
pas fossem sua moradia? Para a maio-
ria de nós, “casa” significa estabilidade, 
estrutura e permanência. Em um tempo 
onde a população cresce acompanhada 
pela tecnologia, a sociedade demanda 
mobilidade, resultando em um desejo 
de ter habitações portáteis e em dife-
rentes configurações e situações. Micro-
topia explora como arquitetos, artistas e 
solucionadores de problemas têm se es-
forçado para achar respostas para essa 
demanda de portabilidade e flexibilidade 
– onde há maior independência. Nôma-
des modernos, desabrigados, pessoas 
estressadas ou que precisam de mais 
privacidade e reclusão. Ouvimos sobre 

seus motivos e vemos como funcionam 
realmente. Na calçada, em telhados, em 
cenários industriais e na natureza ob-
servamos e entendemos como essas 
moradias foram pensadas por seus cria-
dores. Microtopia lida com uma urgência 
contemporânea de ideias, postas em 
prática de maneira surpreendente.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Jesper Wachtmeister  
Produção: Jonas Kellagher
Distribuição: Autlook
País de origem: Suécia
Ano de produção: 2013

Chega de Chefe – no ar em 4 de agosto
A reestruturação do trabalho já come-
çou. 197 milhões de desempregados 
pelo mundo e a incapacitação se tor-
nando a nova doença nacional são ar-
gumentos suficientes para se recorrer 
a formas alternativas de trabalho. Por 
exemplo, no Brasil, na Sérvia e na Áus-
tria é possível ver uma grande variedade 
de estruturas de trabalho: horizontaliza-
ção dos funcionários, mais liberdade e 
participação e divisão de lucros.
Classificação Indicativa: Livre
Duração: 48 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Elisabeth Scharang
Produção: Gabriele Kranzelbinder
Distribuição: Autlook
Países de origem: Áustria, Brasil e Sér-
via e Montenegro
Ano de produção: 2014

O Poderoso Jerome – no ar em 11 de 
agosto
O aclamado cineasta Charles Officer 
conta a história da ascensão, queda e 
redenção de Harry Jerome, atleta cana-

dense com o maior número de recordes 
da história. São usadas lindas e mono-
cromáticas imagens, entrevistas apaixo-
nantes e incríveis materiais de arquivo 
para contar a triunfante história que o 
próprio técnico de Harry Jerome chama 
de “a maior reviravolta do atletismo”. 
Classificação Indicativa: Livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Charles Officer
Produção: Selwyn Jacob 
Distribuição: National Film Board
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2010

Rumo à Olímpia – no ar em 18 de agosto
O diretor de cinema Niko von Glasow, 
que tem os dois braços curtos e atrofia-
dos por causa do Talidomida, decide su-
perar seu medo de esportes e de atletas 
portadores de deficiências. As Paralim-
píadas são muito traumáticas para Niko 
– que foi forçado a praticar muitos es-
portes quando criança –, mesmo assim 
ele parte em uma jornada onde acom-
panha quatro atletas e a delegação da 
Ruanda a caminho das Paralimpíadas de 
Londres, 2012, e sua percepção muda. 
Em sua saga ele descobre que este é um 
universo fascinante, desafiador e único. 
Além disso, ele acaba desconstruindo 
uma série de preconceitos que tinha.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 58 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Niko von Glasow  
Produção: Ingo Fliess
Distribuição: Autlook
País de origem: Áustria
Ano de produção: 2013

“Raça” É uma Palavra de Quatro Le-
tras – no ar em 1º de dezembro

79



Neste documentário, o diretor Sobaz 
Benjamin nos introduz a um interessan-
te grupo de pessoas: uma mulher negra 
que deseja ser considerada uma verda-
deira canadense, um homem branco 
que se considera psicologicamente e 
culturalmente negro, e uma mulher ne-
gra que decide abandonar a “guerra fria 
racial canadense”. O diretor também ex-
põe um homem negro que cresceu ten-
tando esbranquiçar a sua pele. No final, 
Race is a Four-Letter Word nos ensina 
que a alma não tem cor. Mesmo assim, 
nós também aprendemos que “raça” é 
uma maratona que todos somos força-
dos a correr.
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 55 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Sobaz Benjamin
Produção: Annette Clarke
Distribuição: National Film Board
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2006

O Sonho de Shannen – no ar em 8 de 
dezembro
Neste longa-documentário, Alanis 
Obomsawin conta a história do Shan-
nen’s Dream, que é uma campanha na-
cional canadense que luta pelo acesso 
igual à educação em escolas boas e se-
guras para as crianças das tribos indíge-
nas do Canadá.
Classificação Indicativa: Livre
Duração: 59 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Alanis Obomsawin

Produção: Alanis Obomsawin
Distribuição: National Film Board
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2013

A Guerra Não É um Jogo – no ar em 15 
de dezembro

Com este documentário baseado em 
experiências de oito soldados em dife-
rentes guerras em diversos continentes, 
nós aprendemos sobre as regras que re-
gem os conflitos. Desde que a primeira 
Convenção de Genebra foi assinada, em 
1864, muitos acordos internacionais que 
objetivam a regularização dos conflitos 
armados foram criados. Lode Desmet 
revela as realidades das batalhas por 
meio de combatentes. Alguns solda-
dos se sentem como bodes expiatórios, 
enquanto outros não sentem qualquer 
desconforto sobre sua situação e ape-
nas seguem ordens. Somos lembrados 
de que existem ainda 83 países que não 
reconhecem a Corte Internacional Cri-
minal de Haia. Justapondo testemunhos 
em escala planetária, clipes e videoga-
mes, examinamos nossas atitudes fren-
te à guerra e reconsideramos o que é 
revelado sobre a natureza humana.
Classificação Indicativa: 14 anos
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Lode Desmet
Produção: Lieurac Productions, Natio-
nal Film Board, Arte France
Distribuição: National Film Board
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2010

Boom Populacional – no ar em 22 de 
dezembro
Um famoso pesadelo sobre o futuro: a 
população da Terra atingir 7 bilhões. Es-
cassez de recursos, montanhas de lixo 
tóxico, fome, mudanças climáticas – se-
riam esses os resultados da superpopu-
lação? Quem disse que o mundo está 
superpopuloso? Depois do sucesso de 
bilheteria de Plastic Planet, o documen-
tarista Werner Boote viaja o globo, em 
Population Boom, e examina essa ideia 
fixa que já temos do mundo há décadas. 
Mas ele formula uma questão totalmen-
te diferente: quem ou o que está nos le-
vando a pensar de forma tão inflexivel-
mente catastrófica?  
Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 57 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Werner Boote
Produção: Markus Glaser, Michael Kitz-
berger, Wolfgang Widerhofer e Nikolaus 
Geyrhalter
Distribuição: Autlook
País de origem: Áustria
Ano de produção: 2013

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz 
e Juliana Oliveira
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Car-
valho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: 
Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e 
Engenharia: João Alegria 
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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Pitching Futura será 
transmitido pelo Twitter.  
Veja como votar!
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Na próxima quarta-feira, 29 de junho, aconte-
ce o Pitching Futura, última etapa de escolha 
do Doc Futura – que escolhe anualmente uma 
proposta de documentário para coprodução. Em 
sua sétima edição, o projeto traz uma novidade: 
a apresentação dos finalistas será transmitida 
pela internet e receberá voto do público.

A partir das 10h os interessados poderão acom-
panhar as apresentações das dez propostas fina-
listas pelo Periscope e votar no projeto favorito 
tuitando a hashtag do documentário. O projeto 
que tiver mais menções pela hashtag ganhará 
o voto do público, que se somará aos votos dos 
outros seis jurados, representados pelos Geren-
tes do Futura.

Confira os finalistas e as hashtags correspon-
dentes:

A Donzela Sem Mãos
Um Rito de Resistência – Studio Riff
Vote pela #DonzelaSemMãosDoc

#agoraéquesãoelas
Coopas Vote pela #agoraéquesãoelasdoc

Carta Aberta
TVa2 Produções & Usina de Imagem Vote 
pela #CartaAbertaDoc

Classificados
Chamon Produções Vote pela #Classificados-
Doc

Contentamento
Frame 22 Vote pela #ContentamentoDoc

O Primeiro Beijo
Cazumba Produções Vote pela #PrimeiroBeijo-
Doc

Ouvidores de Vozes
L4 Produções Vote pela #OuvidoresDeVozesDoc

Traços de Um Rio
Ventura Filmes Vote pela #TraçosDeUmRioDoc

Três Cidades
Recheio Agência de Conteúdo Vote pela #Três-
CidadesDoc

Uma Hora e Trinta e Um Minutos
Imagina Filmes #1h31minDoc

 

O projeto vencedor do 7º Doc Futura terá apoio 
de R$100.000,00 (cem mil reais) para produzir 
um documentário de 52 minutos a ser exibido na 
tela do canal em 2017. Caso escolhido do públi-
co não seja o vencedor do Pitching, a proposta 
mais votada será convidada a participar do Sala 
de Notícias, com apoio financeiro para produção 
e exibição de um curta de até 15 minutos sobre 
o mesmo tema.

Para saber mais sobre o Doc Futura e conhecer 
todos os filmes já lançados, clique aqui.

Conheça “Não Saia Hoje”, documentário vence-
dor do Doc Futura em 2015
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NÃO SAIA HOJE

TEMAS: atualidades; cidadania e democracia; 
direitos humanos; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 12 de maio
DURAÇÃO: 53 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO: vencedor da Medalha de Prata na 
categoria “Documentary/Information Pro-
gram – Human Concerns”, do New York Fes-
tivals World’s Best TV & Films

Não Saia Hoje é um conselho que várias mães 
disseram aos seus filhos em maio de 2006. Infe-
lizmente, muitos deles tiveram que sair de casa 
e elas não puderam protegê-los dos chamados 
Crimes de Maio, quando cerca de 600 jovens fo-
ram assassinados em São Paulo. O filme cons-
trói uma narrativa poética acerca da jornada das 
Mães de Maio, que, lideradas por Débora Silva, 
transformaram o luto em luta, o sofrimento em 
esperança, a dor em reação. Mulheres que forja-
ram para si um novo lugar a partir dessa tragédia. 
Seus filhos não vão voltar. Mas o que está ao al-
cance dessas mães é a batalha pela memória e 
pela justiça. E hoje elas lutam para que outros 
jovens não tenham o mesmo destino de seus fi-
lhos. Não Saia Hoje foi o vencedor do Pitching 
Doc Futura 2015 e é uma coprodução entre o 
Canal Futura e a Modo Operante. 

FICHA TÉCNICA
Direção-Geral e Roteiro: Susanna Lira
Direção e Roteiro: Muriel Alves
Montagem: Paulo Mainhard
Direção de Fotografia: Igor Cabral
Câmeras Adicionais: Jorge Bernardo e Eduardo 
Neco 
Produção Executiva: Sabrina Bitencourt
Assistência de Direção e Produção: João G. 
Joannou

Pesquisa: Michel Carvalho
Assistência de Produção SP: Nilson dos Santos 
e Bruna Kaufman
Assistência de Edição: Caio Ferreira e Pedro 
Reis
Som Direto e Finalização de Som: Tito Gomes 
Colorista: Paulo M. De Andrade
Trilha Sonora: Audionetwork
Intervenções Artísticas: Poema “Ditadura que 
Perdura”, Rose Nogueira
Peça Blitz – O Império Que Nunca Dorme
Equipe Trupe Olho da Rua: Bruna Telly, Caio 
Martinez Pacheco, Fábio Piovan, Fernanda Pe-
rez, João Paulo T. Pires, João Pereira Junior, Ra-
quel Rollo, Sander Newton, Sidney Herzog, Vic-
tor Fortes e Wendell Medeiros
Realização: Modo Operante

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtoras Assistentes: Marília Cruz e Juliana 
Oliveira
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Enge-
nharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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A história que não foi contada: “Não 
Saia Hoje” retrata Crimes de Maio

Publicado originalmente em www.futu-
ra.org.br

Em maio de 2006, São Paulo foi palco 
de uma série de ataques envolvendo 
policiais e o crime organizado. Após a 
transferência de 795 presos, facções 
criminosas promoveram rebeliões nos 
presídios e ataques a policiais, agentes 
penitenciários, bombeiros e guardas-ci-
vis. Em seguida, a polícia reagiu. Foram 
assassinados 493 jovens e nem todos 
os suspeitos têm, até hoje, envolvimen-
to comprovado com o crime organizado. 
O episódio é o maior e mais emblemáti-
co massacre da história brasileira recen-
te, sendo um marco do que pesquisado-
res de violência urbana convencionaram 
chamar de “Era das Chacinas”, iniciada 
com a Chacina de Acari em 1990.

Desde então, o coletivo Mães de Maio, 
formado por mães de vítimas do mas-
sacre, com o apoio de outras ONGS, luta 
pelo reconhecimento do crime e conde-
nação dos assassinos. Nesta quinta-fei-
ra, dia 12 de maio, às 21h, o Canal Futura 
exibe o documentário inédito Não Saia 
Hoje, que retrata essa luta. Conversa-
mos com a diretora Susanna Lira; assis-
ta aqui.

Maio também é o mês das mães e, neste 
evento, a história de centenas de mulhe-
res foi transformada. O título Não Saia 
Hoje faz referência à frase que foi dita 
por Débora Maria, fundadora do Mães de 
Maio, ao seu filho Rogério, que mesmo 
após o toque de recolher, saiu de casa 
e acabou sendo morto. Assim como ou-
tras mães, Débora Maria é protagonista 

de uma história de luto e esperança. Jun-
to de Vera dos Santos e Lúcia Andrade, 
ela conta como reconstruiu sua vida e 
forjou para si um novo lugar de empode-
ramento, força e solidariedade.

O documentário, que também estará 
disponível online no site do Canal Futura 
a partir do dia 12 de maio, é uma produ-
ção do Futura em parceria com a Modo 
Operante e foi vencedor do 6ª pitching 
DOC Futura.

“Mais uma vez, o Futura propõe a re-
flexão sobre pautas atuais e por vezes 
polêmicas. O desafio de buscar novos 
olhares já se tornou uma constante nos 
documentários coproduzidos pelo Ca-
nal. Não Saia Hoje acompanha mulheres 
fortes, que após passarem por grandes 
perdas, reconstruíram suas vidas. Ao 
mesmo tempo, também aborda ques-
tões que são urgentes em nossa socie-

dade: o preconceito, o extermínio de 
jovens nas periferias, o encarceramento 
e a redução da maioridade penal”, afir-
ma Lúcia Araújo, gerente geral do Canal 
Futura.

Crimes de Maio

Em 11 de maio de 2006, a Secretaria 
de Administração Penitenciária decidiu 
transferir 765 presos, após escutas te-
lefônicas terem revelado que organiza-
ções criminosas estariam planejando 
rebeliões para o Dia das Mães, que acon-
teceria no dia 14 daquele mesmo ano.

Após a transferência do líder do PCC 
(Primeiro Comando Capital), Marcos 
Willians Herba Camacho, conhecido 
como Marcola, no dia 12, foram reali-
zados motins em 74 penitenciárias do 
Estado de forma articulada. Na noite 
daquela sexta-feira, integrantes da fac-
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ção criminosa deram início ao maior 
atentado contra as forças de segurança 
pública do Estado da história, que gerou 
uma das retaliações mais sangrentas do 
período democrático brasileiro. Delega-
cias, carros e bases da Polícia Militar, Po-
lícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda 
Civil Metropolitana foram atacados.

Dez anos depois da chacina, os assassi-
nos não foram punidos e nenhuma víti-
ma civil foi indenizada.

A cidade de São Paulo entrou em colap-
so. Com uma série de boatos, incluindo 
toques de recolher, o medo se instau-
rou em todo o Estado. O temor deixou 
a maior cidade do país deserta, até em 
seus horários mais movimentados. Cer-
ca de 40% das escolas e universidades 
foram fechadas, comércio e repartições 
públicas também baixaram as portas. 
Um terço da frota de ônibus ficou na 
garagem depois de mais de 90 veículos 
terem sido incendiados em todo o Esta-
do. Até uma ameaça de bomba chegou 
a fechar o aeroporto de Congonhas, na 
zona sul da cidade.

Por estas razões, uma série de medidas 
foram tomadas como resposta a toda a 
tensão e perigo instaurados na região. 
Segundo pesquisadores, principalmente 
nas periferias da capital, interior e litoral, 
aconteceram muitos ataques de agen-
tes de segurança pública contra civis.

Federalização dos Crimes de Maio

Há exatos 10 anos dos Crimes de Maio, 
na última segunda-feira, dia 09, o pro-
curador geral Rodrigo Janot encaminhou 
um pedido para que a Polícia Federal 
reabra as investigações sobre o caso, 
que havia sido arquivado pelo Ministério 
Público de São Paulo. A federalização 
de um caso é prevista pela Constituição 
quando existe a hipótese de grave vio-
lação de direitos humanos. Saiba mais 
aqui.

Pitching DOC. Futura

“Não saia hoje” foi vencedor do 6º pit-
ching DOC Futura. Desde 2010, o pit-
ching Doc. Futura convoca, todo ano, 
produtoras brasileiras para apresentar 
projetos embrionários de documentá-

rios que, de alguma forma, tenham re-
lação com direitos humanos. Com esta 
iniciativa, o Futura busca coproduzir do-
cumentários que tenham um olhar mais 
ousado sobre esses temas, com boas 
histórias.

O DOC Futura 2016 tem inscrições 
abertas até o dia 27 de maio. Inscreva 
seu projeto aqui!

Em 2013 outro finalista do pitching, a 
produtora Coopas com “De volta” ficou 
entre os quatro melhores documentá-
rios do Emmy Awards. Em 2015, “Le-
vante!”, vencedor do pitching de 2014, 
que acompanhou movimentos sociais 
ao redor do globo organizados com o 
auxílio das novas tecnologias, foi vence-
dor da medalha de bronze do New York 
Festivals World’s Best TV & Films. Co-
produzido pelo Canal Futura, pode ser 
assistido aqui.

Os documentários têm participado de 
festivais dentro e fora do país. Com uma 
versão para a TV, de 52 minutos, as pro-
duções contam ainda com uma versão es-
tendida, em formato de longa metragem.
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NCI – FALA 
PORTUGUÊS

TEMAS: atualidades; diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 2 de janeiro
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Ibero-América que contribuam ao fortalecimen-
to da dimensão ibero-americana. Foi concebido 
como instrumento de visibilidade da diversidade 
cultural, assim como uma ferramenta de expres-
são da criatividade da região. Tudo mediante a 
utilização da língua portuguesa. Em 2016 foram 
exibidos 45 episódios de 15 minutos.

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, 
Liana Bravo, Priscila Lino, Francisca Cárceles, 
Virgínia Villaplana e Rita Siriaka
Distribuição: ATEI

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Juliana Oliveira
Estagiárias: Julia Bittencourt e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Sandro Barbeita
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Enge-
nharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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O OUTRO 
ESCRITOR

TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

O Outro Escritor é uma série de vídeos de lei-
turas cênicas de contos e poesias no conceito 
de Pasolini de cinema de poesia. Essa adapta-
ção de contos literários para a forma audiovisual 
tem como principal objetivo resgatar o hábito da 
leitura do espectador. O resultado são histórias 
curtas de ficção, sempre com um ator convidado 
que fará uma leitura poética. Cada temporada é 
focada em um estilo literário e tem como princí-
pio abordar escritores contemporâneos brasilei-
ros. Para a primeira temporada a escolhida foi a 
escritora e premiada autora de novelas Thelma 
Guedes. Thelma Guedes é formada em Letras e 
tem mestrado em Literatura Brasileira, escreveu 
diversos livros e tem diversos contos publicados 
em coletâneas. O outro escritor, um de seus li-
vros, tem como proposta dialogar com outros 
autores na construção dos textos. Através de 
seus contos, Thelma constrói narrativas com 
autores brasileiros e estrangeiros como Clarice 
Lispector e James Joyce. Por isso, a escolha do 
nome da série se dá justamente fazendo esse 
paralelo entre o que Thelma fez em seu livro e 
que trouxe esse diálogo entre o realizador e o 
autor. Nesse caso, o roteirista da série e a auto-
ra, a escritora. Os contos escolhidos para a pri-
meira temporada foram publicados nos livros O 
outro escritor (Nankin Editorial, 2009), Cidadela 
ardente (Ateliê Editorial, 1997) ou em livros de 
coletâneas, sempre da mesma autora. A escolha 
dos contos se deu levando em conta alguns fa-
tores: capacidade de se atrair o público, premis-
sas que desenvolvam boas situações entre os 
atores que interpretarão o texto.

Sinopses por episódio (5 x 13 minutos):

A Aprendiz ou o Rabo da Lagartixa – no ar em 
20 de julho
Guta Ruiz se sente solitária e oprimida no seu 
apartamento na metrópole. Acuada num canto da 
área de serviço, ao lado do tanque ela exterioriza 
seus sentimentos, angústias e revela que aquilo 
é fruto da desilusão amorosa. Inexperiente, uma 
aprendiz, ela discursa sobre sua luta interna con-
tra a solidão diante desse momento de dor.

FICHA TÉCNICA
Produção: FICs
Criação e Texto: Thelma Guedes
Direção, Fotografia e Finalização: Emerson 
Coutinho
Codireção, Produção e Edição: Sheyla Smanioto
Atriz: Guta Ruiz
Música e Mixagem: Mauricio Domene

A Última Gota – no ar em 27 de julho
Neste episódio – que sugere uma menção ao 
romance Lavoura Arcaica de Raduan Nassar 
–, Marcos Damigo encena a dor de um homem 
atormentado. Ele narra o momento em que “per-
deu a alma”, depois de sucumbir à paixão pela 
própria irmã (representada pela autora dos con-
tos Thelma Guedes).
FICHA TÉCNICA
Produção: FICs
Criação e Texto: Thelma Guedes
Direção, Fotografia e Edição: Emerson Coutinho
Ator: Marcos Damigo
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Participação Especial: Thelma Guedes
Produção: Sheyla Smanioto
Trilha Sonora: Mauricio Domene
Make-up Artist: Carmen Correa

As Cabeças – A Cabeça de Chico Ferrei-
ra – As Mãos de Davi Jurubeba – no ar 
em 3 de agosto
Três histórias ligadas pelo cangaço. Em 
“As Cabeças” João Vitti divaga sobre seu 
hobby de passear por museus. Um museu 
de cabeças é onde ele se depara para fa-
zer reflexões sobre pessoas importantes 
da nossa história, tal como Lampião e 
outras cabeças de anônimos. Monólogos 
e diálogos entre as cabeças são criados 
pelo ator. Em “A Cabeça de Chico Ferrei-
ra” e “As Mãos de Davi Jurubeba”, o ator 
Mauricio Machado interpreta cangaceiros 
ameaçando outras pessoas.

FICHA TÉCNICA
Produção: FICs
Criação e Texto: Thelma Guedes
Direção, Fotografia e Edição: Emerson 
Coutinho
Elenco: João Vitti (As Cabeças) e Mauri-
cio Machado (A Cabeça de Chico Ferreira 
e As Mãos de Davi Jurubeba)
Participação Especial: Rafael Vitti (As 
Cabeças)
Produção e Edição: Sheyla Smanioto 
(As Cabeças)
Narração (voz over): Emmilio Moreira, 
Emerson Grotti e André Luis Camargo 
(As Cabeças)
Música: Eduardo Noronha e Isaac Ne-
grene
Assistente de Direção: Vinicius Roberto 
Sylvestre
Figurinista: Othon Spenner

Não Sei o Nome Dela – no ar em 10 de 
agosto
A história é toda contada a partir do 
ponto de vista de uma narradora que 

desconhece o nome de sua persona-
gem. A partir desse e de outros desco-
nhecimentos, nesta primeira parte ela 
levanta hipóteses sobre essa existên-
cia sem nome. A história parece surgir 
do mesmo lugar que A hora da estrela, 
de Clarice Lispector. Na segunda parte, 
com ação direta, a menina de quem não 
sabemos o nome cresce e logo é dei-
xada de lado pela mãe. Esquecida pelo 
pai, lembrada pela mão apenas quan-
do os vizinhos perguntavam. Contra 
tudo, ela cresceu. A mãe percebe que 
ela está crescida, surpresa, e a manda 
“para a vida”. Na terceira parte, a narra-
dora enumera o que pode ter aconteci-
do com a menina em sua nova jornada, 
dialogando com referências literárias e 
terminando com o questionamento: “Ou 
quem sabe o nome da moça não caiba 
num livro?”.

FICHA TÉCNICA
Produção: FICs
Criação e Texto: Thelma Guedes
Direção, Fotografia e Edição: Emerson 
Coutinho
Atriz: Valéria Alencar
Ilustração: Marco Noronha
Música: Eduardo Noronha 
Animação: Emerson Coutinho e Eduar-
do Noronha
Produção e Som Direto: Sheyla Sma-
nioto
Assistente de Direção: Vinicius Roberto 
Sylvestre
Figurinista: Othon Spenner
Sound Designer: Márcio Stein
Make-up Artist: Suzuki Vianna

O Ponto – no ar em 17 de agosto
Reflexões sobre o ponto e seus diversos 
significados levam a atriz Simone Gu-
tierrez a divagações e ao encantamento 
com o olho de um pinto. Ela traz o ani-
mal para sua casa e começa uma estra-
nha relação quando o pinto se transfor-

ma em galinha e começa a conversar 
com ela e revela ser uma escritora. As 
duas têm uma relação de longa data que 
será discutida.

FICHA TÉCNICA
Produção: FICs
Criação e Texto: Thelma Guedes
Direção, Fotografia e Edição: Emerson 
Coutinho
Atriz: Simone Gutierrez 
Roteiro de Edição: Sheyla Smanioto
Ilustração: Marco Noronha
Música e Mixagem: Mauricio Domene
Modelagem 3D: Marco Rabelo
Assistente de Direção: Gabriel Begnini
1º Assistente de Câmera: Marcos Ribas
Som Direto: Raphael Picerni
Assistente de Produção: Tathy Frenas
Still e Making-of: Mariana Menezes
Make-up Artist: Iara Iguti

FICHA TÉCNICA GERAL
Roteiro: Thelma Guedes
Direção: Emerson Coutinho
Produção: FICs
Edição: Emerson Coutinho
Fotografia: Emerson Coutinho
Distribuição: Fábria de Ideias Cinemáticas

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Car-
valho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
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 PODER DO 
ESPORTE

TEMAS: cidadania e democracia; direitos 
humanos; esporte 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

A série O Poder do Esporte, em formato de 
“Jam Internacional”, aborda os valores relacio-
nados à prática esportiva em diversos países 
do mundo por um olhar íntimo e ao mesmo 
tempo universal. Personagens marcantes – 
atletas profissionais ou esportistas amadores 
– conduzem o espectador por seus universos 
particulares e contam suas histórias. Supera-
ção, excelência, amizade, respeito, determina-
ção, coragem e igualdade são as premissas que 
norteiam suas vidas.

Sinopses por episódio (19 x 12 minutos):

Capoeira especial (Canal Futura – Brasil) – no ar 
em 13 de maio
O episódio conta a história do professor e ca-
poeirista conhecido com ”Fumacinha”, que tem 
seu trabalho reconhecido por dar aulas de ca-
poeira para jovens portadores de deficiências e 
adolescentes em risco social, na cidade de Pe-
trópolis, no Rio de Janeiro. Entre os seus alunos 
está Diogo, um jovem de 19 anos e portador de 
paralisia cerebral, que supera as dificuldades do 
seu dia a dia pela dedicação ao esporte. 
Agradecimentos 
Evandro de Souza e seus alunos
Diogo da Silva Borges Lima e seus pais
Direção: Aude Chevalier-Beaumel e Michael Gi-
menez
Roteiro: Guaraná Conteúdo 
Produção Executiva: Patrizia Landi
Direção de Fotografia: Michael Gimenez 

Equipe de Produção: Jéssica Gonçalves e Laeti-
tia Rossi
Edição: Michael Gimenez
Som: Marina D’Ávila 
Finalização: Afinal Filmes
Tradução e Legendagem: Bvaz Idiomas

A Guerreira do Rúgbi (Canal Futura – Brasil) – 
no ar em 20 de maio
A história de Edna Santini com o rúgbi, um espor-
te que começa a ser conhecido no Brasil e que 
está entre as modalidades oficiais das Olimpíadas 
2016. Desde os 10 anos, seus pais apoiam a atleta 
em sua trajetória e vivem a expectativa de Edna 
ser reconhecida como revelação mundial. Suas ra-
pidez e inteligência em campo chamam a atenção 
do técnico da seleção brasileira, Chris Neill, que a 
considera “uma ameaça para qualquer adversário”. 
Agradecimentos 
Cinthya da Silva Nascimento
Chris Neill
Confederação Brasileira de Rúgbi
Direção: Patrizia Landi e Sébastien Daguerressar
Roteiro: Guaraná Conteúdo 
Produção Executiva: Patrizia Landi
Direção de Fotografia: Sébastien Daguerressar 
Equipe de Produção: Jéssica Gonçalves e Laeti-
tia Rossi
Edição: Damien Pasinetti
Som: Marina D’Ávila
Finalização: Afinal Filme
Trilha Sonora Original: Parigo Music
Tradução e Legendagem: Bvaz Idiomas
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Catamarán Mixto (TV Ciudad – Uru-
guai) – no ar em 27 de maio
Pablo e Mariana se conhecerem no 
mundo das competições de regatas. Ca-
saram-se e formaram uma família, mas 
nunca deixaram o esporte náutico. Ago-
ra, juntos, competem na modalidade da 
vela “Nacra 17 mista”. Nem os problemas 
da vida cotidiana, nem os obstáculos 
econômicos para competir impediram 
que alcançassem o sonho de chegar aos 
Jogos Olímpicos. 

O Frescobol (TV Escola – Brasil) – no ar 
em 3 de junho
Frescobol é um esporte genuinamen-
te carioca, criado nas décadas de 1940 
e 1950 e que valoriza a cooperação e 
o equilíbrio entre os praticantes. Este 
episódio conta a história desse espor-
te colaborativo através de Luis Negão, 
um dos mais conhecidos jogadores do 
Brasil. Fabricante de raquetes, ele se 
apaixonou pelo esporte ainda criança 
e hoje mantém o amor pela prática em 
Copacabana, a mesma praia em que o 
esporte nasceu.

Meu Destino É Correr (TV Escola – Bra-
sil) – no ar em 10 de junho
Gaúcho de 45 anos, Vladmi dos Santos 
passou a correr ultramaratonas após 
perder a visão em decorrência de um 
processo degenerativo macular. Ao lado 
do também ultramaratonista Carlos 
Dias, que atua como seu guia, ele já cor-
reu em diversas regiões do Brasil e do 
mundo, em cidades, florestas e deser-
tos. Inspirado no amor por sua família, 

Vladmi abraçou a prática esportiva para 
superar os obstáculos da vida. 

Partido de Vida (TV Peru – Peru) – no ar 
em 17 de junho
Pedro Pablo de Vinatea nasceu no pe-
queno distrito peruano de Miraflores. 
Desde pequeno descobriu a paixão por 
badminton e, graças a seu excelente 
desenvolvimento físico e técnico, foi 
campeão em diversas competições na-
cionais e internacionais. Aos 10 anos, 
já era a promessa mais reconhecida no 
badminton peruano. Aos 14, foi diagnos-
ticado com câncer nos ossos e precisou 
amputar uma das pernas para sobrevi-
ver. Anos após vencer a doença, Pedro 
volta ao esporte agora como atleta pa-
ralímpico, ganhando várias medalhas 
para o Peru. 

Atletismo (TV Ciudad – Uruguai) – no 
ar em 24 de junho
Quando criança, Berenice teve um pro-
blema respiratório grave que conseguiu 
solucionar graças à natação. A partir daí, 
sua vida permaneceu ligada ao esporte. 
Com 55 anos, ela ainda possui o recorde 
nacional de lançamento de disco e bola 
e se encarrega de formar os atletas do 
futuro. Sua experiência, seu talento e 
sua força inspiradora possibilitaram o 
desenvolvimento de habilidades espor-
tivas de grandes nomes do atletismo 
nacional. 

Gustavo Sánchez (Canal Once – Méxi-
co) – no ar em 1º de julho
Campeão paralímpico, Gustavo Sánchez 

nasceu com malformação congênita em 
ambas as pernas e no braço esquer-
do. Os obstáculos não o impediram de 
triunfar; aos 7 anos começou a praticar 
natação, e aos 9 já conquistava sua pri-
meira medalha de ouro. Gus é um exem-
plo para os esportistas através de seus 
esforço, constância e atitude, apoiado 
especialmente pelo pai, que transfor-
mou sua filosofia de vida em êxitos e 
aceitação de sua realidade. 

Samantha Terán (Canal Once – México) 
– no ar em 8 de julho
O squash não era praticado no México 
havia três décadas. Uma atividade física 
que requer paixão, tempo, corpo e alma. 
Ser pioneira nesse esporte foi uma deci-
são que Samantha tomou desde muito 
pequena, apoiada por seus pais, para se 
transformar na melhor atleta mexicana 
de squash. Ela compartilha seus anos 
de preparação, inspiração, dedicação e 
conquista de medalhas. 

Luis Vélez (Canal Once – México) – no ar 
em 15 de julho
Paciência, precisão e muita concentra-
ção são os principais ingredientes para 
ser um bom arqueiro. Impulsionado pelo 
pai e pelo avô, Luiz Eduardo Vélez ago-
ra se prepara para atingir o nível olímpi-
co. Após obter o primeiro lugar em uma 
competição nacional, Luis decidiu de-
dicar-se integralmente ao esporte. Sua 
trajetória profissional narra momentos 
difíceis, etapas de crescimento e maturi-
dade e o esforço para cumprir seu sonho 
olímpico. 
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Lucas Poggi (Construir TV – Argentina) 
– no ar em 22 em julho
Lucas Poggi pertence à seleção argen-
tina de natação e dedica sua vida ao es-
porte. Quando submerge no azul infini-
to da piscina, sonha em ser um grande 
nadador e deixar uma marca no esporte. 
Lucas nasceu com a espinha bífida, uma 
lesão medular por falta de ácido fólico. 
Rio 2016 acontecerá no dia de seu ani-
versário e ele pode estar próximo de al-
cançar o sonho que tanto deseja. Será 
um sinal?

Luis Perez (Construir TV – Argentina) – 
no ar em 29 de julho
Luis Perez é corredor e pratica ativida-
des de alto rendimento, empregando a 
exigência que aprende em seu trabalho 
como coletor de resíduos. Ele treina dia-
riamente pelas manhãs, enquanto junta 
sacos de lixo. Em sua comunidade, é co-
nhecido como “o louco das alpargatas”, 
pois não corre com tênis e sim com al-
pargatas.  

Una Voz con Todos (SPR – México) – no 
ar em 5 de agosto
Nascido com malformação congênita no 
braço esquerdo e nas duas pernas, Gus-
tavo apaixonou-se pela água aos três 
anos de idade. Dedicou-se à natação e 
cultivou o sonho de chegar às Olimpía-
das, mas não conseguiu a qualificação 
para Beijing 2008. O amor e apoio de 
sua família o ajudaram a seguir adiante, 
treinando até qualificar-se para Londres 
2012, onde ganhou a medalha de ouro 
que virou fonte de inspiração para todo 
o país. 

Fabián (SPR – México) – no ar em 12 de 
agosto
Fabián Martínez García era uma promes-
sa do futebol profissional mexicano, até 
que um acidente de carro interrompeu 
seus sonhos. Impedido de continuar 
como futebolista, a necessidade de sus-
tentar a família o fez recobrar seu cami-
nho no esporte. Fabián aprendeu que 
seu lugar não era brilhando no campo, 
mas sim transmitindo os valores do es-
porte como treinador. Há 14 anos, ele se 
dedica à preparação de equipes femi-
ninas, infantis e juvenis, além de atuar 
ocasionalmente como árbitro.

Ingrit (Canal Tr3ce – Colômbia) – no ar 
em 19 de agosto
Ingrit Lorena Valencia Victoria é a pri-
meira atleta colombiana aspirante à 
medalha olímpica na categoria 51kg de 
boxe nos próximos Jogos Olímpicos Rio 
2016. Vítima de bullying na infância, 
seus amigos a incentivaram a visitar um 
treinador de boxe, com quem começou 
suas primeiras práticas esportivas. Con-
quistou mais de dez medalhas de ouro, 
prata e bronze, consagrando-se como a 
primeira atleta colombiana a represen-
tar seu país na categoria de boxe nos 
Jogos Olímpicos. 

Alex Meza (Educa) – no ar em 26 de 
agosto
Neste episódio o dia a dia de Alexandra, 
que, devido a um acidente sofrido na in-
fância, possui um desvio na coluna que 
impossibilita sua movimentação natural. 
Sente as pernas mas anda com dificul-
dade. Alexandra encontrou no esporte 

a motivação para superar este desafio: 
todos os dias, atravessa a cidade para 
chegar ao centro de treinamento do tê-
nis em cadeira de rodas, esporte através 
do qual ganhou o respeito de todos que 
convivem com ela.

Byron y Hernán (Educa) – no ar em 5 de 
setembro
Este episódio conta a história de como 
uma amizade verdadeira é construída 
diariamente. Hernán perdeu a visão em 
um acidente de trânsito e por conta de-
cidiu nunca mais pegar na bicicleta. Um 
acaso do destino colocou Byron em seu 
caminho, despertando novamente a es-
perança de regressar ao esporte. Hernán 
então iniciou uma série de fortes treina-
mentos, onde a disciplina, o esforço e o 
comprometimento o levaram até o pri-
meiro lugar na Cotopaxi. Sem esperar 
nada em troca, Byron segue treinando 
Hernán com o único propósito de ajudá-
-lo a alcançar seus sonhos, numa par-
ceria em que ambos se complementam 
como uma única força esportiva. 

Fabián Zurita (Educa) – no ar em 9 de 
setembro
Fabián Zurita é um alpinista equatoriano 
de 80 anos, que trabalha junto da filha 
na empresa “Aire Libre” em Quito, pela 
qual passaram mais de 55 mil crianças 
e jovens. Afirma que a meta não deve 
ser apenas a chegada ao cume da mon-
tanha, uma vez que o percurso em si é 
uma meta: “A idade está na mente e em 
como se deseja sentir a vida; uma pes-
soa pode sentir-se jovem em qualquer 
idade”. Dirige acampamentos educativos 
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na costa e na serra, onde compartilha os valores 
de solidariedade, companheirismo, generosida-
de e respeito pela natureza. 

El Gran Salto (TV Peru) – no ar em 16 de se-
tembro
O grande salto de Josué Gutiérrez foi sair da vida 
de violência delinquencial para entrar no univer-
so do esporte, transformando-se em campeão 
ibero-americano de atletismo na categoria de 
salto com vara.
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OLHAR 
INDISCRETO

TEMAS: arte e estética; fotografia; persona-
lidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Desvendar as possibilidades da fotografia: o 
Olhar Indiscreto apresenta outras perspectivas 
desta arte, que cada vez mais dialoga com dife-
rentes cenários, conquistando novos adeptos. 
Reportagens, curiosidades e entrevistas sobre o 
universo das imagens permeiam todo o progra-
ma. Além disso, fotógrafos amadores, ou o pró-
prio telespectador, podem participar das edições 
enviando fotos para o quadro “Meu Olhar”.

Sinopses por episódio (11 x 13 minutos): 

Calé – no ar em 23 de julho
Uma entrevista com o fotógrafo Calé, que conta 
sobre a carreira profissional, além dos desafios 
e prazeres de projetos autorais. Veja também a 
exposição “Fotomusic de Invenção”. No quadro 
“Foto Marcada”, veja a imagem que marcou Fer-
nando Rabelo, e, no “Meu Olhar”, conheça as fo-
tografias de Heron Hilário.

Celso Oliveira – no ar em 30 de julho
Uma entrevista com o fotógrafo Celso Oliveira 
que fala sobre o livro Quem somos nós. A repor-
tagem é especial sobre o 5º Festival de Fotogra-
fia de Tiradentes. Veja a foto que marcou Daniel 
Kfouri e o quadro “Meu Olhar” com as imagens 
de Mariana Bastani.

Felipe Russo – no ar em 6 de agosto
Uma entrevista com o fotógrafo Felipe Russo. 
Nesta edição, confira também uma reportagem 
sobre a essência feminina na fotografia. O qua-
dro “Foto Marcada” traz Elmo Alves, e, no “Meu 
Olhar”, veja as fotos de Camila Navarro.

Marcelo Buainain – no ar em 13 de agosto
Uma entrevista com o fotógrafo e documenta-
rista Marcelo Buainain. Confira as histórias dos 
fotógrafos mochileiros que viajam por diversas 
partes do mundo em busca de belas imagens. O 
“Foto Marcada” é com Luiz Braga, e, no quadro 
“Meu Olhar”, Magno Campos mostra seus regis-
tros.

Márcia Charnizon – no ar em 20 de agosto
O trabalho da fotógrafa mineira Márcia Charni-
zon. A reportagem desta edição aborda registros 
da velha guarda do samba. O quadro “Foto Mar-
cada” é com o fotógrafo Calé, e, no “Meu Olhar”, 
conheça as fotos de Jacqueline Caixeta.

Luiz Braga – no ar em 27 de agosto
A entrevista com o fotógrafo paraense Luiz Bra-
ga. Na reportagem confira o projeto “Morado-
res” em sua passagem por Belo Horizonte. Mark 
Greathouse conta sobre a foto que mais o mar-
cou, e, no quadro “Meu Olhar”, Guilherme Cam-
braia mostra seus registros fotográficos.

Leonardo Costa – no ar em 3 de setembro
O fotógrafo Leonardo Costa Braga conta sobre 
sua experiência com o mundo da fotografia. A 
cobertura especial da III Semana da Fotografia 
de Belo Horizonte. Fred Karklin conta qual foto-
grafia marcou sua vida. E, no quadro “Meu Olhar”, 
veja os cliques da Alessandra Malachias.

Leo Drumond – no ar em 10 de setembro
O fotógrafo Léo Drumond fala sobre a expe-
riência de percorrer cidades ribeirinhas do Rio 
São Francisco fotografando apenas Franciscos 
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e Franciscas. Descubra quais os truques de se 
fotografar esportes. No quadro “Foto Marcada”, 
Camila Sousa compartilha sua obra fotográfica 
favorita. E, no “Meu Olhar”, as fotos do estudante 
Mateus Teixeira.

Edu Simões – no ar em 17 de setembro 
Uma entrevista com Edu Simões. Na reporta-
gem, veja a cobertura da exposição “Retratos” 
do fotógrafo mineiro Assis Horta. Marcelo Buai-
nain nos conta sobre a foto que o marcou, e, 
no quadro “Meu Olhar”, confira os registros de 
André Correia.

Camila Sousa – no ar em 24 de setembro 
A fotógrafa moçambicana Camila Sousa conta 
sobre suas experiências fotografando dentro 
de dois presídios de Maputo. Uma reportagem 
especial mostrando esta técnica que dispensa 
câmeras fotográficas para fazer fotos. No “Foto 
Marcada”, Celso Oliveira relembra a imagem que 
marcou sua vida. E, no “Meu Olhar”, Guilherme 
Scarpellini mostra seus registros.

Anna Kahn – no ar em 1º de outubro 
Cobrimos a 6ª edição do Festival de Fotografia 
de Tiradentes – Foto em Pauta. Conheça o tra-
balho da fotógrafa carioca Anna Kahn. No qua-
dro “Foto Marcada”, Jonathas de Andrade nos 
conta sobre suas fotografias preferidas. E, no 
“Meu Olhar”, os registros de Carlos Rincon.

FICHA TÉCNICA
Estagiários: Felipe Giubilei, Flora Silberschnei-
der, Luiz Fernando Batista e Pablo Nascimento
Jornalista Responsável: Ana Carolina Amaral
Edição de Imagens: Vinícius Portugal Duarte
Núcleo de Jornalismo: Aline Scarponi, Ana Caro-
lina Amaral, Ana Carolina Rocha, Edicarlos Edé-
sio e Madalena Fagundes
Coordenação de Programação e Produção: Ana 
Carolina Amaral
Coordenação de Jornalismo: Madalena Fagundes.
Direção-Geral: Cláudia Siqueira Caetano
Secretária de Cultura e Assuntos Comunitá-
rios: Maria Beatriz Rocha Cardoso
Reitor: Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães
Grão-Chanceler: Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Julia Barbosa
Gerente de Mobilização e Articulação Comuni-
tária: Ana Paula Brandão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora 
Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Enge-
nharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

94



OLIMPÍADA DA LÍNGUA PORTUGUESA
O programa realizado pela TV Escola divulga o lançamento 
da quinta edição da Olimpíada da Língua Portuguesa – Escre-
vendo o Futuro, apresentando seus principais detalhes. Uma 
iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação 
Itaú Social, a Olimpíada é um concurso de produção de textos 
para alunos de escolas públicas de todo o País, do 5º ano do 
Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, e nesta edi-
ção terá como tema “O lugar onde vivo”, que visa propiciar aos 
alunos maiores vínculos com a comunidade e o aprofunda-
mento do conhecimento sobre a realidade, contribuindo para 
o desenvolvimento de sua cidadania. 

TEMA: leitura, literatura e linguagem
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Conheça 10 das mulheres cientistas  
da atualidade
Publicado originalmente em www.futu-
ra.org.br

Por Rafaella Gil, analista de Mídias Di-
gitais

No dia 11 de fevereiro de 2016 foi cele-
brado pela primeira vez o Dia Internacio-
nal das Mulheres e Meninas na Ciência. 
A data foi criada pela ONU para incenti-
var o acesso e a participação feminina na 
ciência. Uma pesquisa feita em 14 países 
mostra que a probabilidade delas obterem 
diploma de bacharel, mestrado ou douto-
rado em ciências ou áreas correlaciona-
das é menos da metade do que se compa-
rado aos homens. Na América Latina, elas 
são 44% dos pesquisadores, enquanto a 
média mundial é de apenas 28%.

Para celebrar a data, o Minuto Futu-
ra também falou sobre o tema e lançou 
um desafio: você consegue nomear três 
cientistas? Se a tarefa for difícil, damos 
uma mãozinha com essa lista de mulhe-
res que arrasam nas ciências. Confira!

1. Thaisa Bergmann

A astrofísica brasileira é professora do 
Instituto de Física da UFRGS e ficou 
conhecida por sua pesquisa na área de 
buracos negros supermassivos. Ela foi a 
primeira pessoa a observar um disco de 
acreção no centro de uma galáxia inati-
va, recebeu o prêmio Para Mulheres na 
Ciência, da UNESCO, e é um dos brasi-
leiros mais citados em artigos científicos 
no mundo.

Thaisa recebendo o prêmio For Women in Science 
em 2015 / divulgação

Explicando: um buraco negro comum 
tem dez vezes a massa do Sol, en-
quanto os supermassivos podem ter 
bilhões de vezes essa massa. O único 
modo de observá-los é pela matéria 
que engolem, que deixa um rastro de 
radiação. Nas galáxias ativas, o núcleo 
do buraco emite muito brilho, e por 
isso é fácil perceber a presença dele – 
mas o mesmo não acontece nas inati-
vas. Os discos de acreção são discos 
de poeira e gás que se aquecem quan-
do a matéria é engolida e serviram 
para mostrar que existiam buracos ne-
gros em todas as galáxias. Saiba mais 
sobre ela aqui.

2. Fabiola Gianotti 

A italiana é a primeira mulher a coman-
dar o CERN (Organização Europeia para 
Pesquisa Nuclear), maior laboratório de 
de física do mundo. Gianotti é a nova di-
retora geral e liderou a equipe de mais 
de três mil pessoas do “Experimento 
Atlas”, que levou à detecção do Bóson 
de Higgs pelo Grande Colisor de Há-
drons, em 2012.

Fabiola à frente do ATLAS / foto: Claudia Marcel-
loni/CERN)

Explicando: de acordo com o modelo 
atual da física, se o bóson de Higgs não 
existisse as partículas atômicas não te-
riam peso e, portanto, a matéria não po-
deria ser criada – daí a alcunha de “par-
tícula de Deus”. Ele já havia sido previsto 
em um estudo de 1964, mas nunca tinha 
sido observado. Saiba mais aqui.

3. Nagin Cox

A engenheira da NASA é membro da equi-
pe de operação de missões do Laboratório 
de Ciência de Marte e é uma das respon-
sáveis pelo controle da sonda Curiosity, 
em Marte. Ela trabalha desde 1993 no La-
boratório de Propulsão a Jato como enge-
nheira de sistemas e diretora de missões 
robóticas interplanetárias, como a Galileu 
em Júpiter e o telescópio Kepler.

Nagin (à frente) no Mars Science Laboratory / foto: 
Nasa
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Explicando: o rover Curiosity é um robô 
construído para explorar a superfície de 
Marte. A missão foi lançada em 2011 e 
chegou ao planeta vermelho quase um 
ano depois. O objetivo principal é saber 
se Marte poderia ter suportado vida, de-
terminar o papel da água e estudar o cli-
ma e a geologia do planeta. Saiba mais 
sobre a missão e a engenheira aqui.

4. Molly Shoichet

A engenheira bioquímica canadense é 
conhecido por seu trabalho em enge-
nharia de tecidos, ou seja, no desenvol-
vimento e manipulação de moléculas, 
células, tecidos ou órgãos para substi-
tuir ou apoiar a função de partes de cor-
po defeituosas ou danificadas. Ela criou 
um composto de hidrogel que facilita a 
aplicação de medicamentos na espinha 
e no cérebro.

Molly Shoichet / foto: L’Oréal

Explicando: a invenção poderá recuperar 
pacientes que sofreram com doenças 
como AVC, lesão da medula espinhal e 
cegueira. A técnica é inovadora porque o 
hidrogel permitirá que as células-tronco 
vivam tempo o suficiente para se inte-
grar com o sistema nervoso após um 
transplante de medula, por exemplo.

5. Carol Robinson

A britânica Carol criou uma nova área da 
química! Ela transformou um aparelho 
simples em uma ferramenta capaz de 
manter a interação de proteínas, modifi-

cando a estrutura do espectrômetro de 
massa.

Carol Robinson

Explicando: o espectrômetro é um apa-
relho caríssimo que até então servia 
apenas para determinar a estrutura 
atômica de determinadas substâncias, 
mas com as modificações de Robinson 
criou-se uma forma mais precisa de es-
tudar o comportamento das proteínas. 
Seu novo campo é chamado de biologia 
estrutural da fase gás.

6. Yi Xie

A chinesa atua na química inorgânica, 
com foco em pesquisas para criação de 
novos materiais para produzir e transfe-
rir energia. Os materiais convencionais 
são ineficientes, uma vez que boa parte 
da energia se perde ao longo do cami-
nho. Já os nanomateriais 3D, criados por 
Xie, reduzem ao mínimo o desperdício.

Yi Xie / foto: For Women in Science

Explicando: o trabalho dela traz contri-
buições significativas à criação de novos 
nanomateriais, com aplicações promis-
soras na conversão do calor da luz solar 
em eletricidade. Outras implicações in-

cluem a redução da poluição e melhora 
na eficiência energética, com soluções 
novas e inteligentes para problemas 
ambientais.

7. Duilia de Mello

A astrofísica brasileira trabalha há 11 
anos na NASA como especialista em 
análise de imagens do telescópio Hub-
ble. Ela foi responsável pela descober-
ta da supernova SN 1997D e participou 
também da descoberta das bolhas azuis.

Duilia de Mello / Foto: Tommy Wiklind (Nasa)

Explicando: as bolhas azuis são estrelas 
solitárias que vivem entre as galáxias, 
formadas fora das galáxias. Podem ser 
tanto pequenos aglomerados de es-
trelas como galáxias anãs, que podem 
acabar engolidas pelas galáxias vizinhas. 
A descoberta serve para pensar a evolu-
ção das galáxias.

8. Renée Hlozek

A cosmóloga sul-africana estuda a ra-
diação deixada pelo Big Bang no uni-
verso. Apesar das mulheres terem forte 
presença na astronomia, elas são pou-
cas neste campo. Além do trabalho com 
as teorias, ela também analisa os dados 
e escreve códigos – e tem paixão por es-
timular garotas a seguir a ciência.
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Renee Hlozek em apresentação no TED 2013 / 
foto: Ryan Lash

Mais: ela é membro do Telescópio do 
Atacama, que opera no deserto chile-
no. Ele é fruto do primeiro programa de 
astronomia verdadeiramente mundial e 
tem como ambição desvendar a criação 
do universo.

9. Mae Jemison

A americana foi a primeira mulher negra 
a viajar no espaço, em 1992. Ela é en-
genheira química, bacharel em estudos 
africanos e médica. Ela saiu da NASA 
para criar seu próprio trabalho na área 
de ciência e tecnologia, além de inves-
tir em projetos de tecnologia voltados à 
medicina.

Mae Jemison / foto: NASA - Explicando: represen-
tatividade importa!

10. Suzana Herculano

A neurocientista brasileira atua no cam-
po da neuroanatomia comparada, estu-
dando o cérebro humano e o de outras 
espécies a partir do tamanho, número 
de neurônios e capacidades cognitivas.

Suzana Herculano em TED Talk / foto: TED

Mais: Suzana é uma das cientistas brasi-
leiras mais importantes no mundo e tem 
fundamental importância na divulgação 
da ciência nacional. E ela apresentou a 
série TED – Compartilhando Ideias aqui 
no Futura! Assista aos episódios:

BÔNUS!

Você provavelmente sabe que Marie 
Curie foi uma cientista polonesa que 
pesquisava a radioatividade. Ela foi a pri-
meira mulher admitida como professora 
na Universidade de Paris. Ela foi Prêmio 
Nobel de Física em 1903 e de Química 
em 1911, sendo a primeira pessoa a ga-
nhar dois Nobel em áreas distintas!

Marie Curie em ilustração de @rachelignotofsky 
(Instagram)

Outra cientista mundialmente famosa 
é Ada Lovelace, matemática e escrito-
ria inglesa. Ela ficou conhecida por ter 
escrito o primeiro algoritmo para ser 
processado por uma máquina, na déca-

da de 1840, sendo, portanto, a primeira 
programadora da história! Na série Um 
Cientista Uma História apresentamos 
nomes importantes para a ciência bra-
sileira, veja as mulheres que fazem parte 
da lista:

Graziela Maciel Barroso

A botânica Graziela é uma referência na 
área de sistemática de plantas. Realizou 
catalogações de vegetais de diferen-
tes regiões do Brasil, e tem cerca de 25 
plantas batizadas com seu nome.

Veridiana Victoria Rosseti

Ela foi uma das maiores autoridades em 
fitopatologia no país. Estudou as doen-
ças do citros e identificou a bactéria Xy-
lella fastidiosa, responsável pela praga 
do amarelinho.

Johanna Döbereiner 

Pioneira em biologia do solo, com estu-
dos com fixação biológica de nitrogênio 
em gramíneas. Suas pesquisas foram 
fundamentais para que o Brasil desen-
volvesse o Proálcool. 

Essas são só algumas das mulheres que 
fizeram e fazem a ciência. Sentiu falta de 
alguma? Comente aqui! 

Leia também:
Conheça as cientistas brasileiras ven-
cedoras do prêmio “Para Mulheres na 
Ciência” 2015
Revista Galileu: a luta diária das mulhe-
res cientistas
Veja uma lista com as Pioneiras da Ciên-
cia no Brasil
Conheça 12 cientistas do nosso tempo
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PROFISSÃO 
REPÓRTER

TEMAS: atualidades; formação audiovisual; 
juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

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.

APRESENTADOR: Caco Barcellos é jornalista. 
Trabalhou como repórter para as revistas Veja e 
IstoÉ e atuou como correspondente internacio-
nal na cidade de Nova York e em Londres. Bar-
cellos ainda atuou em programas como Jornal 
Nacional, Fantástico, Globo Repórter e, mais re-
centemente, Profissão Repórter. Além do traba-
lho de repórter, Caco Barcellos também é escri-
tor. Entre suas obras, destacam-se os livros Rota 
66 e Abusado, o Dono do Morro Dona Marta. 

Sinopses por episódio (43 x 26 minutos):

Educação – no ar em 3 de janeiro
Profissão Repórter visitou três estados brasilei-
ros para conhecer escolas públicas com diferen-
tes projetos visando à melhora do desempenho 
dos alunos e acabar com o mau comportamento 
dentro da escola. Vamos conhecer uma escola 
pública no comando da PM em Goiás e em Porto 
Alegre uma escola com problemas de evasão e 
violência que aposta num projeto criativo para 
recuperar os alunos. O programa ainda mostra 
como internos da Fundação Casa em Campinas 
estudam e são finalistas nas Olimpíadas de Ma-
temática.

Feminismo – no ar em 6 de março
Na música, na internet e nas empresas, as mulhe-

res ocupam seu lugar. Essa nova cara do feminis-
mo tem provocado reações agressivas pelo País.

Cuba – no ar em 13 de março
Vinte anos após a maior crise migratória da 
história da Ilha, cubanos ainda se arriscam em 
balsas improvisadas para chegar ao desejado 
sonho norte-americano. Segundo o governo 
norte-americano, em um ano 914 cubanos che-
garam por mar a Miami. Este Profissão Repórter 
recorda a história e entrevista, com a ajuda dos 
repórteres Carlos Bach (indicado ao Oscar pelo 
seu documentário sobre a migração cubana), os 
que foram e os que ficaram. Eles falam das difi-
culdades, de famílias divididas, das conquistas, 
do preço da liberdade, da saudade e de quem foi 
ou de quem ficou.

A Crise Hídrica do Sudeste Brasileiro – no ar em 
20 de março
Na crise histórica da falta de água, a equipe do 
programa percorreu três estados que sofrem 
com a crise hídrica: São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Registrou moradores que quebram 
o asfalto em busca do tesouro líquido, uma co-
munidade que retira água de um rio dominado 
por jacarés e pessoas que fazem no próprio quin-
tal de casa uma estação de tratamento. E ain-
da uma missão difícil em tempos de crise, uma 
equipe que precisa cortar as ligações clandesti-
nas de água.

Trabalhadores das Obras da Petrobras Sentem 
os Reflexos da Crise Atual – no ar em 27 de março
Como a crise na maior empresa nacional mexe 
com a vida e o emprego de cidades inteiras de 
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Norte a Sul do País. Em frente à sede 
da Petrobras, no Rio, trabalhadores de 
uma das obras da empresa protestam 
por três meses de salário atrasado. No 
Sul, desempregados reivindicam a cons-
trução de plataformas de petróleo em 
busca de emprego. E em Pernambuco, 
o contraste de 2011, ano do auge das 
obras da petroquímica Suape, com os 
dias atuais.

Cheia no Acre – no ar em 3 de abril
A cobertura da maior enchente do rio 
Acre. Os estragos e as tentativas de re-
cuperação depois dessa cheia recorde. 
Milhares de mudanças, todos os dias e 
noites, até a exaustão das pessoas. A 
vida de uma família que não quis aban-
donar sua casa e vive com ela alagada. 
Na cidade de Boca do Acre, moradores 
encontram uma forma de se divertirem 
debaixo d’água. E a tentativa de resgate 
dos animais que não podem viver nes-
sas condições.

Guarda Compartilhada – no ar em 10 
de abril
O Profissão Repórter pede licença para 
entrar na casa de várias famílias para re-
gistrar como as crianças de pais separa-
dos são cuidadas. O raio x de um conjun-
to habitacional em São Paulo. O dia a dia 
de dois irmãos que moram uma semana 
com o pai e outra com a mãe. Como fun-
ciona a guarda compartilhada quando os 
pais não se entendem? A rotina das equi-
pes que checam denúncias de maus-tra-
tos. E a guarda compartilhada pelo olhar 
de uma menina de 10 anos.

Doutores Estrangeiros no Programa 
Mais Médicos – no ar em 17 de abril
O Profissão Repórter esteve em cinco 
estados para saber como estão traba-
lhando e vivendo os primeiros médicos 
estrangeiros que aderiram ao programa 
Mais Médicos. Acompanhamos a recep-
ção em 2013 e o dia a dia de trabalho um 
ano e meio depois.

Mediunidade – no ar em 24 de abril
As equipes do Profissão Repórter en-
contraram histórias de dor e sofrimento. 
Em comum, pessoas que compartilham 
uma esperança no trabalho espiritual 
dos médiuns.

O Mercado da Cirurgia Plástica – no ar 
em 1º de maio
Desde 2013 o Brasil é o recordista 
mundial em cirurgias plásticas, com 
mais de 1,5 milhão de operações por 
ano. As mulheres são responsáveis 
por 88% das operações estéticas fei-
tas no País.

O Glamour e os Desafios da Vida de 
Modelo – no ar em 8 de maio
O Profissão Repórter mostra o trabalho 
das meninas que buscam fama, dinhei-
ro e sucesso como modelos. Para quem 
sonha com a passarela, os sacrifícios 
são grandes.

Desmatamento e Extração Ilegal de 
Ouro e Madeira no Brasil – no ar em 15 
de maio
A extração ilegal de ouro, madeira e dia-
mante castiga a nossa floresta. O Pará 
é o estado que mais desmatou a Ama-
zônia em 2014. O Profissão Repórter 
acompanhou uma operação do Ibama 
contra o desmatamento e os garimpos 
clandestinos.

Presos Provisórios – no ar 22 de maio
Na Bahia, o número de presos que 
aguarda julgamento é maior, são 62%. 
Aumento da criminalidade e morosida-
de do judiciário agravam situação.

Analfabetismo no Brasil – no ar em 29 
de maio
Treze milhões de brasileiros não sabem 
ler e escrever. O número representa 8,7% 
da população acima de 15 anos. Isso sig-
nifica que o Brasil não vai cumprir um 
pacto internacional de reduzir pela me-
tade o analfabetismo de adultos até o 
fim do ano.

A Indústria da Música Sertaneja – no ar 
em 5 de junho
O investimento médio em um cantor 
que está começando é de R$ 3 milhões. 
Grandes nomes do sertanejo ganham 
até R$ 500 mil em um único show.

Olimpíadas 2016 – no ar em 12 de junho
Um campo de golfe foi construído jun-
to de um condomínio de luxo. Atletas e 
voluntários se preparam para receber os 
jogos.

Transporte Escolar – no ar em 19 de ju-
nho
Em cidades do interior do Brasil, o trans-
porte escolar é precário. Já em SP, a dis-
cussão é sobre a obrigação das cadeiri-
nhas nas vans.

Refugiados – no ar em 26 de junho
Calais é a cidade no norte da França 
por onde caminhões e barcos fazem a 
travessia do Canal da Mancha. A con-
vite do Profissão Repórter, o repórter 
Pierre Morel foi mostrar como vivem os 
refugiados que esperam ali uma chance 
para entrar na Inglaterra. A “New Jungle” 
(Nova Floresta), o nome que eles deram 
para o acampamento, tem 2.500 pes-
soas que vêm de vários países da África 
e do Oriente Médio e dividem 26 tornei-
ras, 50 banheiros e 36 chuveiros. Não há 
eletricidade ou esgoto, mas tem lojas, a 
maioria comandada por afegãos, onde 
se encontram produtos de limpeza, co-
midas e roupas. Além de restaurante 
com comida pronta e uma discoteca.

Alzheimer – no ar em 10 de julho
O Profissão Repórter acompanhou um 
momento delicado na vida familiar: a 
hora de cuidar de quem envelhece. Hoje 
o Brasil tem 15 milhões de idosos. Em 
2060 serão 68 milhões, quase 30% da 
população.

Mobilidade – no ar em 17 de julho
A equipe do Profissão Repórter rodou 
por São Paulo ao lado de motoristas, 
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motobóis e ciclistas para mostrar a dis-
puta por espaço na maior cidade do País.

Vendedores: a Lábia de Quem Precisa 
Fechar um Negócio – no ar em 24 de ju-
lho
Para ser um bom vendedor é preciso ter 
jogo de cintura e boa conversa. Consul-
tores e especialistas afirmam que a crise 
não afasta o bom negócio.

Agrotóxicos – no ar em 31 de julho
O Brasil é o campeão mundial no uso de 
agrotóxicos. Os efeitos disso podem ser 
vistos na saúde da população.

Atletas Olímpicos – no ar em 7 de agosto
Atletas brasileiros treinam forte para 
conquistar medalhas nas Olimpíadas. 
Mesmo com dificuldades, muitos atle-
tas são promessa para os jogos do Rio. 
Para aqueles que ainda não têm vaga, o 
momento é de tensão e espera.

Lixões – no ar em 14 de agosto
Mesmo com o encerramento do lixão 
de Gramacho, o Brasil continua tendo o 
maior depósito de lixo da América Lati-
na, graças ao da Estrutural. Lá, 3 mil ca-
tadores disputam as 9 mil toneladas de 
lixo, que chegam diariamente do Distrito 
Federal.

Luz – no ar em 21 de agosto
A escuridão está no caminho e na rotina 
de milhares de brasileiros. No Brasil, a fal-
ta de luz afeta a vida de muitas pessoas.

Refugiados – no ar em 28 de agosto
A Ilha de Lesbos, na Grécia, é o princi-
pal ponto de entrada dos refugiados de 
guerra. Eles chegam do Afeganistão, 

Irã, Iraque e, principalmente, da Síria. A 
maioria foge do terror imposto pelo Es-
tado Islâmico. Famílias inteiras atraves-
sam todo o território da Turquia e de lá 
cruzam de barco para as ilhas gregas. 
Segundo as Nações Unidas, mais de 
860 mil refugiados entraram de forma 
clandestina na Europa em 2015.

Bento Rodrigues – no ar em 4 de setem-
bro
O rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana/MG, derrubou 50 milhões 
de metros cúbicos de lama, quantidade 
que daria para encher 20 mil piscinas 
olímpicas. A barragem é da mineradora 
Samarco, controlada pelas empresas 
Vale e BHP Billiton.

Violência Policial no Brasil – no ar em 11 
de setembro
O aumento do número de pessoas mor-
tas por policiais militares. Só no estado 
de São Paulo, 801 pessoas morreram 
em 2014, um número 80% maior que no 
ano anterior. Na periferia de Salvador, 
moradores denunciam a morte de 12 
pessoas. A revolta em Santa Catarina, 
pela morte do surfista Ricardo dos San-
tos por um policial militar de folga. E a 
dor dos parentes de policiais mortos em 
operações.

Maioridade Penal – no ar em 18 de se-
tembro
O Profissão Repórter acompanha o 
movimento dos políticos no Congresso 
para mudar a Constituição brasileira. 
Parte dos deputados quer pôr o adoles-
cente infrator na cadeia dos adultos.

Dependência Química – no ar em 25 de 
setembro
A dependência química é uma doen-
ça de altos e baixos. Em São Paulo, o 
programa “De Braços Abertos” oferece 
moradia e trabalho a usuários de crack. 
O projeto tenta tirar os dependentes da 
rua e dos hotéis da Cracolândia.

Desaparecidos – no ar em 2 de outubro
Em 1990, no cemitério Dom Bosco, em 
Perus, zona norte de São Paulo, foi des-
coberta uma vala clandestina de desapa-
recidos políticos. Ainda hoje, o cemitério 
recebe a maioria dos corpos de pessoas 
não reconhecidas. A repórter Danielle 
Zampollo fez plantão por uma semana no 
local e acompanhou a chegada de 18 cor-
pos de desconhecidos. Apenas cinco não 
tinham identificação, outros 13 estavam 
com nome e sobrenome, mas mesmo as-
sim foram enterrados como indigentes. A 
quadra onde ficam os corpos dos desco-
nhecidos tem apenas números. Quando 
há uma lápide no meio, é porque a família 
já foi reconhecer o corpo.

Estatuto do Desarmamento – no ar em 
9 de outubro
Em São Paulo, 83% dos assassinatos 
são cometidos por motivação fútil. De-
putados estão discutindo a revogação 
do Estatuto do Desarmamento.

Crimes Virtuais – no ar em 12 de outu-
bro
Prejuízo financeiro, violação da intimi-
dade, ódio e intolerância: esta edição do 
Profissão Repórter mostra que a próxi-
ma vítima da internet pode ser você.
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Presídio – no ar em 19 de outubro
O Presídio Central de Porto Alegre tem 
4.289 presos, 2.400 presos acima da 
capacidade. Uma das galerias tem 282 
homens, todos de uma mesma facção 
criminosa. Eles reclamam da falta de es-
paço e estrutura. O Rio Grande do Sul é 
o único estado do País que tem presídios 
administrados pela polícia. A PM admite 
a existência de sete facções dentro da 
cadeia e dialoga com os líderes de cada 
uma para manter a ordem no presídio.

Microcefalia – no ar em 26 de outubro
Em todo o estado de Pernambuco, crian-
ças com suspeita de microcefalia vão 
para Recife para fazer exames e come-
çar o tratamento necessário. A família 
de Layla, de 23 dias, mora em Ouricuri, a 
600 quilômetros da capital, e viajou por 
11 horas para conseguir o diagnóstico da 
menina. A mãe teve sintomas de zika ví-
rus no primeiro trimestre da gestação e 
ela nasceu com microcefalia.

Íntegra – no ar em 2 de novembro
A Anistia Internacional aponta o Brasil 
como um dos países em que mais se 
mata no mundo. Essa violência faz com 
que 72% dos brasileiros compartilhem o 
medo de morrer assassinados.

Aedes Aegypti – no ar em 9 de novembro
As doenças provocadas pelo Aedes ae-
gypti estão transformando a vida de 
muitas pessoas. Além da dengue, o mos-
quito é responsável pela transmissão da 
Zika e da Chikungunya e pelo crescente 
número de casos de microcefalia e da 
síndrome de Guillain-Barré.

Indústria Erótica – no ar em 16 de no-
vembro
Indústria de artigos pornográficos mo-
vimenta R$ 400 bilhões ao ano. Cerca 
de 30% de todo o conteúdo acessado na 
internet é pornográfico. Um dos maiores 
sites de sexo virtual do Brasil recebe 50 
mil acessos ao dia.

Merenda – no ar em 23 novembro
Verba de R$ 20 milhões para merenda é 
desviada pelo governo de Roraima. Es-
tado usou verba para quitar dívidas com 
os Poderes Legislativo e Judiciário. O MP 
tenta obrigar o estado a reinvestir o va-
lor em alimentação escolar.

Loucura – no ar em 30 de novembro
No Brasil, 24 milhões de pessoas preci-
sam de atendimento de saúde mental e 
5 milhões sofrem de transtornos graves, 
como depressão, bipolaridade e esqui-
zofrenia. A esquizofrenia é uma doença 
que atinge cerca de 1,3 milhão de pes-
soas no País. A cada ano, são diagnosti-
cados cerca de 40 mil casos.

Puxadinhos – no ar em 7 de dezembro
Sonho da casa própria e aluguéis altos 
levam brasileiros para puxadinhos. Nas 
periferias do País, as moradias impro-
visadas estão sempre em reforma. Os 
puxadinhos garantem conforto e mais 
espaço para milhares de famílias.

Especial 10 anos – no ar em 14 de de-
zembro
Em 10 anos, muitos trabalhadores con-
seguiram mudar de vida. Reveja perso-
nagens que marcaram a história do Pro-
fissão Repórter.

Videogame – no ar em 21 de dezembro
Jogadores de League of Legends têm 
rotina pesada de treino para o CBLoL. 
Equipes INTZ e CNB se enfrentaram na 
final do CBLoL, no último sábado. Os jo-
gadores mostram um pouco de sua roti-
na de treino para a competição.
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REDE DE 
OLHARES 

TEMA: diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Rede de Olhares funciona como um espaço 
aberto à diversidade de linguagens, conteúdos, 
formatos e expressões que integram a vida das 
pessoas, em especial os ambientes de comuni-
cação social e de construção do conhecimento.

Sinopses por episódio (46 x 26 minutos): 

Cabelos Brancos – Sinais da Vida – no ar em 6 
de janeiro
Na maturidade ou precoces, na juventude, os 
cabelos brancos sempre ganham interpretações 
quando se manifestam. Os cabelos brancos têm 
o mesmo significado para mulheres e homens? 
Sondamos os sentimentos, 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
Primeiro a festa religiosa, evocando o santo pa-
droeiro ou alguma tradição da capela da vila. De-
pois, trezentas, quinhentas, mil ou mais pessoas 
sentadas à mesa, dentro de um salão comunitá-
rio, festejando a fartura das comidas e bebidas 
que misturam múltiplas tradições regionais. De 
tudo, muito! – Assim são as festas de colônia, 
como são conhecidos os grandes eventos co-
munitários das capelas e vilas da Serra Gaúcha 
e outras regiões do Sul do Brasil, expressando 
outro conceito de colônia, vigoroso e original, 
como organização social e coletiva, para além 
das cidades. 

Uva – A “Nova” Fruta Brasileira – no ar em 2 de 

março
A Região Sul irradiou a cultura da uva para o 
Brasil, em uma longa história de altos e baixos 
que vem desde o tempo das Missões Jesuíticas, 
passando pelo Império e pelas ondas migrató-
rias que aportaram no País. Com o tempo, a uva 
tornou-se símbolo de uma cultura, expressa, por 
exemplo, na tradicional Festa da Uva de Caxias 
do Sul. Hoje, a presença dessa cultura vai do 
Pampa, no extremo sul, aos sertões banhados 
pelo rio São Francisco na Bahia e no Pernambu-
co, desenhando um novo desenho agrícola do 
Brasil. Nesse novo mapa, o suco de uva é uma 
das estrelas da cultura da uva nacional. 

Tempo – Engrenagem da Vida – no ar em 9 de 
março
Embora os ponteiros dos relógios e as marca-
ções dos calendários do mundo nos digam to-
dos os dias qual é e como anda o nosso tempo, 
é notório que temos muitos tempos diferentes. 
O tempo da vida, do trabalho, do ócio; o tempo 
das cidades ou o tempo do interior, o tempo das 
estações. Mas por que embarcamos cotidiana-
mente no ritmo de um tempo quase sempre fre-
nético e alucinado? Seria a pesada herança do 
nosso deus-tempo (Chronos), o mito que engo-
lia os próprios filhos? Ou é a imposição de uma 
sociedade moderna, consumista e competitiva? 
Como podemos resgatar outras relações com os 
nossos tempos individual e coletivo? 

Cabeça Feita – Ode ao Chapéu – no ar em 16 de 
março
Sob um sol cada vez mais agressivo, principal-
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mente na Região Sul do Brasil, exposta à 
falha da camada de ozônio, onde andam 
os chapéus que outrora povoavam as 
cenas urbanas e rurais? O tema do cha-
péu evoca muitas questões que fazem a 
cabeça e a mentalidade de nosso tempo: 
é uma questão de moda ou de necessida-
de? Usar chapéu e ter estilo ou é démo-
dé? Por que eles foram perdendo espaço 
para os bonés, que sequer protegem as 
orelhas – inclusive nas áreas rurais? Por 
sobre os nossos chapéus, como anda a 
questão da radiação solar, sobretudo na 
questão da camada de ozônio? (Há medi-
ções frequentes sobre esse sério proble-
ma ambiental que estacionou no quintal 
do mundo, no sul da América do Sul? Ou, 
se esse fenômeno pairasse sobre a Euro-
pa, seria tratado assim?) 

Verdade ou Mentira? – no ar em 23 de 
março
Noel Rosa já dizia: “E se não fosse a 
mentira, ninguém mais viveria por não 
poder ser feliz”. Mentir é algo inerente 
do ser humano. Mesmo que seja um ato 
socialmente condenável, todo mundo 
já mentiu na vida. Seja na infância, para 
culpar o irmão pelo brinquedo quebrado, 
seja na hora da entrevista de emprego... 
Alguns dizem até mesmo que a menti-
ra é necessária para a manutenção dos 
relacionamentos. E com as redes sociais 
essa prática se tornou ainda mais recor-
rente. Uma pesquisa feita pela Universi-
dade Cornell, nos EUA, constatou que 
80% das pessoas que buscam um par 
pela internet contam alguma mentira 
relacionada ao seu perfil. Mas por que 
mentir está tão corriqueiro e tolerável? 
Será que a distância física torna a verda-
de mais distante também?

Criança On-line – Hora de Desligar? – 
no ar em 30 de março
Nesta edição, o Rede de Olhares aborda 
uma questão aparentemente simples: 
como encontrar o tempo, o equilíbrio e a 

medida entre as relações virtuais e reais 
das crianças? Para começar o debate, 
lembremos que os próprios adultos es-
tão perdidos nessa selva High Tech ou 
Wi-Fi. Não há demônios nem redenção 
em apenas um dos ambientes (real e 
virtual). Talvez, nesse debate geracional, 
seja legal juntar crianças e velhos e adul-
tos no estúdio para trocarem brincadei-
ras. Alguém ainda anda de carrinho de 
lomba? Ou isso deve ser mesmo coisa 
do passado? Cadê o futebol de rua e de 
quintal? A violência urbana nos impede? 
Vamos jogar taco? Contar histórias, con-
versar – tudo isso mudou de sentido no 
ambiente virtual? 

Com Que Roupa Eu Vou? – no ar em 6 
de abril
Já dizia a letra do samba de Noel Rosa, 
“com que roupa eu vou”, o que atesta que 
a preocupação com a moda ultrapassa 
gerações e está presente em todos os 
níveis sociais. A roupa pode deflagrar 
um estereótipo, marcar uma identidade 
e até definir geograficamente. Pessoas 
do Sul se vestem de modo diferente das 
pessoas no Norte. Mas o que esse fe-
nômeno representa, vaidade? Cuidado 
com a aparência? Consumismo? 

Meu Lixo, Minha Vida – Os Resíduos da 
Nossa Casa – no ar em 13 de abril
Será que, num exame de consciência so-
bre nosso cotidiano, nos sentimos res-
ponsáveis pelo lixo que geramos? Ou, 
ao menos, damos um destino adequado 
para o nosso lixo? O caos ou o equilíbrio, 
quanto ao lixo, compete às cidades ou 
começa dentro da nossa casa? Apertar 
o botão da descarga sanitária, jogar o 
saquinho de lixo na coleta pública – be-
nefícios da modernidade – nos isenta de 
pensar e planejar os nossos resíduos do-
mésticos? E o lixo tecnológico que ad-
quirimos e consumimos, em aparelhos, 
utensílios e comodidades – qual será o 
destino de tudo isso? 

Separados e... Felizes? – Separações 
Que Curam – no ar em 20 de abril 
Se o casamento é um dos rituais uni-
versais de passagem da vida humana, é 
bem verdade que sempre arrastou con-
sigo também a possibilidade da separa-
ção entre casais e parceiros. Hoje a ex-
periência da separação conjugal é aceita 
e disseminada – quando não banalizada 
– pela sociedade moderna. Como saber 
se a separação pode ser a cura para um 
mau relacionamento ou se é apenas um 
reflexo da superficialidade das relações 
e rituais? Vamos à busca de exemplos e 
casos de pessoas separadas que encon-
traram novas possibilidades de respeito 
e convivência (até mesmo outros tipos 
de amor) em suas relações, sobretudo 
na relação com filhos e família. 

Conserta-se – Artes de Usar e Recriar – 
no ar em 27 de abril
Na última década, o Brasil entrou na cultu-
ra dos objetos, aparelhos e bens descartá-
veis. Esse era um modelo de países ricos 
e desenvolvidos: no Japão e nos Estados 
Unidos, imigrantes usam carros e eletro-
domésticos de segunda mão abandona-
dos pelos seus donos. Mas a grande onda 
do consumo imediato chegou aos nossos 
trópicos. Estragou, joga fora! Gastou, per-
deu o brilho, compra outro! Até que ponto 
essa mentalidade do consumo descar-
tável é compatível com o nosso modelo 
de vida e de sociedade? Consertar um 
eletrodoméstico, um sapato, remendar 
uma roupa, arrumar um aparelho de som 
e até mesmo um automóvel está mesmo 
ficando inviável? Qual sistema (conserto X 
descarte) é capaz de ser suportado pelo 
mundo? Isso é uma questão de estilo? E 
as profissões e sabedorias que renascem 
e as que se extinguem atrás de uma placa 
de “conserta-se”? 

Mundo Mágico – Nós e Nossos Seres 
Fantásticos (Fantasmas) – no ar em 4 
de maio
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Para além do mundo real e imediato, há 
um universo fantástico que nos rodeia, 
desde tempos imemoriais, com seu vas-
to acervo de entidades folclóricas, fan-
tasmas, lendas, fadas, princesas encan-
tadas e bruxas, lendas urbanas e rurais, 
criaturas mágicas que nos metem medo 
ou fascínio. Neste Rede de Olhares, que-
remos saber se esses seres ainda fazem 
sentido para as pessoas e tribos do nos-
so mundo domesticado pelas redes de 
informação e consumo. Na região da Ser-
ra Gaúcha, um desses seres fantásticos é 
o Sanguanel, oriundo da tradição oral da 
imigração italiana – ele inclusive vai estar 
presente no estúdio para nos ajudar a en-
tender o lugar e a importância, ou razão 
de ser, do mundo mágico que formamos 
principalmente na infância e depois car-
regamos para o resto das nossas vidas, 
revivendo-o ou esquecendo-o. 

Compro, Existo – As Tramas do Consu-
mo – no ar em 11 de maio
Talvez uma das maiores marcas e senti-
dos da existência atual seja o consumo. 
Legiões de consumidores desvairados 
movimentam nossas cidades. Mais do 
que pensar ou ser, o ter e o consumir 
ditam padrões de comportamento e 
modelos sociais. Mercúrio, o deus mito-
lógico das comunicações e transações 
(por extensão, do comércio, do merca-
do), parece ser o deus onipresente do 
mundo atual. Nesse sentido, propomos 
um Rede de Olhares ousado, de resis-
tência cultural, de contracultura: vamos 
abordar as armadilhas do consumo. Por 
que aceitamos a cultura do R$ 99,90? 
Será que é justo o comércio insistir sem-
pre nesse discurso do preço disfarçado 
para menos? Que outras armadilhas o 
comércio e sua poderosa máquina de 
propaganda nos impõem goela abaixo? 
Agindo nos nossos sentidos, nas nossas 
consciências e mentes. Os modelos de 
troca e escambo podem ser antídotos 
contra o consumo desvairado? Quais as-

pectos das nossas vidas podem ser po-
tencializados para diminuir o ímpeto do 
consumo supérfluo? Há grupos de ajuda 
mútua para dependentes de consumo? 

Filho, Agora? – O Tempo de Ser Mãe – 
no ar em 18 de maio
O Rede de Olhares aborda essa questão, 
cada vez mais latente na vida das pes-
soas: qual o tempo ideal da maternidade 
para a mulher que alimenta o desejo de 
ser mãe? Há um tempo ideal? Propomos 
pontes de abordagem, de experiências 
e relatos, entre os pontos de vista bio-
lógico e cultural. Nota-se, na evolução 
dos quadros sociais contemporâneos, a 
tendência de um retardamento da idade 
das mulheres que se lançam à primeira 
experiência da maternidade. Que fato-
res induzem a essa tendência compor-
tamental? Por outro lado, no outro ex-
tremo, há o fenômeno da maternidade 
precoce, entre jovens adolescentes. A 
inserção da mulher no mercado de tra-
balho e na competição corporativa (visto 
sempre como algo positivo) não estaria 
promovendo uma geração de mães mais 
velhas e estressadas? Ou isso é positivo 
e recoloca o papel dos pais como prota-
gonistas na vida dos filhos? 

Apelido – Batismo do Cotidiano – no ar 
em 25 de maio
Apelidos são alcunhas que substituem o 
nome da pessoa, podem ser carinhosos 
ou carregar desafetos. A lista é imensa: 
amorinho, xuxu, neném, brotinho, pão de 
ló; tem os famosos: Pelé, Dunga, Xuxa; 
os políticos: petralha, coxinha, opera-
ção lava-jato, pedaladas fiscais; tem os 
que designam a origem, José vira Bepi, e 
outros. Por que os argentinos não usam 
apelidos? E eles podem, psicologicamen-
te, afetar a personalidade da pessoa? 

A Arte de Escutar – Longe do Falatório 
– no ar em 1º de junho
Comunicação é um processo de duas 
vias. Se você não consegue ouvir e en-

tender o que estão dizendo, não há co-
municação. Para que uma comunicação 
seja efetiva, você precisa ouvir ativamen-
te. Isso pode parecer óbvio, na medida 
em que a ação de ouvir é passiva, no 
entanto existe sim uma grande diferen-
ça entre escutar o que está sendo dito e 
ouvir ativamente, e, consequentemente, 
compreender o significado da comunica-
ção. Parece que estamos vivendo num 
momento em que as pessoas cada vez 
menos ouvem ativamente o outro, no en-
tanto, percebe-se uma imensa carência 
na sociedade, por que todo mundo tem 
algo a falar. Como resolver essa dicoto-
mia? Será que estamos vivenciando um 
momento em que se desaprendeu a ter 
paciência? Se a mente estivesse mais va-
zia, conseguiríamos ouvir melhor? Como 
aprender a ouvir os outros e também os 
silêncios da alma? 

Construindo a Paz – Por uma Cultura 
da Não Violência – no ar em 8 de junho
Construir uma cultura da paz envolve 
dotar crianças e adultos de uma com-
preensão dos princípios e respeito pela 
liberdade, justiça, democracia, direitos 
humanos, tolerância, igualdade e soli-
dariedade. Implica uma rejeição, indi-
vidual e coletiva, da violência que tem 
sido parte integrante de toda e qual-
quer sociedade, em seus mais variados 
contextos. Em sua concepção positiva, 
a paz não é o contrário da guerra, mas 
a prática da não violência para resolver 
conflitos, a prática do diálogo na relação 
entre pessoas, a postura democrática 
frente à vida, que pressupõe a dinâmica 
da cooperação planejada e o movimen-
to constante da instalação de justiça. 
A violência já está bastante denuncia-
da, e, quanto mais falamos dela, mais 
lembramos da sua existência em nosso 
meio social e ambiental. É hora de co-
meçarmos a convocar a presença da paz 
em nós, entre nós. Conflitos são natu-
rais, mas não podem ser superiores ao 
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respeito. Erradicar a pobreza, permitir o 
acesso à educação, reduzir as desigual-
dades, preservar o direito à liberdade de 
expressão, são meios de construir uma 
cultura de paz. 

Espelho Meu – Narciso na Nuvem – no 
ar em 15 de junho
O culto da imagem é, sabidamente, uma 
das marcas do mundo contemporâneo, 
um mundo devotado ao consumo e à 
padronização. Mas vivemos um tempo 
de supervalorização da autoimagem, 
muito além dos espelhos de vidro onde 
nos perguntávamos e olhávamos acer-
ca de nós mesmos. O mito de Narciso 
seria hoje contado à frente de um smar-
tphone, em uma infinita selfie narcisis-
ta? Não mais talvez no espelho d’água 
de um lago manso a refletir rostos hu-
manos. Narciso está na grande nuvem? 
O Rede de Olhares investiga nesta edi-
ção o fascínio e o domínio do espelho, 
ou melhor, do espelhamento virtual de 
nossas imagens e identidades: o lugar 
da vaidade na nossa vida, o fascínio do 
corpo, as medidas da nossa imagem. 
Na própria arquitetura das casas e nos 
espaços de viver e conviver, as dimen-
sões dos espelhos parecem ter crescido. 
Mergulhamos no espelho para ver quem 
encontraremos no fundo dele: espelho, 
espelho meu... 

Vou de Bike – Na Moral da Bicicleta – no 
ar em 22 de junho
A bicicleta povoa nossas vidas desde 
sempre. É quase sempre uma iniciação 
existencial: quem aprende a andar de 
bike, jamais esquece. No entanto, como 

muitas outras magias da infância, vai se 
perdendo nos meandros da vida adul-
ta. O Rede de Olhares recupera nesta 
edição o valor simbólico e prático da 
bicicleta no âmbito das famílias e das 
cidades. As dimensões lúdicas e utilitá-
rias da bicicleta. Mostramos como a bici-
cleta é marcante na vida de muitas pes-
soas, como meio de transporte, como 
brinquedo e desafio, como esporte, 
como design e conceito de vida. Ques-
tionamos por que a cultura da bicicleta 
como meio e transporte não evolui nas 
cidades da região (questão de relevo, de 
status, de perigo, de falta de incentivo 
e planejamento urbano?). Trazer para 
o estúdio vários tipos e tribos de bikes; 
bikers apaixonados, colecionadores, en-
tusiastas. Uma ode à bicicleta. 

Vizinho – Ser em Extinção? – no ar em 
29 de junho
A sentença popular que diz que o vizi-
nho é o nosso parente mais próximo há 
muito caiu em desuso. Hoje talvez seja 
mais fácil nos relacionarmos com o es-
tranho na web, de um lugar distante ou 
imaginário, do que com o nosso vizinho 
de porta. A presença e a importância 
do vizinho muda conforme a camada 
social, os lugares da cidade e os mode-
los familiares? O ser vizinho está ligado 
aos hábitos culturais ou às estruturas 
da vida urbana? As cidades, grandes ou 
pequenas, induzem ao anonimato ou à 
convivência? Você viveria sem vizinhos? 

Além dos Olhos – Formas de Ver – no ar 
em 6 de julho
Os olhos são as janelas da alma. O 

mundo imagético que a nossa visão 
nos entrega, entretanto, não é um acer-
vo concreto e totalmente objetivo das 
realidades que nos cercam. Quais as 
formas do nosso olhar? As diferentes 
sensações e psicologias modeladas por 
quem tem problemas de visão (miopia 
ou limitações mais sérias); os daltônicos 
que confundem as cores e jamais veem a 
plenitude de um arco-íris; a imaginação 
do mundo por quem não enxerga; as li-
mitações vindas com a idade. Há quem 
pareça já ter nascido de óculos, tamanha 
a incorporação desse filtro ótico ao olhar 
contemporâneo. Em uma abordagem 
antropológica, sondar como a tecnologia 
modelou o olhar humano moderno. Ver 
com os olhos dos outros, das câmeras. 
Cataratas, cirurgias modernas, lentes, 
cores dos olhos, ódio e amor por óculos. 

Chimarrão – A Cultura do Mate no Bra-
sil – no ar em 13 de julho
Originária das culturas indígenas, a sa-
bedoria da erva-mate foi sendo assimi-
lada por todas as matrizes etnográficas 
que tomaram parte na formação do 
Brasil meridional. Hoje o mate amargo, 
ou o chimarrão, é uma marca identitá-
ria potente do Sul do Brasil e transborda 
as fronteiras regionais, migrando para 
os mais distantes territórios da imensa 
fronteira oeste do País. A cuia e o chi-
marrão também revelam um Brasil li-
gado às culturas da fronteira platina: 
do lado de lá é o mate, muitas vezes 
tomado solitariamente; aqui, o mate 
ou o chimarrão, servido nas rodas de 
convivência, no trabalho, em casa, em 
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momentos casuais e também em rituais 
das famílias. 

Álbum de Família – Imagem e Esqueci-
mento – no ar em 20 de julho
Neste Rede de Olhares partiremos da 
tradição do álbum de família para son-
dar a relação contemporânea das pes-
soas, famílias ou grupos com a imagem, 
especialmente a imagem fotográfica. 
Teóricos da imagem dão conta de que 
as civilizações que não conheceram a 
fotografia morreram duas vezes. Hoje, 
o cotidiano é povoado sempre mais de 
novas imagens, selfies, registros es-
pontâneos, porém pouco disso é ma-
terializado, guardado. Como restará 
essa memória fotográfica, pós e além 
da nuvem virtual? Existe ainda o rito da 
imagem fotográfica? Partimos da tradi-
ção dos álbuns de família para abordar 
tais questões, que se abrem para muitas 
abordagens transversais e tocam nas 
áreas da filosofia, da imagem, das repre-
sentações e também no aspecto econô-
mico – pois mesmo com as mudanças 
em curso o mercado fotográfico ainda 
gera muita grana. 

Futebol – A Arte Perdida – no ar em 27 
de julho
Olhamos aqui para o futebol como 
marca identitária, poder e representa-
ção social, para além do esporte em si. 
Depois de décadas de uma imaginada 
supremacia no esporte mais popular do 
mundo, vivemos agora uma decadência, 
uma espécie de rebaixamento para a se-
gunda divisão do futebol mundial. Inte-

ressante notar nesse sentido a cegueira 
da mídia em geral, que insiste na batida 
do Brasil futebolístico. Nas ruas e praças 
públicas, já é raro ver a garotada jogando 
compulsivamente. Os campinhos de rua 
tornaram-se escassos. Outros esportes 
e outros jogos tornaram-se populares. 
Talvez existam mais jogadores de video-
game de futebol hoje do que jogadores 
reais. E o futebol brasileiro, em si, tem 
sido um espetáculo quase sempre so-
frível nos estádios. O que está aconte-
cendo com este desgastado símbolo 
nacional? 

Alimentos Orgânicos – A Natureza Vol-
ta à Mesa – no ar em 3 de agosto
Alimentos orgânicos são os alimentos 
produzidos com métodos que não uti-
lizam agrotóxicos sintéticos, transgê-
nicos ou fertilizantes químicos. As téc-
nicas usadas no processo de produção 
respeitam o meio ambiente e visam 
manter a qualidade do alimento. Dessa 
forma, o produto diminui a possibilidade 
de danos à saúde dos consumidores e 
de impacto à natureza. Frutas, legumes, 
verduras, hortaliças, carnes, ovos, feijão 
e cereais são alguns exemplos. 

Mídia e Poder – Qual o Poder da Mídia? 
– no ar em 10 de agosto
Qual a relação que existe entre mídia e 
poder? Até que ponto a mídia influencia 
decisões macro que alteram a vida da 
sociedade? 

Olha a Patrulha – Diálogo em Crise – no 
ar em 17 de agosto
O diálogo está morrendo? Como ficam 

a livre expressão e a originalidade dos 
nossos pensamentos nesse tempo de 
opiniões extremas e patrulhas ideológi-
cas? 

A Vida é Um Jogo – Artes de Jogar – no 
ar em 24 de agosto
Físicos ou mentais, coletivos ou indivi-
duais, os jogos fazem parte de nossas 
vidas e ajudam a modelar nosso jeito de 
estar – e vencer – neste mundo. 

Camaleão Ansioso – Como fugir do es-
tresse – no ar em 31 de agosto
Como fugir do estresse “Ansiedade” tem 
várias definições nos dicionários não 
técnicos: aflição, angústia, perturbação 
do espírito causada pela incerteza, re-
lação com qualquer contexto de perigo, 
entre outros. 

Cavalos – A Cultura Equestre – no ar 
em 7 de setembro
A cumplicidade entre homens e cavalos 
é antiga e universal. No sul do Brasil essa 
cultura é ainda mais presente, revelan-
do-se nas mais diversas expressões, da 
arte aos saberes e fazeres do cotidiano. 

Gosto Artificial – A Vida em Pacotes – 
no ar em 14 de setembro
O cotidiano das cidades é povoado por 
alimentos artificiais. Como sobreviver 
nessa selva de gostos, produtos, emba-
lagens e apelos sintéticos da alimenta-
ção? 

Mundo da Lua – Janela do Céu – no ar 
em 21 de setembro
Eterna companheira da Terra, a Lua an-
cora nosso céu; nos reflete e influencia 

107



em aspectos concretos e simbólicos da 
existência. 

Marcapáginas: Feiras Literárias – no ar 
em 28 de setembro 
A leitura enquanto festa. O livro enquan-
to objeto de desejo e de conhecimento. 
A Região Sul do Brasil e sua sede por lei-
tura e literatura. 

República dos Gatos – Amores Felinos 
– no ar em 5 de outubro
O gato rivaliza com o cachorro na con-
dição de melhor amigo e companhia do 
homem. Camaleão gato: o humor, a be-
leza, o folclore, a presença dos gatos na 
sociedade moderna. 

Traços do Corpo – Tatuagens e Outras 
Marcas – no ar em 13 de outubro
Camaleão tatuado: o corpo como uma 
tela em branco que a vida e a afirmação 
da identidade vão modelando ao longo 
do tempo. 

Era Uma Vez... – Histórias Infantis – no 
ar em 20 de outubro
Como as literaturas e narrativas mági-
cas podem transformar a infância em 
um universo rico e inesgotável de sen-
sações, imagens e aprendizados para a 
vida inteira. 

Dragões Modernos – Nossos Medos So-
ciais – no ar em 27 de outubro
A economia, a violência, as ideologias, o 
tempo, os outros – quais são os dragões 
sociais que a modernidade nos apresen-
ta e nos desafia a encarar?

Engajamento: Marketing ou Motiva-
ção? – no ar em 3 de novembro
Causas sociais, ambientais, profissio-
nais e virtuais. São muitas as definições 
e apropriações por trás da palavra enga-
jamento – cuja origem remete ao fran-
cês engager, algo como “assumir um 
compromisso”. Engajar, portanto, é um 
processo. É criar envolvimento, intera-
ção, intimidade e influência. Nas redes 

sociais, o número de curtidas, visualiza-
ções, compartilhamentos e comentários 
determina o grau de envolvimento, o 
quanto algo ou alguma coisa impacta e 
influencia as opiniões dos internautas. 
Mas isso vai de fato para a ação? Em al-
guns casos, sim.

Ciúmes, Eu? – no ar em 10 de novembro
Na mitologia grega, o ciúme já pautou a 
história de diversas divindades, a come-
çar por Hera, casada com Zeus. A deusa 
da família fez questão de se vingar de 
todas as outras deusas e mulheres mor-
tais que tiveram caso com o marido, es-
palhando a vingança até às gerações de 
descendentes. O ciúme é um dos sen-
timentos mais humanos e talvez mais 
renegados por quem o sente. Nasce na 
família, na infância, com o ciúme que o 
filho sente dos pais e irmãos e vice-ver-
sa. Dentro de um relacionamento a dois 
e também em ambientes corporativos, o 
ciúme pode estar presente. E no que o 
ciúme se diferencia da inveja? Quais os 
limites entre o ciúme “normal” e o ciúme 
doentio, passional? Como se pode do-
minar esse sentimento e qual a relação 
com a autoestima de quem o tem?

SOS Abelhas – Guerreiras da Vida – no 
ar em 17 de novembro
Várias regiões do Brasil vivem o estra-
nho fenômeno do sumiço das abelhas 
do ambiente rural, e sua proliferação nas 
cidades. As abelhas urbanas fogem dos 
pesticidas e agrotóxicos aplicados am-
plamente na agricultura. O camaleão do 
Rede de Olhares visita nesta edição este 
novo universo das abelhas, no drama de 
seu desaparecimento em muitos lugares. 
Pesquisas apontam que 35% da produção 
agrícola mundial e 85% das plantas sil-
vestres com flores dependem dos polini-
zadores, função que as abelhas exercem 
com maestria, pois além de polinizar pro-
duzem o mel, cera, própolis e várias subs-
tâncias valiosas para a saúde humana.

Feito à Mão – Produtos de Identidade – 
no ar em 24 de novembro
Amassar um pão em casa, tricotar ou 
costurar uma peça de roupa, construir 
um brinquedo ou um objeto para casa, 
escrever um bilhete de próprio punho 
em vez de teclar uma mensagem no ce-
lular: são ações que podem revelar mui-
to mais de nossas identidades, em um 
tempo civilizatório em que quase não há 
mais tempo ou espaço para as manifes-
tações do individual e da subjetividade 
das pessoas.

Minha Estrela – Loucos Pela Fama – no 
ar em 1º de dezembro
Disse um religioso certa vez que é me-
lhor ser o pároco da aldeia do que mais 
um cardeal em Roma. Nessa linha, há 
o ditado: “Quanto mais pobre a tribo, 
mais enfeitado o cacique”. O desejo uni-
versal de reconhecimento social muitas 
vezes se transforma em uma obsessão 
pela fama, seja na paróquia, na aldeia, 
no YouTube, na mídia global. O Rede de 
Olhares investiga esse desejo da fama e 
suas manifestações na vida contempo-
rânea das pessoas, de diferentes faixas 
etárias e enquadramentos sociais. Tal-
vez a ênfase do programa possa estar 
nos jovens e na sua relação com os gru-
pos reais de convivência e também nas 
redes virtuais. Há hoje uma obsessão 
por fama na internet; vários youtubers 
(ou aspirantes a isso) podem dar seu tes-
temunho. A própria televisão é um palco 
de excelência para conquistar ou exercer 
uma determinada fama.

Palavra Escrita – DNA Cultural – no ar 
em 8 de dezembro
A palavra escrita é uma forma de expres-
são e de resistência da nossa humanida-
de? O Rede de Olhares resgata nesta 
edição as formas e os encantos da pala-
vra escrita, do escrever, a letra – cuja for-
ma e o estilo de cada pessoa são únicos, 
autorais, originais. Escrever um bilhete, 
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uma carta, são experiências negadas ao 
contexto cultural em que vivemos? Isso 
ainda vai fazer sentido para os bilhões 
de usuários das redes virtuais, que mal 
usam a palavra e os idiomas oficiais? O 
amor e o sentimento se expressam hoje 
melhor na palavra escrita ou na imagem, 
ou nos emoticons dos aplicativos? A 
educação passa pela escrita, mas como 
os professores e alunos estão lidando 
com o escrever manualmente? A cali-
grafia faz sentido ainda? Como são as 
escritas atuais e a comparação com as 
escritas clássicas, que eram cheias de 
estilos e floreios? A escrita com giz no 
quadro-negro permanece? Há também 
os profissionais da escrita, que escre-
vem nos bares, os escritores de cartas, 
os grafiteiros que estilizam a palavra es-
crita. O poder da palavra escrita, como 
documento, memória, demarcação 
ideológica. A tendência dos livros arte-
sanais. A datilografia ou prestidigitação: 
você é um bom datilógrafo ou apenas 
“dedógrafo”? Lembrando que os smar-
tphones inauguraram uma geração de 
digitadores que usam basicamente os 
polegares para escrever.

Olhar Criador – A Invenção da Paisa-
gem – no ar em 15 de dezembro 
Um dos grandes pensadores da paisa-
gem, o arquiteto e botânico Carlos Del-
phim, observa que a paisagem está mui-
to mais na construção do olhar humano 
que no universo do real e da própria na-
tureza: “Paisagem é ver o mundo. A cada 
olhar, uma nova paisagem. A inquietude 
ou a tranquilidade de uma paisagem está 
no olhar de quem a vê”. Foi ele quem su-
geriu, há alguns anos, o tombamento do 
céu de Brasília. Neste Rede de Olhares, 
vamos abrir o conceito de “paisagem 
cultural”, dando-lhe múltiplas entradas 
e interpretações: a antropologia, a geo-
grafia, a literatura, por exemplo.

Já Era – A Era do Efêmero – no ar em 22 

de dezembro
Efêmero é um termo de origem grega 
(em que “efêmeros” significa “apenas por 
um dia”) usado para designar uma situa-
ção que dura muito pouco tempo. É an-
tônimo de duradouro, permanente. Em 
geral, o termo é associado a tudo aquilo 
que tem caráter passageiro, transitório, 
fugaz, de curta duração, que é visto por 
apenas um momento. A efemeridade da 
vida é uma expressão muito usada para 
lembrar que a vida é passageira, e por 
isso é imperioso que cada instante seja 
vivido intensamente.

Teia da Paz – A Justiça Além das Sen-
tenças – no ar em 29 de dezembro
Em funcionamento há mais de 10 anos 
no Brasil, a prática da Justiça Restau-
rativa tem se expandido pelo País. Co-
nhecida como uma técnica de solução 
de conflitos que prima pela criatividade 
e sensibilidade na escuta das vítimas e 
dos ofensores, a prática tem iniciativas 
cada vez mais diversificadas e já cole-
ciona resultados positivos. Ante o co-
metimento de um ilícito penal, surge 
para o Estado o poder-dever de punir 
aquele que viola o ordenamento jurí-
dico e a paz social, retribuindo o mal 
causado pela comissão do delito com a 
aplicação de medidas extremas. Assim, 
a pena privativa de liberdade tornou-se 
prática constante em nosso atual siste-
ma de justiça penal e é imposta como 
meio de resposta à infração penal e 
como medida apta a prevenir futuras 
condutas e ressocializar o infrator, o 
que, infelizmente, não acontece. A Jus-
tiça Restaurativa baseia-se num proce-
dimento de consenso, em que a vítima e 
o infrator, e, quando apropriado, outras 
pessoas ou membros da comunidade 
afetados pelo crime, como sujeitos cen-
trais, participam coletiva e ativamente 
na construção de soluções dos traumas 
e perdas causados pelo crime.
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REVELANDO OS 
BRASIS

TEMAS: diversidade cultura; formação au-
diovisual; identidade cultural; vídeos e docu-
mentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

Série que traz 20 curtas-metragens escritos, 
produzidos e dirigidos por moradores de muni-
cípios brasileiros de até 20 mil habitantes. Em 
cada episódio, a apresentadora Lisia Palombini 
entrevista os idealizadores das obras. Antes da 
exibição dos curtas, os cineastas de primeira 
viagem falam sobre os bastidores das grava-
ções, o processo de produção, o imaginário de 
quem mora nas comunidades, entre outros as-
suntos. Além de valorizar o brasileiro e histórias 
que compõem a diversidade cultural do País, o 
programa tem por objetivos veicular para todo o 
território nacional uma produção audiovisual in-
teiramente produzida por moradores de peque-
nas cidades brasileiras e apresentar o universo 
cultural, os anseios e as percepções dessas co-
munidades sobre suas realidades. 

APRESENTADORA: Lisia Palombini é formada 
em Comunicação Social pela PUCRS. Começou a 
carreira no jornal Zero Hora de Porto Alegre, pas-
sando pela RBS TV, afiliada da Rede Globo. Traba-
lhou no Canal Futura onde foi repórter, editora e 
apresentadora dos programas Jornal Futura, Sala 
de Notícias e Cine Conhecimento. Lisia é pós-gra-
duada em Mídia-Educação pela PUC-Rio.

Sinopses por episódio (20 x 26 minutos):

A Mãe dos Vagalumes – no ar em 2 de setembro
O filme é inspirado em fatos reais e mostra o 

convívio de uma menina solitária e sua amiga 
imaginária. Com brincadeiras simples, causos e 
lendas, a história se move para o universo dos 
sonhos, buscando encontrar significados para os 
mistérios da vida. 
Direção: Alcinéia Marcucci

Amor e Renúncia – no ar em 9 de setembro
Baseado em fatos reais, o filme conta a história 
de um romance proibido entre um padre e uma 
menina índia que aconteceu em meados do sé-
culo XVII, dando início ao processo de formação 
da cidade de Aiuaba, no estado do Ceará.
Direção: Benilda Calixto

As Benzedeiras do Azeitão – no ar em 16 de se-
tembro
O documentário conta a história de mulheres e 
homens que, inspirados pela tradição e a devo-
ção, alimentados pela fé em Deus e com a inter-
cessão dos santos, guardam um conhecimento 
passado de geração em geração, na pequena ci-
dade de São Domingos do Azeitão, no Maranhão.
Direção: Reinaldo Guimarães

As Lavadeiras: o Viver das Águas – no ar em 23 
de setembro
O filme mostra a importância da água para a vida 
do município de Arroio do Sal, no Rio Grande 
do Sul. A lavagem das roupas dos moradores e 
veranistas tornou-se referência na memória co-
letiva da comunidade, transformando-se num 
patrimônio imaterial.
Direção: Ana Beatriz Ferreira
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O Trem Fantasma e a Viola de Cocho – 
no ar em 30 de setembro
O documentário mostra o reencon-
tro, as lembranças e a memória afetiva 
de ex-ferroviários que trabalharam na 
construção da linha férrea de Ladário, 
no Mato Grosso do Sul, e viveram mui-
tas histórias fantásticas.
Direção: Sebastião de Souza Brandão

Quando Batem as Seis Horas – no ar 
em 7 de outubro
O filme é uma mistura de drama e docu-
mentário e detalha a importância do rá-
dio, em pleno século XXI, na vida de uma 
mulher solitária, que vive na zona rural 
de Aparecida, município da Paraíba.
Direção: Mikaely Batista

Vidas, Saudosas Lembranças... – no ar 
em 14 de outubro
Em seu documentário, Luciano afirma 
que no infinito espaço entre o nascer 
e o morrer vive um traço particular de 
experiências e emoções. A morte traz 
a dor que, com o tempo, acaba por se 
abrandar, permitindo viver a saudade e 
as lembranças.
Direção: Luciano Guimarães

Os Sonâmbulos – no ar em 21 de outubro
O filme conta história de dois meninos 
que, no silêncio das noites amazônicas, 
quebraram a rotina e despertaram o 
sossego e protagonizaram um estranho 
caso de sonambulismo no munícipio de 
Santarém Novo, Pará.
Direção: Renato Loureiro

Afogados – no ar em 28 de outubro
O documentário reúne relatos de mo-

radores de Palmeiras, na Bahia, que 
relacionam a decadência do garimpo 
da região ao alto consumo de bebidas 
alcoólicas na comunidade.
Direção: Ana Paula Rocha

Recomendação das Almas – no ar em 4 
de novembro
O documentário apresenta uma antiga 
tradição de Irineópolis, em Santa Cata-
rina: um grupo de pessoas da zona rural 
sai à noite, durante a quaresma, visitan-
do as famílias da comunidade, cantando 
uma oração, acompanhada por um ins-
trumento rústico de madeira chamado 
“Matraca”.
Direção: José Cocharski

Dona Ginu – no ar em 11 de novembro
O documentário é sobre uma contado-
ra de histórias, considerada patrimônio 
histórico-cultural de Uruburetama, no 
Ceará. Dona Ginu é uma senhora que 
reconhece suas origens e irradia alegria.
Direção: Fabiano Silva

Vinillis Frutiferis – no ar em 18 de no-
vembro
O filme conta a história de um jornalis-
ta que vai ao interior do Espírito Santo 
conhecer a Vinillis Frutiferis: uma árvo-
re cujos frutos são discos de vinil e que 
precisa que os beija-flores, com seus bi-
cos, toquem a música. Num jogo entre 
a realidade e a fantasia, descobrimos as 
histórias e as relações dos moradores 
que preservam essa espécie até hoje.
Direção: Victorhugo Passabon Amorim

Mulher Guerreira – no ar em 25 de no-
vembro

O filme conta a história da diretora, uma 
descendente quilombola, que não desis-
tiu diante das dificuldades, estudando, 
aprendendo a profissão de pedreira e 
conquistando sonhos no município de 
Arraias, no Tocantins.
Direção: Carlúcia de Melo Soares

Aboio, a Poesia do Vaqueiro – no ar em 
2 de dezembro
Com ênfase no aboio, a cantoria típica 
dos vaqueiros, a história do documentá-
rio revela as nuances do cotidiano, len-
das, relações sociais e o imaginário que 
norteiam as tradições dos chamados 
heróis do sertão.
Direção: Tárcio Araújo

Simplesmente Lúcia – no ar em 9 de 
dezembro
O filme conta a história de uma mulher 
de 80 anos que tem na memória poe-
mas e cantigas que são para ela pedaços 
de vidas vividas: tristes, alegres, patrióti-
cos e críticos de amor. Lúcia brinca com 
as palavras e sentimentos do cotidiano 
no município de Douradina, no Paraná.
Direção: Luzia Cassiano

Mistérios no Bairro Japão – no ar em 16 
de dezembro
O filme conta a história de Dona Antô-
nia, uma senhora que leva seus netos 
para visitar a fazenda onde nasceu e 
conta as histórias fantásticas aconteci-
das com sua família, envolvendo seu pai 
e o senhor Pedro Maria, um curandeiro 
conhecido na região de Brazópolis, Mi-
nas Gerais.
Direção: Pedro Teixeira
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Sobrou Pra Nós – no ar em 23 de de-
zembro
O filme conta a história de Nildo e Vivi, 
um casal feliz. Eles saíam para comer 
fora aos domingos, viajavam uma vez ou 
outra e levavam a vida com satisfação, 
até que surge um homem elegante e 
convincente na casa do casal.
Direção: Augusto César dos Santos

A Troca – no ar em 30 de dezembro
O filme é baseado em fatos reais e conta 
a história da passagem de uma tribo in-
dígena pelo acampamento de seringuei-
ros no município de Candeias do Jamari, 
Rondônia. Na ocasião, crianças do mu-
nicípio fazem uma troca com os índios: a 
irmã mais nova por um papagaio. 
Direção: Joelma Ferreira

Sonho Novo – no ar em 6 de janeiro de 
2017
O filme conta a história do jovem Ro-
mário que vive na região do Curimataú 
paraibano e sonha em ser universitário, 
mas a seca o obriga a procurar emprego 

em outro estado. O inesperado aconte-
ce quando a pequena Natinha dorme: 
seus sonhos mudam completamente a 
viagem dos dois.
Direção: Sandra Buriti

Japurá, o Povo que Virou Açúcar – no ar 
em 13 de janeiro de 2017
O documentário conta a história de Ja-
purá, que amarga há muitos anos a fama 
de vilarejo fantasma. A progressista vila 
de outrora deu lugar a extensas planta-
ções de cana-de-açúcar, restando ape-
nas a antiga estação ferroviária, a cadeia 
velha, a capela e dispersas casas com 
seus poucos moradores, suas histórias 
e lembranças.
Direção: Geraldo Bellinelo

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane
Roteiro e Apresentadora: Lisia Palom-
bini
Direção de Fotografia: Felício Mafra
Assistente de Direção: Fábio Escovedo
Cenografia: Cenografia Coelho
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Edição: Aline Vieira
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Coordenação de Núcleo: Marcio Mo-
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Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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SALA DE 
NOTÍCIAS

TEMAS: atualidades; vídeos e documentá-
rios
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

O Sala de Notícias é um espaço para minido-
cumentários com 15 minutos de duração, que 
contempla a diversidade de olhares, linguagens 
e narrativas com relevância contemporânea para 
o Brasil e para o mundo. O programa é um im-
portante espaço de promoção da pluralidade de 
pontos de vista. Da mesma maneira, valoriza o 
contraponto de opiniões, a informação de qua-
lidade e de interesse público. Entre as conquis-
tas recentes do Sala de Notícias está a produção 
em rede e a capacidade de gerar outros debates 
na grade de programação do Canal Futura. No 
primeiro semestre de 2016 foram produzidas sé-
ries de episódios, entre elas aquisições e proje-
tos selecionados através de Chamados Públicos 
do Núcleo de Jornalismo (7ª edição e 3º Edital 
Especial 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 qua-
lidade para o Sala de Notícias.

7º CHAMADO PÚBLICO DO NÚCLEO DE 
JORNALISMO

Memórias do Homem Americano – no ar em 7 
de janeiro
Memórias do Homem Americano investiga ves-
tígios arqueológicos encontrados na região da 
Serra da Capivara no Piauí, confrontando-os com 
aspectos culturais e sociais da região na atuali-
dade. O documentário mistura o tempo antigo 
ao contemporâneo mostrando urnas funerárias, 
ferramentas de pedra, gravuras e pinturas ru-

pestres, enquanto tece uma crítica comparativa 
entre a vida natural do homem pré-histórico e as 
necessidades do homem do presente.
Direção: André Menezes

Borá – O Mundo Alcança a Segunda Menor Ci-
dade do Brasil – no ar em 14 de janeiro
Ironicamente incensada há 30 anos como a me-
nor cidade do Brasil, Borá, no interior de São 
Paulo, perdeu seu posto em 2014 por ter cres-
cido em 13 habitantes. O progresso que anima 
parte da população com sua chegada é o mesmo 
que preocupa outra parcela com a possibilidade 
de perda de tranquilidade. Em meio às fachadas 
de uma cidade que parece fantasma, os morado-
res percebem que falar sobre sua nova situação 
é falar sobre a passagem do tempo.
Direção: Angelo Defanti

Alma de Orquestra – no ar em 21 de janeiro
Alma de Orquestra revela, de forma poética, o 
quotidiano de jovens músicos eruditos que fa-
zem parte de uma orquestra de formação na ci-
dade de São Paulo. Apresentando cenas do dia 
a dia fora e dentro da orquestra, o filme constrói 
um breve panorama sobre o que é ser músico 
erudito hoje no Brasil.
Direção: Cristina Müller

Jegues – no ar em 18 de fevereiro
O jumento, o “grande impulsionador do Sertão” 
como cantou Gonzagão, durante séculos acompa-
nhou o homem nordestino, trabalhador incansável, 
de brandos costumes e perseverança inabalável na 
lavoura daquelas terras. Tornaram-se irmãos, es-
pelho um do outro. Hoje, com o progresso, a facili-
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dade do crédito e o aumento das rendas, a 
paisagem sofreu uma mudança radical. O 
jumento foi esmagadoramente substituí-
do pelas motos e foi abandonado, deixado 
para vagar pelos campos e pelas estradas 
onde se tornou uma das maiores causas 
de acidentes nas estradas e rodovias da-
quela região. Retrato do impacto da mo-
dernidade nas comunidades do interior do 
Nordeste, através dos olhos das diferen-
tes gerações.
Direção: Chris Agnese e Gil Chagas

Um Olhar Sobre a Fita – no ar em 17 de 
março
Um Olhar Sobre a Fita é um documentá-
rio realizado por coletivo de entusiastas 
de audiovisual. Nele acompanhamos o 
atleta Gideão Melo praticar e falar sobre 
as diferentes modalidades do Slack Line 
nos cenários mais deslumbrantes do 
Rio de Janeiro. Também participaram os 
atletas Luca Rocha e Giovanna Petrucci, 
nomes respeitados na modalidade Trick 
Line. O documentário pretende apresen-
tar o esporte de forma ampla, ponde-
rando sobre sua abrangência de público, 
níveis de dificuldade e profissionalismo, 
bem como a promoção do bem-estar e 
da diversão; tudo isso tendo como pano 
de fundo as belezas naturais do Rio de 
Janeiro, do mar à montanha.
Direção: Elias Maio

Município de 4 Línguas – no ar em 14 de 
abril
Através da população indígena de São 
Gabriel da Cachoeira, vamos conhecer 
este município no extremo noroeste do 
Brasil, na Bacia do Alto Rio Negro, no 
norte da Amazônia. Com cerca de 42 mil 
habitantes, mais de 75% da população 
se declaram de origem indígena e o por-
tuguês é a língua da minoria. São Gabriel 
é o único município brasileiro que tem 
três outras línguas cooficiais reconheci-
das: o Nheengatu, o Tukano e o Baniwa.
Direção: Rodrigo Cerqueira

Meu Pai, o Almirante Negro – no ar em 
21 de abril
O curta-metragem documental acom-
panha Adalberto Cândido, ou Candinho, 
filho temporão de João, no trajeto que 
faz de sua casa em São João do Meriti, 
distrito periférico, até seu trabalho na 
zona central do Rio. Hoje, caminhar ao 
lado de Candinho é desvelar os passos 
dos marinheiros que ousaram lutar e 
nos ensinaram a enfrentar as formas de 
opressão colocadas no presente.
Direção: Chico Santos e Rafael Mellim

Diário da Navegação – no ar em 2 de 
junho
O vídeo Diário da Navegação descobre 
que o rio Tietê guarda mais segredos e be-
lezas do que se poderia imaginar. O olhar 
busca histórias esquecidas e testemu-
nhos de pessoas que nasceram e viveram 
à beira deste imenso rio. É uma viagem na 
história através da poesia visual.
Direção: Hidalgo Romero Lopes

Bandeira 3 – no ar em 9 de junho
Documentário sobre a obra e o cotidia-
no de artistas que têm em comum o 
trabalho como taxistas. São músicos, 
pintores, palhaços, dançarinos, escrito-
res – profissionais e amadores – que fa-
zem hora extra conduzindo passageiros 
pelas ruas do Rio de Janeiro.
Direção: Hidalgo Romero Lopes

Rádio Caiçara – no ar em 16 de junho
Cego desde a infância, Zaqueu cons-
truiu, a partir de peças de um celular 
velho, a rádio Caiçara, única frequência 
que fala aos moradores do paraíso iso-
lado da Praia do Sono, no Rio de Janeiro.
Direção: Dafne Capella

Alfabetização em Angicos: a Pedagogia 
de Paulo Freire – no ar em 7 de julho
A mais incrível experiência de educação 
de adultos do País ocorreu numa pe-
quena cidade do sertão do Rio Grande 
do Norte. Foi em Angicos que o peda-

gogo Paulo Freire desenvolveu, na prá-
tica, as ideias que, anos depois, seriam 
a base de seu mais famoso livro, A Pe-
dagogia do Oprimido.
Direção: Ulisses Brandão

Caminhos Sírios – no ar em 14 de julho
Jawa, uma síria de sete anos de idade, 
vive refugiada em São Paulo há dois 
anos. Ela é a única que fala português 
em sua família – que, como quase todos 
os que buscam asilo, sonha em ir para a 
Suécia. É lá que está refugiada Alya, da 
mesma idade, também há dois anos. O 
dia a dia das duas famílias mostra por 
que alguns preferem enfrentar os pe-
rigos de atravessar o Mediterrâneo na 
ilegalidade aos vistos automáticos bra-
sileiros concedidos a cidadãos fugindo 
da guerra na Síria.
Direção: Marina Darmaros e Wissam 
Moukayed

Louça de Deus – no ar em 4 de agosto

Bahia, século XIX, Patrício saiu do povoa-
do de Maragogipinho, pelo rio Jaguaripe, 
em uma canoa abarrotada de miniaturas 
de pratos, moringas e panelas feitas de 
barro, até a cidade de Nazaré das Farinhas. 
Chegando lá, Patrício expôs suas peças na 
antiga praça do porto, durante a Semana 
Santa. A população gostou, principalmen-
te a criançada que se divertia com os no-
vos brinquedos. No ano seguinte, Patrício 
estava de volta com trabalhos mais sofis-
ticados, com novas formas de objetos em 
barro. Assim começou a Feira de Caxixis, 
o maior evento ceramista da América La-
tina. Atualmente, toda Quinta-Feira San-
ta, começa uma grande movimentação 
na Praça dos Arcos no centro de Nazaré, 
constituindo-se num espetáculo à parte 
com a chegada dos oleiros, que todos os 
anos retornam à cidade, com inúmeras 
peças de variados modelos e formatos, 
dando continuidade à tradição.
Direção: Eudaldo Monção Jr
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Agora Que Eu Sei – no ar em 1º de se-
tembro
O que fazer quando você descobre que 
precisa se relacionar com um vírus du-
rante toda a sua vida? Agora Que Eu 
Sei existe para mostrar como jovens da 
atualidade encaram a convivência com 
o HIV/Aids, mostrando que obstáculos 
podem ser superados em busca de um 
bem-estar físico, emocional e social. 
Agora Que Eu Sei contribui para des-
construir o conjunto de tabus, precon-
ceitos e metáforas falaciosas que ainda 
rondam a doença.
Direção: Fabiano Cafure

Prepara – no ar em 8 de setembro
Prepara é um documentário que abor-
da a inclusão de travestis, transexuais, 
transgêneros e outras pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social e pre-
conceito de gênero nas redes de ensi-
no superior. Através do “PreparaNem”, 
curso gratuito preparatório para o Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) dire-
cionado a tais populações, vamos contar 
as histórias, os sonhos e aspirações de 
pessoas que sempre estiveram alijadas 
do processo educacional. O projeto, que 
conta com cerca de 50 voluntários e 
20 alunos na cidade do Rio de Janeiro e 
mais 12 em Niterói, é iniciativa do grupo 
“Tem Local”, que milita contra o precon-
ceito e promove ações de cidadania para 
a população LGBT.
Direção: Muriel Alves

Terapia da Liberdade – no ar em 15 de 
setembro
Terapia da Liberdade é um documen-

tário sobre a vida de pessoas que após 
décadas vivendo confinadas em ins-
tituições psiquiátricas conseguiram a 
tão sonhada liberdade através de um 
programa de reinserção social, tendo fi-
nalmente a possibilidade de chamar um 
lugar de casa. O documentário acompa-
nhará o dia a dia de alguns personagens 
que hoje são assistidos pelo programa 
de “Residências Terapêuticas” na cida-
de serrana de Carmo, no estado do Rio 
de Janeiro. Histórias como as de Patrício 
Petrônio, Luiz Carlos Lima, entre outros.
Direção: Muriel Alves

Baleia a Óleo – no ar em 22 de setembro
Você sabe por que aquela pedra se cha-
ma Arpoador? O documentário Baleia 
a Óleo mostra que o Rio de Janeiro foi 
um importante núcleo baleeiro do Bra-
sil. Durante quase dois séculos, grandes 
armações recebiam barcos baleeiros 
que traziam os mamíferos capturados 
na costa fluminense para serem reta-
lhados. Quase tudo era aproveitado: os-
sos, a língua, a carne e, principalmente, 
o óleo que abastecia lampiões nas ruas 
cariocas e servia de argamassa para er-
guer paredes. As curiosidades históricas 
desta atividade exploratória e o que res-
tou dela são o tema deste documentá-
rio.
Direção: Lisia Palombini

3G – no ar em 29 de setembro
Seu Joca enfrentou viagem em pau de 
arara, do Ceará ao Mato Grosso do Sul, 
para encontrar, na Riviera do Sucuriú, 
pequena comunidade rural às margens 
do rio de mesmo nome, mata fechada e 

abundância de peixes. Com a expansão 
agrícola, a industrialização e o cresci-
mento urbano, ele vê transformar-se o 
entorno onde cresceram o filho Donize-
te e o neto Luís. As redes de pesca vão 
dando lugar às da internet 3G, e agora é 
o neto quem pensa migrar. Relatos dos 
três sobre suas trajetórias e sobre plan-
tas, bichos e o rio que os rodeia são pon-
tuados por imagens da natureza ainda 
exuberante da região e sequências que 
os mostram em ação: no trabalho, nos 
momentos de lazer, na espera do ônibus 
para a cidade.
Direção: Renata Meffe

Soldados – no ar em 6 de outubro
Em Barra Mansa, interior do estado do RJ, 
no início de cada ano, aproximadamen-
te 1.000 jovens prestes a completar 18 
anos se apresentam no Quartel do Tiro 
de Guerra, única unidade do Exército em 
funcionamento no município, para cum-
prir a obrigação do alistamento militar 
para homens. Todos estes adolescentes, 
como no País inteiro, têm na certidão de 
nascimento um dado comum: o ano de 
nascimento. No ápice da transição para 
a fase adulta, o serviço militar é um ver-
dadeiro rito de passagem. Alguns enca-
ram como oportunidade de melhoria na 
instrução formal e no aumento na renda 
familiar, outros ficam aliviados ao serem 
“liberados por excesso de contingente”.

#ocupaeducação – no ar em 27 de ou-
tubro
No dia 3 de maio de 2016 os estudantes 
ocupam a plenária da Alesp, exigindo a 
abertura imediata de uma CPI para inves-
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tigar a máfia da merenda. Este documen-
tário é um relato do que aconteceu nos 
quatro dias de paralisação da maior As-
sembleia Legislativa da América Latina.
Direção: Eliza Capai

Samba, 100 Anos de Resistência – no 
ar em 3 de novembro
Documentário que apresenta o samba 
como um símbolo de resistência da cul-
tura negra. Com depoimentos de sam-
bistas, historiadores, pesquisadores da 
cultura afro-brasileira e personalidades 
que realizam ações em prol da preser-
vação da memória do samba e do res-
gate de suas raízes, o filme desenha sua 
estrutura narrativa a partir das relações 
emotivas que cada personagem tem 
com o samba. Além de pontuar mo-
mentos importantes de sua história e as 
lutas que estiveram presentes durante 
sua criação e trajetória até chegar ao re-
conhecimento e tornando-se Patrimô-
nio Cultural Brasileiro.
Direção: Mariana Campos

Música Nômade – no ar em 10 de no-
vembro
A música é o elemento que une os ar-
gentinos Atilio Piñero, Gabriela Rivero e 
Alan Bonafine. O documentário conta a 
história da banda La Seca Musica Nóma-
de, criada há 22 anos por Atilio Piñero, 
que cansado da indústria musical deci-
diu abandonar tudo e se apresentar nas 
ruas, nos bares e praças das cidades pe-
las quais passava. A rua é o cenário para 
suas apresentações e é onde nascem a 
poesia e a música de Atílio. Há três anos 

vivendo no litoral sul da Bahia, na cidade 
do Arraial D’Ajuda, o trio finaliza a produ-
ção do quinto disco gravado no Brasil de 
forma independente.
Direção: Juliana Cavalcanti

A Cor Laranja – no ar em 17 de novembro
Em 5 de novembro de 2015 o rio Doce 
anoiteceu tingido de laranja. Deu lugar, 
agora, a outro rio, amargo, com gosto de 
ferro, chumbo e manganês. Ficaram as 
memórias e a saudade.
Direção: Karina Passos de Abreu

Invadindo o Cérebro – no ar em 24 de 
novembro
O documentário retrata a tendência de 
apropriação de conhecimentos de neu-
rociência por empreendedores indepen-
dentes através de equipamentos e pla-
taformas que captam ondas cerebrais 
a baixo custo. No espírito maker, esses 
empreendedores prototipam pequenas 
soluções que ajudam a entender melhor 
o funcionamento da mente. Especialis-
tas apontam as possibilidades e os ris-
cos dessa inovação.
Direção: Marcos Ferreira

Arrasa, Manx – no ar em 1º de dezembro
Um retrato da juventude LGBT da peri-
feria de São Paulo. Através das persona-
gens Jasmyn e Edy, vamos saber o que 
essa galera empoderada pensa sobre 
família, trabalho, preconceito e amor, 
como lidam com as “tretas” do cotidiano 
e o que sonham para o futuro. Arrasa, bi!
Direção: Sofia Amaral

Noia – no ar em 8 de dezembro
Um mergulho no universo da Cra-

colândia, em São Paulo, a partir do 
programa “De Braços Abertos”. Im-
plantado pela Prefeitura de São Paulo 
em 2014, o programa atende usuários 
de crack oferecendo alimentação, 
moradia e trabalho remunerado. O 
programa é de redução de danos – 
não exige que seus beneficiários rea-
lizem tratamento para a dependência 
química, o que gera grande polêmica. 
O filme retrata o programa e a região 
pela visão dos atendidos pelo progra-
ma – não há entrevistas com gestores 
ou especialistas; apenas usuários de 
crack foram entrevistados.
Direção: Sofia Amaral

Apertando Parafusos – no ar em 15 de 
dezembro
O resumo de um ano nas vidas de Cíce-
ro, Franklin, Ivan, Carlos Aberto e Luci: 
cinco presidiários que deixaram a cadeia 
e foram encaminhados a um projeto de 
ressocialização, em Fortaleza, no Cea-
rá. A equipe do documentário volta um 
ano depois da realização das primeiras 
entrevistas para saber o que aconteceu 
nas vidas dos cinco personagens.
Direção: Pedro Rocha

CURTAS UNIVERSITÁRIOS

Uma parceria do Canal Futura com a As-
sociação Brasileira de Televisão Univer-
sitária (ABTU) e a TV Globo, através do 
Projeto Globo Universidade. O objetivo 
do chamado foi selecionar propostas 
de produção apresentadas por estudan-
tes universitários em fase de conclusão 
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de cursos de Comunicação Social, Ci-
nema, Audiovisual, Artes e Design que 
estivessem preparando seus Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC). Além de 
apresentar os projetos nas universida-
des, os estudantes tiveram a oportuni-
dade de receber apoio financeiro para 
veiculação dos vídeos na faixa Sala de 
Notícias através do Núcleo de Jornalis-
mo do Canal Futura. Vinte estudantes 
foram contemplados no edital. Como 
parte da proposta de qualificação dos 
jovens, houve uma visita à Central Globo 
de Produção – Projac e participação de 
uma oficina de audiovisual com profis-
sionais de Núcleo de Jornalismo do Ca-
nal Futura. 

Viva, Maria, Viva – no ar em 25 de abril
Curta documentário sobre velhice com 
viés de gênero. O filme conta as histó-
rias de Clenilde, Lourdes, Adriana, Jaci 
e Ivone, mulheres idosas que tiveram 
casamentos problemáticos na juventu-
de. Viva, Maria, Viva pretende mostrar 
como a velhice trouxe mais liberdade 
e felicidade para as vidas dessas cinco 
senhoras, considerando um recorte de 
classe específico.
Direção: Caroline Monteiro

Jogo Truncado – no ar em 26 de abril
No vocabulário do futebol, jogo trun-
cado é usado quando uma partida está 
brigada. A palavra “truncado” também 
significa incompleto ou cortado. Nesse 
sentido, Jogo Truncado é um documen-
tário que discute a luta pela diversidade 
e respeito dentro do futebol brasileiro, 
a partir dos movimentos de torcedores 

contra a homofobia e o sexismo nos es-
tádios. As arquibancadas estão incom-
pletas, mas a luta está em campo.
Direção: Guilherme Agostini Cruz

Há um Dragão na Guanabara – no ar em 
27 de abril
O documentário explora as dificuldades 
e os desafios dos estivadores da Zona 
Portuária do Rio de Janeiro que tentam 
sobreviver à chegada de um poderoso 
dragão nas águas da Baia de Guanabara.
Direção: Elder Barbosa

Mulheres da Lama – no ar em 28 de abril
Conta a história de dona Teresinha de 
Jesus, uma mulher de 83 anos, negra, 
viúva, órfã, mãe, que desde os nove 
anos de idade tira seu sustento da lama 
do mangue. Dona Terezinha criou todos 
os seus filhos à beira do manguezal, no 
início ela tirava varas do mangue, depois 
aprendeu a pescar os mariscos e ensi-
nou tudo aos filhos/as. Enfrentaram os 
preconceitos, a fome, e todos os obs-
táculos que a vida lhes trouxe, sua for-
ça e perseverança deram visibilidade à 
profissão das mulheres marisqueiras da 
cidade de Porto do Mangue, RN, e isso 
marcou para sempre a luta da mulher na 
disputa pela sobrevivência.
Direção: Francisco Bezerra

Sobre Serras e Saudades – no ar em 29 
de abril
Rodeada pelas montanhas do centro-
-oeste mineiro, Serra da Saudade é a 
menor cidade do Brasil quanto ao nú-
mero de habitantes. Aos olhos de dois 
moradores da maior metrópole do País, 

o cotidiano ganha vida e transforma o 
local em um grande personagem. 
Direção: Stephanie Bevilaqua

Nas Águas do Paraíba do Sul – no ar em 
2 de maio
Essencial para a fauna e a flora locais 
e, sobretudo, responsável por fornecer 
suas águas para o abastecimento de 
grande parte da região Sudeste (SP, RJ 
e MG), o rio Paraíba do Sul surge como 
personagem central deste documentá-
rio. Apesar de sua importância vital, o rio 
apresenta um problema crônico de po-
luição que se agrava ao longo dos anos 
em virtude das ações agressivas de in-
dústrias e da falta de consciência ecoló-
gica de considerável parcela da popula-
ção, que o utiliza como depósito de lixo e 
deteriora a mata ciliar que o protege. As-
sociada a isso, há também a preocupan-
te diminuição do nível das águas desse 
rio, que tende a diminuir ainda mais com 
o novo projeto de transposição
Direção: Alexandre Valente

Leitores da Vida – no ar em 3 de maio
Um filme que se baseia no diálogo e nas 
narrativas de vida e sobrevivência de 
brasileiros adultos que viveram ou ainda 
vivem diante do analfabetismo. Afinal, 
como é a vida dos que não leem? Dian-
te desse problema que ainda assombra a 
sociedade brasileira, a proposta do filme 
é nobilitar o papel das pessoas comuns, 
analfabetas, que não muito raramente fi-
cam por trás dos dados e estatísticas jor-
nalísticos, mas quase sempre são esque-
cidas pelo que realmente representam.
Direção: Luíza Caricati
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Recomeços – no ar em 4 de maio
Fugidas de um país em guerra, famílias 
sírias tentam reconstruir suas vidas no 
Brasil, entre a alegria do acolhimento e 
a incerteza do futuro. O documentário 
conta a história desses grupos e sua jor-
nada para iniciar uma nova vida a partir 
de personagens cuja trajetória individual 
espelha as dificuldades e esperanças 
dos sírios refugiados no Brasil.
Direção: Juliana Gama Souza

Cabeça Nua – no ar em 5 de maio
O lenço, peça habitual no guarda-roupa 
das pacientes com câncer, embeleza ou 
estigmatiza? Para umas, é a chance de 
seguir a vida e mostrar que nada mudou 
em seu cotidiano. Para outras, um sinal 
da dor e da morte, que elas veem refle-
tido no seu próprio olhar e no do outro. 
O documentário mostra as várias nuan-
ces da relação das pacientes de quimio-
terapia com o lenço para, num sentido 
amplo, debater o quanto o tratamento 
interfere na autoestima das mulheres 
e o quanto o estigma social em torno 
do câncer ainda é presente, apesar dos 
avanços na detecção e no tratamen-
to da doença. Afinal, o lenço liberta ou 
oprime? Enfeita ou marca? Esconde ou 
expõe?
Direção: Isis Drumond

Transcendentes – no ar em 6 de maio
Transcendentes é um documentário que 
mostra a realidade do mercado de traba-
lho piauiense por meio de experiências 
relatadas por transexuais de diferentes 
áreas. O preconceito enfrentado desde 
a infância e as dificuldades na educação 

são superados, aos poucos, por suas 
conquistas, com o apoio da comunidade 
LGBT. De uma forma leve e esclarecedo-
ra, Fábia, Joseane, Lycia, Jorgina e Maria 
Laura abordam a transexualidade sob 
um olhar livre de estereótipos.
Direção: Tarciana Gomes

No Fluxo – no ar em 9 de maio
Em um movimento harmonioso, o do-
cumentário registra a memória de uma 
cultura imaterial de um pequeno vilarejo: 
a tradição musical. Na era da globaliza-
ção, as interferências e conexões cultu-
rais modificam as identidades regionais 
e criam novas dinâmicas de comporta-
mento. Ao mesmo tempo, de modo con-
traditório, cria um laço de integração. 
Direção: Laura Caputo

Cosmorama – no ar em 10 de maio
A uma hora e meia do Recife, a cidade 
de Caruaru, no Agreste de Pernambu-
co, por muito tempo teve destaque na 
região pela quantidade de cinemas de 
rua que havia no município. Os cinemas, 
hoje transformados em igrejas evan-
gélicas, no entanto, ainda fazem parte 
das lembranças dos moradores. O do-
cumentário traz as histórias e memó-
rias contadas por quem viveu pequenas 
aventuras nos cinemas Irmãos Maciel, 
Grande Hotel, Santa Rosa e Caruaru. 
Para os mais novos, resta a provocação: 
você sabia que aqui tinha um cinema?
Direção: Moema França

Brooklyn in Rio – no ar em 12 de maio
Um convite para conhecer o Baile Char-
me do Viaduto de Madureira através 

da música, da dança, das roupas, dos 
adereços dos frequentadores do baile, 
como os de Pamella Farias Pretinha, 
moradora de Madureira e frequentadora 
do Baile. Brooklyn in Rio é um pequeno 
retrato da força de resistência da cultura 
negra no subúrbio carioca.
Direção: Beatriz Veloso

Onde Nasce a Cultura Underground – 
no ar em 13 de maio
O documentário conta a história das 
bandas que marcaram e continuam 
se dedicando ao cenário da música in-
dependente da cidade de Santa Ma-
ria, no interior do Rio Grande do Sul. O 
ritmo que marca o documentário é o 
rock’n’roll. Com personagens de atitude, 
mostra desde o nascimento das ban-
das até as dificuldades encontradas em 
suas trajetórias. 
Direção: Laiz Battisti

Haiti Cheri – no ar em 21 de julho
O curta é uma conversa com quatro hai-
tianos residentes na cidade de Curitiba. 
Com histórias de vida bem diferentes, 
os entrevistados contam como é viver 
as diferenças culturais e as dificuldades 
com a imigração, enquanto a câmera se 
movimenta para descobrir seus peque-
nos universos dentro da cidade.
Direção: Daniel Martini

Sons do Morro – no ar em 28 de julho
Em Mãe Luiza, periferia da cidade do 
Natal, os sons do cotidiano se mistu-
ram às batidas do funk, nos levando a 
imergir em um universo de sonhos, re-
conhecimento e preconceito vivencia-
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dos pela juventude local. Som do morro 
acompanha a preparação de um baile na 
comunidade e nos apresenta Kevinho e 
Gil Bala, dois amigos que tiveram suas 
vidas cruzadas ao compartilharem o so-
nho de serem MCs.
Direção: Diana Coelho

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE DERAM 
CERTO

O Canal Futura apresentou documentá-
rios que procuram explorar o poder da 
discussão política na construção de uma 
sociedade mais plural e igualitária.
Direção: Eliza Capai

Onde a Maconha é Legal – no ar em 21 
de março
O documentário discute os impactos e 
motivações da legalização da maconha 
na sociedade uruguaia, no tráfico e na 
vida das pessoas. Conversamos com 
participantes de clube de maconha, 
usuários da flor no cigarro e da folha na 
medicina e um jornalista especialista na 
erva.

Onde Mãe é Mãe e Pai Não É Paca – no 
ar em 22 de março
Na Suécia, país que tem a maior licença 
parental do mundo, 480 dias, tentamos 
entender como isso impacta nas relações 
de gênero e na sociedade. Conversamos 
com dois pais que decidiram mediar os 
dias com suas companheiras; uma psi-
cóloga que observa as questões que 
surgem nessa nova geração de homens 
e com um casal que divide todas as ativi-

dades do lar – tentando entender como 
isso repercute na educação de seu filho.

Novas Severinas – no ar em 23 de mar-
ço
Acompanhamos mulheres do Sertão 
Nordestino que recentemente viraram 
beneficiárias de programas de renda 
contra a pobreza. Partimos da pesqui-
sa de Walquiria Domingos Leão Rego e 
Alessando Pinzani que afirma que o Bol-
sa Família está iniciando um processo de 
autonomia feminina no sertão brasileiro. 
Investigamos as mudanças decorrentes 
de as mulheres passarem a receber a 
única renda fixa em suas famílias e saí-
rem da linha de miséria.

Onde Prisão Não Rima com Punição – 
no ar em 24 de março
No país que observa o número de presos 
diminuir, entramos em um presídio de 
segurança máxima e conversamos com 
um preso e com a diretora que defende 
direitos humanos lá dentro. Além disso, 
um ex-policial militar brasileiro e policial 
na Suécia reflete sobre como é vista a 
questão da segurança pública, da demo-
cracia e da legalidade no treinamento 
dos policiais e na sociedade.

Onde o Estado é Mãe – no ar em 25 de 
março
O documentário tenta entender como 
saiu a lei e o que ela muda na realidade 
das mulheres. Conversamos com uma 
mulher que abortou antes da lei, uma 
que abortou durante a nova lei, uma 
feminista das antigas, e uma jovem fe-
minista do movimento que ajudou a unir 

vários grupos e dar força para a aprova-
ção da lei. A reflexão aqui extrapola para 
a organização de movimentos para a 
aprovação de políticas públicas.

RELATOS AUSENTES

Série em parceria com o curso de Jorna-
lismo da UVV que visa a divulgar relatos 
de jornalistas que atuaram nas redações 
capixabas durante o regime ditatorial de 
1964/1985.
Direção: Rodrigo Cerqueira

Gleicy Coutinho – Coadjuvante Nunca 
– no ar em 31 de março
Primeira mulher contratada para uma 
redação de jornal no Espírito Santo, 
Glecy Coutinho fala da dificuldade em 
se afirmar como jornalista num ambien-
te de redação dominado por homens e 
num momento do País em que a busca 
da mulher por mais espaço na socieda-
de era vista como contestação, muitas 
vezes subversiva. Ela se refere ao perío-
do e à sua experiência como o de uma 
dupla censura: a social, por ser mulher 
e querer ser jornalista; e a política, que 
atingia toda forma de expressão no Bra-
sil daquele momento.

Rubinho Gomes – Entre Secos e Molha-
dos – no ar em 1º de abril
Filho de um destacado político do 
Espírito Santo nos anos de 1960, Ru-
binho Gomes assumiu o jornalismo 
como um instrumento de luta, desde 
os tempos de secundarista até o auge 
profissional. Profissional combativo 
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na década de 1960, Rubinho foi demi-
tido de vários veículos. Participou da 
imprensa alternativa no estado e fez 
muitas matérias de denúncia social e 
de caráter investigativo, o que o levou 
a ter que deixar o Espírito Santo em 
alguns momentos da década de 1970 
para fugir de ameaças.

João Amorim – Grão de Areia – no ar em 
4 de abril
Jornalista nos principais jornais capixa-
bas na década de 1970, foi preso junto 
com a esposa e levado para as depen-
dências da Operação Bandeirante, em 
São Paulo, junto com outros 32 capixa-
bas. Militante comunista ativo em uma 
das células clandestinas do PCB no es-
tado, foi torturado e sua esposa abortou 
um bebê numa sessão de tortura. A en-
trevista aborda a história de sua prisão 
e seus desdobramentos, além de sua 
atuação na imprensa alternativa duran-
te o regime militar.

Gildo Loyola – Mudança em Cliques – 
no ar em 5 de abril
Com 40 anos de profissão, o fotógra-
fo Gildo Loyola é o personagem mais 
marcado pela prisão e a tortura entre os 
entrevistados da série Relatos Ausen-
tes. Comunista, permaneceu preso du-
rante cinco anos e foi julgado inocente 
por um tribunal militar em 1978. Fala do 
fotojornalismo da década de 1960, da 
importância da militância política con-
tra o regime e do período em que esteve 
preso. A entrevista é marcada por sua 
dificuldade de lidar com a memória e as 
marcas da tortura que sofreu.

Pedro Maia – Um Abril Cruel – no ar em 
6 de abril
Profissional renomado no jornalismo 
capixaba, falecido poucos dias depois 
de dar esta entrevista, em 2014, Pedro 
Maia foi, ao mesmo tempo, editor de um 
grande jornal conservador e de um veí-
culo alternativo contestador do regime. 
Ele explica as formas como sentiu e ten-
tou lidar com a censura em ambientes e 
veículos tão diferentes.

Oswaldo Oleari – Revolução Sonora – 
no ar em 7 de abril
Jornalista e radialista, Oswaldo Oleari 
explica como funcionava a censura num 
veículo imediatista, em que a informação 
era dada ao vivo e não havia como tirá-la 
do ar. Fala também do período em que 
foi editor de um jornal local e narra o dia 
em que todos os editores de jornais de 
Vitória foram levados ao 3º BC, instala-
ção militar em Vila Velha, onde ouviram 
ao lado do comandante a leitura do AI-5 
pelo rádio.

Paulo Maia – “Ditabranda”? – no ar em 
8 de abril
Repórter, chefe de reportagem e editor 
de A Tribuna, jornal em que trabalhou a 
maior parte de sua carreira, Paulo Maia 
é representante do conservadorismo na 
imprensa capixaba do período. Trata da 
censura do ponto de vista de um jornal 
que apoiava o regime e cujos donos ti-
nham estreita relação com os militares 
no poder, o que garantia a tranquilidade 
para trabalhar. Paulo Maia lamenta a pri-
são e a tortura de alguns colegas, mas 
defende o golpe e o regime. O jornalista 

faleceu dois meses depois dessa entre-
vista.

Cariê Lindenberg – O Olho do Dono – 
no ar em 11 de abril
Proprietário do jornal A Gazeta, o maior 
do Espírito Santo durante o regime mi-
litar, Cariê Lindenberg apresenta uma 
perspectiva diferente da censura, vista 
com o olhar do dono de um grande veí-
culo vigiado pelo regime. Ele aborda a 
relação entre a imprensa e a política na 
década de 1960 e o posicionamento dos 
jornais frente à deposição do presidente 
João Goulart e à instauração do regime 
militar. Conta também a história da ob-
tenção de uma concessão de TV para o 
grupo Gazeta durante o regime.

Namy Chequer – Jornalismo de Guerri-
lha – no ar em 12 de abril
Militante comunista e atualmente verea-
dor na cidade de Vitória, Namy Chequer 
começou sua carreira na imprensa alter-
nativa durante a abertura política e tra-
balhou nos principais veículos impressos 
capixabas. Ele fala do papel da imprensa 
na reorganização política do País e a for-
ma como os jornalistas tentavam driblar 
a censura e tratar de temas que eram 
proibidos pelo regime.

ENVELHESER

A série EnvelheSer questiona sobre até 
que ponto estamos nos preparando 
para esse momento da vida, mostran-
do como envelhecer com saúde física e 
mental. Além disso, expõe a nossa rela-
ção com família, amigos, arte, trabalho, 
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morte, políticas públicas e o choque ge-
racional tão presente em nossos dias. O 
documentário conta com 10 episódios 
de 13 minutos em que velhos e espe-
cialistas falam sobre suas experiências, 
dificuldades, ganhos e perdas, sendo 
possível perceber um despreparo da 
sociedade brasileira, que não pensa em 
seu envelhecimento.
Direção: Adriana Antunes

Ser Velho Hoje – no ar em 20 de junho
O primeiro episódio da série trata sobre 
o envelhecimento e o perfil da popula-
ção brasileira que está envelhecendo. 
Atualiza a pirâmide etária e mostra a he-
terogeneidade que existe no envelhecer.

O Idoso e a Família – no ar em 21 de ju-
nho
O segundo episódio da série trata da im-
portância da família para o idoso e con-
textualiza o processo de envelhecimen-
to a partir da presença ou da ausência 
do vínculo familiar

A Rua – no ar em 22 de junho
Aborda as singularidades que envol-
vem a população idosa, principalmente 
nas questões de mobilidade e acessibi-
lidade; o quanto o urbano é perigoso e 
como as perdas físicas, típicas da idade, 
limitam a execução das atividades coti-
dianas.

O Tempo Vivido e a Produtividade – no 
ar em 23 de junho
O episódio mostra o idoso e a necessi-
dade da valorização da sua experiência 
para o mercado de trabalho. Mostra 
realidades diferentes de idosos que per-
manecem em suas áreas de atuação por 
prazer e reconhecimento e a exploração 
de idosos, que trabalham para sustentar 
a família ou outras pessoas.

Do Mundo Real ao Mundo Virtual – no 
ar em 24 de junho
No quinto episódio, a série correlaciona 
tecnologia e terceira idade, mostra a ne-

cessidade de uma problematização do 
uso tecnológico para o idoso. Acesso a 
mídias sociais, cuidados necessários, 
aceleração do acesso à informação e 
educação para o uso desses suportes.

As Doenças e o Envelhecimento – no ar 
em 27 de junho
A série apresenta o debate relacionado 
a novas doenças, como o Alzheimer, e 
também a necessidade de cuidado per-
manente com doenças extremamente 
conhecidas, como diabetes e pressão 
alta. Além disso, fala de prevenção e de 
quando é preciso começar a pensar nas 
doenças da velhice.

O Envelhecer Ativo – no ar em 28 de 
junho
Aborda a importância de se manter bons 
hábitos ao longo da vida para poder en-
velhecer com qualidade de vida. A ne-
cessidade de um cuidado com a alimen-
tação e a prática de exercícios físicos.

A Finitude – no ar em 29 de junho
O episódio apresenta a finitude e a ne-
cessidade de se falar sobre a morte, 
principalmente na busca por uma boa 
morte, sem doenças, limitações ou de-
pendência.

Políticas Públicas para o Idoso – no ar 
em 30 de junho
O penúltimo episódio da série apresenta 
a situação atual do Brasil com relação à 
prática das políticas públicas voltadas 
para os idosos. Na deficiência da apli-
cação de leis, na falta de recursos e na 
pouca consciência sobre o aumento sig-
nificativo de idosos na sociedade.

O Choque Geracional e a Educação 
para a Velhice – no ar em 1º de julho
O episódio final traz um fechamento de 
todos os assuntos apresentados antes 
mostrando a importância de uma edu-
cação para o envelhecimento, diminuin-
do os choques geracionais e ampliando 
a consciência desse processo da vida.

FICHA TÉCNICA
Coordenador de Jornalismo e Mídias 
Digitais: José Brito Cunha 
Produtora de Internet: Angélica Bastos 
Coordenadoras de Produção: Luciana 
Souza e Joana Levy 
Estagiário de Produção: Matheus Ro-
drigues
Videografismo: Herbert Cohn 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: 
Débora Garcia 
Gerente Adjunto: João Alegria 
Gerente-Geral: Lúcia Araújo 
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Em meio a tantos desencontros,  
a relevância de quem só sabe  
viver na diversidade
Na sociedade brasileira o intercâmbio de co-
nhecimento de forma democrática é elemento 
fundamental para a viabilização de transforma-
ções efetivas. A produção e a distribuição de 
conteúdo de qualidade, por meio de diferentes 
plataformas e ações de mobilização comunitá-
ria, são o core do Futura. Mas, em especial, o que 
o diferencia e agrega relevância aos conteúdos 
que disponibiliza gratuitamente é o seu mode-
lo de produção participativo, que por princípio 
envolve, regularmente, produtores independen-
tes, jovens, educadores, institutos empresariais, 
ONGs, governos, organismos internacionais e 
universidades. 

Esse modelo colaborativo de produção já era 
um pressuposto de atuação do Futura nos anos 
1990, bem antes do surgimento das redes so-
ciais. Uma prática que ganha cada vez mais im-
portância, na contemporaneidade, conforme ob-
serva Nepomuceno (2016), ao afirmar que uma 
das principais tendências para as organizações 
na área de educação é a produção de conheci-
mentos via plataformas digitais participativas, 
com foco em problemas e públicos agregados 
por interesses.

Assim, o Futura sai na frente, como uma lideran-
ça na produção coletiva de conhecimento rele-
vante, fruto do encontro e do diálogo de atores 
diversos. O Futura inspira-se em princípios pre-
sentes nos estudos da Johns Hopkins University 
Center for Communication Programs para a Roc-
kefeller Foundation sobre a teoria da Comuni-
cação para a Transformação Social – Commu-
nication for Social Change (FIGUEROA et al., 

2002). Neste campo conceitual, a produção do 
conhecimento que transforma sempre partirá da 
construção do diálogo, do debate e da participa-
ção; do compartilhamento de conhecimentos e 
informações; da valorização e do reconhecimen-
to dos diferentes saberes e contextos culturais; 
do empoderamento das capacidades dos atores 
locais e da ação cooperativa, das interações en-
tre conhecimento tácito e explícito (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997). 

O ano de 2016 brindou os distintos públicos do 
Futura com muitos projetos e programas resul-
tantes dessa capacidade de corealização em 
diálogo do Canal.

A série Destino: Educação – Escolas Inovadoras 
retrata experiências educacionais disruptivas de 
12 escolas brasileiras e internacionais. A série, 
feita em parceria com o Sesi Nacional, contou 
com curadoria do Instituto Inspirare. E como 
desdobramento da série, nasceu uma publica-
ção com a Fundação Santillana, com artigos de 
especialistas e fotos das escolas documentadas 
na série. Também com o Sesi Nacional foi lança-
da a série Turma da Robótica, que documenta 39 
equipes de estudantes em escolas de várias par-
tes do Brasil; e a série Almanaque Saúde, uma 
revista eletrônica sobre alimentação, atividade 
física, curiosidades sobre o funcionamento do 
corpo humano e dicas para o dia a dia.

Com a Fecomércio-RJ, 12 eventos do Mapa do 
Comércio foram documentados, tornando dis-
ponível para a população um diagnóstico deta-
lhado da situação do setor no estado do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de construir em conjunto 

por MÔNICA 
PINTO

Gerente de 
desenvolvimento 

Institucional

124



um cardápio de proposições para a melhoria das 
cidades.

O Futura deu continuidade à implementação do 
projeto Crescer sem Violência em parceria com 
a Unicef e a Childhood Brasil, atuando em oito 
estados brasileiros, em especial nas cidades que 
sediaram competições das Olimpíadas 2016. E 
com o apoio do CAF foi implementado o Diz Aí 
Fronteiras II nas cidades de tríplice fronteira entre 
Brasil, Paraguai e Argentina, contribuindo para o 
fortalecimento do capital humano e social de 
jovens que vivem nessa região. O projeto Pedra, 
Papel e Tesoura, que desde 2015 atua na temá-
tica do enfrentamento ao trabalho infantil, em 
2016 contou com o apoio da Fundação Telefôni-
ca na formação de professores e educadores so-
ciais em cinco municípios do Nordeste brasileiro.

Prêmios e Seminários relevantes na área de 
educação alcançaram milhares de pessoas, 
transmitidos por streaming para todo o Brasil. 
Fruto dessa união de esforços entre Futura e os 
promotores dessas iniciativas, transmissões de 
palestras, debates e festividades ficaram aces-

síveis on-line e off-line nos ambientes de web 
do Futura e de seus parceiros: como a Olimpía-
da da Língua Portuguesa (MEC e Fundação Itaú 
Social), o Seminário Internacional de Educação 
Integral (Fundação Itaú Social, Fundação SM e 
Centro de Referência de Educação Integral), o 
Seminário Educação 360 – Educação Infantil e 
Seminário internacional Educação 360 (InfoGlo-
bo) e o Lançamento do Cieb – Centro de Refe-
rência em Educação Básica (Fundação Roberto 
Marinho, Instituto Inspirare, Instituto Sonho 
Grande, Instituto Península, Instituto Natura e 
Fundação Lemann).

 Na TV, nos territórios, na web, milhões de bra-
sileiros acessam e utilizam conteúdos produzi-
dos a dezenas de mãos, viabilizados pelo Futura, 
seus parceiros mantenedores* e parceiros de 
projetos especiais. 

 

*Parceiros mantenedores do Futura: CNI, 
Fiesp, Firjan, Fecomércio-RJ, Fundação Brades-
co, Fundação Itaú Social, Instituto Votorantim e 
TV Globo. 
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SALA DEBATE

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

Em 2016 o Sala Debate acompanhou momentos 
que marcaram a política e a economia do País. 
Em um ano marcado pelo impeachment da ex-
-presidente Dilma Rousseff, as reformas sugeri-
das pelo novo governo foram temas discutidos 
no programa, bem como a crise financeira en-
frentada pelos estados da Federação e as elei-
ções municipais. As Olimpíadas no Rio de Janeiro 
levantaram questões como a Lei de Antiterroris-
mo e um episódio sobre a segurança em torno do 
evento. Comportamento e saúde também foram 
debatidos ao longo do ano, como o consumo de 
música digital, fanatismo ideológico, a pílula do 
câncer e obesidade infantil. O Sala Debate discu-
tiu, ainda, temas que repercutiram nos principais 
jornais, como o combate à cultura do estupro, 
após o caso de uma adolescente abusada por um 
grupo de rapazes no Rio de Janeiro, e o movimen-
to de ocupação de escolas públicas, que se espa-
lhou por todo o País. Um ano após a tragédia de 
Mariana, voltamos a discutir o assunto e analisar 
como está a situação na região e como os envol-
vidos estão sendo responsabilizados. 

PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras 
(UCS, Univali, Univates, Fundarte, UVV, UFPE, 
ESPM-RJ, ESPM-SP, Feevale, UNB, Unicamp, 
Uesc, UniCesumar, Unifor, Unisinos, Unisc, UPF, 
Unipar, Umesp, Unimep, Unitau, PUC Minas, 
Ufop, UFG, Serra Azul, Univasf, Unama, UCPel, 
Furb, Unaerp, UFPI, Pitágoras, Ufam, IFF, Unifra, 
USP, Universidade Positivo) e Núcleo de Mobili-
zação Comunitária do Futura. 

APRESENTADORES:

José Brito Cunha, jornalista com pós-gradua-

ção em Cinema-Documentário pela FGV-Rio e 
Direção Editorial pela ESPM-SP. Atualmente, é 
gerente de Distribuição do Canal Futura, onde já 
atuou como repórter, editor e apresentador de 
TV. Estudou jornalismo na Facha – Faculdades 
Integradas Hélio Alonso –, onde se graduou em 
2000 como publicitário e, em seguida, como jor-
nalista. Iniciou a carreira em 1998 em uma pro-
dutora de vídeo (Savaget Comunicação), quando 
trabalhou como repórter e roteirista do progra-
ma Globo Ecologia, exibido semanalmente na 
Rede Globo. Membro, desde 2002, da Rede Bra-
sileira de Jornalistas Ambientais. Atuou como re-
pórter-fotográfico freelancer da Folha de S. Pau-
lo (2003) e recebeu menção honrosa do Prêmio 
de Reportagem sobre Biodiversidade da Mata 
Atlântica (2003 e 2004). Produtor de campo na 
Amazônia para a 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, en-
tre 2007 e 2008. Diretor do documentário J. Car-
los – a figura da capa, longa-metragem sobre o 
papel da caricatura na imprensa da primeira me-
tade 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 telejornalis-
mo, fazendo a curadoria editorial e articulação 
de uma rede de tevês universitárias, jornalistas 
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 
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programa Cicloativistas. Membro, desde 
2013, da Abraji – Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo. Vencedor na 
categoria Grande Destaque do Prêmio 
TAL 2014, como referência em produção 
audiovisual coletiva na América Latina, 
com o projeto Sala de Notícias. Compôs 
a banca de jurados do Prêmio de Jorna-
lismo 2015 da Fundación Gabriel Gar-
cía Márquez, na Colômbia. É professor 
universitário do curso de graduação em 
Jornalismo da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing, no Rio de Janeiro.

Larissa Werneck é jornalista formada 
em Comunicação Social na Facha – Fa-
culdades Integradas Hélio Alonso, com 
pós-graduação em Comunicação e Ima-
gem pela Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro. Repórter e editora 
de conteúdo. Iniciou sua trajetória no 
Canal Futura em 2010, como repórter 
do interprograma Você Faz a Diferença. 
Atuou como apresentadora dos progra-
mas Jornal Futura e Sala Debate. Foi re-
pórter das séries especiais Fora da Esco-
la – produzida em parceria com o Unicef, 
e Territórios da Cidadania, que fizeram 
parte das ações do Canal Futura para o 
projeto internacional de combate à po-
breza Why Poverty? e Jogo Duro, sobre o 
futebol brasileiro durante os anos de di-
tadura militar. Antes de integrar a equipe 
de jornalismo do Canal Futura, trabalhou 
como repórter na MultiRio e no portal de 
notícias sobre ciência e inovação Gente 
que Inova. É associada à Jeduca – As-
sociação dos Jornalistas de Educação. 

Atualmente, é apresentadora e editora 
do programa Conexão Futura e editora 
de conteúdo do projeto Minuto Futura. 

Cristiano Reckziegel é jornalista e ci-
neasta. Mestre em Documentário pela 
Goldsmiths College, Universidade de 
Londres, dirigiu projetos de vídeo em 
diversos países como Reino Unido, Ale-
manha, Espanha, Portugal e Polinésia 
Francesa. Graduado pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, tem pós-gra-
duação em Marketing pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-RJ), certificado em 
Economia para Jornalistas pela UFRJ e 
cursou Direito para Profissionais da Mí-
dia pela FGV-RJ. Fez parte da cobertura 
de eventos internacionais, com desta-
que para a Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel, a Rio+20, e os Jogos Olímpicos Rio 
2016. Trabalhou nas rádios CBN, Rádio 
Gaúcha e Rádio Bandeirantes. Foi re-
pórter 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. Atual-
mente, é coordenador de Conteúdo e 
Jornalismo, apresentador e editor do 
programa Sala Debate.

Eliane Benício atua como editora e 
apresentadora do Canal Futura. Forma-
da em Comunicação Social/Habilitação 
Jornalismo pela Unesa – Universidade 
Estácio de Sá, com pós-graduação em 

História do Século XX pela Universidade 
Cândido Mendes; cursos de Cinema Do-
cumentário pela Academia Internacional 
de Cinema, English for Journalism pela 
Universidade da Pensilvânia e Jornalis-
mo de Dados pelo ITS. Foi repórter de 
jornais impressos no Rio de Janeiro (O 
Dia, O Povo, Jornal do Brasil) e colabora-
dora de publicações das editoras Globo 
e Símbolo, entre outras. Antes do Canal 
Futura atuou seis anos como produtora, 
repórter e apresentadora da TV Brasil, 
tendo sido escalada para a cobertura 
dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 
2012. No Futura, até setembro de 2016 
atuava como repórter e apresentadora 
do Jornal Futura. Atualmente, integra a 
equipe do programa Conexão Futura.

Sinopses por episódio (44 x 57 minu-
tos):

Vaidade na Infância – no ar em 5 de ja-
neiro
Qualidade do que é vão, inútil, sem so-
lidez nem duração. Fatuidade, ostenta-
ção. Sentimento de grande valorização 
que alguém tem em relação a si próprio. 
Futilidade. De acordo com o dicionário 
Aurélio, esses são os significados de 
vaidade. Sentimento que pertence a 
qualquer ser humano, a vaidade vai ao 
extremo em tempos da superexposição 
proporcionada pela internet. E o mer-
cado fatura alto com o fenômeno. De 
acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfuma-
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ria e Cosméticos, o mercado de beleza 
movimentou, em 2013, 38 bilhões de 
reais. As meninas, muito cedo, já bus-
cam 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 Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia/
INTO
Pela internet:
Karla Brandt – assistente executiva 
Giovana Olivieri – contadora de histórias

Terceirização da Saúde – no ar em 12 de 
janeiro
Nas últimas semanas, os noticiários 
têm mostrado que a falta de médicos e 
condições básicas de atendimento vem 
se agravando em alguns estados, prin-
cipalmente no Rio de Janeiro. Na sema-
na passada o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, anunciou a municipalização de 
dois hospitais estaduais, o Rocha Faria e 
o Albert Schweitzer, que agora serão ad-
ministrados por organizações de saúde. 
Este modelo de administração é possí-
vel graças à Lei nº 4.330, aprovada em 
2015, que regulamenta os contratos de 
terceirização e vem causando polêmica 
no País, mesmo antes da aprovação. 
Será que este modelo é realmente efi-
ciente?
Convidados estúdio:
Rafael Arruda – procurador do estado 
de Goiás
Maria Inês Bravo – professora de Servi-
ço Social na Uerj, membro do Colegiado 
do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e 
membro da Frente Nacional Contra a 
Privatização da Saúde

Pela internet:
Cesar Augusto Paro – professor de Es-
tudos em Saúde Coletiva da UFRJ
Deise Monteiro de Carvalho – coordena-
dora do Centro Estadual de Transplante 
do Hospital São Francisco de Assis/RJ

Mobilidade Urbana – no ar em 19 de ja-
neiro
Entre 2001 e 2012 o número de veícu-
los no Brasil dobrou, segundo dados 
do Denatran, passando de 24 milhões 
para 50 milhões de veículos. Pratica-
mente, um para cada quatro habitan-
tes do País. Os dados foram reunidos 
pelo observatório das metrópoles. 
Atualmente, muitas cidades já de-
monstraram colapso nos sistemas de 
transporte público. Em alguns casos, 
o processo é deficiente e o excesso 
de carros aumenta ainda mais a po-
luição. O tema do debate é política de 
mobilidade urbana, um desafio para 
as grandes cidades brasileiras. O que 
pode ser feito para melhorar a acessi-
bilidade nos grandes centros? Quais 
são as melhores alternativas? Por que 
o aumento das tarifas de transporte 
público vem causando tantos protes-
tos? Essas e outras questões são dis-
cutidas durante o programa.
Convidados estúdio:
Clarisse Linke – diretora-executiva do 
Instituto de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento, mestre em Políticas 
Sociais, ONGs e Desenvolvimento pela 
London School of Economics (LSE).
Paulo Cezar Ribeiro – pesquisador da 
COPPE-UFRJ 
Pela internet:
Fábio Duarte – professor do doutorado 
em gestão urbana na PUC-PR
Carlos Aranha – especialista em mobi-
lidade urbana, integrante do Conselho 
Municipal de Política Urbana e atua tam-
bém na Rede Nossa São Paulo.

Segurança Digital – no ar em 26 de ja-
neiro
O Sala Debate fala sobre os aspectos 
relacionados aos padrões de comporta-
mento e consumo na internet. Até que 
ponto a segurança digital deve vir em 
primeiro lugar? É possível se adaptar 
aos novos tempos? De que maneira é 
importante se prevenir e aprender a evi-
tar alguns hábitos que deixam os com-
putadores e celulares expostos. 
Convidados estúdio:
Mário Viola – doutor em Direito e coor-
denador dos projetos de privacidade e 
proteção de dados do Instituto de Tec-
nologia e Sociedade (Rio).
Ana Paula Lima – gerente de platafor-
mas digitais do CDI (Comitê para Demo-
cratização da Informática)
Pela internet:
Fábio Assolini – analista de malware da 
Kaspersky Lab
Beto Largman – consultor de Tecnologia 
do Canal Futura

Obesidade Infantil – no ar em 2 de fe-
vereiro
Se você é uma daquelas pessoas que 
não encontram tempo extra para quase 
nada e que ficam, rotineiramente, reféns 
da correria do dia a dia, deixando de lado 
hábitos saudáveis como a prática de 
exercícios e cuidados mínimos com a ali-
mentação, fique atento: relatório recen-
te divulgado pela Organização Mundial 
de Saúde revela que, entre 1990 e 2014, 
o número de crianças obesas com até 5 
anos de idade aumentou cerca de 30%, 
passando de 31 milhões para 41 milhões 
de meninos e meninas acima do peso. 
Além disso, a população brasileira está 
entre as maiores consumidoras de fas-
t-food do planeta. E aí vem uma preo-
cupação de longo prazo: alguns endo-
crinologistas afirmam que, neste ritmo, 
o País pode se tornar o mais obeso do 

128



mundo nos próximos 15 anos, ultrapas-
sando, inclusive, os Estados Unidos e o 
Japão, países tradicionalmente conhe-
cidos pelo consumo deste tipo de ali-
mento. Então, se por um lado estamos 
vencendo a luta contra a miséria e ti-
rando crianças dos indicadores de risco 
de subnutrição, por outro a obesidade 
infantil caminha a passos mais rápidos 
por aqui e, a cada dia, vem chamando a 
atenção de autoridades públicas, ges-
tores escolares, empresários e, é claro, 
muitos pais e mães que precisam de 
mais informação sobre o assunto.
Convidados estúdio:
Sueli Rosa Gama – pesquisadora e nutri-
cionista da Fiocruz 
Ana Cristina Ferreira Mirraha – presiden-
te do Conselho de Alimentação Escolar 
– RJ
Pela internet:
Maria Edna de Melo – diretora da Asso-
ciação Brasileira para o Estudo da Obe-
sidade e Síndrome Metabólica 
Estela Renner – diretora e produtora do 
documentário Muito Além do Peso

Reforma da Previdência – no ar em 16 
de fevereiro
Neste início de 2016 a reforma da Previ-
dência ganhou novamente os holofotes 
após a divulgação de algumas propostas 
do governo para alteração das regras 
para a concessão de aposentadorias. 
Uma das medidas prevê a unificação dos 
critérios para acesso ao benefício com o 
fim das diferenças existentes hoje entre 
homens e mulheres. Se por um lado o 
governo tem urgência nas mudanças 
para alcançar metas de ajuste fiscal 
diante de um déficit de aproximadamen-
te 85 bilhões de reais, por outro centrais 
digitais e entidades de classe refutam 
a proposta por considerarem fortes os 
prejuízos a trabalhadores que ingres-
saram cedo no mercado de trabalho e 

mulheres. Existem diferenças de pensa-
mento também sobre como estas con-
tas são feitas e o que, de fato, o Brasil 
deveria considerar dentro do orçamento 
de seguridade social. Dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios re-
velam que, em 2012 a Previdência Social 
beneficiou direta ou indiretamente cerca 
de 90 milhões de brasileiros.
Convidados estúdio:
Rogério Costanzi – pesquisador do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) na Diretoria de Políticas Sociais
Denise Lobato Gentil – professora e pes-
quisadora do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Pela internet:
João Cayres – secretário-geral da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT) de 
São Paulo
Sérgio Henrique Salvador – professor 
universitário, especialista em Direito 
Previdenciário, professor e pesquisador 
do Ibep (Instituto Brasileiro de Estudos 
Previdenciários)

Consumo de Música Digital – no ar em 
1º de março
Você lembra qual foi a última vez que 
ouviu música em um CD? Nossos hábi-
tos de consumo estão mudando. Com 
o aumento do uso dos smartphones, o 
consumo de música digital está crescen-
do no mundo todo. Serviços como Spo-
tify, Deezer e Apple Music já somam cer-
ca de 26 milhões de usuários pagantes 
desse tipo de serviços on-line, conhe-
cido como streaming. Com a queda da 
venda de CDs, essa modalidade de ofe-
recimento de música pela internet vem 
se tornando uma das principais rendas 
do mercado fonográfico no mundo todo. 
Na última segunda-feira, dia 15 de feve-
reiro, o Ministério da Cultura abriu uma 
consulta pública para atualizar a lei de 
direitos autorais. Criada em 1998, a lei 

não regulamenta a distribuição on-line 
de música. Um dos pontos polêmicos 
da proposta do governo é a cobrança do 
Ecad sobre essas plataformas. Afinal, 
qual a melhor maneira de regulamentar 
a distribuição de música na internet? 
Convidados estúdio:
Luciana Pegorer – diretora executiva da 
ABMI (Associação Brasileira de Músicos 
Independentes) 
Clarisse Escorel – gerente executiva do 
Departamento Jurídico do Ecad 
Pela internet:
Wilson Roberto – advogado especialista 
em Direito Digital 
Daniel Carlomagno – compositor, cantor 
e produtor musical

Violência Contra a Mulher – no ar em 8 
de março
Na semana passada a Comissão Mista 
de Combate à Violência contra a Mulher, 
do Senado Federal, fez um balanço de 
um ano de atividades e constatou como 
principais desafios: a consolidação da 
Lei Maria da Penha, o assédio às mulhe-
res policiais, a violência nas universida-
des e também na internet. Escolhemos 
o tema porque 8 de março é o Dia In-
ternacional da Mulher e porque vários 
estudos que envolvem o tema “violên-
cia”, aqui no Brasil, apontam as mulhe-
res como as maiores vítimas. Inclusive 
nas universidades, como constatou uma 
pesquisa recente do Instituto Avon, em 
parceria com o Data Popular: 67% das 
estudantes entrevistadas já sofreram 
algum tipo de violência de gênero. E 
muitas de nós são abusadas, ofendidas 
e mortas simplesmente porque escolhe-
mos uma determinada roupa, ou porque 
decidimos terminar um relacionamento 
amoroso, por exemplo. Diferente dos 
homens, que historicamente são as 
maiores vítimas da violência urbana e do 
trânsito.
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Convidados estúdio:
Miriam Scavone – coordenadora do Fó-
rum Fale Sem Medo e da Pesquisa Insti-
tuto Avon/ Data Popular
Luciene Lacerda – psicóloga, pesquisa-
dora da UFRJ, mestre em saúde coletiva 
pela UFRJ e coordenadora do Laborató-
rio Lambert
Pela internet:
Débora Thomé – jornalista, cientista po-
lítica e fundadora do bloco de carnaval 
carioca “Mulheres Rodadas”
Maria Leão – cientista social pela UFRJ e 
mestranda em Saúde Pública pela Uerj. 
Cocriadora da página “Meu Amigo Se-
creto É:” e ativista do Movimento RUA.

Assédio no Ambiente de Trabalho – no 
ar em 15 de março
Um levantamento realizado por um dos 
principais sites de emprego do País, com 
4.900 pessoas, mostra que 52% delas já 
enfrentaram assédio moral ou sexual no 
trabalho. E as mulheres são as principais 
vítimas. O assédio moral é uma rotina de 
trabalho marcada por humilhações, per-
seguições e constrangimentos que se 
repetem e envolvem, na maioria dos ca-
sos, um chefe e um subordinado. A pes-
quisa revela ainda que mais de 87% das 
vítimas decidiram não denunciar a con-
duta imprópria. O medo de perder o em-
prego é a principal razão para o silêncio. 
Um outro levantamento, do Tribunal Re-
gional do Trabalho de São Paulo, mostra 
que o número de processos por assédio 
moral, no maior mercado de trabalho 

do País, cresceu 47% no ano passado. 
A pesquisa do TRT paulista atribui esse 
aumento à crise econômica, que reduz 
equipes, exige cortes de custos, aumen-
ta a pressão por desempenho e, conse-
quentemente, a tensão no ambiente de 
trabalho. 
Convidados estúdio:
Daniela Muller – juíza do Trabalho e in-
tegrante da Associação dos Magistrados 
do Trabalho Rosmari Capra Sales – dire-
tora de Ética da L’oréal Brasil
Pela internet:
Rafaela Gonçalves – analista de treina-
mento do Nube
Eduardo Maciel – executivo gerencial de 
projetos

25 Anos da Lei Rouanet – no ar em 22 
de março
Em 2016 a Lei Rouanet de fomento à 
cultura completa 25 anos de existência. 
Muitas conquistas e avanços marcam a 
trajetória deste mecanismo de incentivo 
tão conhecido. Recentemente, brechas 
existentes na lei foram alvo de polêmi-
ca e muita discussão. Megaespetáculos, 
grandes festivais e artistas já consa-
grados e com potencial lucrativo vêm 
sendo financiados pela Lei Rouanet. Ao 
mesmo tempo, neste cenário, alguns 
projetos de pequeno porte não conse-
guem ser contemplados. Por que isso 
acontece? É justo esse sistema? Para 
tentar diminuir as distorções e a insatis-
fação de muitos com os mecanismos de 
financiamento às artes, o Ministério da 

Cultura apresentou um novo projeto de 
lei, o Procultura, que pretende ser mais 
democrático e eficiente. Por isso vamos 
debater a nova proposta e fazer um ba-
lanço de 25 anos da Lei Rouanet. 
Convidados estúdio:
Carlos Paiva – secretário de incentivo e 
fomento à cultura do Ministério da Cul-
tura
Bianca de Felippes – produtora e asso-
ciada da Associação de Produtores de 
Teatro do Rio de Janeiro
Pela internet:
Gabriela Werneck – produtora cultural e 
atriz

Pílula do Câncer – no ar em 29 de mar-
ço
Um dos tratamentos alternativos para o 
câncer mais comentados é a fosfoeta-
nolamina sintética, ou “pílula do câncer”. 
A substância foi desenvolvida pelo pes-
quisador Gilberto Chierice, da Universi-
dade de São Paulo. A droga vinha sendo 
estudada desde os anos 1990 e era en-
tregue de forma gratuita no campus da 
USP, mas ela deixou de ser distribuída 
em 2014 por conta de uma portaria da 
própria universidade, que determinou 
que substâncias experimentais tivessem 
todos os registros e licenças de órgãos 
competentes antes de serem disponi-
bilizadas à população. Após pacientes 
obterem na justiça o direito de utilizar a 
substância, foi criado um projeto de lei 
para permitir e regular a fabricação, a 
distribuição e o uso da fosfoetanolami-

130



na sintética. O PL 2.454/2015 já foi apro-
vado pelo Senado e aguarda sanção da 
presidente. 
Convidados estúdio:
Flávio Guberman – advogado especialis-
ta em Direito Societário e Administrativo
Aline Coelho – médica oncologista
Pela internet:
Helano Freitas – oncologista clínico e 
coordenador de Pesquisas Clínicas do A. 
C. Camargo Cancer Center
Fátima Terezinha Frederico – economista 
e usuária da fosfoetanolamina sintética

Crise de Representatividade na Políti-
ca – no ar em 5 de abril
Em meio ao conturbado cenário político 
do Brasil e a toda a agitação que ultra-
passa comissões do Congresso, ganha 
as ruas e chega às mais diversas rodas 
de conversa, nos perguntamos: quem, 
neste momento, de fato, nos repre-
senta? Você se sente representado por 
algum dos 35 partidos políticos ou se 
identifica com um projeto partidário? 
Pesquisa recente do Ibope realizada em 
fevereiro revela que 46% dos brasileiros 
não têm simpatia por nenhum partido. 
Convidados estúdio:
Isabel Lustosa – historiadora e pesquisa-
dora da Fundação Casa de Rui Barbosa
Simon Schwartzman – pesquisador do 
Instituto de Estudos do Trabalho e So-
ciedade no Rio De Janeiro
Pela internet:
Leonardo Avritzer – professor do Depar-
tamento de Ciência Política/UFMG

Sérgio Praça – professor da Escola de 
Ciências Sociais da FGV/RJ

Fanatismo Ideológico – no ar em 12 de 
abril
Você já notou que as discussões nas re-
des sociais vêm se tornando cada vez 
mais comuns? Você já perdeu algum ami-
go nessas plataformas por conta de sua 
posição política? No atual cenário político 
brasileiro, a internet se tornou o principal 
palco de enfrentamentos ideológicos, 
cada vez mais intolerantes e extremistas. 
Isso sem falar em outros temas como re-
ligião, consumo, futebol. Estaria o povo 
brasileiro se tornando um povo fanáti-
co? Analisamos esse comportamento no 
atual quadro sociocultural do País e seus 
possíveis desdobramentos. 
Convidados estúdio:
Marcia Tiburi – filósofa, mestre e douto-
ra em Filosofia 
Pedro Duarte – professor de Filosofia da 
PUC-RJ
Pela internet:
Nathan Fernandes – editor da revista 
Galileu
Jaime Pinsky – historiador

Violação de Direitos Humanos – no ar 
em 19 de abril
Uma pesquisa realizada pela Flacso (Fa-
culdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais), em parceria com o MEC (Minis-
tério da Educação) e OEI (Organização 
dos Estados Interamericanos) em 2015, 

com 6.700 estudantes de escolas pú-
blicas de sete capitais do País, apontou 
que 42% dos alunos já sofreram algum 
tipo de violência. Na semana passada, 
estudantes do Colégio Pedro II, no cam-
pus Humaitá II, afirmam que casos de 
assédios físicos e psicológicos são re-
correntes no local. O grupo fez uma ma-
nifestação e exigiu da Direção da escola 
medidas que revertam esse quadro. A 
pesquisa realizada pela Flacso concluiu 
que “as escolas precisam adotar ações 
que valorizem as diferentes etnias, cul-
turas, povos, orientações sexuais, con-
siderando perspectiva de gênero, entre 
outras, sensíveis a convivências e socia-
bilidade”. Discutimos esses casos, o que 
pode ser feito para combater esse tipo 
de violência, o que pode ser feito den-
tro e fora do ambiente escolar para que 
esse tipo de situações seja cada vez me-
nos recorrente.
Convidados estúdio:
Miriam Guindani – professora da Escola 
de Serviço Social da UFRJ
Maria Antonia Goulart – coordenadora-
-geral do Movimento Down
Pela internet:
Mariana dos Reis Santos – professora 
do Instituto Benjamin Constant – RJ
Thiago Sabatine – técnico da Coordena-
doria de Gestão da Educação Básica da 
Secretaria da Educação do Estado/SP

Limite de Dados Internet Fixa – no ar 
em 26 de abril
As grandes operadoras de telefonia do 

131



País anunciaram uma proposta de limi-
tar o uso da internet fixa, a exemplo do 
que ocorre nos planos de dados do ce-
lular. A medida estabelece que os clien-
tes das companhias terão um limite para 
navegar na web e, caso ultrapassem a 
franquia, poderão ter a velocidade redu-
zida, sendo necessário o pagamento de 
uma taxa extra para continuar usando o 
serviço em sua capacidade máxima. Na 
falta de pagamento do adicional, podem 
ter a internet cortada. Segundo Maria 
Inês Dolci, do Proteste, a cobrança ex-
tra é ilegal. “Ela viola o artigo sétimo do 
Marco Civil da internet, que é ‘o acesso 
à internet é essencial ao exercício da ci-
dadania’, deixando claro que uma ope-
radora de telecomunicações só pode 
interromper o acesso de um cliente à 
internet se ele deixar de pagar a conta”. 
Convidados estúdio:
Weberth Costa – advogado da Proteste
Camilo Caetano – diretor do Instituto Li-
beral de São Paulo
Pela internet:
Fábio Cesnik – presidente da Comissão 
de Direito Autoral e Entretenimento

Dia do Trabalho – no ar em 3 de maio
Recentemente, o IBGE divulgou a taxa 
de desemprego no Brasil: 10,9%. Isso re-
presenta cerca 11 milhões pessoas sem 
carteira assinada. Num país em crise, 
como sair dessa situação? Na semana 
em que se comemora o Dia do Trabalho, 
o Sala Debate faz um histórico sobre a 
evolução do direito do trabalhador bra-
sileiro. O Primeiro de Maio é uma home-
nagem a uma manifestação de milhares 
de empregados da indústria de Chicago, 
nos Estados Unidos, ocorrida em 1886. 
Eles queriam melhores condições de 
trabalho e a redução da jornada diária, 
que na época chegava a inacreditáveis 13 
horas. Mas 130 anos depois, muita coisa 
mudou: no Brasil, por exemplo, só entre 

1995 e 2013, quase 47 mil trabalhadores 
foram resgatados pelas autoridades em 
condições análogas à escravidão. E não 
só na área rural, mas também os que fi-
cam confinados em cubículos nas áreas 
urbanas costurando para grandes grifes.
Convidados estúdio:
Daniela Müller – juíza do trabalho da As-
sociação dos Magistrados do Trabalho
Murilo Rabat – advogado e professor es-
pecialista em direitos trabalhistas 
Pela internet:
Leonardo Sakamoto – conselheiro do 
escritório do alto comissariado da ONU 
Graça Costa – secretária nacional de re-
lações do trabalho da CUT

Judicialização da Internet – no ar em 10 
de maio
Pela segunda vez em poucos meses a 
Justiça brasileira determinou o bloqueio 
do WhatsApp em todo o País. Ao mes-
mo tempo, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga a prática de 
crimes cibernéticos deve votar o relató-
rio final do deputado Esperidião Amin 
(PP-SC) que, entre os sete projetos de 
lei propostos no parecer, abre espaço 
para o bloqueio de aplicativos no caso 
de conduta ilegal. De acordo com o rela-
tório, o bloqueio poderá ocorrer quando 
estiverem esgotadas outras alternativas 
de punição previstas na legislação sem 
que a conduta criminosa do serviço te-
nha cessado. Ou seja, se a proposta for 
aceita, essa situação será recorrente no 
Brasil. Neste programa o Sala Debate 
analisa um novo fenômeno dos tribunais 
brasileiros: a judicialização da internet.
Convidados estúdio:
Abel Gomes – desembargador do Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região (RJ/ES)
Mário Viola – Instituto de Tecnologia e 
Sociedade do Rio de Janeiro (ITS)
Pela internet:
Renata Gil – presidente da Associação 

dos Magistrados do RJ (Amaerj) 
Fernando Yamada – advogado especia-
lista em Direito Digital

Ocupação das Escolas – no ar em 17 de 
maio
O movimento de ocupação das escolas 
começou em novembro de 2015 nas 
escolas de São Paulo em resposta ao 
anúncio da reorganização escolar, pro-
posta pela Secretária de Educação do 
estado. De lá para cá, o movimento ins-
pirou estudantes de todo o País. No Rio 
de Janeiro, mais de 70 escolas perma-
necem ocupadas, com estudantes pe-
dindo melhora na infraestrutura e mais 
verba para educação. Goiás teve pelo 
menos 27 escolas ocupadas entre janei-
ro e fevereiro, e o Ceará teve 10 escolas 
ocupadas na última semana em apoio à 
greve de professores da rede estadual. 
A adesão de diferentes estados e estu-
dantes de diferentes contextos diversi-
ficou a pauta e confirmou a fragmenta-
ção e a horizontalidade do movimento. 
Mesmo em São Paulo, as reivindicações, 
a cara das ocupações e os métodos de 
protesto mudaram. 
Convidados estúdio:
Maria Alice Setubal – presidente do 
Cenpeq e da Fundação Tide Setubal
Eufrásia Maria Souza das Virgens – 
coordenadora de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Defensoria 
Pública do Rio
Pela internet:
Comte Bittencourt – presidente da Co-
missão de Educação da Alerj
Camila Lanes – presidente da União 
Brasileira dos Estudantes Secundaris-
tas (Ubes)

Reforma Ministerial – no ar em 24 de 
maio
A saída da presidente Dilma Rousseff 
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para a entrada do vice Michel Temer foi 
cercada de expectativas em torno do 
novo governo. Uma das principais mu-
danças aguardadas foi confirmada ainda 
nos primeiros dias de governo, uma refor-
ma ministerial que diminuiu de 32 para 23 
ministérios. Algumas pastas foram unifi-
cadas e outras acabaram se tornando se-
cretarias, dentro de ministérios maiores. 
O inchaço da máquina pública já está na 
pauta política nacional há anos, mas ga-
nhou força com a perda de popularidade 
da presidente Dilma. O movimento inicia-
do pelo presidente em exercício pretende 
cortar gastos e equilibrar as finanças do 
governo, com um déficit estimado em R$ 
150 bilhões, de acordo com a nova meta 
fiscal. O objetivo é cortar 4 mil postos co-
missionados (18% de todo o quadro) até o 
final do ano. No entanto, a reforma minis-
terial vem sofrendo diversas críticas, não 
apenas por parte dos que deixaram o go-
verno, mas até mesmo por setores e ato-
res políticos que apoiaram o impedimen-
to da presidente. A ausência de mulheres 
entre os 23 escolhidos foi mal recebida 
pela opinião pública e pela mídia, nacio-
nal e estrangeira. O fato coloca o Brasil 
como único país da América do Sul a não 
contar com mulheres no alto escalão do 
governo. A ausência de negros também 
foi destacada, apesar de mais comum na 
política nacional.
Convidados estúdio:
Ricardo Ismael – doutor em Ciência Polí-
tica e diretor de Ciências Sociais da PU-
C-Rio
Felipe Borba – pós-doutor em Ciência 
Política e professor de Ciência Política 
da Unirio
Pela internet:
Carlos Mills – produtor musical
Gilberto Braga – economista

Tragédia em Mariana – no ar em 7 de 
junho

Uma das maiores tragédias ambientais 
já ocorridas no Brasil acaba de comple-
tar 7 meses. O rompimento da barragem 
de Fundão da empresa Samarco no mu-
nicípio de Mariana destruiu casas, plan-
tações, comércio e vidas. A lama invadiu 
o distrito de Mariana, deixou 19 mortos, 
se espalhou pelo rio Doce e, após per-
correr cerca de 600km, desaguou no 
litoral do Espírito Santo. Sete meses 
depois, a natureza e as comunidades 
atingidas continuam a sofrer com o im-
pacto da tragédia. Entre multas, termos 
de ajustamento de conduta, acordos e 
ações de bloqueio de bens, a minerado-
ra – que está com as operações parali-
sadas desde a tragédia – já luta para o 
retorno parcial de suas atividades. En-
quanto isso, avança no Senado a Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 
65/2012, que derruba o licenciamento 
ambiental para obras. Para especialistas 
a proposta é um retrocesso à legislação 
ambiental no País e representaria um 
risco à sociedade. Como evitar tragédias 
desse porte?
Convidados estúdio:
Eduardo Santos de Oliveira – procura-
dor do MPF de Campos dos Goytacazes 
e membro da força-tarefa montada em 
Mariana para auxiliar na criação do caso 
criminal
Marcos Freitas – professor e coordena-
dor do Instituto Virtual Internacional de 
Mudanças Globais do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de pós-graduação e pes-
quisa de engenharia da Coppe-UFRJ.
Pela internet:
Caetano Manenti – jornalista
Raphaela Lopes – advogada da ONG 
Justiça Global

Cultura do Estupro – no ar em 14 de ju-
nho
O estupro coletivo de uma jovem de 16 
anos no Rio de Janeiro mobilizou o País 

e provocou um debate público sobre 
a chamada “cultura do estupro”. Essa 
expressão surgiu nos anos 1970 e foi 
usada pela primeira vez por feministas 
norte-americanas para indicar como a 
desigualdade social existente entre ho-
mens e mulheres propicia a violência 
contra a mulher. Comentários como “ela 
estava de saia curta”, “ela não deveria ter 
bebido” ou “ela provocou” são caraterís-
ticos da cultura do estupro. Nesse con-
texto, as mulheres acabam se sentindo 
responsáveis e culpadas pela violência 
que sofreram. Tal mecanismo também 
evita que as vítimas denunciem casos 
de violência. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, a 
estimativa é que existam cerca de 500 
mil casos de estupro no Brasil por ano. 
No entanto, apenas 50 mil casos são 
denunciados. Mesmo com a criação de 
delegacias de atendimento à mulher, 
movimentos feministas criticam o aten-
dimento prestado às vítimas. Afinal, que 
armas temos na prática para enfrentar a 
cultura do estupro?
Convidados estúdio:
Ludmila Fontenele Cavalcanti – pro-
fessora da Escola de Serviço Social da 
UFRJ, assistente social e advogada
Schuma Schumaher – pedagoga e auto-
ra do livro Mulheres no Poder e coorde-
nadora da REDEH
Pela internet:
Isabela Moreira – jornalista da revista 
Galileu
Luciana Fernandes – organizadora do 
ato Todas por Elas

Lei Antiterrorismo – no ar em 21 de ju-
nho
Sancionada pela ex-presidente Dilma 
Rousseff em março deste ano, a lei an-
titerrorismo é polêmica quanto ao seu 
conteúdo. A pressão da comunidade 
internacional para a criação de uma le-
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gislação antiterror e a iminência dos Jo-
gos Olímpicos permitiram a aprovação 
do projeto de Lei nº 13.620 em apenas 
seis meses. A rápida tramitação im-
pediu a discussão mais cuidadosa do 
tema e possibilitou a aprovação de um 
texto bastante vago, abrindo brechas 
para interpretação subjetiva por par-
te da justiça. O projeto final enviado à 
presidente Dilma Rousseff sofreu oito 
vetos para ser aprovado. O texto tipifi-
ca o terrorismo como a prática, por um 
ou mais indivíduos, de atos, por razões 
de xenofobia, discriminação ou precon-
ceito de raça, cor, etnia ou religião, com 
a finalidade de provocar terror social ou 
generalizado, expondo a perigo pessoa, 
patrimônio, a paz pública ou a segurança 
pública. Todo o trâmite do texto no Con-
gresso foi marcado pela preocupação de 
que a lei restringisse o direito ao protes-
to no Brasil. O texto final contém uma 
ressalva que visa proteger movimentos 
sociais, sindicatos e manifestações, mas 
criminaliza também os chamados “atos 
preparatórios”, que, segundo especialis-
tas, deixa brechas para arbitrariedades 
na aplicação da lei.
Convidados estúdio:
Sérgio de Oliveira Netto – procurador fe-
deral e professor da Univille-SC
Renata Neder – assessora de Direitos 
Humanos da Anistia Internacional
Pela internet:
Maira Zapater – pesquisadora do Núcleo 
de Estudos Sobre o Crime e a Pena – 
FGV/SP
Jéssica Carvalho Morris – diretora execu-
tiva da ONG Conectas

Dívida dos Estados com a União – no ar 
em 28 de junho
No fim do mês de junho de 2016 o go-
vernador do Rio de Janeiro Francisco 
Dornelles decretou estado de calamida-
de pública devido à crise financeira. Mas 

o estado não é o único com dificuldades. 
Por isso, o Sala Debate traça uma breve 
linha do tempo do endividamento dos 
estados brasileiros, para explicar a arre-
cadação e a redistribuição de impostos 
no País. O programa questiona também 
o aumento avassalador da dívida do iní-
cio dos anos 2000 para agora e discute 
as ações que estão sendo tomadas pelo 
governo interino, além das brigas judi-
ciais entre estados e União. 
Convidados estúdio:
Juliana Inhasz – professora do Insper
Alessandro Paiva – coordenador do cur-
so de Administração do Mackenzie
Pela Internet:
Maria Lucia Fattorelli – coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã
Heleno Torres – advogado tributarista

Combate à Cultura da Intolerância – no 
ar em 12 de julho
Um crescente número de casos de into-
lerância vem sendo percebido em toda 
a sociedade, expressando-se tanto em 
comentários de ódio nas redes sociais 
como em violência. Neste mês de ju-
lho, o caso do estudante Diego Vieira 
Machado, no campus da UFRJ, foi ape-
nas mais um a engrossar as estatísti-
cas. A situação ultrapassa fronteiras, 
com exemplos de intolerância por todo 
o mundo. Também entram na mesma 
categoria a chacina na boate Pulse, em 
Orlando, vitimando dezenas de homos-
sexuais, diversos episódios de xenofobia 
pela Europa e ataques a muçulmanos 
por conta da sua religião. No Brasil, a 
questão se põe em diversos aspectos, 
principalmente com a identificação de 
novas identidades, atravessando ques-
tões como racismo, gênero, religião 
etc. Um dos mais importantes sinais 
desse momento é a polarização cada 
vez maior em todo o mundo no campo 
político, com discursos extremistas do-

minando agendas, tornando a situação 
ainda mais delicada.
Convidados estúdio:
Bruno Cardoso – professor do Departa-
mento de Sociologia da UFRJ
Guilherme Pontes – pesquisador da 
ONG Justiça Global

Escola Sem Partido – no ar em 19 de 
julho 
O movimento Escola Sem Partido foi 
criado em 2004 pelo advogado Miguel 
Nagib, mas ganhou força no início do ano 
passado com a apresentação do Projeto 
de Lei nº 867/2015, de autoria do depu-
tado Izalci (PSDB/DF). O objetivo é incluir 
entre as diretrizes e bases da educação 
nacional o “Programa Escola Sem Par-
tido”. Nele, os professores devem seguir 
cinco orientações sobre como se portar 
em sala de aula, em nome de uma “neu-
tralidade ideológica” no ensino. O proje-
to vem sendo duramente criticado por 
profissionais da educação, enquanto é 
apoiado por setores mais conservadores 
da sociedade. O tema ganhou destaque 
na agenda política e já está com projetos 
sendo desenvolvidos nos planos federal, 
estadual e municipal. Em Alagoas, sob 
o nome de “Escola Livre”, o projeto foi 
aprovado pelos deputados, vetado logo 
na sequência pelo governador, mas ain-
da assim foi publicado no Diário Oficial 
devido à derrubada do veto pelos mes-
mos deputados. A discussão sobre o Es-
cola Sem Partido passa principalmente 
pelo papel que atribuímos às escolas. 
Enquanto os apoiadores defendem que 
a formação moral do cidadão deve ser 
restrita ao âmbito familiar, profissionais 
da educação ressaltam a importância do 
ambiente escolar para ensinar valores 
como diversidade, igualdade e inclusão, 
por exemplo, através do convívio e do 
aprendizado de questões que vão além 
do espaço familiar/privado, entrando 
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no social/público. Até mesmo a consti-
tucionalidade do projeto é debatida por 
advogados, já que em seu artigo 205 a 
Constituição Federal afirma: “A educa-
ção, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incenti-
vada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o tra-
balho”. A tentativa de abolir os direitos 
do professor chega ao extremo na jus-
tificativa do projeto, na qual se afirma 
explicitamente que “não existe liberda-
de de expressão no exercício estrito da 
atividade docente”, ou seja, a proposta 
usurpa dos professores a liberdade de 
expressão, garantida a todos os cida-
dãos brasileiros pela Constituição Fede-
ral (Art. 5º, IX).
Convidados estúdio:
Fernando de Araujo Penna – professor 
da Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal Fluminense
Miguel Naggib – autor do projeto Escola 
Sem Partido
Pela internet:
Mariana dos Reis – professora do Insti-
tuto Benjamin Constant
Braulio Porto de Matos – professor da 
Faculdade de Educação da UnB

Segurança nas Olimpíadas – no ar em 
26 de julho
A prisão de um grupo de brasileiros li-
gados ao Estado Islâmico trouxe um 
novo alerta para a segurança dos Jogos 
Olímpicos. Atualmente, o Rio de Janeiro 
conta com 22 mil agentes da Força Na-
cional de Segurança Pública para segu-
rança das Olimpíadas. Mas, afinal, o Rio 
de Janeiro está preparado para receber 
os Jogos Olímpicos? 
Convidados estúdio:
Newton de Oliveira – professor da Uni-
versidade Mackenzie e um dos respon-

sáveis pelo planejamento da segurança 
do Pan 2007
Paulo Velasco – professor de Relações 
Internacionais da FGV
Pela internet:
Gunther Rudzit – professor de Relações 
Internacionais da Faculdade Rio Branco 
– SP
André Luis Woloszyn – analista de as-
suntos estratégicos 

Programas de Ensino Superior – no ar 
em 2 de agosto
Uma das vitrines da área social da ges-
tão petista, programas de incentivo à 
educação e à profissionalização – como 
Pronatec, ProUni e Fies – não devem 
abrir novas vagas neste ano. Essas são 
algumas das consequências de uma sé-
rie de novas medidas colocadas em prá-
tica pelo Ministério da Educação na ges-
tão do presidente em exercício Michel 
Temer. Em contexto de crise, o corte de 
orçamento para programas de ensino 
superior tem sido a nova estratégia ado-
tada pelo novo governo. 
Convidados estúdio:
Antônio Freitas – pró-reitor da FGV e 
membro do Conselho Nacional de Edu-
cação 
Dilvo Ristoff – ex-reitor da UFSC e 
membro titular do Fórum Nacional de 
Educação pela Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação
Pela internet:
Tabata Amaral de Pontes – cofundadora 
do Movimento Mapa da Educação
Mehanna Mehanna – diretor da Toro In-
vestimentos

A Relação dos Jovens com a Política – 
no ar em 16 de agosto
Nos anos 1980, entidades estudantis 
apoiaram o movimento “Se liga, 16!”, e o 
direito ao voto facultativo para menores 

a partir de 16 anos passou a vigorar na 
Constituição de 1988. Os jovens dese-
javam participar da vida política do País, 
mas essa vontade vem diminuindo. Se-
gundo o TSE, estão aptos a votar nas 
próximas eleições 833.333 jovens de 
16 anos e 1.477.787 de 17 anos. Houve 
crescimento em relação às eleições pre-
sidenciais de 2014, mas as estatísticas 
revelaram uma queda no número de 
jovens eleitores em comparação com o 
pleito municipal de 2012. Naquele ano, 
mais de 2,9 milhões de eleitores de 16 
e 17 puderam votar. Afinal, os brasileiros 
com 16 e 17 anos se interessam por polí-
tica? Eles desejam ir às urnas nas próxi-
mas eleições?
Convidados estúdio:
Fábio Dias – superintendente de Políti-
cas Públicas para Juventude – RJ
Marcela Lisboa – ativista da Casa da Ju-
ventude
Pela internet:
Gretha Leite Maia – professora da Facul-
dade de Direito da UFCE
Suzana Lira – documentarista

Inovação em Sala de Aula – no ar em 30 
de agosto
Uma pesquisa divulgada pela Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico, a OCDE, revelou 
que, em comparação com 64 países, o 
desempenho dos alunos brasileiros em 
matemática, ciências e linguagens dei-
xou muito a desejar. Nosso resultado 
em matemática, por exemplo, só ficou 
à frente dos estudantes da Indonésia. 
Segundo o estudo, temos um milhão 
e setecentos mil alunos com baixo de-
sempenho. A meta do Ministério da 
Educação é alcançar a nota seis, que é a 
média correspondente à de países como 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e 
Suécia, até 2021. O programa mostra-
rá modelos de escolas diferentes, pla-
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taformas tecnológicas e iniciativas que 
buscam o melhor de cada aluno e que 
têm conseguido facilitar a aprendizagem 
e melhorar os resultados. Como tornar 
o aluno protagonista da sua própria edu-
cação? Quais os desafios, os impasses 
encontrados por quem abraçou a difícil 
tarefa de inovar nessa área? 
Convidados estúdio:
Edilene Cristine Morikawa – Coordena-
dora Pedagógica do Projeto Âncora
Ana Penido – diretora do Instituto Ins-
pirare
Antônio Neto – diretor do Conselho Na-
cional de Secretários de Educação
Pela internet:
Eduardo Bontempo – cofundador da 
plataforma de ensino Geekie 

Privatizações – no ar em 6 de setembro
As privatizações estão na agenda do 
governo brasileiro, que avança com o 
chamado programa de parceria e inves-
timentos. Além das empresas no âmbito 
federal, os estados também seguem na 
mesma direção: o governo de São Paulo 
cogita criar uma agência reguladora para 
gerenciar os sistemas do metrô e a com-
panhia paulista de trens metropolitanos. 
O Rio de Janeiro também aumenta a par-
ticipação privada na distribuição de água 
e nos serviços de esgoto e saneamento 
básico. O processo de privatizações bra-
sileiro se intensificou no fim da década 
de 1990. Em alguns casos, a venda das 
empresas estatais era a alternativa para 
a continuidade da prestação dos servi-
ços, com os quais o Estado não podia 

mais arcar. O que deu certo e o que 
precisa ser revisto nesse processo de 
privatizações que está sendo retomado 
com maior intensidade agora? Quais os 
caminhos da privatização nos diferentes 
setores? Qual o impacto econômico e 
social desse projeto político?
Convidados estúdio:
Eneuton Pessoa – professor de Econo-
mia Social da Universidade Estadual de 
Campinas
Ronaldo Fiani – professor do Instituto 
de Economia da UFRJ
Pela internet:
Ronny Nunes – advogado

Economia Colaborativa – no ar em 13 
de setembro
Você sabe o que quer dizer Economia 
Compartilhada? Embora o termo ain-
da não seja largamente conhecido, boa 
parte da população já faz parte desse 
novo conceito. Se você já usou o Uber, 
por exemplo, já conheceu um dos mais 
populares serviços desse novo modelo 
econômico. O Uber apresenta motoris-
tas a usuários que desejam fazer um 
determinado trajeto de carro e fica com 
20% do dinheiro cobrado pelo dono do 
veículo. Mas outros setores também co-
meçam a apostar nos serviços de com-
partilhamento. No já famoso site Airbnb, 
é possível alugar um quarto, uma casa 
ou mesmo um castelo; no Bliive, você 
usa seu tempo livre para dar aula sobre 
um assunto que domina e, em troca, re-
cebe aulas sobre um tema que é do seu 
interesse; no ParkingAki, você pode alu-

gar sua vaga de estacionamento caso 
não tenha carro em casa, no DogHero 
você recebe por cuidar de animais do-
mésticos enquanto seus donos viajam. 
São muitos os exemplos de novos mo-
delos de economia compartilhada. Mas, 
afinal, quais as vantagens e desvanta-
gens desse novo modelo de negócio? 
Como isso impacta na economia?
Convidados estúdio:
José Mauro Nunes – vice-diretor do Ins-
tituto Multidisciplinar de Formação Hu-
mana com Tecnologias e professor da 
FGV – RJ
Gill Giardelli – professor de Cultura Digi-
tal na ESPM-SP
Pela internet:
Carolina Haro – sócia diretora da MAPIE 
Consultoria
Flávia Matos – gerente de políticas go-
vernamentais do Airbnb 

Reforma Trabalhista – no ar em 20 de 
setembro 
A Consolidação das Leis do Trabalho foi 
criada em 1943 pelo presidente Getúlio 
Vargas e desde então vem sendo alvo 
constante de ataques por parte de se-
tores empresariais. Vista como excessi-
vamente burocratizada, a CLT hoje é cri-
ticada devido aos avanços tecnológicos 
e da sociedade que não foram acompa-
nhados pelo conjunto de leis. Os três úl-
timos governos (Dilma, Lula e FHC) ten-
taram emplacar alterações trabalhistas, 
mas não tiveram sucesso, principalmen-
te por causa da pressão das centrais sin-
dicais. O presidente Temer, no entanto, 
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se mostra disposto a comprar a briga em 
nome de mudanças na CLT. A revisão 
das leis trabalhistas proposta por Temer 
é o tema deste Sala Debate.
Convidados estúdio:
Luiz Guilherme Migliora – professor e 
sócio do Veirano Advogados
Fábio Soares – juiz do trabalho
Pela internet:
Lais Almeida – advogada trabalhista
Magda Biavaschi – Fórum em Defesa 
dos Direitos dos Trabalhadores Amea-
çados pela Terceirização 

Reforma do Ensino Médio – no ar em 27 
de setembro
O governo federal publicou no dia 22 
de setembro o texto da medida provi-
sória sobre a reforma do Ensino Médio. 
A MP terá de ser aprovada em até 120 
dias pela Câmara e pelo Senado, caso 
contrário, perderá o efeito. Apesar das 
negativas do governo, o dispositivo dá 
margem para a retirada do currículo de 
matérias como artes, educação física, 
filosofia e sociologia. O MEC considera 
que os demais conteúdos das 13 disci-
plinas do Ensino Médio estarão contem-
plados dentro do conteúdo obrigatório 
que será definido pela Base Nacional 
Comum Curricular, que deve ser con-
cluída em 2017. A medida provisória de-
termina que, progressivamente, as esco-
las aumentem suas cargas horárias até 
oferecer 7 horas por dia de aula. 
Convidados estúdio:
Ney Mello – professor do Colégio de 
Aplicação da Uerj
Carla Monnerat – presidente da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação do Rio de Janeiro
Pela internet:
Renan Ferreirinha Carneiro – Movimento 
Mapa Educação
Antonio Neto – diretor do Conselho Na-
cional de Secretários de Educação

Envelhecimento e Previdência Social – 
no ar em 11 de outubro
A expectativa de vida da população bra-
sileira vem aumentando nas últimas 
décadas, causando impacto em setores 
como a Saúde e a Previdência Social. 
Estamos caminhando para um perfil 
demográfico semelhante ao de países 
desenvolvidos, onde o percentual de 
idosos na população total ultrapassa 
15%, como é o caso de França, Inglaterra 
e Canadá, por exemplo. O Sala Debate 
discute as principais consequências do 
envelhecimento da população para as 
políticas públicas e, também, a relação 
entre essa virada na pirâmide etária do 
País e as discussões em curso na refor-
ma da Previdência. 
Convidados estúdio:
Sandra Rabello de Frias – membro do 
Conselho Nacional de Defesa dos Direi-
tos do Idoso
Ana Amélia Camarano – pesquisadora 
da Diretoria de Estudos e Políticas So-
ciais do Ipea e professora da Fundação 
Getúlio Vargas
Pela internet:
Neide Miriam Monteiro Gomes – apo-
sentada
Paulo Tafner – economista e especialis-
ta do Instituto Millenium 

Jovens das Periferias e Políticas Públi-
cas – no ar em 18 de outubro
Em 2013 eles estavam nas ruas lutando 
por uma série de reivindicações que iam 
muito além dos vinte centavos da pas-
sagem de ônibus. No verão de 2014 eles 
ocuparam os shoppings de São Paulo 
e revelaram a falta de opções de lazer 
nas periferias das grandes cidades. Ano 
passado foi a vez de ocupar as escolas 
públicas e mostrar que eles querem par-
ticipar das decisões na educação. Esta-
mos falando dos jovens de 15 a 29 anos 
do nosso país, que hoje representam 

um quarto da população. Desse total, 
quase 30% vêm de famílias com renda 
per capita de até meio salário mínimo e 
84% vivem em regiões urbanas, segundo 
o IBGE. Muitos moram nas periferias e 
convivem diariamente com a violência 
e a ausência do poder público nas áreas 
de saúde, educação e assistência social. 
Diante desse cenário nada favorável, 
como é possível garantir a esses jovens 
o acesso aos direitos básicos? O Sala 
Debate discute essa e outras questões 
ligadas às políticas voltadas para a ju-
ventude e apresenta algumas práticas 
que têm sido implementadas Brasil afo-
ra. 
Convidados estúdio:
Fernanda Fragoso Zanelli – gestora de 
programas sociais na Fundação Itaú So-
cial
Regina Novaes – antropóloga da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro e pes-
quisadora do CNPq
Pela internet:
Paulo Rogério – consultor da Berkman 
Klein Center/Harvard
Emanoela Tomaz – jovem aprendiz

Abstenção nas Eleições Municipais – no 
ar em 25 de outubro
No primeiro turno das eleições munici-
pais de 2016 foi registrada uma média de 
7% de votos brancos e nulos, e a quan-
tidade de abstenções girou em torno de 
15% do eleitorado. Não é de hoje que os 
brasileiros resolvem se manifestar anu-
lando seus votos. Em 2012, por exem-
plo, tivemos um aumento considerável 
desses números, e o mesmo se repetiu 
no primeiro turno de 2016. No Rio de Ja-
neiro e em São Paulo, os dois maiores 
colégios eleitorais do Brasil, a soma dos 
votos brancos, nulos e das abstenções 
supera a quantidade de votos recebidos 
pelos candidatos que ficaram em pri-
meiro lugar. Vale lembrar que o descon-
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tentamento do brasileiro com a política 
ganhou força a partir das manifestações 
que tomaram as ruas a partir de 2013, e 
as recentes prisões de políticos aumen-
tam ainda mais a descrença do eleitor 
com os candidatos em disputa. O episó-
dio do recente processo de impeachment 
também é um marco histórico e reforça 
a teoria de que falta representatividade 
política no País hoje. O Sala Debate quer 
saber que recados têm sido dados pelos 
eleitores que anularam seus votos ou de-
sistiram de votar. E discutimos também 
quais mudanças precisam ser feitas em 
nosso sistema político-eleitoral. 
Convidados estúdio:
Geraldo Tadeu Monteiro – cientista polí-
tico e professor da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj)
Guilherme Simões Reis – professor de 
Ciência Política da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
Pela internet:
Alberto Rollo – especialista em Direito 
Eleitoral
Bruno Souza da Silva – cientista político 
da consultoria Arkos 

PEC do Teto dos Gastos e Ajuste Fiscal 
– no ar em 1º de novembro
A Câmara dos Deputados aprovou em 
segundo turno o projeto de emenda 
à Constituição 241, conhecida, entre 
outros nomes, como PEC do teto dos 
gastos. Ela limita as despesas públicas 
durante vinte anos com o objetivo de 
evitar que os gastos cresçam mais que 
a inflação a partir de 2017. A PEC 241 foi 
aprovada por ampla maioria na Câmara 
nos dois turnos e agora segue para vota-
ção no Senado, inclusive tendo o núme-
ro alterado para PEC 55. A proposta em 
curso tem relação direta com o desequi-
líbrio fiscal observado nos últimos três 
anos, quando o governo federal passou 
a gastar muito mais do que arrecada-

va. O rombo nas contas do governo em 
2016 deve chegar a 170 bilhões de reais. 
Apesar da aprovação entre deputados 
e da reação positiva do mercado – que 
vê na proposta um sinal claro de que o 
governo quer ajustar as contas-, a PEC 
do teto dos gastos tem recebido críticas 
de diversos setores da sociedade, que 
não veem com bons olhos a limitação de 
recursos para áreas estratégicas como 
saúde, educação e assistência social. 
Será que o único remédio para a crise 
que o País atravessa é esse mesmo? De 
que modo a criação de um teto para os 
gastos afetará os serviços públicos? Por 
que criar uma emenda à Constituição se 
já temos uma lei de responsabilidade fis-
cal em vigor desde 2000?
Convidados estúdio:
Denise Lobato Gentil – professora do 
Instituto de Economia da UFRJ
Alexandre Espírito Santo – professor do 
Ibmec/RJ e economista da Órama Inves-
timentos
Pela internet:
Antonio Barros – presidente do Obser-
vatório Social de Brasília
Diego Werneck – professor da FGV Di-
reito Rio

A Petrobras e o Futuro do Pré-Sal – no 
ar em 8 de novembro
O plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou em outubro o projeto de lei que 
retira a obrigatoriedade de participação 
da Petrobras na exploração do petróleo 
do pré-sal. O texto altera a Lei nº 12.351, 
de 2010, para que a Petrobras tenha a 
opção, e não mais a obrigação, de atuar 
como operadora dos campos de explora-
ção em alto-mar. Hoje, a lei que estabele-
ce o regime de partilha do pré-sal indica 
que a exploração deverá contar com pelo 
menos 30% de participação da Petrobras. 
Com o argumento de que a empresa não 
tem mais condições de arcar com esses 

custos, o projeto torna facultativa a de-
cisão de participar dos consórcios de ex-
ploração. Os deputados que se opõem 
ao projeto alegam que ele trará enormes 
prejuízos à Petrobras e à União. Segun-
do os parlamentares, apenas no campo 
de Libra a perda chegaria a 246 bilhões 
de reais se a petroleira estatal não for a 
operadora. Além disso, como parte dos 
royalties do petróleo é destinada, por lei, 
à formação do fundo social que atende a 
saúde e educação públicas, os opositores 
do projeto alegam que esses dois setores 
perderiam cerca de 50 bilhões de reais. 
O Sala Debate vai discutir o futuro do 
mercado de petróleo brasileiro. O setor 
chegou a ser responsável por 13% do PIB 
nacional, em 2014, e foi um dos mais afe-
tados pela crise econômica e política que 
tomou conta do País. Diversos analistas 
afirmam que a queda de 3,8% do PIB no 
ano passado tem relação direta com a cri-
se da Petrobras e da cadeia de petróleo 
e gás no Brasil. Como fazer a empresa 
sair desse quadro negativo e impulsionar 
investimentos? A entrada de mais capital 
estrangeiro seria positiva para os negó-
cios da Petrobras? 
Convidados estúdio:
Maria Beatriz de Albuquerque David – 
professora das faculdades de Direito e 
Economia da Uerj
Alfredo Renault – professor do Depar-
tamento de Economia da PUC-Rio e 
assessor da Organização Nacional da 
Indústria do Petróleo (Onip)
Pela internet:
Alcebíades Sabino – prefeito de Rio das 
Ostras/RJ
Paulo César Ribeiro Lima – consultor le-
gislativo da Câmara dos Deputados

Eleições Americanas e Relações com 
América Latina – no ar em 15 de no-
vembro
Contrariando expectativas para o pleito 
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presidencial norte-americano de 2016, 
o empresário bilionário e candidato pelo 
Partido Republicano Donald Trump ven-
ceu a ex-primeira dama e ex-secretária 
de Estado Hillary Clinton, do Partido 
Democrata. Após uma campanha reple-
ta de ataques pessoais de ambos os la-
dos e propostas mirabolantes de Trump, 
o resultado surpreendeu os mercados 
e a própria população norte-americana, 
que inclusive saiu às ruas em algumas 
cidades para protestar contra essa ines-
perada vitória. Analistas temem o “efeito 
Trump” na economia, já que suas pro-
postas incluem a revisão dos acordos 
comerciais e a repatriação de empresas 
que hoje produzem mais barato na Chi-
na. Mas como essas e outras propostas 
do azarão nas eleições podem afetar a 
América Latina e, mais especialmente, o 
Brasil? O Sala Debate discute com es-
pecialistas o futuro mandato de Donald 
Trump e seus efeitos na política e na 
economia da região. 
Convidados estúdio:
Rubens Penha Cysne – professor da Es-
cola Brasileira de Economia e Finanças, 
da FGV
Paulo Wrobel – professor do Instituto de 
Relações Internacionais da PUC-Rio
Pela internet:
Fernando Andrade – jornalista
Marcus Vinicius Ribeiro – representante 
do Grupo Prisa

O Presente e o Futuro da Educação 
Superior no Brasil – no ar em 22 de no-
vembro
O número de novos alunos no ensino 
superior tanto na rede pública quanto na 
rede privada caiu, segundo o Censo da 
Educação Superior do ano de 2015, rea-
lizado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Desde 2005 o setor apresentava 
uma considerável expansão, com a am-

pliação da rede federal, a criação do pro-
grama Universidade para Todos (Prouni) e 
o aumento do crédito estudantil por meio 
do Fies. O Censo da Educação Superior 
revelou também que o número de alu-
nos na modalidade a distância continua 
crescendo, atingindo quase 1,4 milhão de 
matrículas em 2015, o que já representa 
uma participação de 17,4% do total de 
matriculados na educação superior. Os 
cursos de licenciatura lideram em cursos 
a distância, somando 40,5% do total. De 
fato, a tecnologia desenvolvida nas últi-
mas décadas acelera algumas mudanças 
na forma de aprender e de ensinar, o que 
leva a discussões sobre a necessidade 
de aulas presenciais e também sobre os 
modelos pedagógicos empregados na 
formação para o mundo do trabalho e da 
pesquisa científica. Alguns especialistas 
apostam em uma sala de aula cada vez 
mais vazia, com sua necessidade restrita 
a situações especiais. Por outro lado, a 
possibilidade do ensino a distância alcan-
ça um número muito maior de pessoas, 
que muitas vezes têm resultados iguais 
ou superiores em relação aos alunos pre-
senciais. O Sala Debate discute sobre o 
presente e o futuro da educação superior 
no País, trazendo para o centro dessa 
conversa as possibilidades abertas pelo 
avanço tecnológico e pelas novas neces-
sidades de estudantes, do mercado de 
trabalho e das próprias universidades. 
Convidados estúdio:
Wladymir Soares de Brito – diretor-geral 
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio
José Rodrigues de Farias Filho – pró-rei-
tor de graduação da Universidade Fede-
ral Fluminense
Pela internet:
Carlos Cezar Lenuzza – diretor de Edu-
cação a Distância da Capes
Cleverson Pereira de Almeida – presi-
dente do Fórum Nacional de Pró-Reito-
res de Graduação

Agronegócio e Agricultura Familiar no 
Brasil – no ar em 29 de novembro
A proposta de déficit orçamentário de 
139 bilhões de reais do presidente Mi-
chel Temer para 2017 estabelece uma 
redução expressiva de verbas para im-
portantes programas que beneficiam 
a reforma agrária. Se essa proposta de 
orçamento for aprovada, os programas 
direcionados à agricultura familiar terão 
uma diminuição de cerca de 50% de re-
cursos. Entre eles está o Programa de 
Aquisição de Alimentos, ação que com-
pra alimentos de agricultores familiares 
para distribuição a pessoas de baixa 
renda. Pela proposta, o número de fa-
mílias atendidas também deve cair pela 
metade. Vale lembrar que a agricultu-
ra familiar é fundamental para o País e 
produz, por exemplo, 70% do feijão, 60% 
da produção de leite e metade da avicul-
tura. Hoje ela é responsável por 35% de 
nosso Produto Interno Bruto (PIB), que 
é a soma de bens e serviços produzidos 
no País. A agricultura familiar é funda-
mental para o abastecimento do mer-
cado interno e pelo controle da inflação 
de muitos alimentos consumidos pelos 
brasileiros. Enquanto os incentivos para 
esse modelo de produção estão dimi-
nuindo, o setor do agronegócio ganha 
cada vez mais espaço e, apesar da cri-
se econômica, teve aumento de 1,8% na 
produção em 2015. Hoje o agronegócio 
responde por 39% das exportações do 
País e faz com que o Brasil seja o maior 
produtor mundial de café, laranja e car-
ne bovina e o segundo maior de soja. O 
Sala Debate discute com especialistas 
se é possível desenvolver a agricultura 
no Brasil de forma sustentável e com 
responsabilidade social. 
Convidados estúdio:
Antonio Alvarenga – presidente da So-
ciedade Nacional de Agricultura
Paulo de Oliveira Poleze – assessor de 
política agrícola da Confederação Nacio-
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nal dos Trabalhadores na Agricultura
Pela internet:
Luiz Claudio Meirelles – pesquisador da 
Fiocruz e integrante da Abrasco

Política na América Latina – no ar em 6 
de dezembro
A Venezuela já não é membro pleno do 
Mercosul. Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai consideraram encerrado em 1º 
de dezembro de 2016 o prazo que ha-
viam dado a Caracas para adequar suas 
normativas internas às do bloco, um 
compromisso que a Venezuela assumi-
ra em 2012, quando pediu para se tor-
nar membro pleno. A suspensão implica 
a perda de voto, mas não de voz – uma 
situação semelhante à da Bolívia atual-
mente. Em meio a tudo isso, a morte do 
líder cubano Fidel Castro traz mais ele-
mentos para reacender a discussão so-
bre o jogo de forças políticas na América 
Latina e as suas consequências para o 
Brasil.
Convidados estúdio:
Luciana Fernandes Veiga – integrante do 
Centro de Pesquisa em Comportamen-
to Político, Opinião Pública e Eleições na 
América Latina e professora da Unirio
José Luiz Niemeyer – coordenador de 
graduação e pós-graduação em Rela-
ções Internacionais do Ibmec/RJ
Pela internet:
Elianah Jorge – jornalista em Caracas/
Venezuela
Bruno Konder Comparato – professor 
de Ciência Política da Unifesp

Balanço da Economia Brasileira – no ar 
em 13 de dezembro
Nossa economia está enfrentando pela 
primeira vez dois anos seguidos de que-
da no nível de atividade. No ano passa-
do, tivemos uma retração de 3,8%, e a 
projeção para 2016 não é nada anima-

dora: analistas esperam um “tombo” de 
3,22% até o final do ano. Por trás desses 
números negativos estão o aumento do 
desemprego a cada trimestre e a difi-
culdade do brasileiro em consumir pro-
dutos básicos e fazer investimentos de 
longo prazo. O que é preciso fazer para 
sair dessa recessão histórica? Como ge-
rar empregos? Qual a influência da crise 
política que atravessamos sobre os re-
sultados econômicos? A aprovação da 
PEC do teto dos gastos pode solucionar 
todos os problemas da nossa economia? 
Essas são dúvidas de muitos brasileiros 
e é o que discutimos neste Sala Debate, 
com um balanço da economia brasileira 
em 2016 e algumas projeções para 2017. 
Convidados estúdio:
André Nassif – professor de Economia 
na Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e na Fundação Getúlio Vargas do 
Rio de Janeiro;
Ricardo Macedo – coordenador-adjunto 
de economia do Ibmec do Rio de Janeiro
Pela internet:
Antônio da Luz – economista-chefe da 
Farsul
Cristina Helena Pinto de Mello – profes-
sora de Economia da PUC-SP

Balanço da Política em 2016 – no ar em 
20 de dezembro
A determinação do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Luiz Fux para que a 
Câmara dos Deputados vote novamen-
te o pacote anticorrupção sugerido pelo 
Ministério Público – e com amplo apoio 
popular – fez crescer ainda mais o acir-
ramento entre o Legislativo e o Judiciário 
às vésperas do recesso dos dois pode-
res. A crise atinge as relações entre o 
Congresso Nacional e o STF e expõe o 
desequilíbrio entre os poderes em nos-
sa democracia. Este é apenas mais um 
capítulo da turbulência que atinge a po-
lítica brasileira. A crescente polarização 

no País, evidenciada desde a reeleição 
da ex-presidente Dilma Rousseff, em 
2014, vem mobilizando manifestações 
da população nas ruas e também den-
tro das casas, com os chamados “pa-
nelaços”. Diante de tantos fatos, ficam 
as perguntas: como o ano de 2016 será 
contado pelos livros de história? E o que 
podemos esperar na política nacional 
em 2017? 
Convidados estúdio:
Juliano Domingues – doutor em Ciência 
Política e professor da Universidade Ca-
tólica de Pernambuco (Unicap)
Francisco Carlos Teixeira da Silva – pro-
fessor de História Moderna e Contem-
porânea da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ)
Pela internet:
Daniel Vargas – professor da FGV Direito 
Rio

Ficha técnica
Coordenador de Jornalismo e Mídias 
Digitais: José Brito Cunha
Apresentadores e Editores de Conteú-
do: Cristiano Reckziegel, Eliane Benício 
e Larissa Werneck
Produção de Jornalismo: Luciana Souza 
e Márcio Rezende
Estagiários: Nadedja Calado e Bruno 
Viggiano
Operadores de Câmera: Guilherme 
Chagas, Jefferson de Paula e Tiago Oli-
veira
Operador de Áudio: Marco Antonio Pe-
reira 
Diretor de Imagens: Pierre Bayot 
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: 
Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e 
Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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SANFONAS 
NORDESTINAS

TEMAS: identidade cultural; música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

O programa Sanfonas Nordestinas, especial de 
São João, produzido pela UERN TV, é um espaço 
para divulgação da cultura nordestina através de 
um dos mais fortes símbolos da região: a san-
fona. O instrumento gera renda para centenas 
de artistas em todo o Nordeste, sem contar na 
alegria que traz ao povo, pois nas festas onde ela 
está presente, sempre leva multidões, quer seja 
nas pequenas, médias e grandes cidades, quer 
seja nas comunidades rurais. Na série, feita es-
pecialmente para o Canal Futura, o público pode 
conferir um pouco da carreira de quatro sanfo-
neiros da região que seguem a tradição iniciada 
pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga. São tocadores 
que tiveram a inspiração, além de em “seu” Lua, 
em músicos como Dominguinhos e Sivuca. A sé-
rie, também, traz reportagens especiais com per-
sonagens ligados ao mundo da sanfona. Na par-
te musical os programas especiais apresentam 
clássicos instrumentais de autores consagrados. 
Artistas que continuam a inspiram uma grande 
e rica geração de novos sanfoneiros. As canções 
são, sempre, acompanhadas do tradicional trio 
pé de serra, formação característica formada por 
sanfona, triângulo e zabumba. Sem eles a festa 
não é completa.

Sinopses por episódio (4 x 26 minutos):

Programa 1 – no ar em 27 de junho
O primeiro programa da série aborda a importân-
cia que a sanfona tem na vida dos nordestinos. 
Como ela está presente no dia a dia, como in-
fluencia novos músicos, qual a relevância cultu-
ral e porque ainda continua atraindo grande pú-
blico nos shows da região. O sanfoneiro Gianinni 
Alencar é o convidado. Ele nasceu numa cidade 
que tem tradição de sanfoneiros, Olho-d’Água 
do Borges, no interior do Rio Grande do Norte. 

Programa 2 – no ar em 28 de junho
O segundo programa da série, véspera de São 
Pedro, um dos santos do período junino, debate 
o trabalho de jovens sanfoneiros que continuam 
o legado deixado por Luiz Gonzaga e Domingui-
nhos. Rodolfo Lopes é dessa safra e não abre 
mão, em seus shows, de tocar o autêntico forró 
de raízes sertanejas. É natural de Caicó, maior 
cidade do Seridó Potiguar e que tem tradição 
na gastronomia. A carne de sol e o queijo são 
conhecidos em todo o País. São duas iguarias 
muito apreciadas, também, pelos sanfoneiros de 
todo o Nordeste.

Programa 3 – no ar em 29 de junho
Já o terceiro programa da série discute como 
anda o mercado de shows que envolve o forró e, 
consequentemente, a sanfona. Como é o mundo 
dos negócios artísticos, a economia que movi-
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menta no Nordeste, os empregos e a renda gera-
dos. Num mercado tão competitivo, o que fazer 
para continuar atraindo o público e mantendo as 
tradições culturais do ritmo. Nosso convidado é 
o sanfoneiro Diego Araújo, que, além de músico, 
promove festas do gênero com vários artistas.

Programa 4 – no ar em 30 de junho
No último programa da série, a diversidade da 
obra de Luiz Gonzaga é o destaque com um de 
seus maiores seguidores da atualidade: o sanfo-
neiro “Chambinho do Acordeon”, que interpretou, 
em 2012, o ídolo no cinema. No programa o ar-
tista também fala de seu trabalho autoral e de 
como as portas se abriram após a experiência 
com a sétima arte. Um fã clube do Rei do Baião 
também conversa com nossa equipe no progra-
ma que encerra a série.
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SAÚDE EM CENA TEMAS: políticas públicas; saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Vitoriosa é um pequeno município do interior do 
Brasil onde vivem Nando e Martina, moradores 
que vão ter seus caminhos cruzados tendo como 
cenário as lutas do Conselho Municipal de Saú-
de. Saúde em Cena tem 12 episódios e faz parte 
do Curso Nacional de Qualificação de Conselhos 
de Saúde. A série é resultado de uma parceria 
entre Canal Saúde, ENSP, Conselho Nacional de 
Saúde e SGEP/MS.

Sinopses por episódio (12 x 26 minutos):

A Arte do Encontro – no ar em 3 de junho
Lucilene vai à casa de Nando avisá-lo de que ele 
deve assumir seu lugar no Conselho Municipal de 
Saúde. Assim que termina o programa de rádio, 
Martina recebe a notícia: seu filho Nicolas acaba 
de ser atropelado. Ela segue direto para a Unida-
de Básica de Saúde. Lá, Martina conhece Nando, 
que foi levar seu pai, e os dois brigam feio. No 
Conselho, novos conselheiros se apresentam e o 
assunto é o atraso nas obras da UBS. Para sur-
presa de Martina, Nando chega para a reunião.

Eu Me Comprometo! – no ar em 10 de junho
Martina conversa em seu programa de rádio com 
ouvintes que reclamam do atendimento do mé-
dico da Unidade Básica de Saúde. Na Unidade, 
o clima é de confusão e os funcionários têm di-
ficuldade de lidar com a impaciência dos usuá-
rios. Nando é cobrado por vizinho para que tome 
alguma atitude. No Conselho, são combinadas 
ações de divulgação do trabalho da equipe de 

saúde da família. Uma reunião entre a comuni-
dade e a equipe é realizada e parece que as coi-
sas vão começar a se ajeitar.

Pra Onde Vai a Verba? – no ar em 17 de junho
Jeremias ganha na loteria e fica em dúvida de 
como gastar o dinheiro. Na Unidade Básica de 
Saúde, um episódio de preconceito revela o des-
preparo de uma profissional da saúde. O assun-
to desperta polêmica na cidade. Na reunião do 
Conselho de Saúde, Suzana defende a inclusão 
no Plano Municipal de Saúde de um projeto de 
“Formação de Profissionais para Diversidade no 
SUS”. Nando mostra em família que o aprendiza-
do no Conselho já rende frutos. Honorato sofre 
na própria pele o preconceito.

Laços de União – no ar em 24 de junho
Nando e Débora partem para Rio das Nuvens 
para encontrar Duarte e agricultores. Eles vão 
discutir o impacto do uso dos agrotóxicos na 
saúde. Martina recebe um pedido de ajuda de 
sua prima Teresa, que também está em Rio das 
Nuvens com a filha doente. Quando Martina che-
ga, encontra Nando e os dois se estranham. Na 
volta, Wanderley se corta tentando desatolar o 
carro. Nando chega com Duarte e eles levam Te-
resa e a filha para a cidade. Na UBS, mais tarde, 
todos se encontram e as relações começam a 
mudar.

Cada Coisa a Seu Tempo – no ar em 1º de julho
Nininho desmaia em casa e Martina procura 
atendimento. Nando leva Lili gripada na UBS e 
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se depara com a falta de nebulizadores. 
Ele descobre a dificuldade com o for-
necedor. Suzana vai à casa de Martina 
e recomenda um homeopata para Nini-
nho. O secretário de Saúde cobra uma 
solução do representante da empresa 
de nebulizadores. Conselheiros querem 
que Martina se candidate à Presidência 
do Conselho, mas ela está reticente. A 
questão dos nebulizadores é soluciona-
da e Claudinha faz um convite a Nando.

Volta ao Lar – no ar em 8 de julho
Norma é ameaçada pelo seu marido 
Sergio. Ela chega atrasada para a reu-
nião do Conselho e Martina percebe a 
mancha roxa em seu braço. O assunto 
na reunião é a campanha de prevenção 
ao câncer de mama que o Conselho está 
apoiando. Mais tarde, Norma vai à casa 
de Martina pedir ajuda. Norma vai até a 
delegacia e seu marido é intimado. Clau-
dinha vai à casa de Sergio e o convence a 
participar de uma reunião do AA. Norma 
volta para casa e reencontra Sergio.

Nada se Perde, Tudo se Transforma – 
no ar em 15 de julho
A noite romântica de Nando e Débora 
termina mal quando se deparam com 
um verdadeiro lixão a céu aberto. Na 
reunião do Conselho, o assunto vem à 
tona e é articulada uma reunião com o 
secretário de Meio Ambiente. Um muti-
rão é planejado pela Secretaria de Saú-
de e a população também é chamada 
para participar. Na sua associação, Nan-
do também colhe ideias para enfrentar o 
problema e até Jeremias se entusiasma 
para colaborar.

Dias Quentes – no ar em 22 de julho
É tempo de calor e chuva em Vitoriosa. 
Suzana e Norma procuram o secretário 
de Saúde para falar sobre o surto de 
dengue. Na reunião do Conselho, são 
apresentadas as chapas concorrentes 
à Diretoria. Para a Presidência, os can-
didatos são Nando e Suzana. Jorge ga-

rante a contratação de novos agentes 
de saúde. Na reunião para a eleição, os 
candidatos expõem suas propostas. O 
Conselho já tem novo presidente.

A Família Vai Aumentar – no ar em 29 
de julho
Na escola, o enjoo de Larissa, namorada 
de Nicolas, desperta suspeitas. Nando 
tem um papo sério com o rapaz sobre 
a gravidez. Nicolas e Larissa vão para 
casa e contam a novidade para Martina 
e Nininho. Um tempo depois, na reunião 
do Conselho, Martina traz o assunto à 
tona. A necessidade da implantação do 
Programa Saúde na Escola é discutida 
e, para isso, é articulada uma comissão 
intersetorial.

Trabalho em Rede – no ar em 5 de agosto
Nando e Duarte vão conferir o treino 
do time de basquete de Cícero e des-
cobrem um novo jeito para trocar in-
formações sobre saúde entre a comu-
nidade e os municípios vizinhos. A ideia 
de criar uma rede on-line é apresentada 
no Conselho e encontra ótima receptivi-
dade. Em casa, Nando lida com a pou-
ca familiaridade de Seu Jeremias com o 
computador. Cícero anuncia a “Conexão 
Saúde” no programa de rádio de Martina 
e a rede é lançada em um grande evento 
no ginásio municipal.

O Fim e o Começo – no ar em 12 de 
agosto
Dia de inauguração da ampliação da 
Unidade Básica de Saúde do Centro. 
Comunidade e autoridades estão pre-
sentes, e a rádio de Martina faz a cober-
tura. Na casa de Nando, Seu Jeremias cai 
e assusta Lili. Ela liga para Nando, que 
sai correndo do evento. Claudinha dis-
cursa e percebe as primeiras dúvidas da 
população. Nando chega com o pai e fica 
sabendo que o problema era mais sério. 
Na reunião do Conselho, são discutidos 
os desafios que a nova Unidade vai ter 
de enfrentar.

Planejar é Preciso, Viver Não é Preciso 
– no ar em 19 de agosto
Reunião do Conselho para discutir o 
Plano Municipal de Saúde. A ideia é 
partir das decisões da Conferência Mu-
nicipal. Vários assuntos vêm à tona: a 
questão do idoso e o envelhecimento 
saudável; a acessibilidade para quem 
tem limitações motoras; a definição de 
um programa de vacinas; as ações para 
enfrentar a gravidez na adolescência; a 
criação de um banco de leite; o aperfei-
çoamento dos profissionais da saúde. 
Depois de tanto trabalho, Nando é sur-
preendido pelos colegas.
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SERESTEIROS 
DO RIO SÃO 
FRANCISCO

TEMAS: identidade cultural; música; vídeos 
e documentários 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
DURAÇÃO: 73 minutos
No ar em 31 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Vista da perspectiva dos seresteiros, a obra rela-
ta o modo de vida da população ribeirinha do rio 
São Francisco no norte de Minas Gerais e qual 
a influência do Rio no dia a dia dessas pessoas. 
Mostra o quão intrínseca é a relação do Velho 
Chico com a população que o rodeia, inspirando-
-os em suas melodias, composições e poesias, 
até mesmo ajudando-os a superar ou compreen-
der os problemas, tristezas e alegrias que a vida 
trás, além de ser o meio pelo qual as famílias 
buscam seu sustento. Relata também como a 
prática da seresta tem sobrevivido em meio à 
modernização dos parâmetros musicais, quais 
as dificuldades encontradas pelos seresteiros 
nos dias de hoje e como eram feitas as serestas 
e serenatas antigamente.
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Novaes
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SÉRIE VÍDEOS XVI 
PRÊMIO ARTE NA 
ESCOLA CIDADÃ

TEMAS: metodologias em educação; vídeos 
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Esta série de documentários mostra os moti-
vos da relevância educacional da premiação do 
XIV Prêmio Arte na Escola Cidadã e a história de 
professores e seus projetos. O Prêmio Arte na 
Escola Cidadã tem o objetivo de valorizar e reco-
nhecer o professor e seus projetos educativos no 
ensino da arte nas linguagens: artes visuais, dan-
ça, música e teatro. O concurso é aberto a pro-
fessores das redes pública e privada nos níveis 
de ensino: Infantil, Fundamental I, Fundamental 
II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.

Sinopses por episódio (5 x 7 minutos):

Dr. Djalma Ramos e Seu Amor por Riachão – no 
ar em 10 de outubro
A professora Fátima Santana Santos usa a deli-
cadeza para tratar de um tema forte: o racismo. 
Através das músicas de Riachão ela procura des-
pertar a identidade e a autoestima das crianças.

Stop... Motion! Motion! Motion! – no ar em 11 de 
outubro
Kelly Sabino, da Escola de Aplicação da USP, 
mostra o trabalho sobre a percepção das ima-
gens em movimento com crianças do Ensino 
Fundamental I. Ela também destaca o ensino 
das artes como um lugar de resistência à siste-
matização dos processos de educação.

A Expressão do Bairro Funil – no ar em 12 de 
outubro
No Ensino Fundamental II, Joice Idaiane da Silva 
Rychcik fez um trabalho interdisciplinar, traba-
lhando com sons e artes visuais, valorizando o 
bairro da escola e a autoestima dos alunos, que 
passaram a ter outra percepção sobre o bairro.

Oficina de Criação de Canções – no ar em 13 de 
outubro
Leonardo Stefano Masquio, do Instituto Federal 
Colégio Pedro II, trabalha com alunos do Ensino 

Médio de forma inovadora e que vai além da sala 
de aula. O professor, que é artista, vivencia junto 
com os alunos o processo criativo do desenvol-
vimento musical.

Construções Expressivas – no ar em 14 de ou-
tubro
Danilo Baraúna, da Escola de Aplicação da 
UFPA, em Belém/PA, propõe o estudo da lin-
guagem audiovisual através da “desconstru-
ção”. Ele parte da poética dos estudantes para 
que eles se apropriem efetivamente da lingua-
gem artística.
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TURMA DA 
ROBÓTICA TEMAS: metodologias em educação; robótica

PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: SESI Nacional

O programa Turma da Robótica viaja pelas cinco 
regiões do Brasil atrás de alunos e professores 
que são destaques no assunto. Eles comparti-
lham com o espectador suas alegrias em apren-
der e ensinar robótica, mostram como a matéria 
deixa as aulas mais interessantes e comprovam 
que saber montar e programar um robô pode 
mudar a vida de cada um, reforçando sentimen-
tos de trabalho em equipe e de amizade. A série 
foi exibida em 13 episódios de 26 minutos cada. 
Em seguida, os episódios foram divididos em 
três blocos cada e exibidos de maneira indepen-
dente, com 39 episódios de 8 minutos cada. 

Sinopses por episódio (13 x 26 minutos):

Episódio 1 – no ar em 14 de novembro
O episódio vai até São Caetano do Sul para mos-
trar uma equipe que se inspira no rock. Depois, 
parte para Sergipe, onde uma turminha diz como 
a humildade e a dedicação são as chaves para 
o aprendizado. Por fim, na capital federal, uma 
equipe busca, nos ensinamentos dos deuses 
gregos, todo conhecimento necessário para des-
cobrir mais e mais sobre o mundo da robótica.

Episódio 2 – no ar em 21 de novembro
A primeira equipe vem de São José do Rio Pre-
to para mostrar por que seus alunos se definem 
como a “geração da robótica”. No Rio de Janeiro, 
uma turma que leva a sério o trabalho coletivo 
como ferramenta de aprendizado. Já na cidade 

de Novo Hamburgo, um grupo de alunos man-
tém tudo sob controle e, com muita dedicação, 
participa até de competições internacionais.

Episódio 3 – no ar em 28 de novembro
O programa traz uma galerinha de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul, que encontra na robótica 
uma nova forma de aprender. Do Sul, o progra-
ma vai até o interior da Bahia descobrir como a 
robótica está integrada a várias disciplinas de 
uma escola, da matemática às artes. E em São 
Paulo, uma equipe mostra como as dificuldades 
estimulam a cooperação entre os colegas.

Episódio 4 – no ar em 5 de dezembro
Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, a equi-
pe vê como a robótica melhora o rendimento de 
alunos em todas as matérias. No Paraná, um 
projeto da Universidade Estadual de Londrina 
leva a robótica para as escolas públicas da cida-
de. E a jornada termina em Goiânia, onde uma 
equipe se inspira nos super-heróis para desen-
volver seus projetos de robótica. 

Episódio 5 – no ar em 12 de dezembro
Neste episódio, o programa vai até Resende, no 
Rio de Janeiro, ver como a robótica ajuda alunos 
do curso técnico de mecatrônica em seu apren-
dizado. De lá, para Mossoró, no Rio Grande do 
Norte, onde duas equipes da mesma escola 
mostram como a robótica desperta o interesse 
dos alunos. E o programa termina em Ourinhos, 
São Paulo, com uma equipe que desenvolve 
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suas próprias máquinas em sala de aula.

Episódio 6 – no ar em 19 de dezembro
Em Bauru, interior de São Paulo, uma 
equipe se inspira na mitologia da Fênix 
para se renovar e conseguir se destacar 
nos estudos da robótica. Já em Manaus, 
a inspiração para superar os limites vem 
dos gênios Nikola Tesla e Leonardo da 
Vinci. Por fim, em Goiânia, uma equipe 
mostra que errar é uma etapa importan-
te do aprendizado, e eles buscam de so-
luções para os problemas.

Episódio 7 – no ar em 26 de dezembro
Em Natal, Rio Grande do Norte, uma 
galerinha que, entre as aulas de panifi-
cação e robótica, vai mais longe quando 
todos colocam a mão na massa. Em Rio 
Claro, São Paulo, uma escola incentiva o 
estudo da robótica desde cedo e prepara 
os alunos para os desafios. E em Caxias 
do Sul, Rio Grande do Sul, a importância 
do planejamento como forma de se de-
senvolver projetos com sucesso.

Episódio 8 – no ar em 2 de janeiro de 
2017
Uma equipe de Londrina, no Paraná, 
mostra como tentar, mesmo que erran-
do, é importante para o aprendizado da 
robótica. E em Manaus, Amazonas, o 

trabalho voluntário de uma escola junta 
uma galerinha com muita garra e vonta-
de de aprender. Já em Osasco, na Gran-
de São Paulo, a oficina de robótica de 
uma escola reúne alunos de várias ida-
des, e o resultado é uma turma bastante 
comprometida.

Episódio 9 – no ar em 9 de janeiro de 
2017
A história começa em Birigui, São Paulo. 
O interesse dos alunos deu origem a um 
verdadeiro movimento de robótica por 
toda a escola. Já na capital do Rio de Ja-
neiro, a robótica desperta, desde cedo, 
a curiosidade dos alunos pelas ciências. 
E em Natal, Rio Grande do Norte, uma 
escola especializada em tecnologia que 
explora ao máximo o potencial de seus 
alunos.

Episódio 10 – no ar em 16 de janeiro de 
2017
Alunos de uma escola de Brasília, Dis-
trito Federal, encaram a robótica como 
uma batalha divertida e instigante e le-
vam a robótica a escolas públicas da re-
gião. Na capital do Paraná, uma equipe 
se inspira na força do Tiranossauro Rex 
para se dedicar aos estudos de robótica. 
E em Campo Grande, Mato Grosso do 

Sul, uma galera que se reúne nas biblio-
tecas da cidade para aprender robótica.

Episódio 11 – no ar em 23 de janeiro de 
2017
O programa começa em Rio Verde, 
Goiás, onde alunos descobriram uma 
paixão em comum: desmontar eletrodo-
mésticos para entender seu funciona-
mento, e eles levaram esse gosto para 
a robótica. Em Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, uma escola abre caminhos para 
um futuro promissor através da robóti-
ca. E em Rio Claro, São Paulo, uma equi-
pe se inspira em Newton e se diverte ao 
aprender os conceitos de física na prá-
tica.

Episódio 12 – no ar em 30 de janeiro de 
2017
Em Curitiba, Paraná, um curso de ex-
tensão promove a interdisciplinaridade 
entre alunos vários cursos técnicos, e o 
resultado é a melhora no aprendizado. 
Já em Catalão, Goiás, uma equipe mos-
tra como a robótica auxilia no apren-
dizado da física, da matemática e de 
outras matérias. E em São José do Rio 
Preto, São Paulo, alunos constroem 
robôs de quarenta centímetros a dois 
metros de altura.
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Episódio 13 – no ar em 6 de fevereiro de 
2017
Na capital do Amazonas, Manaus, uma 
equipe de guerreiros da robótica enca-
ra os estudos com muita garra e von-
tade de vencer. Já em Curitiba, Paraná, 
alunos enfrentaram a falta de recursos 
com dedicação e se tornaram vencedo-
res. Por fim, em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, uma escola revela que o 
segredo do sucesso está na variedade 
de perfis e talentos. 
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UM PÉ DE QUÊ?
TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar em 2 de junho
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Neste programa falamos de flores. E conhece-
mos mulheres incríveis, fundamentais para o co-
nhecimento botânico, como as ilustradoras Mar-
gareth Mee e Maria Werneck, além da paisagista 
Cecília Beatriz, num belo passeio pela floração 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Desde que surgiram no planeta, há cerca de 130 
milhões de anos, as angiospermas se espalha-
ram pelo mundo numa incrível diversidade de 
tamanhos, formas e cores. Com uma flor excep-
cionalmente bela e delicada, de suave coloração 
cor-de-rosa e que exala um suave odor adocica-
do atraindo pássaros e insetos, a árvore amazô-
nica Jeniparana é um exemplo dessa tão bem-su-
cedida estratégia de sobrevivência: as flores são 
extremamente eficientes tanto em fertilização 
como em produção e dispersão de sementes.

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, Esquen-
ta, além de quadros no Fantástico. 

 

FICHA TÉCNICA
Roteiro e Direção: Estevão Ciavatta
Diretores de Fotografia: Estevão Ciavatta e Fer-
nando Acquarone
Produção Executiva: Susana Campos
Diretor de Produção: Fabio Bruno
Edição: Piu Gomes
Trilha: Berna Ceppas
Videografismo: Chapa Estúdio
Pesquisa: Ana Carolina Oliveira
Imagens Adicionais: Carlos Nascimento
Som Direto: Cristiano Maciel
Figurinista: Claudia Kopke
Maquiagem: Ricardo Tavares
Assistentes de Produção: Renata Carpenter e 
Antônio Arraes
Assistente de Edição: Pedro Mundim
Eletricista: Cesar
Assistente de Elétrica: Raimundo
Correção de Cor: Pedro Conforti
Mixagem: Leo Moreira
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Imagens de Arquivo:
Antônio Werneck
Biblioteca Barbosa Rodrigues
Claus Meyer / Tyba
Ione Figueiredo
João Quental
Jornal do Brasil
Kew Garden
Leila Fischer
Malena Barreto
National Geographic
Paula Medeiros
Paulo Ormindo
Sítio Burle Marx
Tony Morrison
Tribo Paresi – Tangará da Serra/MT
Trechos do filme Margaret Mee e a Flor da Lua, 
gentilmente cedidos pela Produtora Eh! Filmes
 
Agradecimentos:
Eh! Filmes e a diretora Malu de Martino

Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Samyra Crespo
Claudison Rodrigues
Assessoria de Comunicação do JBRJ
Associação de Amigos do JBRJ
Ricardo Matheus
Museu do Meio Ambiente
Renato Pizarro
Exposição “Mata Atlântica – Ciência e Arte”
Beatriz Scarabotollo da Hollos Consultoria
Glória Afflalo

CANAL FUTURA
Coordenação de Núcleo: Tatiana Milanez
Coordenação de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: André Libonati
Produtores Assistentes: Marília Cruz e Juliana 
Oliveira
Gerente de Conteúdo: Débora Garcia
Gerente de Programação: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo 

152



VIVER CIÊNCIA
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

O programa busca aproximar o conhecimento 
científico da vida cotidiana por meio de entrevis-
tas com pesquisadores sobre pesquisas desen-
volvidas na Universidade Federal de Goiás (UFG) 
e o impacto destas na sociedade.

APRESENTADOR: Divino Rufino é jornalista, 
roteirista e apresentador. Começou a carreira 
como modelo, atuando em comerciais de TV. Foi 
repórter da Rádio FMU, de Natal/RN, e apresen-
tador do programa Tela Rural, da TV Brasil.

Sinopses por episódio (10 x 26 minutos):

Linguística Histórica – no ar em 3 de agosto
Mutável, a língua sempre passou por diversas al-
terações para se adaptar às necessidades de seus 
empregadores. Levando em consideração as di-
versas mudanças infligidas ao nosso vocabulário, 
surge a área de pesquisa denominada “Linguística 
Histórica”, que busca conhecer os processos his-
tóricos que levam ao desenvolvimento da língua 
e consequentemente às suas mudanças. Convi-
dados: Dra. Maria Helena de Paula (pesquisadora 
e prof. UFG Catalão) e Dra. Vanessa Regina Xavier 
(pesquisadora e prof. UFG Jataí)

Fragmentação de Habitats do Cerrado – no ar 
em 10 de agosto
Estamos passando por uma crise de biodiversi-
dade acarretada principalmente pelas grandes 
alterações causadas pelo ser humano no meio 
ambiente. Segundo maior bioma da América do 
Sul e do Brasil em extensão, o Cerrado vem so-
frendo há anos com a fragmentação dos seus ter-

ritórios pela expansão dos espaços da agricultura 
e da agropecuária. Convidados: Prof. Dr. Paulo de 
Marco Júnior (UFG) e Prof. Dr. Daniel de Brito (UFG)

Testes Rápidos – no ar em 17 de agosto
Os testes para diagnósticos clínicos no Brasil são 
considerados, de maneira geral, demorados e de 
alto custo. Técnicas analíticas que fazem uso de 
espectrometria, reações enzimáticas e equipa-
mentos de alto custo são envolvidos num pro-
cesso que pode durar até mesmo semanas para 
a obtenção de um resultado. Pesquisas para o 
desenvolvimento de processos que levem me-
nos tempo para a obtenção desses resultados 
vêm sendo desenvolvidas no Brasil. Convidados: 
Dr. Wendell Coltro (prof. UFG e coord. GME/UFG) 
e Karoliny Almeida (pesquisadora GME/UFG)

Internacionalização de Empresas Goianas – no 
ar em 24 de agosto
Goiás se destaca pela sua grande participação 
em diversos setores produtivos do País e ultima-
mente também vem aumentando o seu desta-
que no mercado internacional. Porém, a partici-
pação de empresas do estado ainda é pequena 
em outros países devido principalmente à falta 
de políticas públicas que auxiliem na internacio-
nalização dessas empresas. Convidados: Andrea 
Freire Lucena (coord. Ciências Econômicas/UFG)

Regime Militar no Brasil – no ar em 31 de agosto
Com início em 1º de abril de 1964, o regime militar 
perdurou no Brasil até o dia 15 de março de 1985, 
caracterizado pelo desrespeito aos direitos cons-
titucionais, autoritarismo, perseguição aos opo-
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sitores e principalmente pela censura. O 
regime foi instaurado graças a manobras 
realizadas pelo bloco conservador do 
País, que via com pessimismo o avanço 
das políticas do presidente João Goulart 
que concedia mais poder aos estudantes, 
aos trabalhadores e a grupos fragilizados 
em geral. Convidados: Noé Freire Sandes 
(doutor em História Social e prof. UFG) e 
Mayara Paiva de Souza (doutoranda em 
História) 

Tuberculose – no ar em 7 de setembro
A tuberculose, que se trata de uma in-
fecção causada a partir de um vírus que 
é transportado através das vias aéreas, 
mata cerca de 5 mil brasileiros por ano. 
No entanto, na última década, a incidên-
cia de novos casos de tuberculose caiu 
mais de 21% e a taxa de mortalidade 
causada pela doença caiu outros 20%. 
Os números são animadores, porém o 
número de infecções e de mortes ainda 
é passível de diminuição. Por isso pes-
quisas vêm sendo desenvolvidas na área 
da Saúde para o desenvolvimento de 
técnicas mais efetivas quando se trata 
da prevenção, do diagnóstico e do tra-
tamento da doença. Convidados: Dra. 
Ana Paula Junqueira Kipnis (pesquisado-
ra UFG) e Dr. André Kipnis (pesquisador 
UFG)

Controle de Pragas – no ar em 14 de se-
tembro
A agricultura é uma das mais importan-
tes bases da economia brasileira, mas 
acaba por ter o seu rendimento prejudi-
cado pelo ataque de pragas. Em busca da 
diminuição desses prejuízos, produtores 
utilizam os agroquímicos, produtos que 
em teoria seriam capazes de acabar com 
essas pragas. O problema é que esses 
produtos são nocivos ao meio ambiente, 
encarecem a produção, podem causar 
problemas à saúde humana e nem mes-
mo são totalmente eficazes, tornando 
urgente o desenvolvimento de novas 

e mais eficazes soluções. Convidados: 
Dra. Cecília Czepak (pesquisadora UFG) e 
Rossana Serrato (assessora Agrodefesa)

Concreto e Materiais de Construção 
Civil – no ar em 21 de setembro
O concreto, que é o material mais utiliza-
do na construção civil e o segundo mais 
usado pelos seres humanos, se torna 
alvo de pesquisas que buscam a obten-
ção de um material mais duradouro, ba-
rato e que não cause tantos impactos ao 
meio ambiente. Convidados: Oswaldo 
Cascudo (pesquisador UFG) e Dra. Hele-
na Carasek (pesquisadora UFG) 

Design e Mídias interativas – no ar em 
28 de setembro
Você já parou para pensar com quantas 
telas interage durante o dia? Esses pro-
dutos se tornaram essenciais no nosso 
cotidiano e, apesar de parecerem comuns 
e simples, eles são desenvolvidos a par-
tir de uma análise minuciosa de nossas 
tarefas cotidianas, para que assim consi-
gam nos ajudar na nossa comunicação e 
na realização dessas diversas atividades. 
Convidados: Cleomar Rocha (doutor em 
Comunicação e Cultura Contemporânea 
e prof. UFG) e Wagner Bandeira (mestre 
em Design e prof. UFG). Reportagens: 
Conceito de design e campo de atuação 
do designer (Dr. Márcio Rocha – coorde-
nador de Design Gráfico UFG); como são 
desenvolvidos os softwares de mídia in-
terativa (Hugo Nascimento – INF/UFG); 
MediaLab

Farmacogenética – no ar em 5 de ou-
tubro
Às vezes o remédio usado para o tra-
tamento de determinada doença pode 
causar diferentes reações em pacientes 
distintos. Várias características do pa-
ciente podem levar a essa discordância 
de efeitos, como a idade, a massa cor-
poral e o sexo. A farmacogenética é uma 
ciência que se propõe a determinar qual 

o melhor tratamento para cada paciente 
a partir do estudo de suas característi-
cas. Convidados: Dra. Elisângela Lacer-
da (Dra. em Genética e Bioquímica, pesq. 
e prof. do departamento de Genética da 
UFG, pres. da Sociedade Brasileira de 
Genética – Região Centro-Oeste). Re-
portagens: Uso inadequado de medica-
mentos (Dr. Paulo Cesar Ghedini), Uso 
da farmacogenética no tratamento da 
leucemia (Ma. Danielle Leão) e Laborató-
rio de Genética Molecular e Citogenética 
da UFG (Dra. Rosângela Hatori Rocha)

FICHA TÉCNICA
Direção: Vanessa Bandeira
Produção: Aline Leão
Apresentação e Roteiro: Divino Rufino
Distribuição: Universidade Federal de 
Goiás

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Licenciamento 
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista de Aquisição: Anne Germano
Analista de Licenciamento: Olívia Gratz
Estagiárias: Julia Bittencourt, Júlia Car-
valho e Thaís Duarte
Editor de Imagem: Fabiano Aragão
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: 
Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e 
Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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ALIMENTE-SE BEM –  
A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS
Série de 11 interprogramas que apresenta, de modo bem-hu-
morado, aspectos pitorescos sobre a história e o valor nutri-
cional dos alimentos, encaminhando o telespectador para a 
busca de receitas do Sesi no site da série e do Sesi.

TEMAS: culinário e nutrição; história
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 22 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIRO: SESI-SP

11 peças com 2 minutos:

Milho 
Ele ganhou em muitas culturas o status de divindade e até 
hoje tem enorme importância econômica. O milho começa 
sua história nas civilizações antigas da América Central e es-
palha-se pelo planeta com seus diversos tipos já bem diferen-
tes de sua espécie ancestral. Veja só, os Maias acreditavam 
que seus antepassados eram feitos de massa de milho! Essas 
e outras histórias nos levam a entender de perto este podero-
so e mítico protagonista dourado. 

Hortelã
Erva de perfume e sabor refrescante, impossível não sorrir 
ao falar dela. Cultivada há tanto, mas tanto tempo, que sua 
origem se perdeu no tempo. Mas suas fascinantes histórias 
continuam rompendo fronteiras e aguçando a imaginação. 
Com propriedades antissépticas, afrodisíacas e estimulantes 
ao espírito, a hortelã neste episódio revela o que a torna ainda 
mais deliciosa e inspiradora.

Batata Inglesa
A trajetória desta protagonista, diferente do seu nome popu-
lar, começa na Cordilheira dos Andes, e muitas de suas lendas 
respiram ares andinos. Figurinha fácil nas cerâmicas pré-co-
lombianas e legume de fácil adaptação, ela ficou conhecida 
por combater grandes fomes no planeta. O nome batata in-
glesa? Esta e outras histórias aguçam seus sentidos neste 
superepisódio!

Laranja
De acordo com os gregos, havia uma única laranjeira no início 
do mundo vigiada por um dragão. A laranja é a combinação 
perfeita do doce com o cítrico, e antigamente a fruta era con-
siderada exótica. Em diferentes partes do mundo ela inspira a 
inocência, a fertilidade e um casamento feliz! Suas historinhas 
encantam, assim como o sabor de seus gominhos.

Alecrim
Usado como condimento, incenso e para aquecer o coração. 
Antigos egípcios o consideravam sagrado demais para ser co-
mido. Verdade ou não, esta perfumada erva é rodeada de histó-
rias românticas que dariam um filme! Neste episódio você fica 
inebriado pelos dons da erva conhecida como orvalho do mar.

Café
Polêmico e idolatrado, o café tem uma história longa para 
contar. De um monopólio asiático para um produto colonial 
europeu, ele estimula tanto o lado místico quanto a economia 
mundial. Contam que os sufis africanos o bebiam em seus ri-
tuais para acessar o lado divino, e há lendas que atribuem a 
sua origem ao arcanjo Gabriel. Neste episódio, mais histórias 
como estas encantam e ativam um outro lado da imaginação.

Trigo
Ele é o primeiro alimento cultivado pelo homem e marca o 
nascimento da agricultura. Já imaginou a quantidade de histó-
rias e lendas que envolvem este protagonista? Na Bíblia ele é 
considerado como alimento ao espírito, e no Alcorão há uma 
passagem que diz que dentre as coisas vindas do Paraíso es-
tava o trigo. Neste episódio, embarcamos nas lindas passa-
gens deste grão pela história da humanidade.

Manjericão

Seu nome científico origina-se de uma criatura meio lagarto, 
meio dragão. Idolatrado na Itália, ele surpreende a todos com 
sua origem na Índia. Para os hindus ele é sagrado e para outros 
povos ele serve praticamente como um pedido de casamento. 
Neste episódio histórias espertas deste inebriante protagonis-
ta chegam para mudar a sua maneira de encarar esta erva. 
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Ovo
Para quem ainda tem dúvidas se foi o ovo ou a galinha quem 
surgiu primeiro, este episódio chega para contar com detalhes 
que, sim, foi o ovo quem veio ao mundo antes e, claro, cheio 
de história sensacionais para contar. Símbolo da perfeição e 
usado como instrumento de adivinhação, neste episódio, este 
protagonista reserva boas doses de curiosidade! 

Coco
Ele personifica o ideal da imagem paradisíaca com sombra e 
água fresca, mas além disso também oferece uma adocicada 
polpa e um repertório de lendas enigmáticas. Na Índia acre-
ditam que um homem se transformou em um coqueiro para 
saciar a sede de uma mulher grávida. E em tempos remotos 
a palavra coco significava bicho-papão. Estas e outras pecu-
liaridades deste protagonista apresentam-se neste delicioso 
episódio.

Cacau
Seu nome carrega o significado de comida dos deuses, e suas 
sementes originaram o doce mais famoso do planeta. Para os 
astecas o cacau é fruto de uma árvore divina do reino do Sol. 
Para os botânicos ele vem da Amazônia. Entre lendas e fatos, 
neste episódio o cacau garante que sobre ele há muita história 
bonita para contar. 

FICHA TÉCNICA
Direção: Dora Lima
Roteiro: Ana Carolina Ivancevic
Produção: Manuel Lampreia Carvalho
Edição, Videografismo e Animação: 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, Jornalismo e Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

ECOLOGIA INTEGRAL
A série aborda, em 10 peças, o estudo dos eixos temáticos que 
constituem a encíclica ecológica redigida por Jorge Mario Ber-
goglio, o papa Francisco. Ao longo de Ecologia Integral, os en-
trevistados promovem uma reflexão crítica a respeito do tipo 
de sociedade que criamos e que tem gerado a crise ambiental, 
além de apontar para uma crise do ser humano.

TEMA: ecologia e ecosistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar a partir de 6 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

10 peças com 2 minutos:

Ecologia Integral
Neste primeiro episódio abordamos o cerne da encíclica papal 
sobre o meio ambiente, trazendo a explicação para o conceito 
de “ecologia integral”, aliado ao entendimento contemporâneo 
do que é ecologia em conformidade com a ideia do princípio 
do bem comum. Fazemos relação com eventos atuais como 
a COP-21.

Poluição
A partir do segundo episódio há o desdobramento aprofunda-
do dos temas, começando por falas que tratam da poluição, 
como ela atua e cresce ao longo dos séculos, à medida que o 
progresso e as populações se desenvolveram. Aliamos a dis-
cussão ao cenário das mudanças climáticas, da preocupação 
com os resíduos e a cultura do descarte.

Água
A questão da água é abordada como um problema contem-
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porâneo que afetará as futuras gerações. Embora mais de 
70% do planeta sejam compostos por água, utilizamos dados 
gráficos que revelam que a quantidade potável é menor que 
5%. Falamos da cultura do desperdício e da necessidade de 
conscientização.

Desigualdade Planetária
Tratamos com as fontes a respeito da deterioração da quali-
dade de vida humana, degradação social e desigualdade pla-
netária.

Energia
Uma das grandes preocupações da COP-21 e de outras confe-
rências mundiais gira em torno da emissão de gases e do efei-
to estufa. Tratamos da eficiência energética e da substituição 
dos combustíveis fósseis.

Diálogo Ambiental
A religião no diálogo com as ciências, religiões e movimentos 
ecológicos é o cerne deste episódio. “A maior parte dos habi-
tantes do planeta declara-se crente, e isso deveria levar as re-
ligiões a estabelecerem diálogos entre si, visando ao cuidado 
da natureza, à defesa dos pobres, à construção de uma rede 
de respeito e fraternidade”. Tratamos da concepção religiosa 
que inclui a natureza e os seres humanos e não percebe os se-
res humanos como destacados da natureza e superiores a ela.

Ecologia Internacional
A ideia é abordar a ecologia no cenário das políticas interna-
cionais, mostrando a importância do diálogo entre as políticas 
internacionais, nacionais e locais, além do papel das organiza-
ções da sociedade civil e das conferências, aliado à transpa-
rência nos processos decisórios.

Consumo
O consumo e o estilo de vida são preocupações que perpas-
sam a evolução do homem. Neste episódio, a intenção é tratar 
a consciência de um futuro partilhado por todos, a superação 

do egoísmo coletivo e a necessidade de outro paradigma para 
pensar a natureza e os seres humanos como parte dela.

Educação
Umas das defesas do papa Francisco trata do investimento 
na educação, capaz de promover uma aliança entre a humani-
dade e o meio ambiente. Nesse sentido, é possível pensar em 
alternativas para um desenvolvimento sustentável, em con-
formidade com uma política de economia. Abordamos novos 
hábitos e o papel da juventude nesse cenário.

Cidadania Ecológica
Para finalizar a série de episódios, aborda-se a ideia de frater-
nidade universal como um dos caminhos para se mudar a rea-
lidade do planeta. Assim, o objetivo é tratar da preocupação 
de uns com os outros, da cultura do cuidado e da busca pela 
espiritualidade ecológica.

FICHA TÉCNICA
Reportagem e Produção: Aline Scarponi, Keleton Eduardo e 
Rafael Leite
Imagens: Felipe Giubilei e Lucas Rocha
Edição: Dani Senra e Vinícius Portugal
Identidade Visual: Vinícius Portugal
Coordenação: Ana Carolina Amaral

PUC TV Minas
Coordenação de Programação e Produção: Ana Carolina 
Amaral
Coordenação de Jornalismo: Madalena Fagundes
Direção-Geral: Cláudia Siqueira Caetano
Secretária de Cultura e Assuntos Comunitários: Maria Bea-
triz Rocha Cardoso
Reitor: Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães
Grão-Chanceler: Dom Walmor Oliveira de Azevedo

CANAL FUTURA
Equipe Relacionamento com Universidades 
Analista: Acácio Jacinto
Estagiária: Láina Carvalho
Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária: Ana Pau-
la Brandão
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 EDUCADORES – 2016
Oficina de audiovisual voltada para profissionais de educa-
ção de escolas públicas, oriundos do Conselho de Educado-
res do Canal Futura (grupo no Facebook), o Geração Futura 
Educadores 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. Em ja-
neiro, 18 professores de escolas municipais e estaduais par-
ticiparam da 4ª edição.

 

TEMAS: formação audiovisual; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 8 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

 

2 peças com 2 minutos:

VÍDEO “LADO B”
Ana Maria Monteiro – Professora de Educação Infantil 
Andréa Libonati – Professora II – 6º ano Experimental 
Heloísa Ribeiro – Professora e radialista 
Manoel Plácido – Artista-educador
Marta Chamarelli – Professora de Ensino Fundamental 
Miguel Siano – Consultor educacional 
Priscila Portela – Professora de Ciências e Biologia 
Renata Éboli – Professora e historiadora 
Sérgio Pereira – Professor de Educação Básica e radialista 

VÍDEO “VÓ GUIOMAR”
Carlos Lima – Coordenador Imprensa Jovem SME/SP 
Celso Ramos – Professor de Arte 
Cláudia Rodrigues – Professora coordenadora de Arte e Cultura 
Cristina Moraes – Pedagoga e coordenadora – Escola de Ci-
nema IBC 
Florence Casariego – Professora de Ciências e Biologia 
João Paulo Silva – Arte-educador 
Lidiane Lobo – Orientadora pedagógica 
Rodrigo Agrellos – Professor de Ciência e Biologia 
Vanessa França – Professor de Informática Educativa 

FICHA TÉCNICA 
Coordenador do Projeto: André Libonati
Produtora: Sara Pavani
Analista de Conteúdo: Ana Chaves
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 recebe 33 
estudantes universitários em 
sua 11ª edição
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Em sua 11ª edição, a Oficina de Produção de Ví-
deo do Geração Futura trouxe para a sede do ca-
nal, no Rio de Janeiro, 33 estudantes de Universi-
dades Parceiras para duas semanas de imersão 
na produção colaborativa e educativa do Futu-
ra. Workshops de direção, montagem, edição 
e videografismo, além de laboratórios de rotei-
rização são algumas das atividades que fazem 
parte do programa. Os participantes também 
produzem quatro reportagens, que serão exibi-
das no Jornal Futura, e interprogramas para os 
intervalos da programação.

Para a estudante de Jornalismo da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte, Kauany Sou-
sa, de 24 anos, o Geração Futura é uma oportu-
nidade única. “Assisti televisão pela primeira vez 
aos 17 anos, mas sempre sonhei em ser jorna-
lista. Quando criança, ouvia programas no rádio 
e imaginava como seria trabalhar com notícias. 

Tudo o que aprendi nas oficinas é a prática do 
que vemos na teoria”, conta. Já o paranaense Or-
lando Augusto, de 20 anos, cresceu assistindo 
TV e sempre sonhou em ser apresentador. “O 
Geração Futura é um divisor de águas nesses 
quatro anos de faculdade. É muito legal fazer 
parte disso e ter acesso ao trabalho que o Futura 
realiza”, diz.

Desde 2006, o Canal Futura promove anual-
mente a Oficina de Produção de Vídeo do Ge-
ração Futura para estudantes de todo o Brasil. 
Mais recentemente, em 2014, foi criado também 
o Geração Futura Educadores. A edição deste 
ano contou com a participação de 18 professo-
res da rede pública de ensino para uma sema-
na de atividades. “No Geração, os educadores 
ampliam suas possibilidades no campo audiovi-
sual, transpõem a experiência para seus alunos 
e renovam seus métodos de ensino”, diz André 
Libonati, Coordenador de Projetos da Gerência 
de Conteúdo e Mídias Digitais.
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GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES 
PARCEIRAS – 2016
O projeto Geração Futura Universidades Parceiras oferece 
a estudantes das Universidades Parceiras do Canal Futura a 
oportunidade de se aproximarem da mídia televisiva e viven-
ciarem a construção de um modelo de produção para o Canal. 
Trata-se de um conjunto de ações desenvolvidas para incor-
porar na linguagem audiovisual a experiência, o saber e o olhar 
do jovem, estabelecendo um permanente diálogo entre pro-
dutores de TV e seu público.

O tema dos interprogramas realizados pelos jovens participan-
tes da décima primeira edição foi Experimentos Científicos, 
tema este 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 Ibero-americanas. Na edi-
ção 2016, 33 jovens participaram e 32 peças foram exibidas. 

TEMAS: ciência e tecnologia; formação audiovisual; juventu-
de; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
No ar a partir de 20 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

32 peças com 2 minutos produzidas por:

Alana Michelli Bof – UCS 
Amanda Câmara Pinto – UVV 
Ana Amélia Ritt – Univates 
Augustine Timm – UCPel
Bárbara Araújo Ferreira Silva – Unitau 
Beatriz Palermo Gonçalves – Unicamp 
Beatriz Santos de Morais – Unifor
Caroline Maria Beccari – UPF 
Davi Carvalho de Sousa Neto – Universidade Positivo 
Dessana Marcel Andrade Silva – Univap 
Dyego Olimpio da Costa Silva – Furb 
Gabrielle de Sousa Freire – UnB 
Helena Poetini de Souza – Unisc 
Hélia Tatiane Decker – Univali 
Igor Cavalcanti Moura – UFPE 
Isabela Varanda de Lemos – ESPM Rio 
Isabella Ferreira Rabello – Uesc 
Julia Gabriela Gonçalves Fernandes – Unaerp 
Krishnamurti Silva de Lima – Univasf 
Marcos Rogério Val Fernandes Júnior – UEG 
Maria Kauany Alves de Oliveira Sousa – UERN 
Nailena Carolina Faian – UniCesumar 
Orlando Augusto Munhoz Pereira – Unipar 
Pedro Henrique Alves Silva – UFF 
Rafael Bahia Leite Montes – PUC Minas
Raiana Rose Queiroz Sá de Albuquerque – UFPI 
Rayssa Oliveira Gomes – UFG 
Roberta Cristina Sales da Silva – Unicap 
Sofia Fioramonte Marote – Umesp 
Vanessa dos Santos Souza – Unisinos 
Vinícius Queiroz Santos – Unimep 
Wellington Rafael Santos da Rocha – UFPA 

FICHA TÉCNICA 
Coordenador do Projeto: André Libonati
Analista de Relacionamento com Universidades Parceiras: 
Acácio Jacinto
Produtora: Sara Pavani
Analista de Conteúdo: Ana Chaves
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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MINUTO FUTURA
Criado em 2015 para acompanhar a tendência de consumo de 
vídeos na internet em dispositivos móveis, como tablets e smar-
tphones, o Minuto Futura se firmou como uma importante ferra-
menta de diálogo com os seguidores do Canal Futura nas redes 
sociais. As edições diárias estreiam nas páginas do Futura no 
Twitter e no Facebook e são exibidas posteriormente na TV. An-
corado por diferentes perfis de colaboradores, o Minuto acom-
panha de perto as principais notícias da semana e os temas mais 
relevantes da atualidade no Brasil e no mundo. 

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2015
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Coordenador de Jornalismo e Mídias Digitais: José Brito 
Cunha
Apresentadores: Eliane Benício, Larissa Werneck, Cristiano 
Reckziegel, Gabriela da Cunha, Marcio Rezende, Meriene Ma-
zzei, Denise Costa, Juli Wexel, Bruno Viggiano, Felipe Grinberg, 
Jerson Pita, Matheus Rodrigues, Scarlett de Mattos, Stephanie 
Rodrigues, Felipe Magalhães, Maria Luiza Prata, Priscila Pereira, 
Pedro Henrique Lima, Caio Santana, Pedro Detomaz, Joana Câ-
mara, Luis Soares, Bruna Ventura, Rafaela Gil e Angélica Bastos
Analistas de Mídias Digitais: Bruna Ventura e Rafaella Gil
Edição: Larissa Werneck e Cristiano Reckziegel
Edição de Imagens: Angélica Bastos
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo

MITOPÉDIA
Mitopédia é uma série de 10 interprogramas que apresenta 
as histórias mitológicas que deram origem a expressões cor-
riqueiras do nosso dia a dia. “Esforço titânico”, “calcanhar de 
Aquiles”, “presente de grego” e “caixa de Pandora” são alguns 
exemplos. Cada peça conta com a animação para ilustrar as 
histórias, revelando ao público um conteúdo atrativo e inusita-
do, com referências atuais. O texto é direto e bem-humorado, 
acessível a todo tipo de público que tenha interesse pelo tema. 
Ao final, o interprograma traz exemplos de utilização prática 
e cotidiana da expressão abordada naquele episódio. A trilha 
sonora é composta especialmente para a série, levando em 
consideração a linguagem do texto e da animação. Todos os 
episódios possuem a consultoria da professora Giselle Man-
tovani, coautora da série, além de membro do Conselho de 
Educadores do Canal Futura.

 

TEMAS: história; mitologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar em 5 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

 

10 peças com 3 minutos:

Esforço Titânico
Quem nunca fez um esforço titânico para conseguir algo que 
queria muito? A expressão vem da história da luta do titã Cro-
nos contra o seu filho Zeus. Os dois disputaram por muito 
tempo o título de Senhor dos Céus. Do lado de Cronos, os 
titãs, e do lado de Zeus, os filhos dos titãs. Zeus saiu vitorioso, 
depois de um esforço titânico para derrotar o pai.
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Caixa de Pandora
Quem nunca teve medo de abrir a caixa de Pandora? A primei-
ra a se aventurar foi a própria Pandora, mulher perfeita envia-
da por Zeus, o Senhor dos Céus, para vingá-lo das artimanhas 
cometidas por Prometeu. Prometeu sempre defendia os mor-
tais contra os deuses. Acabou pagando caro. Pandora casou 
com o seu irmão e ganhou uma misteriosa caixa que continha 
todos os males do mundo.

Toque de Midas
Quem nunca sonhou em ter aquele toque de Midas? Midas foi 
um rei muito ganancioso, mas não tão sabido. Um dia ele fez 
um favor aos deuses Sileno e Dionísio e, em troca, pôde rea-
lizar um desejo. Pediu para transformar tudo que tocasse em 
ouro. Ficou rico como ninguém, mas não podia mais comer 
nem tocar nos filhos ou na mulher. O toque de Midas acabou 
virando um pesadelo.

Presente de Grego
Quem nunca ganhou um presente de grego? Os primeiros fo-
ram os troianos. A cidade deles estava em guerra contra várias 
cidades gregas. Mas as muralhas de Troia eram intransponí-
veis. Os gregos mandaram um cavalo de pau gigante de pre-
sente para os troianos. Mas eles não esperavam que de dentro 
desse verdadeiro presente de grego sairia um enorme exército 
para destruir Troia.

Calcanhar de Aquiles
Quem não tem um calcanhar de Aquiles, aquele ponto fraco 
que acaba com qualquer um? Aquiles era filho da divindade 
Tétis com o mortal Peleu. Tétis queria de todo jeito que o fi-
lho fosse imortal como ela. Banhou Aquiles no rio subterrâneo 
do inferno para que ele se tornasse invencível. Mas segurou 
o menino pelos calcanhares, que ficaram secos e foram para 
sempre seu ponto fraco.

Pomo da Discórdia
Quem nunca teve uma briga por causa do pomo da discór-
dia? Éris, a deusa da discórdia, foi a responsável por uma briga 
terrível no casamento de Tétis com Peleu. Ela não foi convi-
dada para a festa, então resolveu mandar um pomo de ouro 
em uma caixa de presente com os dizeres: “para a mais bela”. 
Todas as mulheres queriam ganhar o título de mais bela e o 
pomo de ouro se tornou o pomo da discórdia.

Bicho de Sete Cabeças
Quem nunca ficou aterrorizado com uma tarefa e depois per-
cebeu que não era nenhum bicho de sete cabeças? Hércules 
teve que enfrentar uma hidra de sete cabeças. Foi um dos 12 
trabalhos que ele precisou realizar para compensar um crime 

horrível que cometeu sem querer. O bicho de sete cabeças só 
morreu depois de um trabalho hercúleo!

Belo Como um Deus Grego
Quem nunca se encantou por um cara belo como um deus 
grego? O único mortal que alcançou realmente esse status foi 
Adônis. Ele era tão bonito que conquistou o coração de Afro-
dite, deusa do amor e da beleza. Ela e Perséfone, rainha dos 
infernos, disputaram ferrenhamente a atenção de Adônis, que 
passava metade do tempo no Olimpo e a outra metade no 
Inferno.

Narcisista
Quem não tem um amigo ou uma amiga narcisista? Narciso 
era um jovem muito bonito e sedutor. Um oráculo disse que 
ele teria uma vida de plena felicidade, contanto que nunca se 
olhasse no espelho. Um dia, a deusa Nêmesis armou um plano 
para que ele passasse por um rio de águas tão límpidas que 
era como um espelho. Narciso se encantou com a própria ima-
gem e se afogou tentando consumar o amor consigo mesmo.

Complexo de Édipo
Quem nunca ouviu falar do famoso complexo de Édipo, mo-
mento em que a criança se “apaixona” pelo pai ou pela mãe? 
Édipo era filho dos reis Laio e Jocasta. Um oráculo previu que 
ele teria um destino trágico e mataria o próprio pai e casaria 
com a mãe. Laio tentou se livrar do filho, que foi adotado por 
outro rei. Mas uma série de mal-entendidos fez com que Édipo 
cumprisse a profecia trágica, matasse Laio e casasse com Jo-
casta, sem saber que eles eram seus pais verdadeiros.

 

FICHA TÉCNICA
Direção e Coordenação de Núcleo: Marcio Motokane
Coordenação de Núcleo: Marcio Motokane
Coordenação de Produção: Joana Levy
Analista de Conteúdo: Ana chaves
Roteiro: Ana Chaves
Consultoria e Argumento: Giselle Mantovani
Videografismo: Herbert Cohn, Jean-Marc Billard e Beatriz 
Barros
Produtoras Assistentes: Camila Campos 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

164



Futura e audiovisual
Vivemos muitas mudanças e duas décadas se passaram. São quase 20 anos de história desde o surgi-
mento do Futura em 1997. Assim como tudo ao nosso redor, a televisão também vem acompanhando e 
descobrindo novos caminhos para ampliar o diálogo com o público. Esse continua sendo o compromisso 
do Futura com você! Entenda aqui um pouco das mudanças em curso.

Desde outubro de 2016 o Futura deu um passo importante em direção à convergência digital. Lançamos 
o futuraplay.org, ampliando desta maneira o acesso do público à nossa programação. A plataforma já 
conta com mais de 1.000 vídeos cadastrados, 60 títulos e permite que o usuário acompanhe ao vivo o 
sinal da TV em qualquer dispositivo com acesso à internet, sem necessidade de cadastro e sem custo. 
Mudamos de ambiente regulatório, integrando o Seac – Serviço de Acesso Condicionado (TV por assina-
tura). Por causa disso, o Futura passou a ser um canal regulamentado pela Ancine (Agência Nacional do 
Cinema) e não mais pelo Ministério das Comunicações.

Mas não se preocupem, o Futura reafirma o seu compromisso com a Educação e a transformação social. 
No entanto, essa mudança levantou várias questões sobre a grade de programação do Canal, e algumas 
decisões foram tomadas com vistas a adequar nossos conteúdos a essa nova realidade. Organizamos a 
grade por eixos temáticos, que orientam os dias e horários da exibição de nossos programas. 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

 
NOITE

Empreendedo-
rismo, Trabalho e 
Renda

Cidadania, Parti-
cipação e Direitos 
Humanos

Sustentabilidade 
Socioambiental

Educação, Forma-
ção Profissional

Cultura, Língua e 
Linguagens

Ainda dentro dessa nova grade de programação, o tema da noite é reprisado de tarde e pela manhã em 
dias diferentes. A nossa faixa infantil e os desenhos deram lugar a variados programas com foco nas 
juventudes brasileiras, nos educadores e no público da faixa dos 16 aos 40 anos. Estamos também com 
novas identidades visuais para os programas Conexão e Debate. 

Lançamos um novo site, mais simples e informativo, onde é possível acompanhar nossas ações e tam-
bém a nova grade de programação completa. O endereço continua o mesmo, futura.org.br, e a ideia é ofe-
recer ao usuário um ambiente onde a experiência de consumo e a busca por conteúdo sejam mais rápidas 
com grandes imagens, valorização das estreias e destaques da programação com sinopses, horários de 
exibição e links diretos para você assistir pela web. Além disso, temos a transmissão ao vivo de eventos 
especiais de Educação e Cultura via streaming.

As redes sociais do Futura estão mais atuantes com postagens diárias nas principais plataformas de 
comunicação, sempre procurando aproximar o público do conteúdo, ampliar o diálogo para a construção 
de um canal diverso com foco em causas relevantes e valorizando as diferenças. Você pode acompanhar 
nossas produções em curso, destaques e posicionamento do Canal sobre assuntos que acontecem no 
dia a dia.

Escutar, trocar, aprender e replicar boas práticas, assim o Futura e sua rede de parceiras, que é composta 
por universidades, instituições públicas, privadas e não governamentais, vêm trilhando um caminho para 
a Educação construído por vários sotaques em produções regionais, sempre com alcance nacional.

O Canal Futura reafirma o compromisso de tornar o indivíduo um protagonista na construção coletiva do 
conhecimento e na transformação da sociedade.

por TULIO 
DRUMOND

Coordenador de 
Prorgramação e 

Promoção Futura
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QUER SABER? – OLIMPÍADAS
Em formato de quiz e em comemoração aos Jogos Olímpicos 
sediados no Rio de Janeiro, a série Quer Saber? – Olimpíadas 
traz curiosidades do universo olímpico através de perguntas 
vindas por telespectadores em um estilo parecido com o 
selfie, que tem se popularizado nas redes sociais feitas. 
As dúvidas vão desde a invenção dos Jogos Olímpicos, os 
primeiros medalhistas, momentos marcantes, até a edição 
do Rio de Janeiro, a primeira na América do Sul. As questões 
são respondidas pelo professor de Educação Física Vitor 
Pereira Júnior, oriundo do Conselho de Educadores do Canal 
Futura (página no Facebook). 

TEMAS: esporte; história 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar a partir de 19 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

25 peças entre 30 segundos e 1 minuto e 30 segundos:

Esportes diferentes e o que um esporte precisa ter para se 
tornar um esporte olímpico
Quadro de medalhas brasileiras

Marca de medalhas por atletas
Mulheres medalhistas
Paraolimpíada ou paralimpíada?
Escolha e quantidade de esportes e os próximos candidatos 
a se tornarem olímpicos
História dos Jogos Olímpicos
Surf e futsal 
Participação do Brasil em Jogos Olímpicos
Significado da tocha olímpica e escolhas das cidades no re-
vezamento
Significado das cores dos arcos olímpicos
Primeiro brasileiro campeão olímpico
Medalhas em natação
Momentos olímpicos inesquecíveis
Quantidade de medalhas do Brasil ou da Espanha
Primeiros medalhistas negros
Escolha dos países participantes
Equilíbrio entre gêneros nas modalidades esportivas
Critério de 4 anos para cada edição dos Jogos Olímpicos
Exame antidoping – escolha dos atletas e brasileiros 
Primeira transmissão ao vivo de uma olimpíada
Principais requisitos que um país deve atender para sediar 
uma olimpíada
Rodízio de países-sede 
Quantidade de medalhas na Olimpíada Rio 2016?
Inventor da olimpíada

 

FICHA TÉCNICA
Apresentação e Roteiro: Victor Pereira Junior 
Direção e Coordenação: André Libonati
Edição: André Libonati e Fabio Oliveira
Coordenação de Produção: Joana Levy
Produtora Assistente: Fabianna Amorim
Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais: Débora Garcia
Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia: João Alegria
Gerente-Geral: Lúcia Araújo
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TOP 5: Preparamos uma lista 
com educadores que inspiram
Publicado orginalmente em www.futura.org.br

Por Bruna Ventura, analista de Mídias Digitais

O Minuto Futura hoje fala sobre educadores que inspiram. Nós fizemos uma lista a partir das suges-
tões enviadas por professores pelo Facebook do canal e preparamos um TOP 5 que pode inspirar 
você também! Vamos lá:

3. Carlos Skliar

Respeito à diferença, alteridade e experiência. 
Estes são os pilares do professor brasileiro, pes-
quisador da surdez e fundador do Núcleo de 
Pesquisas e Estudos Surdos. A partir da diversi-
dade, Skliar busca novos métodos de formação 
docente, alfabetização e avaliação, sempre aten-
to ao olhar do “outro”.

Foto: YouTube

4. Maria Montessori

Primeira mulher italiana a se formar em Medicina, 
ela pregava a “educação para a vida” e a forma-
ção integral dos indivíduos. Montessori defende 
a autonomia infantil na condução do seu próprio 
aprendizado, cabendo à escola acompanhar e 
estimular este processo que se dá naturalmente.

Foto: Shining Stars School

1. Anísio Teixeira

Considerado o grande idealizador da democrati-
zação do ensino brasileiro, Teixeira foi pioneiro na 
implementação das escolas públicas de todos os 
níveis e defensor da experiência do aluno como 
base do aprendizado. “Uma educação em mu-
dança permanente, em permanente reconstru-
ção” era a base de seus princípios pedagógicos.

Foto: TV Escola/MEC

2. Victor Valla

Professor e militante norte-americano residen-
te no Brasil desde 1964, Valla marcou o campo 
da educação popular por combater a pobreza e 
valorizar a potência criativa das favelas e perife-
rias. Sua luta e produção intelectual também se 
estendem à saúde pública.

Foto: André Az/Fiocruz
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5. Paulo Freire

O célebre autor da pedagogia do oprimido não 
poderia ficar de fora da lista. Para ele, o objeti-
vo da escola é ensinar o aluno a ler o mundo e, 
dessa forma, conseguir transformá-lo. Ao tomar 
consciência da condição de oprimido, as pessoas 
têm condições de agir pela libertação. Seu mé-
todo de alfabetização de adultos revolucionou a 
pedagogia.

Foto: www.paulofreire.org

Bônus

Emília Ferreiro

Psicóloga e pedagoga argentina que desvendou 
alguns dos mecanismos pelos quais as crianças 
aprendem a ler e a escrever e contribuiu para o 
campo de estudos sobre o Construtivismo, inau-
gurado a partir das descobertas do biólogo Jean 
Piaget. As pesquisas de ambos inverteram a ló-
gica tradicional da Educação, mostrando que as 
crianças têm um papel ativo no aprendizado e 
constroem seu próprio conhecimento.

Foto: YouTube

Neil deGrasse Tyson

Divulgador científico e astrofísico norte-ame-
ricano, Tyson investiga a formação e evolução 
estelar, a cosmologia e a astronomia galácti-
ca. Apresentador dos programas de TV  NOVA 
scienceNOW e  Cosmos: A Spacetime Odyssey, 
ele aproxima o público e traduz a complexidade 
da Ciência para uma linguagem muito mais aces-
sível, mostrando que a divulgação científica tam-
bém pode ser pop.

Foto: The Daily Beast

Jorge Larrosa

Para o professor espanhol, educar é estabelecer 
a relação entre a criança e o mundo, um espaço 
para o imprevisível que inclui subverter algumas 
regras. Ele também defende que os pilares da 
formação dos professores sejam a Literatura, o 
Cinema e a Filosofia.

Foto: Catraca Livre
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SABER PRA QUÊ?
Série de interprogramas que compartilha o conhecimento 
acadêmico com a comunidade através de orientação de pro-
fissionais sobre temas como a saúde. O formato é sempre 
com um professor da PUC Minas que responde a questiona-
mentos e tira dúvidas com uma linguagem simples e objetiva.

TEMA: saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar a partir de 5 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

12 peças com 3 minutos: 

Uso da Chupeta
Estima-se que 75% das crianças fazem uso de chupeta. Neste 
episódio, um professor de Odontologia da PUC Minas orienta 
sobre o hábito da chupeta. O profissional fala do lado positivo 
de seu uso, das consequências, da idade-limite para o uso e 
do risco de dependência de bebês que não tiveram aleitamen-
to materno.

Aparelho de Enfeite
Um professor de Ortodontia da PUC Minas orienta sobre a 
idade adequada para a criança passar a ter o acompanhamen-
to de um ortodontista, além de alertar sobre as consequên-
cias e os riscos do uso do aparelho ortodôntico como enfeite, 
principalmente porque não há supervisão de um profissional, 
podendo causar graves doenças e a mudança da pressão dos 
dentes de forma inadequada.

Tratamento com Aparelho
Neste episódio, um professor de Ortodontia da PUC Minas 
esclarece o objetivo do uso do aparelho ortodôntico, os be-

nefícios e o tempo do tratamento; desmistifica a informação 
de que o aparelho causa dor; e orienta sobre os alimentos que 
devem ser evitados para quem está em tratamento ortodôn-
tico.

Câncer de Boca
Neste episódio, um professor de Ortodontia da PUC Minas 
alerta sobre os sintomas e as causas do câncer de boca como 
o cigarro e a bebida alcoólica. O profissional também explica 
que o câncer no lábio inferior está ligado diretamente à expo-
sição ao sol e orienta sobre a prevenção.

Dentadura
Um professor de Odontologia da PUC Minas expõe a diferença 
entre dentadura protética, próteses parciais removíveis e im-
plante ósseo integrado. O professor revela que a informação 
de que as próteses devem incomodar o paciente é um mito e 
orienta sobre a manutenção e a limpeza delas.

Bruxismo
Existem 49 fatores descritos para o desenvolvimento do bru-
xismo. Um professor de Odontologia da PUC Minas explica a 
doença e as indicações de tratamento. O profissional alerta 
que há uma frequência maior entre as crianças e orienta sobre 
a prevenção.

Ferida na Boca
Professor de Odontologia da PUC Minas explica os fatores 
que provocam a ferida na boca e alerta sobre o uso de medica-
mento sem acompanhamento de um profissional. O professor 
fala sobre os alimentos que devem ser evitados.

Radiografia na Gravidez
Professor de Odontologia da PUC Minas esclarece que a mu-
lher grávida pode fazer radiografia dos dentes desde esteja de 
acordo com a Portaria 453/1998 da Anvisa e qual é a fase da 
gravidez menos indicada para a realização do procedimento.

Implante Dentário
Professor de Odontologia da PUC Minas explica o que é o im-
plante dentário, detalha o tipo de material usado e responde 
se há restrição no número de dentes a serem implantados. O 
profissional também orienta a respeito da higienização.

Tratamento de Canal
Professor da PUC Minas fala quais são os fatores que levam 
ao tratamento de canal, como evitá-lo e quais os mitos sobre 
o assunto.

Sangramento na Gengiva
Neste episódio, professor de Odontologia da PUC Minas alerta 
que o sangramento na gengiva é um sinal de inflamação e que 
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a maior causa do problema é o acúmulo de placa. Aprender a 
higienização adequada com um profissional pode evitar o san-
gramento.

Fratura no Dente
Neste episódio, professora de Odontologia da PUC Minas 
orienta sobre o que fazer no caso da fratura do dente de crian-
ças e adultos. Também é indicado como o dente deve ser ar-
mazenado até o atendimento de um profissional.
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VOCÊ FAZ A DIFERENÇA
O interprograma Você Faz a Diferença é um espaço jornalís-
tico de disseminação das boas práticas dos projetos estra-
tégicos desenvolvidos ou apoiados pelos parceiros mante-
nedores do Canal Futura. São ações de investimento social 
privado, educação formal e não formal, participação e orga-
nização social, infância e adolescência, juventude e família. 
São abordadas, ainda, temáticas sobre trabalho, empreen-
dedorismo, geração de renda, políticas públicas e inclusão, 
além de cultura, conservação ambiental, sustentabilidade, 
cadeias produtivas e saúde. 

O Você Faz a Diferença aprofunda e estreita o relaciona-
mento com os parceiros, acompanhando eventos e projetos 
que promovam a transformação social em diferentes loca-
lidades do Brasil. 

Em 2016 o programa mostrou como diferentes cidades, 
como Três Lagoas e Brasilândia/MS, foram incentivadas a 
aprimorar as administrações e promover o desenvolvimen-
to social por meio do suporte técnico do Programa de Apoio 
à Gestão Pública, do Instituto Votorantim. O instituto pro-
moveu a qualificação da educação pública com o Programa 
Parceria Votorantim pela Educação. Temas centrais em ano 
de eleições municipais.

Já no estado do Rio de Janeiro, a equipe do Você Faz a Di-
ferença percorreu onze cidades onde foram promovidos os 
debates sobre o Mapa Estratégico do Comércio: um estudo 
inédito do Sistema Fecomércio RJ. Nas reportagens, foi regis-
trado o amplo trabalho de escutas com a comunidade, que 
resultou em 1.255 propostas para fortalecer o crescimento 
do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado. 

Estudos para apoiar o crescimento da indústria fluminen-
se foram lançados pela Firjan. O programa mostrou como 
as discussões do Mapa da Mobilidade e Mapa da Indústria 
Criativa podem incentivar políticas públicas que beneficiem 
a todos. As reportagens mostraram, ainda, a série de proto-
colos da entidade para apoiar empreendedores a inovarem 
e fazerem a correta gestão de resíduos. Outro destaque foi 
a formação de 345 gestores de escolas estaduais na 5ª edi-
ção do MBA em Gestão Empreendedora, promovido pelo 
Sesi Rio.

E no ano em que o Brasil concorreu pela primeira vez ao 
Oscar na categoria Filme de Animação, os cursos do Senai 

Florianópolis, voltados ao mercado de animação, mostra-
ram como a Confederação Nacional da Indústria promove 
a formação para o setor. O fortalecimento da cadeia pro-
dutiva da indústria brasileira e o aprimoramento do ensino 
técnico também foram registrados durante a Olimpíada do 
Conhecimento: maior competição da educação profissional 
da América Latina, que reuniu alunos do Senai de todo o 
País em Brasília/DF.

E por falar em Brasil, todos os estados receberam o reve-
zamento da Tocha Olímpica dos Jogos Rio 2016. A festa da 
comunidade escolar da Fundação Bradesco de Vila Velha/
ES foi registrada pelo programa, inserindo a entidade neste 
momento histórico para a história recente do País. O ano de 
2016 teve outra celebração: os 60 anos da Fundação Bra-
desco, reconhecida por sua atuação no setor de educação e 
promoção da cidadania.

O ano reservou, ainda, a realização dos Jogos Paralímpicos. 
O programa mostrou como é o trabalho de esporte de ren-
dimento paralímpico promovido pela Fiesp, por meio do Se-
si-SP. Por essa atuação, a entidade teve o maior número de 
convocados para o time brasileiro. Já os alunos do Senai-SP 
colecionaram medalhas de ouro, mas na SP Skills – disputa 
estadual que escolheu os melhores alunos em 45 modali-
dades do ensino técnico.

2016 também foi ano de premiação para 125 duplas de alu-
nos e professores de escolas públicas que chegaram à final 
da Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 
Mais do que um concurso de textos, a OLP é uma tecnolo-
gia social desenvolvida pelo Itaú Social e se tornou política 
pública via Ministério da Educação. O #VFD mostrou como 
a entidade promove a melhoria do ensino e do aprendizado 
entre alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano 
do Ensino Médio.

Com tantas histórias, o Você Faz a Diferença obteve cresci-
mento em sua produção em 2016, com mais de 400 peças, 
veiculadas diariamente ao longo dos intervalos da progra-
mação. O material produzido para TV é compartilhado no 
canal exclusivo na internet (www.youtube.com/vocefazadi-
ferenca). Para incentivar o público a conhecer os projetos 
registrados e interagir, o programa também esteve presen-
te nas redes sociais oficiais do Canal Futura, por meio de 
posts no Twitter e no Facebook.
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Sua presença acelera nossa caminhada 
pelo desenvolvimento.

TEMAS: atualidades; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 1 minuto e 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
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da cultura local e da preservação do rio São Francisco.
Alunos participantes: Adeilton Júnior, José Lucas Amorim So-
breira, Mirielle Katarine do Nascimento Cajuhy e Samara Alla-
na Andrade Campos.

Maria Clara 
Maria Clara tem 9 anos e, desde os 4, é “sambadeira”. Ela par-
ticipa do Samba de Véio da ilha do Massangano, em Petrolina. 
Foi levada pelo avô, seu Manuel, que toca tamborete, princi-
pal instrumento do grupo, o qual consiste em uma espécie de 
banco de madeira com o assento feito em couro de bode que, 
para ser tocado, precisa ser afinado com a temperatura de fo-
gueiras. O Samba de Véio é uma manifestação popular com 
características lúdicas e religiosas, praticada pelos moradores 
dessa ilha do rio São Francisco. A origem do folguedo remonta 
há aproximadamente 120 anos e vai passando de geração em 
geração pela tradição oral. O grupo já lançou um CD e tem fei-
to apresentações pelo estado, em eventos como o Festival de 
Inverno de Garanhuns e o Pernambuco Nação Cultural.
Alunos participantes: Brena Rayane da Silva Souza, Candice 
Machado, Fabiana Maria da Conceição da Silva e João Pedro 
Rodrigues de Souza Teixeira.

Geórgia 
Geórgia Bezerra Romero Soares, 45 anos, nasceu em Paulo 
Afonso, na Bahia, mas cresceu e viveu no Recife. Formada em 
Letras, foi professora e revisora de texto por dez anos. Após 
um ano e meio desempregada, mudou-se para Petrolina, 
atraída por uma proposta de emprego que não se concretizou. 
Geórgia decidiu fazer o que mais gostava: cozinhar. Começou 
preparando poucas refeições e, conforme a demanda foi au-
mentando, ela sentiu necessidade de se especializar. Fez um 
curso técnico de gastronomia e tornou-se especialista em pa-
nificação e confeitaria. Em dezembro de 2013 abriu uma ca-
feteria, com pratos que valorizam a cultura local, junto com a 
esposa, Solange, com quem se casara dois meses antes. As 
parceiras e sócias protagonizaram o primeiro casamento ho-
moafetivo de Petrolina.
Alunos participantes: Fernando Pereira de Araújo, Juciane de 
Jesus Aleixo e Lauana Sento Sé Vieira Santos.

Nazareth 
Nazareth da Rocha Silva, 52 anos, é professora de uma escola 
da comunidade de Melancia, no município de Casa Nova, Bah-
ia. Mãe de dois filhos, ela trabalha no período da manhã e se 
dedica também aos afazeres comuns aos moradores: cuidar 
dos animais, da horta e dos serviços domésticos. Na casa de 

VOZES DO VELHO CHICO
Na oficina Vozes do Velho Chico, estudantes de Artes Visuais 
e estagiários de Jornalismo da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco tiveram a oportunidade de mostrar outro 
olhar, não estereotipado, sobre o sertão e os sertanejos. Fo-
ram produzidos cinco minidocumentários que retratam dife-
rentes perfis de moradores do Vale do São Francisco: do ra-
pper à menina do samba, empreendedores e ativistas sociais. 

TEMAS: arte e estética; identidade cultural; vídeos e docu-
mentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2016
No ar a partir de 23 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

5 peças com 5 minutos:

Euri 
Rapper, dançarino, poeta e grafiteiro, Euri Mania nasceu e 
mora em Juazeiro, Bahia. Ele faz parte do grupo P1 Rappers, 
formado há três anos e com três CDs de músicas autorais. Foi 
um dos contemplados com o prêmio Cultura Hip Hop 2014, 
concedido pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), pelo 
trabalho social feito a partir do rap, da dança e do grafite em 
escolas, presídios, praças e igrejas. O grupo levou também os 
prêmios de melhor música no Festival Nacional Edésio Santos 
da Canção em 2015, pelo júri popular, com o rap “Soul nordes-
tino” e o de Destaque do Carnaval 2015 de Juazeiro. Além das 
apresentações com a banda e do grafite, Euri cuida das filhas 
durante o dia, enquanto a esposa trabalha fora. É reconhecido 
como um defensor dos direitos das mulheres, da valorização 
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Nazareth são realizadas reuniões da associação que luta pe-
los direitos de quem vive nos fundos de pasto, nome dado à 
área utilizada por todos da comunidade, que abriga quase 400 
famílias. Esses moradores vivem da agricultura familiar e da 
criação de caprinos e ovinos, e, mais recentemente, da apicul-
tura. O modo de vida é baseado na coletividade, nas relações 
de solidariedade e compadrio e na preservação de costumes 
antigos. Esses territórios sofrem constantes ameaças, princi-
palmente da grilagem de terras.
Alunos participantes: Dário Peixoto Wanderley Júnior e Julia-
na Maria Magalhães Lopes Silva.

Rogério 
Juazeirense de nascimento, Rogério Pereira, 46 anos, desde 
cedo começou a acompanhar o pai, dono de embarcações que 
faziam a travessia entre Petrolina e Juazeiro, em sua rotina. 
Mais velho, tomou gosto por esse trabalho e assumiu o ofí-
cio paterno. Percebeu que aquela atividade poderia ser uma 
oportunidade de empreendimento que, além de render lucros, 
seria uma ótima alternativa para fomentar o turismo do Vale 
do São Francisco. Assim, em 2011, surgiu o Vapor do Vinho, 
roteiro que leva visitantes ao longo do Velho Chico, às viní-
colas localizadas no semiárido. Os passeios incluem a visita 
à barragem do Sobradinho, onde os turistas passam por uma 
eclusa, em que a embarcação é transferida a um nível mais 
elevado das águas de modo a seguir a navegação.
Alunos participantes: Karen Alves de Lima, Krishnamurti Sil-
va de Lima e Talitta Vitorino da Silva Santos.
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