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egundo a Wikipedia, um almanaque pode ser definido como uma publicação, 

normalmente anual, que reúne um calendário com datas das principais efemérides 

astronômicas como solstícios, fases lunares, etc. Almanaques podem também vir a 

englobar outras informações com atualizações periódicas específicas a vários campos 

do conhecimento. 

Segundo o Futura, nosso Almanaque das Redes Sociais pode ser definido como uma publicação 

que seleciona e compila relatos de instituições de todo o Brasil que usam a programação do Canal 

de forma pedagógica e intencionalmente organizada durante um dado período de tempo. No caso, 

de 2010 a 2012. Se na primeira publicação incluímos endereços das instituições cadastradas naquele 

período, agora aproveitamos para divulgar o mapa da rede que está disponível na internet e que 

fornece uma minuciosa listagem de quem está conosco nessa caminhada, incluindo seus respectivos 

endereços e áreas de atuação. Vale a pena conferir: http://mapadarede.futura.org.br

Esse nosso almanaque é produto que às vezes faz lembrar as tradicionais páginas amarelas, com pitadas 

de um catálogo, que por sua vez apanha ares de revista, namorando de quando em quando a métrica 

de um livro de passatempo e se deixando esculpir como num manual de práticas pedagógicas. Se, 

por um lado, resgatamos um tipo de narrativa que pode soar algo “retrô”, fazendo sentido no passado 

ao democratizar certos tipos de informação para a população em geral, por outro, apresentamos um 

livro que faz o papel (sem trocadilhos!) de brincar com diferentes linguagens para se constituir num 

instrumento único, contemporâneo e convergente de compilação de usos midiáticos. Gostamos de 

apostar nessas entrelinhas, nesses espaços ambíguos e paradoxais por onde as escritas televisivas e 

pedagógicas gostam de se recostar. 

Sabemos que a vida real onde se operam os tais “usos” da programação do Futura é muito mais 

dinâmica, colorida, idiossincrática e ousada do que qualquer catálogo ou almanaque possa ousar 

organizar. Mas também sabemos da necessidade que todos os projetos têm de dar ordem, catalogar, 

contabilizar, classificar e mensurar tudo aquilo que advém de uma construção coletiva de conteúdos, 

como no caso dos nossos programas de TV que provocam no público múltiplos entendimentos, 

acolhidas, reordenações e interesses. 

Um impasse imediato com o qual nos deparamos para a idealização desse primeiro almanaque foi 

justamente o critério de classificação e entrada das experiências. Se são inúmeras, como mapeá-las? 

Mas por que um Almanaque? 
Débora Garcia | Gerente de conteúdo mídias digitais
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Se são tão plurais, como agrupá-las? Se são naturalmente permeáveis, como separá-las por natureza de 

projeto? Se são ininterruptas, como ajustar um certo período de tempo para escolhê-las? As respostas 

não aparecem todas numa zona óbvia de cores demarcadamente pretas e brancas, mas num grande 

canvas acinzentado onde nem sempre conseguiremos dar conta de TUDO o que é feito a partir de 

nossos conteúdos, tampouco dá conta de mostrar TODOS os aspectos de uma rede inteira, complexa. 

Pra dar alguma pista, sempre que você se deparar com um relato de instituição, haverá um selo no topo 

do artigo informando a origem do projeto, egresso do Futuratec, da Mobilização ou da rede de parceiros. 

A ordem de leitura será alfabética, para rápida localização das experiências, em ordem contínua. 

Certamente haverá descartes, edições, reduções e simplificações para que as histórias caibam nas 

páginas previstas e no tempo idealizado para produzir esse relato. Portanto, insistimos que esse 

livro continua sendo uma tentativa possível de compilação de relatos, seguindo um certo critério. 

Mas temos a tranquilidade que daqui a dois anos, quando o próximo Almanaque for preparado, 

outras novas e boas histórias serão adicionadas ao nosso cardápio, deixando-o ainda mais saboroso, 

sedutor, amplo!! 

Toda vez que organizamos dados e relatos dessa natureza no Futura, sempre temos intenção de 

prestação de contas com caráter gerencial, interno, relatorial, com ênfase em números, cruzamentos 

de dados, etc. Sentindo que esses números tinham por trás muito mais a oferecer, dando vida e voz 

às histórias, fomos cultivando o desejo de transformar isso em uma publicação que chegasse a mais 

pessoas, começando pela rede imediatamente impactada e chegando a outros leitores interessados 

em descobrir o que é possível fazer em termos pedagógicos com conteúdos audiovisuais. 

Nesse sentido, o Almanaque Futura das Redes Sociais é um livro que sempre pretende inspirar outros 

usos e apropriações, agregar novos e criativos membros à nossa rede, adicionando novas narrativas 

ao nosso balaio de histórias. E pra não perdermos o espírito lúdico de um autêntico Almanaque, claro 

que os relatos serão entrecortados por passatempos, brincadeiras, dicas, ilustrações e bom humor! 

O saldo dessa segunda edição: mais de cem relatos selecionados e compilados em dois anos. Mais de 

cem diferentes realidades de uso de programação de TV com fins pedagógicos. Dezenas de recantos 

do Brasil, mapeados, perfilados. Dos usuários do Futuratec (videoteca on-line com conteúdos do 

Futura disponíveis para download), passando pelas instituições da sociedade civil acompanhadas 

pela área de Mobilização e chegando à rede dos nossos Parceiros Mantenedores. Um mosaico de 

cores, sotaques e práticas que entregamos em primeiríssima mão para você, leitor desta publicação. 

Bom proveito!
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ara além da tela da TV, o Futura estende seu compromisso com a transformação 
social atuando nos territórios de forma presencial. Através de uma equipe de 
mobilizadores sociais espalhada pelo Brasil e em constante articulação com 
instituições públicas, privadas e não governamentais, a área de Mobilização e 
Articulação Comunitária atua como mediadora em um processo de diálogo 
crítico e constante, que permite incluir na dinâmica do Canal a perspectiva de 

grupos sociais e organizações da sociedade civil, trazendo temáticas prementes da agenda social 
brasileira. Essa prática permite a inclusão na tela da TV de novos temas, novas perspectivas, 
novos sotaques, estéticas e uma diversidade mais ampla de pontos de vista.

Em diferentes espaços do território nacional, esta equipe acompanha os espaços de participação 
e articulação em rede da sociedade civil, disponibiliza e implementa conteúdos do Futura junto 
à organizações, promove o desenvolvimento de conteúdos e metodologias educacionais, realiza 
formação de jovens em produção audiovisual e promove experimentações e inovações que tornem 
mais participativa, inclusiva, integradora e efetiva a comunicação e o diálogo em torno de causas 
relevantes para a sociedade brasileira, possibilitando novos aprendizados para todos os envolvidos. 
Todas essas atividades são objeto de constante monitoramento, acompanhamento e eventual 
avaliação de resultados. Com isso procuramos fortalecer a articulação, o diálogo e a cooperação 
entre as diferentes formas de organização, representação e participação da sociedade brasileira e a 
visibilidade e o conhecimento de suas causas.

Para alcançar tais objetivos, algumas estratégias de atuação são adotadas. O primeiro passo é 
estabelecer contato com organizações de referência, acompanhar suas iniciativas, seus fóruns e 
espaços de articulação e debate com o objetivo de promover o conhecimento mútuo e identificação 
das possibilidades de colaboração de duplo sentido. O resultado deste mapeamento está organizado 
e disponível para consulta on-line no site http://mapadarede.futura.org.br. 

A partir desta identificação de necessidades de aprofundamento, disseminação ou qualificação 
do debate em torno de algumas causas e temas é possível a elaboração de um produto 
audiovisual ou metodologia que procure apoiar as organizações e redes nela envolvidas. São 
programas ou séries que abordem um tema, ou Kits reunindo alguns materiais prioritários 
disponíveis no acervo do Futura acompanhados de orientação para o seu uso. Um destes kits é 
a Maleta Futura, que além do acervo em DVD com programas do Canal, possui um caderno de 
atividades montado especialmente para cada edição do projeto, com textos complementares 
elaborados por consultores, sugestões de uso dos programas e outras fontes de referência. 
Parcerias de conteúdo são estabelecidas para a inserção de outros materiais produzidos pelas 
redes articuladas. 

Mobilização e Articulação 
Comunitária 
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O Futura também aposta na produção em diálogo como fator de inovação e de promoção de 
identificação dos públicos com as linguagens e abordagens resultantes das iniciativas de produção 
colaborativa. Estas pressupõem a interação dialógica e negociada entre diferentes grupos e pessoas, 
que estejam trabalhando para atingimento de objetivo comum. O Conexão Futura é ao mesmo 
tempo um programa diário na tela do Canal e um blog que, através do diálogo com pessoas e grupos 
que lideram ações e são referência nas temáticas tratadas, apresenta a diversidade de pontos de vista 
e aprofunda visões em disputa em torno de determinados temas, identificados como relevantes no 
diálogo dos jornalistas e mobilizadores do Canal junto às redes e parceiros nos territórios. As séries, 
tal como o Diz Aí, que trata de questões da juventude brasileira, e Que Exploração é Essa?, que aborda 
a exploração sexual contra crianças e adolescentes e as formas de combate a esta realidade, são 
produzidas a partir do mapeamento de abordagens, organizações e experiências, da realização de 
grupos focais e do diálogo, muitas vezes através de fóruns e rodas de conversa com as organizações 
parceiras em torno do conteúdo, da abordagem, do roteiro e das estratégias de exibição. 

Além disso, a Mobilização também se envolve em projetos voltados à formação de públicos jovens na 
produção audiovisual. O projeto Geração Futura, por exemplo, organiza periodicamente oficinas de 
produção audiovisual, majoritariamente, para alunos de ensino médio de todo o Brasil e estudantes 
universitários das universidades parceiras. Dá ênfase à experimentação televisiva; ao diálogo direto com 
profissionais da comunicação; à mistura de participantes com diferentes interesses, origens e formações; 
à construção coletiva de produções para a grade do Canal e à correlação entre mídia e participação social. 

A necessidade de aprimorar as estratégias comunicativas na sociedade brasileira supõe uma 
constante revisão e experimentação de metodologias e tecnologias que estabeleçam novas formas 
de relacionamento entre as partes envolvidas no diálogo e na produção, promovam ganhos de 
qualidade nos processos e nos produtos, criem novas narrativas, e ampliem a capacidade de uso 
e disseminação por parte dos vários públicos. Um exemplo destas estratégias é o projeto A Cor da 
Cultura, que estabeleceu parcerias com organizações sociais e universidades para, juntos, realizarem 
a formação de educadores sociais, professores, técnicos e especialistas de secretarias de educação. 

Já em diferentes pontos do Brasil, a realização de projetos locais em parceria com o Futura foi o 
ponto de partida para a criação das Salas Futura, espaços que disponibilizam acesso à programação 
e promovem a troca de saberes entre jovens, educadores e comunidades. Viabilizadas através de 
diferentes modelos de parceria e apoiadas na identidade cultural local, as Salas Futura possuem como 
viés integrador o incentivo ao pensamento, à criatividade e à construção do conhecimento.

Assim, articulando simultaneamente território e tela, o Futura segue em busca de fazer diferença 
para diferentes segmentos da sociedade brasileira, fomentando novas conexões entre diferentes 
organizações e redes.
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Futuratec (www.futuratec.org.br) é uma ferramenta que amplia o alcance da programação 

do Canal Futura e seu potencial para uso educativo. Atualmente, o site conta com mais 

de 50 títulos de diferentes séries produzidas pelo Canal Futura através de quase 1500 

episódios. Até aqui, mais de 10 mil usuários já se cadastraram para utilizar o serviço.

O projeto é vencedor do Prêmio ARede 2010, na categoria Serviços ao Usuário, da modalidade Setor 

Privado.

Funcionamento

Através do site Futuratec, é possível navegar por um cardápio de programas produzidos pelo Futura. 

A busca pode ser feita por palavra-chave ou pelos temas das séries. O Futuratec disponibiliza seu 

conteúdo por meio de downloads ou através da tecnologia BitTorrent, o que otimiza a conexão e 

reduz filas de espera, já que os usuários podem baixar e também compartilhar os arquivos.

Uma vez no computador do usuário, o arquivo baixado está pronto para ser gravado em uma mídia 

comum CD. Após o primeiro download, não é mais necessário um computador e conexão à Internet 

para uso do conteúdo. Basta uma TV, um aparelho de DVD e uma turma inteira de uma escola, por 

exemplo, para poder se beneficiar da programação do Futura.

Quem pode utilizar

Para baixar os programas é necessário preencher um cadastro no site. Os perfis são avaliados pela 

equipe do Canal Futura e são liberados aqueles que estiverem vinculados a instituições que podem 

fazer uso educativo dos conteúdos do Canal.

Compartilhe!

O Futuratec utiliza uma tecnologia para distribuição de conteúdo onde os usuários podem 

compartilhar arquivos. Nesse caso, o conteúdo não é armazenado em um servidor central. Por isso, 

não esqueça: depois de baixar os arquivos, deixe-os ainda em seu computador durante algum tempo. 

Outros usuários dependem de você e a rede Futuratec agradece!

Conteúdos complementares

Além dos vídeos, o Futuratec também permite que sejam disponibilizados materiais complementares. 

Ao baixar um arquivo, o “telespectador virtual” também poderá ter acesso a conteúdo pedagógico, 

sinopses, ficha técnicas e informações institucionais ou sobre o elenco e apresentadores.

Futuratec 
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área de Desenvolvimento Institucional tem como missão construir e manter parcerias 

visando a sustentabilidade do Futura. Ela é responsável pela criação e consolidação 

dos relacionamentos com institutos, fundações e empresas, pela identificação de 

novas oportunidades e projetos, como também pelo fortalecimento e difusão da 

marca Futura.

 

Os parceiros mantenedores do Futura - CNI (Confederação Nacional da Indústria), CNN International, 

FIESP, FIRJAN, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação Vale, Gerdau, Rede Globo, Sebrae 

e Votorantim - são grandes instituições e empresas, líderes em suas áreas de atuação. Temos com 

eles um relacionamento de longo prazo, que é ancorado por um planejamento feito com cada um 

deles a partir de um conjunto de premissas.

 

Os parceiros trazem conteúdos e experiências de investimento social privado, que geram pautas 

e insumos à programação, formando uma rede privilegiada de fontes, acesso à produção de 

conhecimentos de ponta, projetos e soluções inovadoras. Temas como mercado de trabalho, 

empregabilidade, empreendedorismo, gestão, ciência e tecnologia, meio ambiente, juventude, 

qualidade de vida, educação, sustentabilidade e desenvolvimento territorial estão sempre presentes 

nessa dinâmica. Cada parceiro contribui com sua expertise, oriunda de sua área de atuação. 

 

O SENAI Nacional (CNI), por exemplo, oferece consultoria para séries voltadas à formação profissional 

e o SEBRAE para a faixa de empreendedorismo. Já a CNN e a Rede Globo cedem programação 

infantil, cultural e outras com foco nas questões ambientais. 

Vários parceiros têm sua missão voltada para a oferta de educação básica e profissional, formação 

da juventude, democratização da cultura, o que permite que o Futura dissemine uma gama enorme 

de projetos e iniciativas. É o caso da Fundação Bradesco, FIRJAN e FIESP, que têm redes de ensino, 

que funcionam como um verdadeiro celeiro de boas práticas. A Fundação Itaú Social - por meio da 

promoção de prêmios emblemáticos como o Prêmio Itaú-Unicef e a Olimpíada de Língua Portuguesa 

- e  a Gerdau, que atua em projetos pela melhoria da gestão e da qualidade da Educação Pública, 

inspiram a produção de conteúdos e ações de mobilização social, fundamentais para o país. No caso 

da Fundação Vale e da Votorantim, que atuam com foco no desenvolvimento territorial, o Futura 

tem a oportunidade de também documentar boas práticas, muitas delas fruto de parcerias público-

privadas, como também de disponibilizar materiais para uso local. 

 

Sendo assim, além da disseminação de conhecimentos e das práticas de investimento social privado 

de seus parceiros mantenedores, o Futura também disponibiliza seus programas e metodologias de 

mobilização social, para que eles potencializem os resultados de seus projetos e ações educacionais. 

Desenvolvimento institucional
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Como o Futura tem como foco a comunicação e a educação para a transformação social, cabe a área 

de Desenvolvimento Institucional promover novos encontros e parcerias entre o Futura, empresas 

socialmente responsáveis, fundações, institutos e instituições internacionais, comprometidas com 

o desenvolvimento do país. Desta forma é possível desenvolver novos projetos, e abordar novas 

temáticas de interesse de educadores, famílias, empreendedores e agentes sociais.

 

Somente para citar alguns exemplos, temos em parceria com a BOVESPA o programa de educação 

financeira para jovens intitulado Dinheiro no Bolso. Com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 

realizamos a série Nota 10 – Primeira Infância. Em parceria com o Instituto Akatu e a HP desenvolvemos 

o projeto Consciente Coletivo, que gerou uma série de interprogramas e um kit pedagógico sobre 

consumo consciente para uso no Ensino Fundamental II. Com a Fundação Ford, desenvolvemos 

uma série de parcerias, destacando-se, em especial, o apoio que essa fundação vem dando ao 

projeto de produção de telejornalismo em rede. E, em parceira com a Childhood Brasil, produzimos 

e implementamos importante material chamado Que Exploração é Essa?, para o enfrentamento de 

exploração sexual de crianças e jovens.

 

Sobre a temática da Energia, tão importante para o desenvolvimento do país, desenvolvemos 

diferentes parcerias. Com a CPFL fizemos a série Caminhos da Energia, apresentada por Amir Klink, 

tratando desde a composição da matriz energética brasileira, até eficiência energética. Com a Ampla 

desenvolvemos uma série de interprogramas com dicas práticas de uso de energia: Barrinhas. E com 

o Ministério de Minas e Energia, por intermédio da Eletrobras, desenvolvemos o projeto Energia que 

transforma, composto por um rico kit pedagógico para implementação no Ensino Fundamental II e 

no Ensino Médio. 

 

Por fim, citamos o projeto A Cor da Cultura, uma alternativa para a implementação da Lei 10.639/2003, 

que prevê a inclusão da História e da cultura afro-brasileira no currículo das escolas de Educação 

Básica. Esse projeto é fruto da articulação de um conjunto de parceiros: a Petrobras, a SEPPIR – 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Ministério da Educação, o CIDAN, 

a TV Globo e a Fundação Palmares. Além das parcerias institucionais que viabilizaram a existência 

do projeto, sua equipe gestora gerou centenas de outras parcerias com ONGs e Universidades. Esse 

projeto virou referência e política pública, tendo sido incluído no Guia de Tecnologias Educacionais 

do MEC/ 2008. 

 

Ou seja, a área de Desenvolvimento Institucional do Futura tem como papel promover o encontro de 

diferentes parceiros, ao redor de causas e objetivos comuns, de modo a potencializar os recursos que 

cada um pode oferecer para promover ações de grande escala. Nessas parcerias construídas a muitas 

mãos, estabelecemos cooperação e relacionamentos onde todos ganham: empresas, institutos, 

fundações, governos, e especialmente, os milhões de jovens, educadores, famílias e trabalhadores 

beneficiados.
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ASA Brasil
Endereço: Rua Nicarágua, 111
Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-190
Telefone: (81) 2121-7602
E-mail: asa@asabrasil.org.br
Na internet: http://www.asabrasil.org.br
Foco de atuação: gestão e desenvolvimento 
de políticas de convivência com o Semiárido
Projetos desenvolvidos com o Futura:  
Maleta Meio Ambiente, Água: Vida e Alegria  
no Semiárido, Diz Aí 

Animação
A palavra animação provém do latim anima, que 
significa “alma” ou “sopro vital”. Animação significa, 
antes de mais nada “dar vida” a objetos estáticos.
Por isso animação refere-se ao processo segundo o 
qual cada fotograma de um filme é produzido indi-
vidualmente, podendo ser gerado quer por compu-
tação gráfica, quer fotografando uma imagem de-
senhada, quer repetidamente fazendo-se pequenas 
mudanças a um modelo (como claymation e stop 
motion), fotografando o resultado. Depois os foto-
gramas são ligados entre si e o resultante é o filme 
ou a animação. 

A Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA Brasil é uma 

rede formada por mil organizações da sociedade civil que 

atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de 

convivência com a região semiárida. A ASA Brasil atua em 

diversos estados, promovendo a agroecologia, a segurança 

alimentar e nutricional, a educação contextualizada, o 

combate à desertificação, o acesso à terra e à água e a 

promoção da igualdade de gênero.

Fernanda Cruz, coordenadora de Comunicação da 

instituição, conheceu o trabalho do Canal Futura pela 

televisão e através da mobilizadora Cinthia Sarinho. O que 

mais chamou a atenção dela na grade foi a diversidade da 

programação e a maneira inclusiva como os programas são 

produzidos. Fernanda acredita que os produtos de TV podem 

ser usados no trabalho educacional pelo fato de chamarem 

a atenção, serem atrativos. “Além disso”, diz, “praticamente 

todos os lares brasileiros possuem TV, fazendo com que 

seus conteúdos tornem-se acessíveis.”

A equipe da ASA Brasil busca na grade temas como 

educação e direitos, e usa em suas ações os programas que 

tenham ligação com as temáticas trabalhadas, entre eles o 

Conexão Futura.

Os vídeos da Maleta Meio Ambiente são bastante 

utilizados, inclusive quando a equipe quer se aprofundar em 

algum tema específico. “É importante salientar que temos 

Maletas na assessoria de comunicação da ASA e outras 

espalhadas nas organizações que utilizam o material de 

forma independente. No caso da assessoria, utiliza-se o 

material para servir de subsídio para o próprio trabalho de 

comunicação da rede. Também tivemos uma experiência 

interessante e enriquecedora com a série Água: Vida e 

Alegria ao fazermos um lançamento na comunidade 

que participou de todo o processo de construção das 

animações. Essa produção, inclusive, envolveu as crianças 
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da comunidade numa oficina, onde foram elaborados os desenhos utilizados 

na série”, explica Fernanda Cruz.

A escolha dos programas é feita de acordo com a pertinência do tema. No 

caso dos conteúdos escolhidos para eventos da ASA Brasil ou eventos da 

comunicação, a escolha é pessoal. Mas as organizações que integram a ASA 

são independentes para escolher os conteúdos que melhor lhes atendem. 

A coordenadora de Comunicação da ASA diz que o número de pessoas 

atingidas nunca foi contabilizado. Ela explica que, pelo fato de se tratar de 

uma rede, cada organização tem autonomia para utilizar o conteúdo nos 

eventos onde achar pertinente e, muitas vezes, esses eventos são nas próprias 

localidades. “Já fizemos exibições públicas, como foi o caso da série Água: 

Vida e Alegria, em Riachão do Jacuípe, na Bahia; e também nos encontros 

estaduais da ASA; bem como já fizemos lançamentos do material produzido 

em parceria com o Canal nos municípios. Cada organização ficou responsável 

por organizar seu lançamento”, diz Fernanda.

Mas ela vê resultados: no caso da série Diz Aí – Juventude Rural, as 

organizações da ASA passaram a se preocupar mais especificamente com 

a temática de juventude e com a forma de trabalhar com esse público 

pensando na continuidade da política de convivência com o Semiárido.

Fernanda Cruz diz que, sempre que precisou, o Canal Futura se prontificou 

a ajudar, não apenas na exibição dos conteúdos, mas também a pensar 

que novos conteúdos a ASA poderia produzir. “A experiência com o Canal 

possibilitou à ASA experimentar trabalhar com novos conteúdos, como, por 

exemplo, animações infantis e juventude. Além disso, no Semiárido é bastante 

comum o uso de parabólica, levando o conteúdo do Canal até as famílias. E é 

bastante interessante quando elas se veem na TV. Elas se sentem reconhecidas 

e valorizadas. A parceria com o Canal só qualifica nosso trabalho. Por isso, 

sugiro que sejam feitas reuniões para as organizações entenderem onde podem 

contribuir e fazer novas parcerias”, conclui.

Antena parabólica
Antena parabólica é um siste-
ma utilizado para receber ou 
enviar sinais para satélite. Exis-
tem diversos modelos, cada 
um com suas características. 
É muito usada em áreas rurais 
ou da periferia das grandes ci-
dades. Normalmente, os teles-
pectadores utilizam as antenas 
menores para receber o sinal. 
Já para enviar os sinais para o 
satélite são usadas as antenas 
de grande porte.

Cara Fernanda: o Futura organi-
za periodicamente reuniões de 
apresentação de programação e 
novas parcerias de mobilização e 
implementação. Esse trabalho é 
feito justamente pela equipe de 
mobilização, com a qual você já 
tem contato. 
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Associação Aratu de Proteção 
aos Ecossistemas Costeiros
Endereço: Avenida 22 de Janeiro, 5.108 
Centro – Icapuí/CE – CEP: 62810-000
Telefones: (88) 9648-1315 / (88) 9218-9996 /  
(88) 8838-5457 
E-mail: aratu_ce@yahoo.com.br;  
associacaoaratu@gmail.com
Na internet: www.aratu.org.br
Focos de atuação: juventude, educação 
ambiental, meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura:  
Consciente Coletivo

Organização fundada em 2005, a Associação Aratu de 

Proteção aos Ecossistemas Costeiros – ARATU busca 

defender, preservar e conservar o meio ambiente, 

promovendo a sustentabilidade dos ecossistemas locais, em 

especial o manguezal.

A Associação Aratu conheceu o trabalho do Canal Futura 

através de alguns parceiros.

 

Carlos Alberto Pereira da Silva, presidente da Aratu, acredita 

que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional, porque “a TV fascina por lidar com animação, 

com áudio e vídeo e porque é um recurso que prende a 

atenção de todos. Se tivermos programas bem direcionados, 

conseguimos resultados positivos”.

O que chama a atenção dele na grade do Canal é a 

programação sempre voltada para a questão educacional, 

na busca de mudança de atitude. Ele procura programas 

sobre meio ambiente, juventude, política, educação 

e desenvolvimento sustentável, e usa em suas ações 

documentários, episódios do Globo Ecologia, Ao Ponto e 

Afinando a Língua.

 

A Associação Aratu se tornou parceira do Canal Futura 

através do kit Consciente Coletivo, e a partir do segundo 

semestre de 2012 inicia uma ação em algumas escolas 

municipais, com alunos do ensino fundamental II e do 

ensino médio.

Manguezal 
é considerado um ecossistema costeiro de tran-
sição entre os ambientes terrestre e marinho. Ca-
racterístico de regiões tropicais e subtropicais, está 
sujeito ao regime das marés, dominado por espé-
cies vegetais típicas, às quais se associam a outros 
componentes vegetais e animais.
A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz 
com que essas áreas sejam os grandes “berçários” 
naturais, tanto para as espécies características des-
ses ambientes como para peixes e outros animais 
que migram para as áreas costeiras durante, pelo 
menos, uma fase do ciclo de sua vida.
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A Associação para Proteção das Crianças e Adolescentes, 

conhecida como Cepac, é uma organização social fundada 

em 1993 por moradores do bairro de Alphaville – Barueri, 

para garantir proteção a crianças e jovens em situação de 

grande vulnerabilidade social nos bairros Parque Imperial e 

Aldeia, de Barueri, município da Grande São Paulo. 

Com cerca de 4 mil crianças e adolescentes e 1.800 jovens, 

a população-alvo é formada em sua maioria de famílias 

de migrantes provenientes de estados das regiões Norte, 

Nordeste e Sudeste do País. O Cepac atende diretamente 

cerca de 400 crianças e jovens e indiretamente 1.500 

pessoas por mês. Em seus dezenove anos de atuação já 

beneficiou mais de 10 mil pessoas.

A pedagoga Lucélia Lúcia de Oliveira conta que conheceu o 

trabalho do Canal Futura na reunião da Rede Social Grande 

Oeste. A proximidade dos temas da programação do Futura 

com a realidade da comunidade em que atua chamou a 

atenção de Lucélia, que passou a procurar na grade temas 

como cidadania, ética e consumo consciente. Ela acredita no 

uso de produtos de TV no trabalho educacional, uma vez que 

multimeios e tecnologias são estratégias didáticas. 

O Cepac recebeu a Maleta Democracia, Consciente 

Coletivo, Que Exploração É Essa? e Conexão Futura. 

Lucélia de Oliveira usa em suas ações o material da Maleta 

Democracia e do Consciente Coletivo. A escolha do 

material leva em consideração os temas determinados no 

início do ano para serem trabalhados nas oficinas.

Buscando ampliar as formas de visualizar os temas propostos; 

diversificar as ferramentas utilizadas para introduzir os temas 

e propiciar aulas mais dinâmicas com diferentes recursos 

(texto, discussão, atividade escrita, vídeos, entre outros), 

a educadora foi adequando o uso da Maleta como mais 

uma ferramenta, usando os vídeos e seguindo a linha de 

Associação para Proteção das 
Crianças e Adolescentes – Cepac
Endereço: Rua Martim Afonso de Souza, 72
Pq. Imperial – Barueri/SP – CEP: 06462-130
Telefone: (11) 4195-9060
E-mail: cepac@cepacbarueri.org.br
Na internet: www.cepacbarueri.org.br
Projetos desenvolvidos com o Futura: 
Maleta Democracia, Consciente Coletivo, 
Que Exploração É Essa?, Conexão Futura
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raciocínio estabelecida nos textos, assim como as sugestões 

de abordagens.

Em 2012, Lucélia de Oliveira ministrou aulas no Projeto 

Profissionalizante e atendeu cinquenta adolescentes em 

atividades que envolveram o material da Maleta. “No ano 

passado, outros cem jovens foram atendidos”, conta ela, que 

identifica resultados: “Trabalhamos nesta instituição para 

instigar a curiosidade e a participação autônoma cidadã 

dos adolescentes. Falar sobre política, por exemplo, com os 

recursos disponibilizados pela Maleta, fez com que os jovens 

se interessassem mais pelo assunto. As músicas e os clipes 

que abordam o tema aguçam a vontade de saber mais. Senti 

que nessa aula houve uma adesão maior do que nos anos 

anteriores, sem o recurso da Maleta”.

A educadora Lucélia de Oliveira considera o material bem 

completo: “Aborda os assuntos da forma que gosto de 

trabalhar, com dinamismo e diversas ferramentas. Adorei o 

material, que se diferencia do uso de apostilas e materiais 

ultrapassados. Os temas são tratados de forma atual e adorei 

o olhar para a prática e vivências relacionadas aos temas”.
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A Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes 

– Apacc é uma organização não governamental criada 

em 1994 para contribuir pelo direito à educação e ao 

trabalho em processos participativos e solidários, visando 

ao desenvolvimento sustentável e à justiça social na 

Amazônia. Oferece cursos de formação socioprofissional 

para jovens e adultos, educação complementar, capacitação 

em agroecologia, comercialização e políticas públicas, 

assessoria técnica e prevenção em saúde. 

Franquismar Marciel, coordenador executivo da Apacc, conta 

que conheceu o trabalho do Canal Futura através do site e 

da mobilizadora em Belém, no Pará. Ele acredita no uso de 

produtos de TV no trabalho educacional por considerá-

los bastante didáticos e de fácil entendimento. Parceiro do 

Futura no Projeto Maleta Saúde, Franquismar Marciel procura 

na grade programas sobre malária, dengue, hanseníase, 

planejamento familiar, hábitos alimentares e dinâmicas de 

apresentação. Em suas ações a Apacc usa programas sobre 

meio ambiente (aquecimento global), doenças como o 

A malária 
é causada por protozoários do gênero Plasmo-
dium, e cada uma de suas espécies determina as-
pectos clínicos diferentes para a enfermidade. O 
protozoário é transmitido ao homem pelo sangue, 
geralmente por mosquitos do gênero Anopheles 
ou, mais raramente, pela contaminação de uma 
pessoa infectada em contato com o de outra sa-
dia, como o compartilhamento de seringas (con-
sumidores de drogas), transfusão de sangue ou até 
mesmo de mãe para feto, na gravidez. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
hoje em dia, a malária é de longe a doença tropical 
e parasitária que mais causa problemas sociais e 
econômicos no mundo e só é superada em nú-
mero de mortes pela Aids.

Associação Paraense 
de Apoio às Comunidades 
Carentes – Apacc
Endereço: Travessa 7 de Setembro, 150 – Bairro 
de São Benedito – Cametá/PA – CEP: 68400-000 
Telefones: (91) 3781-2062 (Cametá)
3229-3857 (Belém)
E-mail: franquiagri@yahoo.com.br; 
apacc@apacc.org.br 
Na internet: mulheresdocampo.blogspot.com.br 
Focos de atuação: agroecologia, agricultura 
familiar, economia solidária, comercialização, 
saúde preventiva, direitos de crianças e 
adolescentes, gênero, fortalecimento da 
sociedade civil, meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Maleta Saúde
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câncer, planejamento familiar e higiene, escolhendo sempre 

os temas que as comunidades necessitam e têm procurado. 

Para isso, as escolhas são feitas através de discussão com 

as próprias comunidades e com pessoas que participam de 

processos de capacitação, levando em conta o objetivo de 

conhecer com maior clareza os temas utilizados. 

Nessa ação ele contou com o apoio da mobilizadora 

do Canal Futura, que realizou processo de capacitação 

entre pessoas de comunidades e a Apacc. As exibições já 

atingiram cerca de 4 mil pessoas. Além dos vídeos do Futura, 

também foi usado material da Maleta Saúde e outros feitos 

em parceria com Secretarias de Saúde.

Franquismar Marciel identifica resultados: “Os agentes 

comunitários de saúde capacitados puderam realizar com 

maior clareza processos de multiplicação, informação e 

palestras em suas comunidades”. Ele conta que ouviu de 

uma agente comunitária que “a fala apenas não estava 

valendo e através dos DVDs da Maleta Saúde ela pôde 

perceber nas casas das famílias que os mesmos já estavam 

usando os conhecimentos para que as casas pudessem ficar 

mais arejadas, proporcionando assim um lar mais sadio”.

O coordenador executivo da Apacc diz que sente falta na 

programação de material sobre verminoses e água e manda 

um recado para o Canal Futura: “A parceria está sendo 

superinteressante, com o Projeto Maleta Saúde contribuindo 

para o aprendizado das comunidades, com materiais em 

linguagem fácil. E queremos continuar parceiros tanto com 

esta Maleta quanto em outras e também em processos de 

divulgação das ações”. 

Caro Franquismar: esses temas que você sugere 
estão na série Estação Saúde e também em maté-
rias de nossa faixa jornalística: Jornal Futura, Co-
nexão Futura e Sala Entrevista. 

Nascida na cidade de Goiás em 20 de agosto 
de 1889, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, 
mais conhecida como Cora Coralina, foi uma 
das escritoras brasileiras mais importantes.
Cora foi criada em uma casa comprada por sua 
família no século XIX às margens do rio Vermelho. 
Segundo estudiosos, a casa foi uma das primeiras 
a serem construídas em Vila Boa de Goiás, por 
volta do século XVIII.
Com apenas quatorze anos de idade, ela já escre-
via seus próprios textos, os quais eram publicados 
por vários jornais da cidade onde morava e de 
algumas outras cidades vizinhas.
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Associação Rede Cananéia
Endereço: Rua Antônio Colasso de Souza, 120
Carijó – Cananéia/SP – CEP: 11990-000
Telefone: (13) 3851-1201
E-mail: redecananeia@yahoo.com.br
Na internet: www.redecananeia.org.br 
Focos de atuação: educação, meio ambiente, 
arte e cultura
Projetos desenvolvidos com o Futura: 
Maleta Meio Ambiente, Consciente Coletivo  
e Conexão Futura

A Associação Rede Cananeia é uma organização sediada 

no município de Cananeia, no Vale do Ribeira, litoral sul de 

São Paulo, destinada a promover a integração do terceiro 

setor no município de pouco mais de 12 mil habitantes.  

A Rede Cananeia procura fortalecer as ações de entidades 

semelhantes, promovendo o desenvolvimento local 

sustentável.

A parceria entre a Rede Cananeia e o Canal Futura 

começou em 2008, quando os mobilizadores comunitários 

apresentaram alguns projetos do Futura e convidaram a 

instituição a participar da rede de organizações parceiras. 

Segundo Silmara Guerreiro, coordenadora da Rede Cananeia, 

a divulgação dos trabalhos do Futura pela internet em listas 

de grupos virtuais facilitou esse conhecimento. 

Silmara acredita que os produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional porque utilizam uma linguagem 

diferenciada na abordagem de assuntos que vêm se 

tornando essenciais para apresentação e a discussão por 

organizações que desenvolvem ações com educação 

formal e não formal. 

A Rede Cananeia está envolvida nos Projetos Maleta Meio 

Ambiente, Consciente Coletivo e Conexão Futura, e 

durante suas atividades usa os programas da Maleta Meio 

Ambiente: Bicho Solto, Taru Andé, Nota 10 – Consumo 

Sustentável, Tom da Amazônia e o DVD Feito à Mão. 

Também já foram utilizados o programa Conexão Futura e 

as animações sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, 

consumo de água e energia, protagonismo, estilo de vida e 

Vale do Ribeira
Um estudo publicado em 2011 revela hábitos de 
Luzio, caçador que viveu há 10 mil anos. Sua ossa-
da, encontrada no Vale do Ribeira, é a mais antiga 
do Estado. O corpo foi achado em um sambaqui, 
palavra em Tupi que significa monte de conchas. 
Como o nome diz, eram depósitos artificiais de res-
tos de moluscos onde os nativos enterravam seus 
mortos.
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outros que permeiam o universo do consumo consciente e 

que fazem parte do Projeto Consciente Coletivo. 

A diversidade e as formas de apresentação dos assuntos 

nos programas da grade do Futura chamam a atenção do 

pessoal da Rede Cananeia, que busca no Canal assuntos 

relacionados com as áreas em que atua e com a realidade 

local, como, por exemplo, manguezais, comunidades 

tradicionais, lixo, consumo consciente, cultura popular, 

sustentabilidade etc. 

A escolha do material é pessoal, mas é baseada em um 

plano de ensino estabelecido previamente, que contempla 

a realização de atividades educativas no ambiente escolar 

com uso de material de apoio contextualizado com os 

assuntos abordados. Um exemplo disso foi a escolha do 

episódio “O Mangue”, do programa Bicho Solto, que tem 

uma relação direta com uma das atividades que ocorrem 

anualmente no município de Cananeia. O uso do programa 

possibilitaria alguns desdobramentos na ação da Rede. 

O planejamento para essa escolha foi feito com a utilização 

do caderno de textos da Maleta Meio Ambiente. Trinta e 

cinco alunos do ensino fundamental foram envolvidos 

nessa ação, que utilizou computador e projetor multimídia 

para projeção de imagens. 

Para o pessoal da Rede Cananeia, essas ações podem 

estimular trocas de informações e a discussão dos assuntos. 

Como se trata de um processo educacional, outros 

resultados muitas vezes acabam ocorrendo a longo prazo. 
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Associação Rede Rua
Endereço: Rua Sampaio Moreira, 110 – Casa 9
 Brás – São Paulo/SP – CEP: 03008-010
Telefone: (11) 3311-6642
E-mail: rederua@rederua.org.br / 
rederua@uol.com.br
Na internet: www.rederua.org.br
Focos de atuação: comunicação, educação e 
articulação das pessoas em situação de rua
Projetos desenvolvidos com o Futura: 
Conexão Futura, Consciente Coletivo na Pousada 
Esperança e no Ponto de Cultura Ocas

A Associação Rede Rua é uma organização social, sem fins 

lucrativos, criada nos anos 80 por voluntários e missionários 

do Verbo Divino, que começaram preparando um sopão 

embaixo do viaduto Alcântara Machado, em São Paulo. 

Alguns moradores de rua ajudavam no preparo do “sopão”, 

que passou a reunir cada vez mais gente. Foi a quantidade de 

pessoas nessa situação que levou à criação da Associação.

Alderon Pereira da Costa, coordenador de Projetos da 

Associação Rede Rua, conheceu o trabalho do Canal Futura 

através da mobilizadora Vanessa Pipinis. 

Ele acredita no uso de produtos de TV no trabalho 

educacional pela possibilidade de atingir um público 

diferente e mais amplo: “As informações que são veiculadas 

trazem um conteúdo importante para ajudar as pessoas a 

conhecerem e aumentarem seu repertório”. 

Alderon Costa, que também é editor do jornal da Associação, 

O Trecheiro, mantém contato com a Articulação e 

Mobilização Comunitária e já participou da programação 

do Jornal Futura e do Conexão Futura. Ele busca na grade 

temas ligados a questões sociais, como pessoas em situação 

de rua e sem-terra, urbanização, moradia, trabalho e saúde 

e já usou em suas ações o Jornal Futura, Conexão Futura 

e Sala de Notícias.

Verbo Divino
O Verbo Divino é uma congregação de padres e ir-
mãos religiosos que atua em setenta países.

Urbanização
é o aumento proporcional da população urbana em 
relação à população rural. Segundo esse conceito, 
a urbanização só ocorre quando o crescimento da 
população urbana é superior ao crescimento da 
população rural.
Somente na segunda metade do século 20, o Brasil 
tornou-se um país urbano, ou seja, mais de 50% de 
sua população passou a residir nas cidades. A partir 
da década de 1950, o processo de urbanização no 
Brasil tornou-se cada vez mais acelerado, principal-
mente por conta da intensificação do processo de 
industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1956.
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Vanessa Sial é de Maringá, no Paraná, e trabalha no Blog Bela 
Domus, dando dicas de cosméticos. Ela conheceu o Canal 
Futura assistindo à TV. A qualidade dos conteúdos chamou 
a atenção dela, que passou a buscar temas como ciência, 
educação, cidadania e meio ambiente. Vanessa acredita no 
uso de produtos de TV para o trabalho educacional porque 
são materiais atuais e dinâmicos, que facilitam a discussão dos 
conteúdos trabalhados, e usa o Globo Ecologia, Globo Ciência 
e Um Pé de Quê? para estudo e aprimoramento pessoal.
 
Ela explica que escolheu os programas pela relevância, 
clareza e pesquisa realizada e conta que em episódios dos 
programas Globo Ecologia e Um Pé de Quê? foi abordado 
o trabalho de parceria entre a atividade extrativista na 
floresta e a indústria cosmética. “Foi possível observar 
como é possível agregar valor ao cosmético quando a 
preservação está acima da atividade exploratória dos 
recursos naturais. No Um Pé de Quê? o programa foi sobre 
a mandioca, mostrando a história da planta desde o início 
da colonização brasileira. Atualmente, são reconhecidas 
propriedades cosméticas da mandioca e ela já é usada 
em linhas de tratamento capilar, bem como em polvilhos 
corporais. Gostei bastante dos programas, pois foram 
fontes de estudo e aprimoramento”, afirma.
 
Vanessa escreve diariamente sobre produtos cosméticos e 
considera importante divulgar conhecimentos científicos 
sobre ativos, matérias-primas e principalmente se uma 
determinada empresa fabricante desenvolve projetos 
socioambientais.

Vanessa Sial sente falta de programas no formato livro 

digital (contação de história) e diz que gostaria que o projeto 

fosse ampliado. Ela também sugere melhorar o acesso 

aos conteúdos do Futuratec. “Gostaria que o sistema para 

downloads fosse direto de um servidor central. O sistema 

Torrent precisa que muitos usuários estejam conectados. 

Tem vários programas que até hoje não consegui concluir a 

transferência de dados”, justifica.

Blog Bela Domus 
Dicas de Cosméticos
Endereço: Avenida Colombo, 5790, BL. 104
DEM – Maringá/PR
Telefone: (44) 3011-5826
E-mail: beladomus@gmail.com  
Na internet: http://beladomus.blogspot.com.br
Usuária Futuratec: Vanessa Viviane de Castro Sial
Foco de atuação: cultura, entretenimento, 
consumo
Profissão: Historiadora e Escritora 

Sobre o Futuratec, estamos trabalhando nessa 
melhoria apontada por você. Sobre o formato 
do Livros Animados, ele tem estado associado 
ao Projeto A Cor da Cultura e, se tivermos uma 
terceira temporada aprovada, será novamente 
produzido

Mandioca
O aipim, também conhecido como macaxeira e 
mandioca, é um alimento muito conhecido no 
cardápio dos brasileiros. Bastante utilizado na fa-
bricação de farinhas, o seu modo de preparo é 
variado, podendo estar presente em diversos pra-
tos, sendo servido cozido, assado, entre outros.
Excelente fonte de energia, o aipim é composto 
em sua grande parte de amido. Além disso, pos-
sui vitaminas B e C, protavitamina A, sais minerais 
e proteínas. Possui também uma grande quanti-
dade de fibras, substância responsável pelo bom 
desempenho intestinal.

BOLO DE AIPIM:
Bata 200g de margarina, 3 xícaras de açúcar, gemas 
de 4 ovos, 4 xícaras de aipim ralado, 1 pacote pe-
queno de queijo parmesão ralado, 1 pitada de sal 
e claras em neve de 4 ovos. Após isso, é só assar a 
massa por 45 minutos em uma fôrma untada.

22



CARE Brasil – 
Projeto Comunidade 
Educadora
Endereço: 
Rua Pedro Lessa, 1840/202
Jardim Olavo Bilac 
Duque de Caxias/RJ
CEP: 25035-800
Na internet: 
www.care.org.br
Focos de atuação: 
protagonismo juvenil, incentivo 
à leitura e educação ambiental

A Care Brasil é uma organização não governamental que integra a Care 
Internacional. A organização, que combate a pobreza em setenta países, está 
presente no Brasil desde 2001, atuando em áreas rurais de oito estados do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e na periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
A organização promove ações de inclusão social; fortalecimento da economia 
local; preservação do meio ambiente; inovação na gestão pública e mobilização 
social. A Care Brasil também presta ajuda humanitária em desastres e implementa 
projetos de reconstrução, adaptação e prevenção às mudanças climáticas em 
São Gonçalo, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Care atua na implantação do 
Projeto Comunidade Educadora, coordenado em parceria com o Colégio 
Estadual Guadalajara. Inspirado no conceito de cidades educadoras, o projeto 
promove a articulação de treze instituições: escolas, creches, associações 
de moradores e ONGs de três bairros. Mais de oito mil pessoas já foram 
beneficiadas pelas ações desse projeto.

Daniela Vianna, consultora de Comunicação da CARE Brasil, conta que a 
equipe da ONG conheceu o trabalho do Canal Futura por meio de divulgação 
feita nas instituições de ensino e por propagandas de TV. 

Segundo Daniela, os produtos de TV podem ser usados para o trabalho 
educacional por serem uma ferramenta tecnológica de fácil acesso e manuseio. 

Os educadores da Care Brasil buscam na grade temas como linguagem 
e escrita, literatura e aquisição da linguagem e usam em suas ações os 
programas Afinando a Língua, Cine Conhecimento, Umas Palavras e 
Mundo da Leitura.

Daniela Vianna escolheu e divulgou os programas para os jovens mediadores 
de leitura do Projeto Comunidade Educadora. A exibição foi para cerca de 
doze jovens e dois adultos da equipe técnica. Ela conta que alguns jovens 
manifestaram o interesse de assistir a programas que partem da música 
popular brasileira para comentar questões gramaticais e literárias.

Ela sente falta na programação de uma maior divulgação e deixa uma sugestão 

ao Canal: ampliar a divulgação dos programas, incluindo as ONGs na mala 

direta ou no endereçamento postal e, ao enviar a programação, distribuindo 

encartes com algumas temáticas ampliadas para fomentar o debate .

Acompanhe nossa página no 
Facebook (www.facebook.
com/canalfutura), nosso Twit-
ter (www.twitter.com/canalfu-
tura) e nosso site (www.futura.
org.br) para ficar a par de novi-
dades de programação e ações 
educativas do Futura. 

MPB
Segundo alguns estudiosos, a 
MPB surgiu ainda no período 
colonial brasileiro, a partir da 
mistura de vários estilos. Entre 
os séculos XVI e XVIII, mistura-
ram-se em nossa terra as can-
tigas populares, os sons de ori-
gem africana, fanfarras militares, 
músicas religiosas e músicas 
eruditas europeias. Também 
contribuíram, neste caldeirão 
musical, os indígenas com seus 
típicos cantos e sons tribais. 
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Casa de Frei Francisco / 
Instituto Dom Helder Câmara 
Endereço: Rua Largo dos Coelhos, 78
Coelhos – Recife/PE – CEP: 50060-570
Telefone: (81) 3231-6215
E-mail: amoreiracff@gmail.com
Na internet: www.institutodomhelder.org 
Foco de atuação: espaço de educação não formal 
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Maleta Democracia

A Casa de Frei Francisco é uma entidade do Instituto Dom 

Helder Câmara, do Recife, que desenvolve ações educativas 

com cerca de cem crianças e adolescentes em situação de 

risco nas comunidades dos Coelhos e do Coque, oferecendo 

oportunidades de aprendizagem que resultem na melhoria 

da qualidade de vida.

Adriana Moreira é coordenadora da Casa de Frei Francisco e 

conta que conheceu o trabalho do Canal Futura através da 

mobilizadora Cynthia Sarinho.

Ela acredita no uso dos produtos de TV no trabalho 

educacional, pois o veículo é bem conhecido das crianças: 

“Os programas são um bom instrumento para utilização em 

sala e têm um alto poder de atração”, diz.

A Casa de Frei Francisco está envolvida no trabalho com 

a Maleta Democracia e Consciente Coletivo. Adriana 

Moreira busca na grade temas como trabalho infantil, 

violência, exploração sexual, drogas, prevenção de 

doenças e preservação do meio ambiente e utiliza mais os 

programas com temas relevantes ao desenvolvimento do 

que é planejado na instituição.

Nos casos dos programas sobre trabalho infantil e exploração 

sexual, a escolha se deu pela necessidade de trabalhar focado 

no planejamento pedagógico, que procura abordar os temas 

sociais mais relevantes para as comunidades trabalhadas. 

A escolha faz parte do planejamento pedagógico, que 

é sempre feito em grupo, coordenado pela pedagoga e 

com a participação de toda a equipe. Esse planejamento 

é feito para o ano todo e define os subtemas de forma a 

contemplar assuntos relevantes à construção de conceitos 

como cidadania.

Exploração sexual
Para mobilizar as esferas governamentais, socieda-
de civil e organismos internacionais no combate à 
violência sexual contra crianças e adolescentes, o 
governo brasileiro, em articulação com a sociedade 
civil organizada, lançou, em 2000, o Plano Nacional 
de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuve-
nil. O Plano Nacional é referência para qualquer ini-
ciativa de combate à violência sexual infantojuvenil 
e responsável por estruturar políticas e serviços que 
garantem os direitos da criança e do adolescente.
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Também são realizados encontros semanais com a participação de toda 

a equipe e da coordenadora pedagógica, que elaboram conjuntamente as 

atividades para que utilizem situações reais e tenham a possibilidade de 

identificar, entender e modificar algumas delas.

 

As atividades são apresentadas previamente para que os alunos saibam e se 

apropriem do que será trabalhado. O programa Que Exploração É Essa? foi 

exibido em quatro turmas, com a participação de cerca de oitenta crianças e 

de toda a equipe envolvida. A ação, que também usou computadores e data 

show, teve debates, dramatizações e exposição de cartazes e foi repetida 

depois para cerca de trinta mães.

A coordenadora Adriana Moreira identifica resultados através da própria fala 

espontânea das crianças, que demonstram surpresa em relação ao que dizem 

as leis, ao que é proibido e aos sistemas de garantia. Também as mães se 

mostram surpresas quando os temas são abordados, identificando sob outros 

ângulos os aspectos relatados. Adriana conta que algumas crianças acham 

natural e necessário elas faltarem às aulas para tomar conta do negócio do pai 

(video game ou venda de banana, por exemplo), ou mesmo para tomar conta 

dos irmãos e lavar a roupa de toda a família no horário do projeto social. 

Os educadores da Casa de Frei Francisco têm participado de alguns 

encontros com Cynthia Sarinho, que sempre esclarece as possibilidades de 

uso do material com exemplos de outras entidades.

Mesmo assim, Adriana Menezes diz que a instituição tem usado os 

programas menos do que gostaria: “A Futura tem uma extensa gama de 

material e estamos trabalhando nas supervisões pedagógicas maneiras de 

utilizar mais vídeos sobre os diversos temas disponíveis. Disponibilizamos a 

Maleta Democracia para outras entidades e escolas que participam da Rede 

de Solidariedade dos Coelhos, Coque/Joana Bezerra, que nós coordenamos. 

Fazemos sempre ‘rodízio’ do material”.

Ela aproveita para parabenizar o Canal pelo trabalho sério, competente e 

consistente e pelo esforço para disponibilizar o material pedagógico.
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A Casa de Passagem é uma organização não governamental 
criada no Recife no final da década de 80, para atender a 
meninas em situação de rua. Nos anos 90, ampliou sua 
atuação, passando a atender, também, crianças, adolescentes 
e jovens de ambos os sexos, de 7 a 24 anos, provenientes 
de comunidades de baixa renda da Região Metropolitana 
do Recife. As ações passaram a ser orientadas para atender 
também crianças e adolescentes que permaneciam na 
escola e na família, mas se encontravam em situação de 
vulnerabilidade social e pessoal. 

A Casa de Passagem atua em diversas áreas, como educação, 
meio ambiente, questões de gênero, arte e cultura, cidadania, 
qualificação profissional, violência doméstica e sexual e 
trabalho infantil, entre outras.

A parceria com o Canal Futura aconteceu durante a 
produção da série Que Exploração É Essa?, que contou com 
a participação de crianças e adolescentes atendidos pela 
Casa de Passagem. O trabalho conjunto foi adiante com a 
implantação da Sala Futura, que disponibiliza para outras 
instituições o acervo de vídeos para os públicos infantil, 
adolescente e adulto. A Casa de Passagem também participa 
de diversas atividades com o Canal: Rede de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
Fórum Estadual em Defesa de Crianças e Adolescentes de 
Pernambuco e oficinas realizadas pelo Canal.

Cristina Mendonça e Jaciara Arruda, educadoras da 
organização, contam que conheceram o trabalho do Futura 
através da participação em eventos de divulgação nas oficinas 
realizadas com o público atendido pela Casa de Passagem. 
Elas acreditam que os materiais produzidos pelo Canal 
facilitam as atividades realizadas nas oficinas, estimulando 
o público no processo de reflexão para a aprendizagem. 
“Acreditamos que a utilização das imagens possibilita que a 
aprendizagem seja adquirida de forma rápida, principalmente 
porque são utilizadas com ludicidade”, explicam.

Objetivos do milênio 
Em 2000, a ONU – Organização das Nações Uni-
das, ao analisar os maiores problemas mundiais, 
estabeleceu 8 Objetivos do Milênio – ODM, que 
no Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o 
Mundo – que devem ser atingidos por todos os 
países até 2015. São eles:
1. Acabar com a fome no mundo;
2. Educação básica e de qualidade para todos;
3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde das gestantes;
6. Combater a Aids, a malária e outras doenças;
7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

Casa de Passagem Ana 
Vasconcelos
Endereço: Rua 13 de Maio, 55 – Santo Amaro 
Recife/PE – CEP: 51100-160
Telefones: (81) 3423-3839 
E-mail: cp@casadepassagem.org.br; 
cristinavm64@gmail.com
Na internet: www.casadepassagem.org.br
Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração 
Futura, Geração Beleza, Maleta Toda Beleza, Sala 
Futura, Que Exploração É Essa?, Fóruns Temáticos
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Quando se fala escravidão, logo 
vem a imagem do aprisiona-
mento e da venda de africanos, 
forçados a trabalhar para seus 
proprietários nas lavouras ou 
nas casas. Essa foi a realidade 
do Brasil até o final do século 
XIX, quando, por fim, a prática foi 
considerada ilegal pela Lei Áu-
rea, de 13 de maio de 1888.
Mais de um século depois, ¬po-
rém, o Brasil e o mundo não 
podem dizer que estão livres do 
trabalho escravo atualmente. A 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) estima que exis-
tam pelo menos 12,3 milhões de 
pessoas submetidas a trabalho 
forçado em todo o mundo, e no 
mínimo 1,3 milhão na América 
Latina.

Elas procuram na grade temas voltados a cidadania, meio ambiente, objetivos 

do milênio e empreendedorismo e usam nas atividades programas como Que 
Exploração É Essa?, A Cor da Cultura, Diz Aí, Objetivos do Milênio, Ética, 
Que Trabalho É Esse? e Cidadania e Democracia. Também utilizam Maleta 
Futura, Heróis de Todo Mundo, De Olho no Ambiente, Globo Ecologia, Um 
Pé de Quê?, Estação Saúde, Feito à Mão, Sexualidade, Prazer em Conhecer, 
Juntos Somos Fortes, Aprender a Empreender e Comércio Justo e Solidário.

A escolha dos programas é feita pela equipe técnica de acordo com o 
planejamento das oficinas e dos cursos realizados com o público atendido 
pela Casa de Passagem. É elaborado um planejamento para a exibição, que 
acontece em oficinas nos núcleos comunitários nos municípios de Paulista, 
Camaragibe, Olinda e Moreno. Cada oficina reúne em média cinquenta 
pessoas e todos os grupos participam do processo inicial de apresentação 
das temáticas que estão nos vídeos do Canal Futura e sua importância para 
o processo de ensino/aprendizagem. 

A coordenação do Canal Futura em Pernambuco tem acompanhado e 
monitorado constantemente as ações executadas em parceria com a Casa 
de Passagem.

As educadoras da instituição dizem que a exibição dos vídeos facilita o 
processo de reflexão-ação-reflexão. Elas contam que os vídeos Que Trabalho 
É Esse? e os relacionados a ações de Empreendedorismo possibilitaram o 

exercício da reflexão sobre a importância da erradicação do trabalho escravo 
e a implementação de ações nas comunidades utilizando o mercado justo e 
a economia solidária.

Cristina Mendonça e Jaciara Arruda se dizem satisfeitas com a diversificação 
dos vídeos e agradecem ao Canal pela parceria: “A implantação da Sala Futura 
tem proporcionado a diversificação dos vídeos com temáticas educativas e 
o monitoramento/acompanhamento da coordenação em Pernambuco de 
fato consolida um trabalho social realizado em rede”. 

“Ações como essas melhoram a qualidade de vida das pessoas e o exercício da 
cidadania”, afirmam Cristina e Jaciara. Elas aproveitam para sugerir a ampliação 
dessa rede por todo o Brasil e contam que já disseminaram o Que Exploração É 

Essa? em Amsterdã, na Holanda, utilizando um vídeo com legendas. 

27



Cedeca Casa Renascer
Endereço: Rua Ana Néri, 345 – Petrópolis
Natal/RN – CEP: 50020-040
Telefone: (84) 3211-1555
E-mail: cedecacasarenascer@supercabo.com.br
Na internet: www.cedecacasarenascer.org
Focos de atuação: defesa de direitos humanos 
de crianças e adolescentes
Projetos desenvolvidos com o Futura: parceria 
junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento 
à Violência Sexual e Fórum DCA-RN, ações de 
articulação e mobilização, realização de eventos 
voltados para os direitos da criança 
e do adolescente, Maleta Democracia, 
Que Exploração É Essa?

A Casa Renascer é uma entidade civil fundada em 1991 

em Natal, Rio Grande do Norte, com o objetivo de ampliar 

e fortalecer o controle social sobre as políticas públicas 

de promoção dos direitos de crianças e adolescentes e 

garantir a sua proteção em situações de violência sexual.

A equipe da Casa Renascer conheceu o trabalho 

do Futura através de parceria com o Ministério das 

Telecomunicações, que proporcionou o sinal da TV 

na instituição, o que gerou uma visita institucional da 

articulação local da representante do Canal. O cuidado 

com a indicação geracional dos programas e os 

conteúdos educativos chamaram a atenção da equipe, 

e a Casa Renascer estabeleceu uma parceria com o 

Canal, recebendo a Maleta Democracia e a série Que 

Exploração É Essa?. A instituição também participou do 

Conexão Futura.

As educadoras Ana Paula Queiroz, Keluska Lima e Sayonara 

Dias acreditam que os produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional pela linguagem acessível, didática 

e bem produzida. Elas buscam na grade temas que 

possam trabalhar o enfrentamento à violação de direitos, o 

incentivo à participação, o desenvolvimento da democracia 

e a desconstrução de preconceitos de raça, religião e 

orientação sexual. Nas ações da Casa Renascer é usada 

a série Que Exploração É Essa? e as matérias-entrevistas 

sobre violência sexual contra crianças e adolescentes – 

exploração sexual e pedofilia.

A Maleta Democracia é usada na formação sociopolítica 

com crianças e adolescentes e no incentivo à leitura. 

A série Que Exploração É Essa? é usada em atividades 

formativas com crianças, adolescentes e profissionais e 

também em abertura de seminários.
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A escolha é feita pela equipe técnica do Cedeca Casa 

Renascer durante o desenvolvimento da metodologia da 

formação sociopolítica e a organização dos seminários. 

Os objetivos são o uso de linguagem lúdica, criativa e 

que transmite a mensagem numa perspectiva positiva e 

sensibiliza para o tema da exploração sexual de crianças e 

adolescentes. O planejamento das oficinas segue temáticas 

discutidas, sugeridas e aprovadas junto ao público atendido.

As atividades envolvem o uso de kit multimídia para 

transmissão dos programas. Cerca de 120 crianças e 

adolescentes participaram de formação sociopolítica, 

seguida de debate sobre o tema/vídeo, e aproximadamente 

300 profissionais participaram de ações durante abertura de 

seminários, com apresentação dos vídeos, situando seus 

objetivos e a metodologia desenvolvida. 

A equipe da Casa Renascer vê como resultados a maior 

apropriação de crianças e adolescentes dos direitos 

previstos no ECA e o incentivo à participação em espaços 

coletivos de construção, defesa e aprimoramento de direitos. 

Os profissionais tomam conhecimento de linguagem lúdica 

e criativa para tratar o tema.

Os programas do Canal também foram divulgados para a 

Rede de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e para matérias jornalísticas sérias, que não 

estigmatizam nem revitimizam e denunciam a exploração 

sexual como uma das piores formas de violação de direitos.

 

As educadoras Ana Paula Queiroz, Keluska Lima e Sayonara 

Dias pedem ao Canal que a série Que Exploração É Essa? 

possa ter novas edições e que sejam desenvolvidos conteúdos 

de enfrentamento a homofobia, racismo, intolerância religiosa, 

abuso sexual e incentivo aos direitos à cultura e ao esporte.

Caras Ana Paula, Keluska e Sayonara: o Canal Fu-
tura tem planos de falar sobre abuso sexual e so-
bre corpo e identidade em séries com muppets. 
Esperamos concretizar parcerias que viabilizem 
esses projetos o quanto antes!

Crianças
Existem algumas brincadeiras de criança que nun-
ca saem de moda. Quer saber de algumas? Fazer 
roda, rodar pião, jogar bola de gude, pular corda, 
pique-esconde e muitas outras. Qual você lembra?
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Centro de Defesa dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes de 
Interlagos – Cedeca Interlagos
Endereço: Rua Nossa Sra. de Nazaré, 51
Cidade Dutra – São Paulo/SP – CEP: 04805-100
Telefone: (11) 5666-9861
E-mail: cedeca.inter@uol.com.br
Na internet: cedeca.inter@uol.com.br; cedeca.
interlagos@gmail.com
Foco de atuação: defesa dos direitos da criança 
e do adolescente
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Que Exploração É Essa?

 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– Cedeca, de Interlagos, São Paulo, foi fundado em 1999 para 

promover a defesa dos direitos da criança, do adolescente e 

do jovem.

A representante do Cedeca, Kátia Cristina dos Reis, conheceu 

o trabalho do Canal Futura por meio de uma indicação 

para uma entrevista sobre o evento de mobilização do 

Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes – 18 de Maio.

 

Kátia não tem acesso ao Canal, mas usa os programas graças 

aos contatos com a mobilizadora Joelma Ambrózio, que 

acompanha as ações do Cedeca e da Comissão Municipal 

de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual 

contra Crianças e Adolescentes – CMESCA.

Para Kátia Reis o uso de produtos de TV no trabalho 

educacional é um assunto polêmico. Ela acredita que os 

meios de comunicação em geral devem ter responsabilidade 

com o que veiculam e publicam: “A televisão ainda é um 

grande formador de opinião e um grande mobilizador de 

pessoas. Assim, se a programação estivesse mais voltada 

para educação, exercício de cidadania e direitos de crianças 

e adolescentes, poderíamos pensar que a longo prazo 

teríamos uma população infantojuvenil mais conhecedora 

de seus direitos, pois a educação formal está aquém de 

trabalhar desta forma. Mas deveria”.
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Kátia participa das oficinas do Futura para o 

desenvolvimento dos novos DVDs sobre abuso sexual 

infantojuvenil. O Cedeca usa a série Que Exploração É 

Essa? em seu trabalho com crianças, adolescentes e suas 

famílias, bem como com atores do Sistema de Garantia 

dos Direitos. A escolha, decidida pela equipe, levou em 

conta a linguagem acessível e lúdica para a compreensão 

dos adolescentes envolvidos em uma oficina para discutir 

sexualidade e violência. O programa foi usado como um 

disparador para a discussão com os adolescentes. Doze 

jovens e dois educadores participaram da atividade, que 

também contou com materiais pedagógicos. 

A educadora do Cedeca diz que, a partir da ação, foi possível 

desenvolver um bom debate com os adolescentes inseridos 

no grupo, no que tange à sexualidade e aos cuidados com 

a proteção.

Kátia Reis sugere que a TV Futura divulgue as organizações 

parceiras e seus trabalhos, bem como as campanhas de 

prevenção a todo e qualquer tipo de violação de direitos 

de crianças e adolescentes: “Que crianças e adolescentes 

possam realmente ter espaços e oportunidades de 

participação ativa, nos espaços em que estão inseridos: 

família, escola, projetos sociais etc.” Ela também pede que 

o Canal Futura seja exibido na TV aberta em São Paulo.

  

Caras Ana Paula, Keluska e Sayonara: o Canal Fu-
tura tem planos de falar sobre abuso sexual e so-
bre corpo e identidade em séries com muppets. 
Esperamos concretizar parcerias que viabilizem 
esses projetos o quanto antes!

Oficinas
Esta palavra define o local de uma atividade labo-
ral, principalmente manual ou artesanal, tal como 
a que desenvolve um eletricista ou mecânico. 
Provém do latim “opificium”, derivada de “opificis”, 
artesão, que se formou, por sua vez, mediante a 
justaposição de “opus”, obra, e “facere”, fazer. Mas 
também é utilizada para definir atividade pedagó-
gica centrada na valorização da experiência por 
parte dos seus participantes, através de estudos 
teóricos e, predominantemente, práticos.
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O Centro de Documentação e Comunicação Popular – 

Cecop é uma instituição vinculada à Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte voltada para um trabalho de educação 

e comunicação popular. Fundado em 1991, o Cecop 

tem desenvolvido experiências na área de planejamento 

estratégico, produção e utilização de vídeo e fotografia 

no trabalho educativo/cultural e assessoria no campo da 

comunicação radiofônica.

O coordenador do Centro, Raimundo Melo, conheceu 

o trabalho do Canal Futura através de Ana Amélia Melo, 

responsável pela mobilização e articulação comunitária no 

Nordeste. O que mais chamou a atenção dele na grade foram 

os conteúdos de qualidade acessível para os mais variados 

públicos. 

Ele acredita no uso de programas de TV para o trabalho 

educacional “porque os produtos do Canal Futura, além de 

terem excelente qualidade técnica, possuem linguagem e 

conteúdos que se aproximam da realidade do público com 

que a instituição trabalha em seus projetos”. “Utilizados no 

processo educativo, os produtos audiovisuais permitem 

demonstrar e ilustrar a realidade dentro de uma perspectiva 

de protagonismo e transformação”, explica. 

Raimundo Melo busca na grade temas como crianças e 

adolescentes, protagonismo, comunicação, arte, cultura e 

patrimônio e usa os produtos do Canal nas capacitações 

teóricas e práticas de realização audiovisual que a instituição 

promove.

Envolvido em produção colaborativa e na implantação da 

Sala Futura, o coordenador do Cecop usa em suas ações 

principalmente as séries Que Exploração É Essa? e Diz Aí. 

Ele explica que usa o Que Exploração É Essa? para discutir 

o tema dos direitos da criança e do adolescente com os 

jovens que participam das oficinas de produção audiovisual 

oferecidas pela instituição: “A partir daí o grupo formatou um 

Centro de Documentação e 
Comunicação Popular – Cecop/ 
Projeto Museu Nísia Floresta/ 
Projeto RPTV – Rede Potiguar de 
Televisão Educativa e Cultural
Endereço: Avenida Santos Dumont, 415, sala 102 
Mirassol – Natal/RN – CEP: 59078-200 
Telefone: (84) 208-2316
E-mail: cecop_rn@yahoo.com.br 
Focos de atuação: arte, cultura, comunicação
e protagonismo juvenil
Projetos desenvolvidos com o Futura: uso 
das séries Que Exploração é Essa? e Diz Aí nos 
processos de formação da instituição, formação 
no processo de produção colaborativa no RJ em 
outubro de 2011 e implantação da Sala Futura

Fotografia 
Fotografia nada mais é do que a técnica de criar 
uma imagem por meio da exposição luminosa do 
papel. O nome já dá a dica: foto-grafia. Foto quer 
dizer luz, e grafia é a escrita da luz. Assim, fotogra-
far é escrever com luz!
A primeira fotografia de que se tem notícia foi da-
tada de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Ni-
céphore Niépce. Porém a invenção da fotografia 
não é obra de uma só pessoa e sim um processo de 
acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas.
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programa para a televisão, onde a temática é abordada com a participação 

de um convidado que geralmente atua na área: juiz, conselheiro tutelar, 

conselheiro de direito, entre outros”. 

Dentro dessa proposta, os adolescentes e jovens participam integralmente 

de todos os processos de produção do programa. O grupo de adolescentes 

e jovens já gravou um programa-piloto com o juiz do município de Nísia 

Floresta e a ideia é veiculá-lo no canal educativo e cultural.

A série do Futura foi escolhida porque aborda conteúdos que estão 

presentes na realidade do público com o qual o Cecop trabalha (crianças, 

adolescentes e jovens). Além disso, a instituição desenvolve projetos junto 

ao Fundo da Infância e Adolescência, e, dentro desse contexto, a série é uma 

ferramenta importante para abordar temas ligados aos direitos da criança 

e do adolescente, uma vez que nela são utilizadas linguagem e técnicas 

atrativas para esse público. 

Toda a metodologia do trabalho realizado junto a crianças, adolescentes e 

jovens é definida por uma equipe de educadores envolvidos nos projetos do 

Cecop, com o objetivo de favorecer a reflexão e a discussão de seus direitos. 

Quatro educadores da instituição desenvolveram um trabalho com cerca 

de trinta crianças, adolescentes e jovens que participam do processo de 

formação continuada de produção audiovisual. A exibição foi realizada 

durante as atividades de capacitação e durante a produção do programa-

piloto produzido por eles. Além dos programas, foram utilizados textos 

reflexivos, dinâmicas e a cartilha do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA. Segundo Raimundo Melo, os alunos manifestaram interesse na 

produção, em seu conteúdo e principalmente na temática abordada.

Além do material oferecido ao Cecop, o Canal Futura participou com 

esclarecimentos e sugestões de Ana Amélia Melo, responsável pela 

mobilização e articulação comunitária do Canal no Nordeste. 

O coordenador do Centro de Documentação e Comunicação Popular aproveita 

a oportunidade para fazer um pedido: “Gostaríamos também de receber as 

Maletas do Canal que trabalham as temáticas que são de interesse da instituição: 

cultura, protagonismo e identidade étnica, entre outras”. 

por enquanto só temos as se-
guintes maletas: Beleza, Meio 
Ambiente, Democracia e Saúde. 
Está em curso a Maleta da In-
fância. Além das maletas, temos 
o Projeto A Cor da Cultura, que 
também trabalha com conte-
údos voltados à discussão da 
identidade étnica. Vale a pena 
conferir e conhecer mais a fun-
do esses projetos. 

Conselheiro tutelar
Segundo a ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), 
cada município deve ter, no 
mínimo, um Conselho Tutelar, 
composto de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade 
local para um mandato de três 
anos, permitida uma recondu-
ção. A criação de cada órgão se 
dá por meio de Lei Municipal, e 
a eleição para conselheiro tute-
lar é feita pela comunidade.
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Centro de Documentação  
e Informação Coisa de Mulher
Endereço: Avenida General Justo, 275A, 
Sala 203B – Castelo – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20021-130
Telefone: (21) 2262-0740
E-mail: coisademulher@coisademulher.org.br
Focos de atuação: educação e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Projeto 
Dançando o Presente e Cantando o Futuro através 
do kit enviado pela Unesco/Criança Esperança

O Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher é 

uma organização não governamental fundada por mulheres 

negras oriundas de várias áreas profissionais, para contribuir 

com a eliminação de todas as formas de opressão sofridas 

por mulheres, principalmente negras, pobres, lésbicas, 

encarceradas, recém-libertas, meninas e adolescentes em 

situação de risco, que têm maior probabilidade de serem 

discriminadas ou socialmente excluídas.

Edmeire Exaltação é coordenadora geral do Centro e 

conheceu o trabalho do Futura através da indicação de 

educadoras e através da série Mojubá – A Cor da Cultura. 

O que mais chamou a atenção dela na grade do Canal foram 

os programas com temas relacionados à cultura negra e a 

importância dada à temática racial.

Ela acredita que produtos de TV podem ser usados para o 

trabalho educacional porque a TV tem grande influência 

no dia a dia dos brasileiros: “Bem dirigida e com programas 

de alta qualidade, pode ser utilizada como um ótimo 

instrumento educacional”, afirma. Edmeire busca na grade 

os temas etnoculturais, com ênfase na cultura negra e 

africana, e usa nas ações da ONG o kit A Cor da Cultura, 

escolhido pelo tema e pela qualidade. A escolha foi discutida 

pela equipe e teve como objetivo aumentar as opções de 

informação cultural para as participantes do projeto.

Seis pessoas participam de cada exibição, que acontece de 

quinze em quinze dias. Edmeire Exaltação identifica como 

resultados um maior aproveitamento do conteúdo por 

causa do caráter audiovisual dos programas. 
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O Centro de Formação para a Cidadania Akoni é 
uma organização não governamental de São Luís, 
no Maranhão, que luta pela defesa dos direitos de 
meninas e mulheres negras, crianças, adolescentes 
e jovens, populações quilombolas e LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais e Transexuais), visando à conquista 
da cidadania e à construção e consolidação de uma 
cultura igualitária.

Lúcia Regina de Azevedo Pacheco, assessora de 
planejamento do Centro, conta que conheceu o 
trabalho do Canal Futura através da indicação de 
instituições que conheciam a experiência do Centro 
Akoni e já estavam envolvidas no trabalho com o 
Futura, como a Secretaria Municipal de Saúde de São 
Luís (Semus) e a Fundação Vale.

O Canal Futura e o Centro de Formação para a 
Cidadania Akoni são parceiros no Ação Saúde São 
Luís, compartilhando experiências e instrumentos 
pedagógicos na temática Saúde da População Negra 
(Doenças Étnicas e Prevalecentes na População 
Negra).

Ela busca temas relacionados à saúde sexual e saúde 
reprodutiva, e usa nas ações do Centro o kit do 
Ação Saúde, os programas e os vídeos educativos 
e informativos.

Os critérios de escolha são a diversidade de temas 
abordados, a linguagem acessível, criativa e direta e 
a qualidade das informações, que estão sempre se 
atualizando. A seleção é discutida em conjunto com 
outras pessoas da organização levando em conta a 
possibilidade de utilização em oficinas pedagógicas 
junto ao público do Centro AKONI.

Como preparação dos grupos, existe uma 
sensibilização prévia para a mobilização das meninas e 
jovens participarem das Oficinas Pedagógicas. O Canal 
Futura ajuda no trabalho capacitando e replicando os 
assuntos abordados. 

As ações atingem, em média, cinquenta pessoas. Lúcia 
Azevedo identifica como resultado o aumento do 
nível de informação do público que tem participado 
das oficinas.

Ela sente falta na programação de temas relacionados à 
saúde da população negra e aos impactos da violência 
na saúde, especialmente violência sexual e doméstica 
contra mulheres, crianças e adolescentes. A assessora 
de planejamento do Centro Akoni aproveita para 
sugerir ao Canal Futura a continuação do programa 
Ação Saúde, a elaboração de vídeos informativos 
com ampliação das temáticas e a ampliação das 
capacitações comunitárias. 

Centro de Formação para 
a Cidadania Akoni 
Endereço: Rua de Santaninha, 164
Centro – São Luís/MA – CEP: 65010-580
Telefone: (98) 3243-0245
E-mail: akonimulher@hotmail.com
Focos de atuação: comunidades tradicionais, 
combate ao racismo, promoção da saúde e da 
cultura das populações negras, enfrentamento 
à exploração sexual de crianças e adolescentes
Projeto desenvolvido com o Futura: Ação Saúde 
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O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social 

– Cendhec é uma associação civil, sem fins lucrativos ou 

econômicos, criada em 1989. Com o fim da Comissão 

de Justiça e Paz após a saída de Dom Helder Câmara da 

Arquidiocese de Olinda e Recife, os antigos colaboradores 

do arcebispo se uniram a professores e alunos do Instituto 

de Teologia do Recife – Iter e a militantes dos Direitos 

Humanos para atuar no fortalecimento da sociedade civil, 

procurando assegurar que os direitos individuais, coletivos e 

difusos e as garantias constitucionais dos cidadãos fossem 

plenamente assegurados por meio das políticas públicas, 

elaboradas e monitoradas com a participação dos cidadãos e 

com o Estado posto a serviço efetivo do bem-estar coletivo.

Ao longo dos anos, o Cendhec tem atuado na defesa e na 

promoção dos direitos humanos, em especial de crianças, 

adolescentes, moradores de assentamentos populares 

e grupos socialmente excluídos, contribuindo para a 

transformação social, rumo a uma sociedade democrática, 

equitativa e sem violência.

 A parceria do Cendhec com o Canal Futura surgiu através 

de articulações com a equipe de mobilização comunitária. 

A coordenadora executiva Valéria Nepomuceno e o 

comunicador do Cendhec Paulo Lago acreditam que a 

televisão pode ser um instrumento importante para a 

divulgação das ações em defesa dos direitos e da cidadania. 

“O Canal Futura tem um papel importante como uma 

emissora de caráter educativo”, afirmam.

 A qualidade da produção jornalística e os programas de 

caráter educativo presentes em toda a programação do 

Futura chamam a atenção dos educadores do Cendhec, 

que buscam na grade temas como educação, cidadania e 

direitos humanos.

Arcebispo
é o bispo que, normalmente, está à frente de uma 
Arquidiocese, é o titular da sede metropolitana, 
que é a diocese mais antiga de uma Província 
Eclesiástica, que é formada pelo conjunto de di-
versas dioceses. Foi uma criação administrativa da 
Cúria Romana para atender aos anseios das popu-
lações e dioceses mais afastadas de Roma. O bispo 
é responsável pelo zelo da fé e da disciplina ecle-
siástica e pela presidência das reuniões dos bispos 
da Província. 

Trabalho infantil
 é toda forma de trabalho exercida por crianças e 
adolescentes, abaixo da idade mínima legal per-
mitida, conforme a legislação de cada país. O Bra-
sil tem uma legislação ampla no que diz respeito 
à proteção da criança e do adolescente e à proi-
bição do trabalho infantil. Além da Constituição e 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
o país aderiu a importantes marcos legais para o 
enfrentamento ao problema, como a ratificação 
da Convenção 182, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que define as piores formas de 
trabalho infantil, dentre as quais se destacam a ex-
ploração sexual, o exercício de atividades ilícitas 
(como tráfico de drogas) e o trabalho doméstico.

Centro Dom Helder Câmara de 
Estudos e Ação Social – Cendhec
Endereço: Rua Galvão Raposo, 29 – Madalena
Recife/PE – CEP: 50740-180
Telefones: (81) 3227-7122 / 3227-4650 / 3227-7662
E-mail: cendhec@cendhec.org.
br / comunicacao@cendhec.org.br
Na internet: www.cendhec.org.br / www.
blogdocendhec.blogspot.com 
Focos de atuação: direitos humanos, crianças 
e adolescentes, direito à cidade
Projetos desenvolvidos com o Futura: Projeto 
Maleta Futura Democracia, Projeto-piloto Que 
Exploração É Essa?
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O Cendhec usa em suas ações o Conexão Futura, a série 

Diz Aí e programas especiais que abordem os direitos 

humanos.

A série Que Exploração É Essa?, por exemplo, é utilizada 

pelo Cendhec nas diversas atividades que realiza na 

temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes 

e sobre violência sexual. A escolha foi discutida com a 

equipe de formação do programa dos direitos da criança 

e do adolescente e teve como objetivo passar mais 

conhecimentos sobre a problemática da exploração sexual 

sofrida por crianças e adolescentes, através de um material 

didático leve e lúdico. Depois de analisados, os vídeos foram 

exibidos durante as atividades de formação, atingindo cerca 

de 500 pessoas. A equipe também usa o material impresso 

que integra a Maleta Futura Democracia.

Os educadores identificam como resultados um maior 

conhecimento a respeito do tema da exploração sexual por 

parte dos integrantes do sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente.

Com o apoio da equipe de mobilização comunitária do 

Canal Futura, liderada por Cinthia Sarinho, o Cendhec 

realizou em Jaboatão dos Guararapes/PE o Projeto-piloto 

da série Que Exploração É Essa? 

A parceria Cendhec/Futura também está presente em 

iniciativas importantes, como campanhas contra a violência 

sexual e contra o trabalho infantil.

Os educadores do Cendhec querem mais conteúdo. Eles 

chamam a atenção para a necessidade de produção de mais 

materiais relativos aos direitos humanos, com foco sobre 

direito à cidade e condições de moradia.

vocês conhecem o documentário Leva, ganhador do 
Primeiro Doc Futura? O filme toca justamente na ques-
tão do direito à moradia na cidade de São Paulo. Uma 
importantíssima discussão no campo dos direitos hu-
manos. 
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Centro Educacional Serra 
dos Órgãos
Endereço: Avenida Alberto Torres, 111
Alto Teresópolis/RJ – CEP: 25964-004
Telefone: (21) 2641-7004
Na internet: www.feso.br
Focos de atuação: educação infantil, 
fundamental I e II e ensino médio
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Consciente Coletivo

O Centro Educacional Serra dos Órgãos – Ceso é uma unidade 

do Centro Universitário Serra dos Órgãos, de Teresópolis, 

região serrana do Rio de Janeiro. Fundado em 1983, o colégio 

trabalha para construir o crescimento intelectual, social e 

humano da educação infantil ao ensino médio. 

A professora Martha Ferrone conta que conheceu o trabalho 

do Canal Futura através da TV e da internet e depois recebeu 

a visita da mobilizadora Renata Gazé, que fez o convite de 

parceria com o Canal no Projeto Consciente Coletivo. 

O que mais chamou a atenção dela na grade do Futura 

foi a diversidade de temas que são apresentados: “Isso 

faz com que o Canal atenda o gosto de todas as faixas 

etárias”, comenta.

Martha acredita que produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional por oferecerem temas ligados 

à educação – história, ciências e cultura, dentre outros. 

Também trazem fatos da atualidade, levando professores 

e estudantes a refletirem sobre a sociedade: “Gostamos de 

estar sempre ligados a fatos da atualidade, a discussões e 

pareceres de outros profissionais, às novidades dentro das 

escolas parceiras do Futura”, diz ela.
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Em suas ações, a professora usa os programas Globo 

Ecologia, Globo Ciência, Mundo da Leitura, Globo 

Educação, Jornal Futura e outros.

No caso do Consciente Coletivo, o projeto se adequava ao 

tema que seria desenvolvido no trimestre e foi assunto de 

discussão em toda a comunidade escolar pela qualidade 

do material didático oferecido, pelo apoio da mobilizadora 

Renata Gazé e pela possibilidade de ter uma parceria com 

uma instituição renomada.

A equipe do Centro Educacional Serra dos Órgãos realizou 

reuniões para planejar coletivamente o desenvolvimento do 

trabalho e a divisão do material por faixa etária. 

Toda a comunidade escolar foi envolvida no projeto, 

que contou com exibições e trabalhos elaborados pelos 

estudantes envolvidos. No final, houve um teatro com todos 

os alunos do ensino fundamental I. A professora lembra que 

foi obtido um grande sucesso com essa parceria e com a 

atenção dispensada por Renata Gazé. 

Martha Ferrone só sentiu falta de um maior número de 

exemplares dos livros oferecidos. Ela aproveita para deixar um 

recado: “Que o Futura nos ofereça outros projetos de parceria 

e que nos possibilitem também oferecer nossos projetos para 

contribuir com a programação do Canal”.

Recado anotado Martha! Também gostamos 
muito de iniciar novas parcerias para construção 
de programação

Teatro
Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do 
teatro de sombras. No ano 121, o imperador Wu’Ti 
da dinastia Han, desesperado com a morte de sua 
bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte 
que a trouxesse de volta ao “Reino das Sombras”, 
caso contrário ele seria decapitado.
O mago usou a sua imaginação e, com uma pele 
de peixe macia e transparente, confeccionou a si-
lhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que, no 
jardim do palácio, fosse armada uma cortina bran-
ca de modo que deixasse transparecer a luz do Sol.
No dia da apresentação, o imperador e sua corte se 
reuniram no jardim do palácio. O mago fez surgir, 
ao som de uma flauta, a sombra de uma bailari-
na movimentando-se com leveza e graciosidade. 
Neste momento teria surgido o teatro de sombras.
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O Centro Nordestino de Medicina Popular – CNPM é uma 

organização não governamental fundada em 1988 para 

promover a melhoria da qualidade de vida da população, 

com ênfase no direito à saúde. O Centro dissemina o valor 

da medicina popular e busca difundir as concepções de 

saúde integral. Já apoiou a constituição de 21 farmácias 

populares e hortas comunitárias, divulgando a medicina 

caseira e promovendo mudanças na dieta familiar dos 

grupos envolvidos com o trabalho. No Campo da Educação 

Nutricional, o CNMP forma agentes multiplicadores das 

temáticas relativas à Segurança Alimentar e Nutricional 

e presta assessoria à implantação de empreendimentos 

solidários com base na produção ou no beneficiamento 

de alimentos.

O Centro também atua na formação de Conselheiros 

Usuários de Saúde, assessora a Rede de Usuários do SUS que 

articula dez municípios de Pernambuco (PE), dez da Paraíba 

(PB) e doze do Rio Grande do Norte (RN) e desenvolve uma 

metodologia de monitoramento das políticas de saúde 

para subsidiar as ações dos grupos populares. Além disso, 

investe na educação sobre direitos sexuais e reprodutivos, 

monitorando políticas públicas para mulheres.

Diana Mores, do CNPM, conta que conheceu o trabalho 

do Canal Futura através de Paulo Melo, da Fundação 

Roberto Marinho, reunindo-se depois com a mobilizadora 

Cyntia Sarinho. Diana acha difícil apontar um produto que 

chame mais a atenção dela na grade do Futura, devido à 

diversificação dos programas. Mas ela destaca os programas 

e projetos destinados à juventude, em especial à formação 

de lideranças e à preparação profissional. 

Sobre o uso de produtos de TV no trabalho educacional, 

Diana Mores diz que eles são um modelo de inovação de 

tecnologia para a aprendizagem e também um norteador de 

abordagem para a análise crítica e o crescimento do olhar 

Medicina Popular
As plantas sempre foram de grande importância 
para o homem, como alimento e remédio para di-
versas doenças, entre outras utilidades.
Desde a pré-história, certas plantas foram asso-
ciadas a suas propriedades medicinais. Esses co-
nhecimentos são transmitidos e aperfeiçoados a 
cada geração, tornando-se uma riqueza dentre a 
sabedoria popular.

Centro Nordestino de Medicina 
Popular
Endereço: Rua Cleto Campelo, 255 – Bairro Novo 
– Olinda/PE – CEP: 53030-150
Telefones: (81) 3439-5215 / 3429-3517
E-mail: cnmp@cnmp.org.br
Na internet: http://www.cnmp.org.br/
Focos de atuação: saúde, plantas medicinais, 
segurança alimentar e nutricional, gênero, direitos 
sexuais e direitos reprodutivos 
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta 
Meio Ambiente, Maleta Saúde, Consciente Coletivo 
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mais plural sobre os acontecimentos. “Sabemos que o poder e a capacidade de 

difusão da TV abrangem quase 100% do território nacional. É o segundo maior 

instrumento de comunicação de massa. Então, se os conteúdos produzidos 

tiverem como foco a educação de qualidade, poderão contribuir para melhorar 

a qualidade da informação no Brasil”, afirma. Diana considera que os vídeos 

têm a capacidade de aproximar a discussão do cotidiano das pessoas, porque 

partem do concreto, do visível, que toca todos os sentidos: “Exploram o ver, o 

visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores. Os 

temas passam a informação em pequenas doses e cada assunto é organizado 

em forma de sínteses”.

Os educadores do CNPM buscam na grade temas relacionados a saúde, 

segurança alimentar e nutricional e consumo consciente, procurando 

especificamente material sobre direito à saúde, DST/Aids, direitos 

reprodutivos, gênero, geração de renda, beneficiamento de alimentos, 

educação ambiental, desenvolvimento sustentável, agroecologia, consumo 

sustentável, plantas medicinais, saúde e prevenção, segurança alimentar e 

nutricional, educação nutricional, consumo consciente e formação para 

trabalhar com jovens.

O CNPM utiliza em suas ações programas ligados a meio ambiente, saúde, 

participação social e alimentação, como o Ao Ponto – Sexo, Não é o que 

Parece – Fora de Si e campanha A Informação é o Melhor Remédio.

A escolha é feita a partir da necessidade e da demanda dos grupos 

acompanhados, e o CNPM já percebeu uma procura por temas relacionados à 

qualidade de vida, às questões ambientais, saúde e drogas, entre outros. Diana 

Mores conta que em alguns casos a escolha é do educador que vai trabalhar 

o tema, e cita o exemplo de um que precisava de material pedagógico para 

trabalhar o contexto da utilização das drogas que não priorizasse o foco 

da criminalização e outros elementos que servissem de subsídios para 

problematizar a necessidade do uso de drogas pelos seres humanos. 

Geralmente, a escolha se dá de forma participativa: os grupos acompanhados 

têm encontros periódicos, nos quais preparam a agenda de ações. “Os 

materiais da Maleta servem de subsídios para aprofundamento das temáticas 

demandadas pelos grupos. No âmbito do CNMP, a equipe de educadores 
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tem utilizado os materiais disponibilizados pelo Futura nas ações de 

acompanhamento e monitoramento dos grupos, o que tem enriquecido 

bastante esses momentos”, afirma Diana.

Os objetivos da escolha têm a ver com o aprofundamento da problemática 

demandada pelas lideranças das comunidades e com os temas transversais 

trabalhados pelo CNMP (gênero, soberania e direitos humanos). Ela aponta 

como exemplo a necessidade de responder à demanda de várias lideranças 

sobre o uso do crack em suas comunidades, contextualizando na perspectiva 

de geração e gênero. A ação exigiu pesquisa disponível na Maleta Futura e 

adequação do material à faixa etária do público que participou das oficinas. 

Além dos vídeos das pequenas Maletas, foram utilizados os materiais da 

Maleta maior (livros, cartilhas, jogos) e outros do CNMP. A metodologia 

também inclui técnicas de integração, roda de diálogo, intercâmbios e 

exposição de experiências, entre outros.

As lideranças são orientadas antes do recebimento das Maletas, e os 

educadores do CNMP demonstram como utilizar o material e alimentar o 

site. A mobilizadora do Canal Futura, Cinthia Sarinho, capacitou as lideranças 

para alimentar o site e repassou algumas técnicas para potencializar o 

material nas atividades. 

Quinze pessoas foram envolvidas nessa ação em duas oficinas, com exibição 

de DVD no exemplo da temática das drogas. No total, até agora o público 

atingido é de cerca de 2.900 pessoas, entre educadores, jovens, adolescentes 

e lideranças sociais que utilizaram as Maletas Saúde e Meio Ambiente.

Como resultado, os educadores do CNPM perceberam uma reação de 

inquietação do público ao reconhecer que o café pode ser considerado uma 

droga; entender que o uso de drogas não é um fato novo ao ser humano e 

que não é apenas um problema contemporâneo.

Diana Mores relata que, no debate sobre o uso das drogas, algumas pessoas 

responsabilizaram os pais pelo fato de os filhos serem usuários de drogas e 

apontaram o problema como sendo apenas da geração jovem do momento 

Jogos
Psicólogo e filósofo suíço, Jean 
Piaget foi um importante te-
órico do processo do conhe-
cimento humano (epistemo-
logia). Para ele os jogos são 
essenciais na vida da criança, 
como, por exemplo, o jogo de 
exercício, que é aquele em que 
a criança repete uma determi-
nada situação por puro prazer, 
apenas por ter apreciado seus 
efeitos.

Café
Receita para preparar um deli-
cioso café ao modo brasileiro 
– O pó deve macerar na água 
quente, sem ferver. Enquanto 
a mistura fica no fogo baixo, 
mexa vagarosamente com uma 
colher de pau. Essa maceração 
faz liberar os açúcares, as prote-
ínas e alguns dos óleos aromá-
ticos da bebida. Esse café deve 
ser passado pelo coador de 
pano. Resulta em um café forte 
e aromático.
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atual. Diana conta que “uma participante idosa afirmou que na sua geração 

isso não acontecia porque os pais tinham poder/controle sobre os filhos e que 

nenhum adolescente consumia álcool. Nesse momento, outra participante, 

amiga de infância dessa senhora, discordou e afirmou que começou a 

consumir álcool ainda adolescente e muito por incentivo dos próprios pais, 

que não percebiam perigo nesse ato, porque, até hoje, socialmente, o álcool 

não é considerado uma droga. Isso gerou um debate muito interessante”.

Diana Mores deixa como sugestão para o Canal que o monitoramento seja 

realizado nos períodos em que a equipe está desenvolvendo atividades. Ela 

considera que, em geral, dezembro e janeiro não são meses adequados: “Como 

toda organização, o CNMP dispõe de materiais educativos próprios e que são 

utilizados no dia a dia. A Maleta Futura é mais um instrumental de apoio em 

nosso trabalho”.

Cara Diana, vamos levar em 
conta em nosso planejamento 
o seu comentário. Obrigado! 
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Centro Universitário 
Augusto Motta
Endereço: Avenida Paris, 72 – Bonsucesso
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21041-020
Telefone: (21) 3882-9797
Na internet: www.unisuam.edu.br
Usuária Futuratec: Nilzete Ferreira
Foco de atuação: educação
Profissão: professora

Nilzete Ferreira é professora no Centro Universitário 

Augusto Mota e conheceu o Canal Futura procurando novos 

canais na TV. Ela acredita que produtos de TV podem ser 

usados no trabalho educacional porque através da memória 

de um filme ou documentário é mais fácil reter e fixar a 

informação. O que mais chama a atenção dela na grade do 

Futura é a programação voltada para o meio ambiente e a 

educação.

A professora Nilzete busca na grade programas educacionais 

e já usou a série Ética em suas aulas, com discussão dos 

temas abordados. Ela conseguiu baixar os programas 

fazendo cadastro no site e usou o material por ser assunto 

pertinente ao conteúdo da disciplina ministrada e como 

forma prática de apresentar o conteúdo. Antes da exibição a 

professora desenvolveu a parte teórica e, depois, promoveu 

um debate. Além do vídeo, os alunos trabalharam com 

textos.

 

Nilzete Ferreira sugere ao Canal que crie uma forma de acesso 

à sinopse do material para facilitar a seleção do que pode ser 

usado.

Documentário
O documentário é o formato de produção audiovi-
sual que se caracteriza por um compromisso com 
fatos reais, sejam atuais ou não. 

 Esse é o papel dos anuários de programação. 
Mesmo se referindo ao ano que já encerrou, es-
ses programas perduram na grade por tempo sufi-
ciente para serem conhecidos e utilizados. 
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Cirandas da Vida
Endereço: Rua Antônio Augusto, 
1.571 – Aldeota – Fortaleza/CE
 CEP: 60110-371
Na internet: www.cirandasdavida.
blogspot.com
Foco de atuação: Rede Básica 
da Saúde
Projeto desenvolvido com 
o Futura: Maleta Saúde

Menopausa
Menopausa é o nome que se dá 
à última menstruação espon-
tânea da mulher. O período da 
vida que antecede e precede a 
menopausa é chamado climaté-
rio. Nessa fase, os ovários deixam 
de produzir os hormônios estro-
gênio e progestógeno, de forma 
gradativa, até perderem de vez a 
capacidade de funcionar. A mu-
lher então deixa de ter a capaci-
dade reprodutiva.
Apesar das diversas modifica-
ções que acontecem no corpo, a 
menopausa não é uma doença, 
é apenas um estágio na vida da 
mulher. 

Oi Sejane, esses temas foram 
amplamente tratados na série 
Estação Saúde, ainda no ar no 
Futura! 

O programa Cirandas da Vida surgiu em 2005, por iniciativa dos movimentos 
populares que atuam nas seis Regionais da Secretaria Municipal de Saúde de 
Fortaleza, em conjunto com a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas 
de Educação Popular e Saúde (Aneps). Atua nas áreas de educação popular 
e luta pelo direito à saúde nos eixos gestão participativa e participação 
popular; juventude em situação de conflito com a lei; arte, cultura e saúde; 
humanização e práticas integrativas e populares de cuidado.

O coordenador do projeto, Elias da Silva, e a responsável pelas ações da 
Maleta, Sejane Ramos Medeiros, conheceram o trabalho do Canal Futura 
através dos programas da televisão e na apresentação das Maletas. Os 
programas Globo Ecologia e Sala de Notícias chamaram a atenção deles, 
que acreditam no uso de produtos de TV no trabalho educacional por seu 
forte poder de persuasão sobre o público infantil, jovem e adulto.

Envolvida no Projeto Maleta Saúde, Sejane busca na grade temas como 
saúde e ecologia, e usa em suas ações os programas Globo Ciência, Estação 
Saúde, Saúde Todo Dia, Sala de Notícias, Ao Ponto, Teca na TV, De Olho 
no Ambiente e A Incrível Casa de Eva.

A escolha é feita de acordo com a necessidade do público a ser trabalhado e 
é decidida sempre após um debate com o grupo. O objetivo é conscientizar 
o público a partir das necessidades específicas. São, no mínimo, dois 
encontros para cada Maletinha básica. Quando precisa de ajuda, a equipe 
do Cirandas da Vida apela para a mobilizadora Ana Amélia Melo, que vai aos 
encontros nas oficinas.

Uma das ações envolveu 43 pessoas, entre jovens e adultos. “Abrimos um 
debate, exibimos o DVD e em seguida fizemos o fechamento avaliativo/
reflexivo acerca do tema”, conta Sejane Medeiros, que identificou resultados 
através de uma grande aceitação do público-alvo e dos comentários após a 
avaliação. Ela lembra o caso de uma senhora, já com idade bastante avançada, 
que, depois da exibição do DVD Saúde e Tal, cogitou a possibilidade de ainda 
sofrer com TPM: “Ela nem queria ouvir falar em menopausa, pois era coisa 
de gente velha”, diverte-se Sejane.

Sejane Medeiros sente falta na grade do Futura de programas sobre Dengue e 

Menopausa. 
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Colégio Estadual Pedro Aleixo
Endereço: Rua Edgard Wernek, 1565 – Cidade de 
Deus – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22763-011
Telefone: (21) 2333-6568
E-mail: jevis@bol.com.br
Usuário Futuratec: Jorge Eduardo Vieira da Silva
Foco de atuação: educação ambiental
Profissão: professor

Jorge Eduardo é professor de Geografia do Colégio Estadual 

Pedro Aleixo, do Rio de Janeiro, e conheceu o trabalho do 

Canal Futura assistindo à TV. O que mais chama a atenção 

dele é a possibilidade de ver os programas em qualquer 

horário, através da internet.

Ele acredita no uso de produtos de TV no trabalho 

educacional porque eles são claros e objetivos e atendem 

diretamente à demanda do professor e do educando. Jorge 

Eduardo busca na grade temas como meio ambiente, saúde 

e cidadania, e usa em suas ações os programas Globo 

Ecologia, Globo Cidadania e Profissão Repórter. Ele diz 

que, ao fazer a escolha, sempre consulta outros professores, 

propondo a interdisciplinaridade, e explica que escolhe os 

programas pela fácil comunicação e entendimento por 

parte de todos os alunos. “O Globo Ecologia sobre a Rio+20 

atendeu exatamente ao que eu procurava para trabalhar 

com os alunos”, afirma. 

Jorge Eduardo conta que toda a escola se envolveu e houve 

uma ampla participação de todos no dia da exibição. Como 

resultado, ele cita o envolvimento da comunidade escolar e 

os comentários e reflexões dos alunos sobre os programas: 

“Uma aluna contou que a partir da aula-programa refletiu e 

até utilizou o aprendizado em seu cotidiano”.

O professor sente falta de maior divulgação da programação 

para a comunidade escolar e sugere a preparação de um CD-

Rom com os programas que atenderiam os professores. Ele 

também faz uma reclamação: “Dá trabalho ir ao site e fazer 

download. Ficam pedindo senha e cadastro, é muito chato!”. 

Apesar disso, ele considera que a parceria é muitíssimo 

importante e se coloca à inteira disposição para futuras 

consultas ou para esclarecer dúvidas. 

Senha e cadastro são necessários para o nosso 
controle de quem usa e para que fins. Sobre con-
teúdos para professores, sugerimos que você co-
nheça os PDFs educativos do Futura, disponíveis 
no nosso site na aba “além da TV”. 
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Lúcia Regina Corrêa é professora do Colégio Pedro II e 

conheceu o Canal Futura através da programação da TV 

a cabo. 

Ela acredita no uso de produtos de TV no trabalho 

educacional, uma vez que eles fazem parte do cotidiano 

do aluno: “O aluno vê com mais facilidade e os programas 

podem ser usados como suporte”.

A variedade de temas na grade do Futura chama a 

atenção de Lúcia Regina, que já usou muitos programas 

sobre História. A escolha é pessoal e sempre feita com o 

objetivo de estimular o interesse do aluno sobre o assunto. 

Ela acredita que essas atividades deixam os alunos mais 

curiosos e observadores e conta que eles até já prepararam 

um desfile de moda africana como parte de um projeto de 

consciência negra. 

Lúcia Regina sugere ao Canal Futura a criação de um site com 

interatividade para professores e alunos.

Colégio Pedro II
Endereço: Campo de São Cristóvão, 177 – São 
Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20921-903
Telefone: (21) 3891-1000
E-mail: lurecorrea2012@yahoo.com.br
Na internet: http://www.cp2.g12.br/
Usuária Futuratec: Lúcia Regina Corrêa
Foco de atuação: educação
Profissão: professora de História

Estamos caminhando nessa direção. Mas, antes 
que isso se concretize, conheça mais sobre os 
PDFs educativos no site Futura! 
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O Coletivo Mulher Vida (CMV) é uma organização social 

fundada em 1991, em Olinda, Pernambuco, para combater 

a violência doméstica e sexual na região metropolitana do 

Recife. Hoje o Coletivo atende cerca de mil pessoas por 

ano, entre crianças, adolescentes, jovens, mulheres, famílias, 

lideranças comunitárias, profissionais da rede de proteção 

dos municípios e estudantes universitários, oferecendo 

programas de prevenção à violência doméstica, sexual e 

sexista; formação e capacitação e geração de renda.

Adriana Duarte Araújo é coordenadora do Programa de 

Mobilização Social do Coletivo Mulher Vida e conheceu o 

trabalho do Canal Futura em uma reunião de elaboração 

da série Que Exploração É Essa? O que mais chamou a 

atenção dela na grade foi a diversidade de temas abordados, 

que vão desde cidadania e ecologia a mercado de trabalho e 

profissão. Adriana diz que acredita no uso de produtos de TV 

no trabalho educacional porque, “hoje, as novas tecnologias de 

comunicação estão sendo usadas na educação por oferecer, 

de forma atraente, interativa e tecnológica, conteúdos e 

informações necessários para o nosso conhecimento. As 

mudanças na educação são importantes para incluir um 

público mais jovem, que cresceu com essas tecnologias. 

Isso atrai crianças e adolescentes, sendo um ótimo recurso 

pedagógico”.

Sempre que solicitado, o Coletivo Mulher Vida se envolve 

nos projetos do Canal Futura para a socialização de 

informações referentes à temática da Violência Doméstica, 

Sexual e Sexista. Em suas ações, a instituição usa a série Que 

Exploração É Essa?. Segundo Adriana Duarte, os critérios 

de escolha levaram em conta o conteúdo muito bem 

direcionado para o cumprimento dos direitos da infância, 

dos direitos sexuais e reprodutivos, das normativas de 

igualdade de gênero e raça, e da desmistificação da culpa 

da vítima e omissão da sociedade. Adriana diz ainda, que 

o CMV também contribuiu para a elaboração da série e já 

conhecia o rigor com que ela foi construída. “É utilizada 

Coletivo Mulher Vida
Endereço: Avenida Ministro Marcos Freire, 4.263 
Olinda/PE – CEP: 53040-010
Telefone: (81) 3431-1196
E-mail: cmv@coletivomulhervida.org.br
Na internet: www.coletivomulhervida,org.br
Focos de atuação: combate às violências 
doméstica, sexual e sexista 
Projetos desenvolvidos com o Futura: 
Que Exploração É Essa?, fóruns temáticos 
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como referencial e indicada para outros grupos de formadores”, afirma. 

“Introduzir a temática da violência numa discussão não é fácil. E existe a 

necessidade de se ter um material leve, bem organizado e com um conteúdo 

aprovado em relação aos direitos. Poder contar com este recurso é muito 

interessante. O conteúdo da série é muito bom e atualizado, além de ser 

lúdico”, diz a educadora.

Todas as ações do Coletivo são planejadas, geralmente em conjunto por 

uma equipe de formadores, e envolvem data show, áudio, cartolinas, canetas 

hidrocor e textos sobre o tema.

 A série Que Exploração É Essa? foi exibida em uma plenária da qual 

participaram quatro educadores. Depois os participantes foram divididos em 

quatro subgrupos para refletir e fazer considerações sobre o que assistiram. 

Ao final, retornaram para a plenária socializando o debate com os demais. 

“Quando utilizamos a série, ela vem estimulando uma roda de diálogo e 

reflexão num segundo momento”, conta Adriana Duarte, que também utilizou 

os programas em um seminário com setenta jovens de municípios do interior 

de Pernambuco, para um momento de formação de jovens mobilizadores 

contra a exploração sexual. “Toda a série é amplamente utilizada nas nossas 

formações, pois a metodologia institucional trabalha com o lúdico, o afetivo 

e o vivencial de cada pessoa, na construção de um saber coletivo”, afirma. 

A coordenadora do Coletivo Mulher Vida vê resultados nas ações com o Que 

Exploração É Essa?: “Nas oficinas onde foram utilizados os programas, o 

resultado das discussões foi direcionado para falas que apontavam a mudança 

da cultura machista, o entendimento de que esta violação é feita por adultos 

e que as crianças e os adolescentes são apenas vítimas. E, por fim, veio a 

afirmação de que todos da sociedade devem fazer esse combate, todos são 

responsáveis. Vários jovens nos pedem o material para passar na sala de aula e 

em outros espaços, demonstrando que eles gostam e também utilizam”.

Adriana Duarte sente falta na programação de uma série como essa (Que 

Exploração É Essa?) para discutir questões de gênero, raça e também da 

violência doméstica e do abuso sexual. Como sugestão, ela pede que o 

tema discutido seja mais abrangente e que se pense em algo que prepare 

nossas crianças contra a exploração no trabalho, a sexual e outras formas de 

violência por ocasião da Copa do Mundo.

 

Cara Adriana: teremos novas 
temporadas da série com mu-
ppets, com especial atenção 
aos temas de direitos huma-
nos. Possivelmente começan-
do com o tema de abuso sexu-
al. Atualmente, está em curso 
uma série sobre direitos do 
trabalhador no universo corpo-
rativo. Fique ligada! 

Canetas hidrocor
Para tirar manchas feitas com 
caneta hidrocor aja rapida-
mente para evitar que a tinta 
infiltre no tecido. Derrame com 
uma colher de sobremesa um 
pouco de leite e aguarde a tin-
ta migrar para o leite. Remova 
então o leite “colorido” com co-
tonete para manchas pequenas 
e papel-toalha para manchas 
maiores. Por fim, um pano lim-
po com sabão neutro para re-
mover o pouco que sobrou.
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Conselho Comunitário de 
Segurança Pública do Setor 
Norte de Itajubá 
Telefone: (35) 3621-1153 
E-mail: acsa60@hotmail.com
Na internet: https://sites.google.com/site/
consepnorte/
Usuário Futuratec: Antônio Carlos de Souza 
Araújo
Profissão: Técnico em Segurança no Trabalho e 
servidor público aposentado

Antônio Carlos de Souza Araújo é técnico em Segurança 
no Trabalho. Servidor público aposentado, atua como 
voluntário no Conselho Comunitário de Segurança Pública 
do Setor Norte de Itajubá, Minas Gerais. 

Antônio Carlos conheceu o trabalho do Canal Futura 
assistindo à TV e através de pesquisa na internet. Ele acredita 
que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 
educacional: “Pelo que notei, há vários temas que estão em 
evidência no momento e que também são de relevância na 
formação das crianças/adolescentes”.

O que mais chama a atenção dele na grade do Futura é 
a variedade de assuntos e a maneira como são expostos. 
Ele procura temas como álcool, drogas, trânsito, segurança 
pública e juventude, e usa em suas ações os programas 
Estação Saúde (Trânsito, Alcoolismo, Drogas), Globo 
Educação (episódio “Bullying: Combater ou Evitar”) e Nota 
10 – Segurança Pública (que ele também divulga em suas 
pesquisas sobre o tema). 

A escolha é feita por toda a equipe, que opta por programas 
que atendam à necessidade do trabalho de prevenção junto 
às crianças e adolescentes e contribuam para a construção 
de seu caráter. O planejamento se dá na medida em que um 
determinado tema é solicitado. 

Alguns programas são baixados através do Futuratec. “Dá 
um pouco de trabalho, já que não sou adepto do sistema 
Torrent”, diz Antônio Carlos. Segundo ele, os vídeos já foram 
exibidos para um público entre 800 e 1.100 pessoas, entre 
crianças, adolescentes e adultos, nas palestras e em trabalho 
de prevenção nas escolas. Ele diz também que esse trabalho 
de prevenção já é feito há mais de dez anos e tem dado um 
bom resultado.

Antônio Carlos de Souza Araújo sente falta na programação de 

mais alguns itens sobre segurança e prevenção à dependência 

química, principalmente no apoio aos familiares.

Caro Antônio: temos conteúdos que caminham 
na direção de sua demanda na série “Tá na Roda, 
uma conversa sobre Drogas”, num programa es-
pecífico sobre o tema da série Globo Educação de 
2012 (vide portal Globo Cidadania) e também em 
vários programas de nossa faixa jornalística como 
Jornal Futura e Sala de Notícias. Sugiro que fique 
ligado no site do Futura para saber dos horários de 
exibição desses produtos. 
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Ana Paula Fernandes de Mendonça é pedagoga e trabalha 

na Creche Maria João de Deus, em Viçosa, Minas Gerais. 

Ela conheceu o trabalho do Canal Futura através da 

internet. O que mais chamou a atenção dela na grade foi o 

material sobre cultura afro-brasileira, sua área de interesse: 

“Entretanto, percebi que outros campos do saber também 

são valorizados, como educação ambiental e a questão da 

língua portuguesa e seus diferentes usos, que também é 

muito interessante”.

Ana Paula acredita que os produtos de TV podem ser 

usados no trabalho educacional, pois têm formato 

didático-pedagógico e estão em acordo com as diretrizes 

educacionais atuais. Ela usou o material do Projeto A Cor 

da Cultura. Os livros animados foram utilizados com as 

crianças por meio de um trabalho pedagógico chamado 

Projeto Caixa de Sonhos, no qual três pessoas se reuniam 

semanalmente com crianças de dois a dez anos para tratar 

da temática étnico-racial através de histórias infantis. As 

histórias disponíveis no Projeto A Cor da Cultura foram 

gravadas e trabalhadas com as crianças, com recursos 

como fantoches, dedoches, filmes e histórias em DVD, 

histórias cantadas etc.

Outros materiais, como o Mojubá e o Nota 10, foram usados 

para formação pessoal. “A temática afro-brasileira foi o que 

mais busquei na grade. Eu consegui baixar a maioria dos 

livros animados, mas nem todos os livros saíam a contento 

devido à baixa velocidade da minha conexão e ao tamanho 

dos arquivos”, conta Ana Paula Fernandes. 

A escolha do material foi pessoal e posteriormente discutida 

com Rodrigo Nogueira e Rafael Teixeira, amigos e parceiros 

no projeto, e sempre recaiu na problemática étnico-racial 

em formato de histórias infantis. O objetivo era oferecer 

às crianças material rico e de qualidade sobre o tema 

trabalhado, diversificando as atividades. A pedagoga conta 

Creche Maria João de Deus
Endereço: Rua Dona Gertrudes, 128 – Centro – 
Viçosa/MG – CEP: 36570-000
Telefone: (31) 3891-6863
E-mail: apflibertas@hotmail.com
Na internet: http://brasilafroaxe.blogspot.com.br/ e 
http://crechemariajoaodedeus.blogspot.com.br/
Usuária Futuratec: Ana Paula Fernandes de 
Mendonça
Profissão: pedagoga

Dedoches
Uma técnica usada há muito tempo para contar e 
ilustrar histórias é o chamado dedoche. Com cer-
teza, você já pintou ou desenhou na ponta dos 
dedos com caneta ou tinta para contar histórias 
para seus pais ou irmãos? O dedoche é mais ou 
menos isso, só que são utilizados alguns mate-
riais que vestem para representar os personagens 
e deixar a história mais autêntica.
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que, quando tomou conhecimento do Projeto A Cor da Cultura, leu sobre 

ele e analisou primeiro como funcionava para depois ver como ele se 

encaixava no projeto de histórias.

Mais de trinta crianças e cerca de dez adultos foram envolvidos. A sala foi 

preparada e a exibição foi como se todos estivessem em um cinema, com 

direito até a pipoca: “Muitos resultados foram obtidos, tais como a valorização 

da negritude, a aceitação de si mesmo e do outro, o respeito e a valorização 

das diferenças tanto entre as crianças quanto entre os adultos”. 

A atividade também usou outros recursos, como livros, fantoches, 

cartazes, bonecos e bonecas negras, príncipes e princesas africanas e 

afro-brasileiras, músicas e outros materiais confeccionados por Ana Paula 

e por dois amigos participantes do projeto: “Sempre nos reuníamos ou 

fazíamos contato virtual para combinar as apresentações a serem feitas. 

Um dia, uma criança reconheceu que o livro Contos africanos, do Rogério 

Andrade Barbosa, já havia sido contado e que este material fazia parte 

do acervo da instituição. Eles adoraram ver que as ilustrações ganhavam 

vida, e, apesar de já conhecerem a história, não perderam a concentração. 

Gostaria que o projeto não fosse encerrado e que outras histórias fossem 

adicionadas, que ele fosse enriquecido por outros livros animados”.

No início, Ana Paula Fernandes teve dificuldade para fazer os downloads 

e baixar os livros, mas recebeu orientação via e-mail da equipe do Futura: 

“Entretanto, gostaria que fosse possível gravar a programação no próprio 

computador e apresentar neste equipamento para as crianças, pois a 

instituição não tem internet e elas adoram computador”. A pedagoga 

também sugere que o download das histórias seja feito separadamente 

da oficina que a apresentadora faz com as crianças: “Esta oficina é mais 

útil para nós adultos, como processo formativo, e a história seria para as 

crianças”. “Embora haja presença de crianças no trabalho da apresentadora, 

na instituição onde o Projeto Caixa de Sonhos ocorreu as crianças pediam 

para avançar logo para o livro animado, não se interessando pelo bate-

papo anterior. No entanto, para nós adultos, ele servia de base para o 

que poderia ser feito com as crianças antes e depois”, explica Ana Paula 

Fernandes.

Futura responde: Cara Ana 
Paula: os arquivos baixados 
do Futuratec podem ser vis-
tos em aparelhos de DVD ou 
pelo programa similar instala-
do no seu computador (VLC). 
E uma nova edição do projeto 
será implementada com novas 
atrações. 

Acervo
O termo acervo provém do la-
tim acervus. É um conjunto de 
bens privados ou públicos que 
integram um patrimônio. Esse 
patrimônio ou coleção pode 
ser de caráter bibliográfico, ar-
tístico, fotográfico, científico, 
documental ou mesmo mis-
to. Tanto os acervos públicos 
como os privados podem estar 
ainda desorganizados, ou já 
institucionalizados e sistemati-
zados em museus ou sob ou-
tras formas de organização. 
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Ecophysis
Endereço: Rua São José, 821 
Francisco Beltrão/PR
CEP: 85604-190
Telefone: (46) 9923-3094
E-mail: claudio.loes@gmail.com
Na internet: 
http://www.ecophysis.com.br
Usuário Futuratec: Cláudio Loes 
Profissão: engenheiro elétrico e 
especialista em educação ambiental

Caro Claudio, o Futuratec só pode 
disponibilizar materiais livres de 
direito. Gerar uma mídia em VCD 
ao final foi uma escolha conceitu-
al do projeto, para que o mesmo 
não precisasse ser visto somente 
no computador, mas em aparelhos 
convencionais de DVD, ampliando 
seu uso. Sobre ter programas de ou-
tras emissoras em sua base, isso não 
é juridicamente possível, a menos 
que sejam coproduções. 

Cláudio Loes é formado em Engenharia Elétrica, especialista em Educação 

Ambiental e proprietário de uma empresa de Serviços em Educação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Ele conheceu o trabalho do 

Canal Futura fazendo pesquisas na internet para as aulas da especialização 

e usos no Projeto de Compostagem (www.compostagem.religar.net).

Cláudio acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional: “Basta ver pesquisas sobre quanto tempo as pessoas ficam 

na frente da televisão”, diz ele. “Sem fazer julgamento se isto é bom ou 

não, é necessário então ocupar o espaço com educação em detrimento 

de um simples consumismo visual, auditivo e depois materializado em 

produtos”, ressalta.

O que mais chama a atenção do ambientalista na grade do Futura são 

os programas sobre educação, experiências em outros países, ecologia e 

meio ambiente e ciências. Ele já usou em suas ações alguns programas 

da série Destino: Educação em outros países para efeito de comparação. 

“Para os trabalhos que desenvolvo no momento não estou usando, 

principalmente pelo fato de precisar gerar um CD e aumentar o lixo 

digital”, afirma. 

Cláudio Loes diz que da última vez que entrou no site encontrou 

coisas interessantes, como o Cidades e Soluções, mas que depois 

“simplesmente desapareceram”. Ele reclama que perdeu um material com 

entrevistas da RPCTV e recebeu a informação de que o material não pode 

ser copiado por questões de direito autoral: “O Futuratec poderia entrar neste 

ponto”, diz. Cláudio sugere, também, que o Canal Futura tenha uma outra 

forma de baixar os vídeos sem a necessidade de gerar CD: “Disponibilizar 

os conteúdos num formato de boa qualidade e depois o usuário faria a 

geração da mídia que precisasse”. E pede que o Canal tenha em sua base de 

dados outros programas relacionados com educação e meio ambiente, da 

própria Globo e suas afiliadas: “Deixar um tempo e, se for um problema de 

custo para manter, permitir link de exibição direta sem ter que abrir o site. 

Isso penso ser uma solução tecnológica não muito difícil. Espero que não 

me entendam mal, estou dando a opinião de usuário que tentou algumas 

vezes e depois parou por não ver nada mudar”, acrescenta. 
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Ecosurfi – 
Entidade Ecológica 
dos Surfistas
Endereço: Rua Cuba, 81 – Loja 
04 – Bairro Jardim Mosteiro 
Itanhaém/SP
Telefone: (13) 3426-8138
E-mail: ecosurfi@ecosurfi.org
Na internet: www.ecosurfi.org
Focos de atuação: educação, 
meio ambiente, recursos 
hídricos, surf, mobilização 
e ativismo 
Projetos desenvolvidos 
com o Futura: Maleta Meio 
Ambiente, Consciente 
Coletivo, Conexão Futura e 
Escola Ecosurfi – Ensino de 
Surf e Educação Ambiental

A Ecosurfi é uma organização não governamental fundada há onze 

anos em Itanhaém, no litoral de São Paulo, por um grupo de surfistas. A 

instituição atua em toda a costa brasileira, especialmente no litoral paulista, 

desenvolvendo projetos e promovendo articulações no contexto do 

movimento socioambiental e das políticas públicas de juventude, infância 

e adolescência, meio ambiente, educação ambiental, recursos hídricos, 

gerenciamento costeiro, resíduos sólidos e saneamento básico.

João Malavolta é gestor de Comunicação e Articulação Institucional da 

Ecosurfi e conheceu o trabalho do Futura através da televisão, tornando-se 

parceiro do Canal no Projeto Maleta Meio Ambiente. O que mais chamou 

a atenção dele na grade foram os programas jornalísticos e as séries sobre 

sustentabilidade e juventude.

Malavolta acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional porque 

a linguagem audiovisual possui mais recursos para a transmissão de 

informações e conteúdos. Ele busca na grade temas como juventude, 

meio ambiente e sustentabilidade, e usa em suas ações programas como 

Um Pé de Quê?, Globo Ecologia, Cidades e Soluções e reportagens 

do Conexão Futura sobre meio ambiente e juventude.

A escolha dos programas usados nas ações foi discutida pela equipe, que 

levou em conta a linguagem, o tempo de duração e o conteúdo, que deve 

ser de fácil assimilação e compreensão. A equipe do Ecosurfi contou com 

a ajuda do pessoal da mobilização do Canal Futura, que forneceu alguns 

modelos de atividades.

Quatro pessoas da equipe e 28 participantes assistiram à exibição. Câmeras 

fotográficas também foram usadas na ação e os participantes produziram 

um Fanzine a partir da reflexão baseada no conteúdo exibido. 

João Malavolta sente falta de programas feitos por jovens e aproveita para 

parabenizar a equipe de mobilização comunitária que faz a interlocução entre a 

Ecosurfi e o Canal Futura, através da articuladora Vanessa Pipinis.

Fanzine
Fanzine é uma abreviação de 
fanatic magazine, mais pro-
priamente da aglutinação da 
última sílaba da palavra maga-
zine (revista) com a sílaba inicial 
de fanatic. Fanzine é, portanto, 
uma revista editada por um fan 
(fã, em português). Trata-se de 
uma publicação despretensio-
sa, eventualmente sofisticada 
no aspecto gráfico, dependen-
do do poder econômico do res-
pectivo editor (faneditor).

Oi João, além do Diz Aí, série 
realizada pela área de mobi-
lização em parceria com or-
ganizações da sociedade civil, 
sobretudo junto a jovens, tam-
bém temos o Projeto Geração 
Futura, que trabalha com alu-
nos de ensino médio e alunos 
de universidades parceiras, 
capacitando-o para a produção 
audiovisual. 
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Marcelo Giraldi de Castro é professor e coordenador de Educação Ambiental 

no Colégio Fundação Bradesco de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele já assistia 

ao Canal Futura, mas quando foi trabalhar na Fundação Bradesco passou 

a conhecer melhor a atuação do Canal através da participação em cursos 

específicos de capacitação de educadores (Projeto Cuidando do Futuro) e do 

acesso ao acervo da programação disponível no colégio (fitas VHS, coleções 

de DVDs, Maletas temáticas e Futuratec).

Articulador do Projeto Cuidando do Futuro – eixo Meio Ambiente, ele explica 

por que acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional: “Diante 

do novo paradigma de acesso à informação e produção cultural que a 

internet vem estabelecendo em nossa sociedade globalizada nos últimos 

anos, vejo que os produtos televisivos estão caminhando cada vez mais no 

sentido da integração às mídias digitais. A cultura televisiva deverá continuar 

a exercer sua parte na formação da cultura do cotidiano de cada um de 

nós através de seus conteúdos e, sendo assim, terá um papel ainda mais 

importante na produção e veiculação de produtos diretamente aplicáveis ao 

trabalho educacional, seja ele formal ou não formal”.

O que mais chama a atenção do professor na grade do Futura é a variedade 

da programação, que busca sempre a sintonia com as necessidades 

culturais do nosso tempo, inovando na diversidade de linguagens e 

metodologias de produção audiovisual, apresentando conteúdos, ideias, 

lugares, pessoas e práticas que ampliam os pontos de vista e a percepção 

crítica de quem assiste e quer interagir na prática social. Marcelo Giraldi 

busca temas relacionados à ciência, tecnologia e meio ambiente, e usa 

em suas ações principalmente os programas, séries e documentários 

relacionados à ciência, tecnologia e meio ambiente, como o Globo 

Ecologia, Globo Ciência, Globo Rural, Cidades e Soluções, Janela 

Natural, Ecos do Brasil, Um Pé de Quê? e Mundo.Doc, dentre outros. 

Durante o Projeto Hum! Essa Comida É da Horta (Projeto Cuidando do Futuro), 

o professor escolheu os programas partindo do objetivo geral do projeto, que 

busca contribuir para a discussão sobre a importância de uma alimentação 

saudável, nutritiva e ambientalmente sustentável. Ele enumera o que escolheu:

Escola de Educação 
Básica e Profissional 
Fundação Bradesco – 
Aparecida de Goiânia/
GO 
Endereço: Avenida J2 – Papillon 
Park – Aparecida de Goiânia/GO 
CEP: 74980-000
Telefone: (62) 3284-7959
E-mail: apgoiania@
fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: meio 
ambiente
Parceiro: Fundação Bradesco
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1 – vinhetas da série De Olho no Ambiente, usadas com a finalidade de 

sensibilizar os alunos sobre algumas problemáticas ambientais relacionadas 

ao desperdício (água, alimentos, energia etc.);

2 – trechos selecionados dos vídeos “Reaproveitamento de Alimentos” 

(Cidades e Soluções), “Alimentação e Saúde” (Programa Viva Legal) e 

“Consumo Sustentável: Alimentos” (Nota 10), usados com a finalidade de 

discutir aspectos sobre alimentação, saúde e compostagem.

A escolha dos vídeos foi consequência do planejamento e da elaboração dos 

materiais e métodos definidos para o projeto. Os alunos foram preparados 

para a exibição, conhecendo os objetivos e as propostas de atividades 

desencadeadoras. A ação também teve produção de slides e pequenos vídeos 

mostrando o trabalho dos alunos em algumas etapas do projeto. Participaram 

dois professores, cinquenta alunos das duas turmas de educação infantil e 

35 pais de alunos. A exibição foi realizada em sala de aula para os alunos, 

servindo de gancho para outras atividades – produção de texto, desenhos 

e vivências no espaço da horta. Para os pais de alunos a exibição foi em um 

evento de fechamento do projeto, com palestra e minioficina.

O professor Marcelo Giraldi identifica os resultados dessa ação: “A exibição 

de conteúdos audiovisuais é, com certeza, um ótimo recurso para 

sensibilização e disseminação de conteúdos. Percebemos os resultados a 

partir da produção pedagógica dos alunos e dos comentários e perguntas 

feitos pelos pais a partir das discussões propostas e da exibição dos vídeos”.

Marcelo Giraldi participou de dois eventos de formação do Projeto Cuidando 

do Futuro (parceria Canal Futura e Fundação Bradesco), que apresentaram 

metodologias de utilização de vídeos em sala de aula. Ele diz que sente falta na 

programação de conteúdos dentro das temáticas de ciências e meio ambiente 

mais adequados a determinadas faixas etárias, como, por exemplo, a educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano).

Compostagem
A compostagem é um processo 
biológico em que os microrga-
nismos transformam a matéria 
orgânica, como estrume, folhas, 
papel e restos de comida, num 
material semelhante ao solo, a 
que se chama composto, e que 
pode ser utilizado como adubo.

Olá Marcelo, sugerimos a série 
“Giroscópio”, exibida no Teca na 
TV, e também “Suspeitos”, uma 
ficção feita pela BBC que foi ao 
ar no Futura com grande suces-
so! Ambas tratam das temáticas 
sugeridas por você
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Emílio Ortiz é professor Nível II na Escola de Bodoquena, no Mato Grosso do 

Sul, e conheceu o trabalho do Canal Futura através de divulgação na escola 

e de participação em um encontro de professores em Osasco, São Paulo.

Ele acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional pela 

importância da mídia nos dias atuais e pela facilidade de interpretação dos 

temas abordados. 

Envolvido no Projeto Cuidando do Futuro – Pluralidade Cultural, Emílio Ortiz 

diz que o mais chama a atenção dele na grade do Canal são os programas 

relacionados ao meio ambiente e à pluralidade cultural, por serem temas 

polêmicos e que exigem do público o autoconhecimento para poder opinar 

sobre o que vê, ouve e sente.

Em suas ações o professor usa programas do kit A Cor da Cultura – Taru Andé 

e Danças Brasileiras, devido a um projeto existente na escola – Unidos, Somos 

um Todo Construindo uma Nação, ligado à diversidade cultural/indígena.

A escolha é planejada. No início de cada ano, a equipe pedagógica se reúne 

e faz o levantamento dos resultados do projeto acima citado, indicando aos 

alunos e professores envolvidos os programas que complementariam as 

ações do projeto. Segundo Emílio Ortiz, o grupo é preparado com a ajuda 

do anuário e de articuladores do Cuidando do Futuro, “que têm propriedade 

e conhecimentos satisfatórios sobre a programação enviada para as Escolas 

da Fundação Bradesco”. 

O Projeto Unidos, Somos um Todo Construindo uma Nação está em 

andamento e envolve alunos do 9º ano do ensino fundamental. A exibição 

foi realizada no horário específico para o estudo e a aplicação do projeto. Foi 

usado o data show, que despertou maiores expectativas e interesse nos alunos, 

pois a imagem, o som e o clima foram mais intensos, segundo o professor.

Emílio Ortiz identifica resultados a partir dessa ação: “Os recursos 

audiovisuais favorecem a reflexão de alunos envolvidos de forma direta ou 

indireta, transformando pequenas ações do dia a dia em ações positivas 

no seu cotidiano”. 

Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Bodoquena/MS 
Endereço: Rodovia BR 262, s/
nº – Entroncamento Guaicurus 
Zona Rural – Miranda/MS
Telefone: (67) 3242-5001
E-mail: bodoquena@
fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: 
pluralidade cultural 
Parceiro: Fundação Bradesco

O folclore brasileiro é rico em 
danças que representam as 
tradições e a cultura de uma 
determinada região. Estão li-
gadas aos aspectos religiosos, 
festas, lendas, fatos históricos, 
acontecimentos do cotidiano e 
brincadeiras. As danças folcló-
ricas brasileiras caracterizam-
-se pelas músicas animadas 
(com letras simples e popu-
lares) e figurinos e cenários 
representativos. Estas danças 
são realizadas, geralmente, em 
espaços públicos: praças, ruas 
e largos.
O Baião é um ritmo musical, 
com dança, típico da região 
nordeste do Brasil. Os instru-
mentos usados nas músicas 
de baião são: triângulo, viola, 
acordeom e flauta doce. A dan-
ça ocorre em pares (homem e 
mulher), com movimentos pa-
recidos com os do forró (dança 
com corpos colados). 
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Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Gravataí/RS 
Endereço: Rua Aristides 
D’Ávila, 390 – Bairro Parque 
dos Anjos – Gravataí/RS
Telefone: (51) 3488-1697
E-mail: gravataí@
fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: meio 
ambiente
Projeto desenvolvido com 
o Futura: Cuidando do Futuro: 
Mercado e Consumo
Parceiro: Fundação Bradesco

Sandra Mara Pipino é professora de Nível II no Colégio Fundação Bradesco 

de Gravataí, Rio Grande do Sul. Ela conheceu o trabalho do Canal Futura 

através da escola e dos programas educativos divulgados na TV. Articuladora 

do Projeto Cuidando do Futuro na temática Trabalho e Consumo, Sandra 

acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

porque são programas bem elaborados, objetivos e que tratam da realidade 

das questões/temas mais urgentes da educação.

O que mais chama a atenção dela na programação são as temáticas 

variadas, com linguagem clara e acessível a alunos e professores. Ela busca 

temas como trabalho, ética, defesa do consumidor, escolhas profissionais e 

ganhando dinheiro. 

 

Para as atividades do Projeto Cuidando do Futuro (Trabalho e Consumo) 

– O Mundo do Trabalho, Sandra Mara escolheu programas que englobam 

temáticas sobre tipos de profissões, qualificação profissional e mercado atual, 

entre outros. Cento e oitenta alunos participaram das exibições e de debates.

A professora identifica como resultado das ações a participação dos alunos 

no debate, mostrando, através das opiniões, que o conhecimento foi 

construído de forma concreta.

Raquel Ilha Simões também é professora no Colégio Fundação Bradesco 

Gravataí, onde leciona Educação Ambiental e Biologia.

Ela já conhecia o Canal Futura antes de ir trabalhar na escola, porém, dentro 

da instituição há incentivo constante para utilizar os recursos disponibilizados 

pelo Canal durante o planejamento de aulas e projetos.

Raquel acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional e diz que muitos programas vinculados ao Canal Futura estão 

diretamente relacionados aos projetos desenvolvidos na escola, assim como 

aos conteúdos desenvolvidos em diferentes anos escolares. Dessa forma, 

os DVDs podem ser utilizados como desencadeadores de debates e como 

aprofundamento de diferentes temáticas associadas à saúde e ao meio 

ambiente, seus focos de trabalho.
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Ela é articuladora do Ger@ção Brasil e do Projeto Cuidando do Futuro na 

temática Meio Ambiente. O que mais chama a atenção dela na grade do 

Canal é a diversidade dos programas e a forma como eles são produzidos. 

Raquel considera que a linguagem utilizada é adequada tanto ao trabalho 

com jovens quanto com crianças. Ela busca na programação temas ligados 

ao meio ambiente e à saúde, e usa em suas ações programas como Um Pé 

de Quê?, Globo Ecologia e Globo Ciência. 

Ao escolher programas para usar nas atividades do Projeto Cuidando do 

Futuro – “Lixo Zero: um modelo de escola sustentável”, a professora teve 

como objetivos a mobilização do grupo para o desencadeamento de 

diferentes ações (coleta seletiva do lixo, preservação da fauna e flora, plantio 

de sementes de árvores da Mata Atlântica no viveiro florestal, consumo 

consciente da água etc). Todos os programas foram vistos previamente pela 

professora para o planejamento das ações. 

Além dos programas (que geralmente são utilizados como desencadeadores 

das temáticas do projeto), também foram utilizados jogos, livros relacionados 

aos temas trabalhados, estudos do meio e realização de oficinas de reciclagem 

(papel reciclado, sabão com óleo de cozinha usado, artesanato com papel 

filtro e sucatoteca). O grupo foi preparado previamente pelos professores, 

que receberam orientação constante do Canal Futura e também do Centro 

Educacional da Fundação Bradesco – Setor de Projetos Educacionais.

As ações contemplaram diretamente todos os alunos do 4º ano da escola – 

cerca de 160 –, e também a Patrulha Ambiental, um grupo de dezesseis alunos 

que realiza atividades do projeto semanalmente. A exibição foi realizada nas 

salas de aula e, no caso da Patrulha Ambiental, no Laboratório de Ciências.

Como resultado dessas ações, Raquel Ilha Simões percebeu uma mudança de 

postura após a conclusão das atividades, com envolvimento e participação 

direta tanto dos alunos quanto dos professores do 4º ano, o que acabou se 

refletindo na mobilização da escola como um todo. 

Outra professora da Escola de Gravataí é Maria Alice da Silva Ribeiro, que 

conheceu o trabalho do Futura através da parceria com a escola em projetos 

Viveiros florestais 
são como berçários de flores-
tas. As mudas produzidas são 
utilizadas em diversos projetos 
de produção e restauração flo-
restal, proporcionando assim a 
melhoria da qualidade de vida 
e ambiental, tanto na cidade 
como no campo.

Sucatoteca
Espaço onde materiais reci-
cláveis, em vez de irem parar 
no lixo, são transformados em 
brinquedos. 
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educacionais. Para ela, programas de TV com qualidade aproximam a sala 

de aula das linguagens e dos temas do cotidiano da sociedade urbana. Os 

produtos de TV podem ser usados para sensibilização, ilustração de um 

tema, simulação de uma situação-problema, como o vídeo que simula 

uma experiência de química que seria perigosa em laboratório ou que 

exigiria muito tempo e recursos. “Um vídeo pode mostrar o crescimento 

acelerado de uma planta, de uma árvore, da semente até a maturidade, 

em poucos segundos”, diz ela.

Articuladora do Projeto Cuidando do Futuro e do Ger@ção Brasil, Maria 

Alice considera o Futura um canal com uma proposta educativa para 

crianças, jovens e adultos. “Sua programação é variada e inteligente. Está 

voltada para melhorias na qualidade de vida das comunidades, mostra 

a diversidade cultural brasileira, o empreendedorismo, e resgata valores 

éticos”, analisa.

Ela busca na grade temas como saúde e meio ambiente, e usa em suas 

ações os programas Teca na TV, Ao Ponto, Estação Saúde, Globo 

Ecologia e Globo Ciência. 

Trabalhando no Projeto Cuidando do Futuro – “Adolescente Consciente, 

Adulto Saudável”, a professora Maria Alice buscou nos programas uma 

maneira de aproximar a sala de aula do cotidiano, das linguagens de 

aprendizagem e comunicação da sociedade urbana. “O vídeo explora 

também, e basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações, 

as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais. Um ver que está 

situado no presente, mas que o interliga com o passado e com o futuro”, 

diz Maria Alice. Ela explica que no momento da elaboração dos planos de 

aula ou de trabalho já são incluídos os temas que serão abordados nos 

vídeos, ocorrendo uma adequação com a programação ao longo do ano. 

Os vídeos foram exibidos em sala de aula para 180 alunos. A professora 

considera que os programas são desencadeadores de discussões sobre as 

temáticas do projeto, bem como inspiradores de ações na comunidade.
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Rita de Cássia da Silva é professora Nível II da Escola de Educação Básica e 
Profissional Profª. Maria Antonieta Carneiro de Mello, da Fundação Bradesco, 
em Itajubá, Minas Gerais. Ela já conhecia o Canal Futura e apreciava alguns 
programas, mas passou a encará-los como recurso de alto potencial 
educativo quando começou a trabalhar na Fundação Bradesco. Rita de Cássia 
considera que os produtos de TV são excelentes recursos para serem usados 
na educação, pois atraem os alunos (“são algo concreto, visível, dinâmico”), 
aproximam a sala de aula do dia a dia, apresentam múltiplas linguagens e 
ainda contribuem para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Ela 
considera que “a programação do Futura é diversificada, contextualizada e 
apresenta múltiplas linguagens, atingindo, assim, todos os públicos”.

A professora busca na grade temas como meio ambiente, biodiversidade, 
SOS Mata Atlântica, florestas e reciclagem, e usa em suas ações os programas 
Globo Ciência, Globo Ecologia e Um Pé de Quê?.

Articuladora do Projeto de Meio Ambiente – Enchente: Pensar Globalmente, Agir 
Localmente, Rita de Cássia analisa os programas oferecidos com o intuito de 
otimizar o aprendizado dos alunos e contextualizar a problemática. Os programas 
são utilizados para sensibilizar, despertar a curiosidade e motivar o interesse em 
se aprofundar no assunto. Ela usa os vídeos disponibilizados no acervo da escola, 
a Maleta Meio Ambiente e programas baixados através do Futuratec.

Depois de elaborar estratégias de como utilizar os programas do Canal 
Futura que abordam temas como biodiversidade, Mata Atlântica, mata ciliar 
e reciclagem, entre outros, a professora prepara os alunos antes da exibição, 
informando sobre os aspectos gerais dos programas. 

 As exibições em sala de aula já envolveram cerca de 180 alunos dos 6º e 7º 
anos do ensino fundamental. 

A professora relata os resultados dessa ação: “Nossos alunos são capazes 
de respeitar a área verde da escola e demais dependências; participam 
ativamente das campanhas de recolhimento de óleo de cozinha, garrafas pet, 
pilhas e baterias e participam voluntariamente das atividades no miniviveiro 
de mudas SOS Mata Atlântica, além de atuarem como multiplicadores desses 
conhecimentos em suas próprias casas”.

Ela considera a programação que envolve a temática rica, com abordagem 
atual e contextualizada, e diz que suas expectativas foram atendidas.

Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Itajubá/MG
Endereço: Avenida Poços de 
Caldas, 1058 – Distrito Industrial 
– Itajubá/MG
Telefone: (35) 3623-1988
E-mail: itajuba@
fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: meio 
ambiente e reciclagem
Parceiro: Fundação Bradesco

Mata ciliar é a formação vege-
tal nas margens dos rios, cór-
regos, lagos, represas e nas-
centes. Também é conhecida 
como mata de galeria, mata de 
várzea, vegetação ou floresta 
ripária. Considerada pelo Códi-
go Florestal Federal como “área 
de preservação permanente”, 
com diversas funções ambien-
tais, devendo respeitar uma 
extensão específica de acordo 
com a largura dos rios, lagos, 
represas e nascentes.
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Irany Silva de Souza é professora na Escola da Fundação 

Bradesco em João Pessoa. Ela conta que conheceu o trabalho 

do Canal Futura em 2002: “Ingressei na Escola Fundação 

Bradesco e, durante a minha formação continuada realizada 

pelas Orientadoras Pedagógicas e Planejamentos Coletivos, 

conheci esta ferramenta de ensino, através da socialização 

dos programas respectivos e propostas de temas que eram 

vinculados”. Irany acredita que os produtos de TV são um 

recurso didático que permite o desenvolvimento de oficinas 

temáticas, contemplando a utilização de outros recursos. 

Além disso, possibilita o uso de informações, de acordo 

com o contexto local, permitindo o desenvolvimento dos 

princípios da educomunicação.

 

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Saúde e 

Sexualidade, a professora Irany diz que o que mais 

chama a atenção dela na programação do Futura é a 

diversificação de temas abordados, permeando todas 

as áreas de conhecimento, desde a educação infantil 

ao ensino médio, inclusive contemplando os temas 

transversais. Ela busca na grade temas como questões 

ambientais (educação ambiental, problemas ambientais, 

formas/soluções para a minimização dos problemas 

ambientais, entre outros), saúde e pesquisas biológicas, 

e usa em suas ações os programas Cidades e Soluções, 

Globo Ecologia, Globo Ciência e Sala de Notícias.

Escola de Educação Básica 
e Profissional Fundação 
Bradesco – João Pessoa/PB 
Endereço: Rua Mariângela Lucena Peixoto, 683 
Valentina de Figueiredo – João Pessoa/PB
E-mail: jpessoa@fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: meio ambiente, saúde e 
pesquisas biológicas
Parceiro: Fundação Bradesco
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No Projeto Conheça o Seu Corpo e Aprenda a Viver 

Bem!, Irany Silva escolheu pelo Futuratec o episódio 8 da 

série Ética: Liberdade Sexual. A escolha foi pautada em 

um planejamento, observando o título e assistindo ao 

material gravado. Ela considera que o material facilitou o 

desenvolvimento do trabalho com o tema Questão de 

Gênero, permitindo uma reflexão dos alunos quanto à 

necessidade de trabalhar com a sexualidade em casa, 

através da conversa entre pais e filhos.

Antes da exibição do material, os alunos conheceram o tema, 

o tempo e o objetivo do programa exibido. Além da TV e do 

aparelho de DVD, a ação também utilizou tarjas produzidas 

com folhas de ofício e perguntas/frases geradoras.

A ação envolveu noventa alunos. Na sala de aula, eles foram 

dispostos em semicírculos, para a exibição. Depois houve um 

debate sobre os principais pontos exibidos. Em outra aula, 

ocorreu uma dinâmica de grupo, com sorteio de perguntas ou 

frases sobre questões de gênero. Quando um aluno sorteava 

uma pergunta/frase, esta era lida em voz alta e debatida em 

sala. A professora Irany Silva consegue identificar resultados 

a partir dessa ação e conta que “alguns meninos que tinham 

um pensamento mais incisivo, ou seja, machista, passaram a 

ter uma mudança de postura quanto à igualdade dos gêneros 

no âmbito social, profissional e sexual”. 
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Wendel Martel é professor de Filosofia na Escola de Educação 

Básica e Profissional Gov. Janary Gentil Nunes, da Fundação 

Bradesco, em Santana, distrito de Macapá, no Amapá, e 

conheceu o trabalho do Canal Futura através de atividades 

desenvolvidas pela escola em formação dos professores nas 

reuniões pedagógicas.

Ele acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional porque os programas trazem informações 

alinhadas ao currículo da escola. “Com exemplos da vivência 

de nosso cotidiano, o aluno pode comparar e até mesmo 

traçar propostas de mudanças construtivas para colocar em 

prática no seu dia a dia”, ressalta.

Wendel Martel está envolvido no Projeto Ger@ção Brasil: ele 

é o articulador na escola do “Mãos que Controlam” e está 

alinhado ao tema transversal trabalho e consumo. 

Os vídeos elaborados com exemplos a partir de realidades 

vivenciadas chamam a atenção do professor na programação 

do Canal. 

Ele busca na grade contribuições referentes a escolha 

profissional e empreendedorismo e já usou em suas ações 

os programas Ao Ponto e Feito à Mão, por conterem 

exemplos de atividades empreendedoras.

A escolha foi planejada na apresentação das propostas 

da carta de intenções para ser desenvolvida em 2011. A 

Escola de Educação Básica 
e Profissional Fundação 
Bradesco – Macapá/AP
Endereço: Avenida B-01, 110 – Bairro Vila 
Amazonas – Santana – Macapá/AP 
Telefones: (96) 3281-3034 / 3281-2224
E-mail: macapa@fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: empreendedorismo, trabalho 
e consumo
Parceiro: Fundação Bradesco
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direção e todos os professores da Escola foram envolvidos 

e Wendel Martel afirma que todos puderam entender a 

importância da execução do projeto na escola e, a partir 

desse momento, contribuir, desenvolvendo as atividades de 

forma interdisciplinar.

O professor sente falta na programação de vídeos que ajudem 

os alunos indecisos em relação à sua escolha profissional.

Luana de Jesus Costa Rodrigues também é professora na 

Escola Governador Janary Gentil Nunes. Ela conheceu o 

trabalho do Canal Futura através de atividades realizadas 

na formação dos professores da escola e das informações 

elencadas na grade de programação do Canal Futura.

Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados no 

trabalho educacional porque proporcionam esclarecimentos 

precisos alinhados à proposta curricular da escola. Ela 

busca na grade programas sobre o uso sustentável do meio 

ambiente e usa em suas ações o Jornal Futura, o Globo 

Ciência e o Globo Ecologia.

Para as atividades do Projeto Cuidando do Futuro – 

Consumo Consciente, no qual ela está envolvida, Luana 

Rodrigues procurou programas alinhados com as propostas 

do trabalho, com o objetivo de identificar estratégias 

que contemplem os conteúdos curriculares. Cerca de 

trinta pessoas participaram das atividades, e a professora 

constatou como resultado a maior procura por vídeos do 

Canal Futura.

Estamos com duas séries em avaliação por pos-
síveis parceiros que falam justamente de profis-
sões e mercado de trabalho. 
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Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Osasco/SP 
Endereço: Cidade de Deus s/
nº – Vila Yara – Osasco/SP
Telefone: (11) 3684-4272
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Focos de atuação: trabalho e 
consumo, pluralidade cultural, 
arte, drogas e qualidade de vida 
Parceiro: Fundação Bradesco

Sérgio Pereira de Souza é professor do ensino fundamental da Escola 

Embaixador Assis Chateaubriand, da Fundação Bradesco, em Osasco, São 

Paulo. Ele conheceu o trabalho do Canal Futura através do Projeto Cuidando 

do Futuro e das oficinas realizadas na escola e acredita no uso de produtos 

de TV no trabalho educacional: “Os produtos da TV Futura podem ser usados 

no trabalho educacional, pois as imagens são atrativas, sensibilizam e 

chamam a atenção dos alunos para tema, fato e acontecimento, informando 

e complementando o conteúdo trabalhado em sala de aula. Dessa forma, os 

programas são ferramentas que facilitam o trabalho educacional no dia a dia 

do professor”.

Articulador do Projeto Cuidando do Futuro – Saúde e Pluralidade Cultural, 

Sérgio Pereira diz que o que chama a atenção dele na grade do Canal é a 

diversidade de assuntos abordados nos diferentes programas, a acessibilidade 

das informações, a integração social, a difusão do conhecimento nas 

diferentes temáticas e a beleza das imagens. Ele busca temas como trabalho 

e consumo, pluralidade cultural, arte, drogas e qualidade de vida, e usa em 

suas ações os programas da série Mojubá – A Cor da Cultura. 

Trabalhando no Projeto Aprendendo a se Conhecer, o professor escolheu 

programas que pudessem aguçar o senso investigativo para aprimorar 

as discussões e os conhecimentos em sala de aula, com foco de ação no 

preconceito e na discriminação. Seu objetivo era contribuir para a discussão 

do conteúdo “escravidão e exclusão social”.

Como preparação, o grupo foi informado sobre a temática abordada e sobre 

a importância do estudo proposto. As atividades foram realizadas nas aulas 

de História e, além da exibição dos vídeos, contaram com texto de apoio, 

mapas e pesquisa nas diferentes mídias.

Participaram da ação os alunos de onze turmas do 7º ano do ensino 

fundamental. Segundo Sérgio Pereira, após a exibição dos vídeos os alunos 

ampliaram o conhecimento sobre a temática em questão.
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Antônia Rodrigues Vieira é professora Nível I da Escola da Fundação Bradesco 

em Paragominas, no Pará, onde conheceu o trabalho do Canal Futura. 

Ela acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional porque eles são 

voltados para a educação e só têm a acrescentar conhecimento aos projetos 

trabalhados na escola. “O que me chama atenção é que a programação do 

Futura tem suporte para vários assuntos que podemos trabalhar na escola, 

tanto com projetos quanto em nossas aulas cotidianas; tem um ótimo 

acervo de vídeos que podemos utilizar em qualquer disciplina”, afirma.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Saneamento É Básico e 

Necessário, Antônia Rodrigues busca na grade os temas meio ambiente e 

diversidade cultural, e usa em suas ações os vídeos Nota 10, Teca na TV, 

Tom da Mata e Tom do Pantanal.

A professora conta que a Escola Fundação Bradesco de Paragominas tem 

desenvolvido projetos em diferentes áreas de atuação, e através desse 

trabalho ela teve acesso à Maleta com o material do Futura e com a 

formação para o uso do material: “Conheci a proposta e descobri o quanto 

é enriquecedor, pois possibilita uma discussão a partir dos vídeos, porque 

o aluno visualiza situações do seu dia a dia e sente-se mais motivado e 

envolvido nas atividades propostas”.

No decorrer do ano de 2011, as turmas de 3º ano da escola trabalharam com o 

Projeto Saneamento É Básico e Necessário. Segundo a professora, o trabalho 

foi enriquecido com o material do Futura, que possibilitou diversificar as 

aulas, ampliar o conhecimento dos alunos e trazer muitas reflexões a partir 

do que eles visualizaram nos vídeos. 

Os programas foram selecionados a partir da temática trabalhada no projeto. 

As professoras da 3ª série reuniram-se para pesquisar material de apoio e 

outras fontes de pesquisa. Dentre o material selecionado do Canal Futura, 

ela usou o DVD 5 “Acidentes Ecológicos” para sensibilizar a turma quanto 

à temática do projeto, como proposta de reflexão quanto ao que pode 

acontecer com o planeta e seus habitantes quando não cuidamos do meio 

ambiente adequadamente. A partir da “leitura” do vídeo, os alunos produziram 

desenhos e montaram o mural do projeto, como forma de socialização e de 

chamar a atenção dos demais alunos para o problema. 

Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Paragominas/PA 
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A professora Antônia Rodrigues também utilizou o DVD 3 “SOS Planeta Água 

/ A Fonte da Vida”. O trabalho com esse vídeo possibilitou uma discussão em 

torno dos cuidados que devemos ter com a água e o seu destino após o uso 

em nossas residências. Depois das discussões reflexivas, os alunos realizaram 

pesquisa de campo em algumas ruas e residências de Paragominas para 

verificar como é a água que escorre nos esgotos das ruas da cidade e como 

é tratada essa água que vem das residências. Depois os alunos produziram 

um texto informativo, descrevendo as informações do vídeo e relacionando-

as com as observações da pesquisa de campo.

Durante as atividades, a professora também utilizou outros recursos, como 

data show, internet, máquina fotográfica, revistas e periódicos sobre a 

temática do projeto. 

“Foi um trabalho que contribuiu muito com o conhecimento dos alunos em 

relação ao tema e principalmente trouxe reflexões acerca da preservação 

ambiental”, conta a professora. “Isso contribuiu também para o relacionamento 

dos alunos com o trabalho em grupo e para incentivo à pesquisa”.

André Gil Ferreira dos Santos também dá aulas na Escola de Paragominas e 

conheceu o trabalho do Futura através de participação em projetos como o 

Cuidando do Futuro.

Ele acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

porque apresentam a linguagem atraente de um meio de comunicação de 

massa, prendendo a atenção dos alunos. O que mais chama a atenção dele 

na programação do Futura é a abordagem didática dos temas, que facilita o 

desenvolvimento de vários conteúdos em sala de aula.

Envolvido no Projeto Cuidando do Futuro – Saúde: Sexualidade e Drogas, o 

professor busca temas ligados às ciências, saúde e curiosidades, e usa em 

suas ações os programas Viva Legal, Ao Ponto e Alô, Vídeo Escola.

Para as atividades do Projeto Primeira Vez ele escolheu programas que 

atendessem ao conteúdo específico sexualidade e reprodução e que 

possibilitassem a sensibilização dos alunos para a temática. O planejamento 
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das ações levou em conta a carta de intenções do projeto e a compatibilidade 

com o plano de ensino. 

Segundo ele, o grupo estava bastante envolvido com a temática: “Exibimos 

o vídeo em data show para dar um clima de cinema, mais descontraído e 

atraente”.

Noventa e dois alunos do 8º ano, dois professores de Ciências, uma professora 

de Educação Física e uma orientadora participaram das atividades. O 

professor André Gil faz um relato: “Primeiro fizemos uma sensibilização com 

o texto ‘A vida sexual de Sally entra pelo cano’, quando os alunos encenaram 

o diálogo do texto e discutiram sobre a responsabilidade da prática sexual. O 

programa exibido foi o Ao Ponto, com o tema Liberou Geral. Após a exibição, 

em sala, discutimos sobre as impressões e opiniões dos alunos em relação 

ao tema e produzimos uma enquete sobre o que levaria os alunos à prática 

sexual: liberou geral? Ou isso é natural?”.

André Gil diz que, sem dúvida, o conhecimento dos alunos sobre a temática 

foi bastante ampliado e, consequentemente, aumentou a possibilidade 

de não se envolverem em situações de risco. “Abriu-se um leque de 

discussão que não envolve apenas hormônios e puberdade, mas, também, 

comportamento”, afirma.

Puberdade
A puberdade é o período que 
uma pessoa passa entre a in-
fância e a idade adulta. Mais 
precisamente, é a fase da ado-
lescência. 
É neste período que o corpo 
começa a sofrer algumas al-
terações físicas, como os pri-
meiro pelos que começam a 
aparecer, ou como as espinhas 
que tomam conta do rosto. 
Nos meninos, a voz engrossa, 
e nas meninas ocorre o desen-
volvimento dos seios e aconte-
ce a primeira menstruação. 
Nesta fase os meninos produ-
zem a testosterona, e as meni-
nas o estrógeno
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Gislene da Silva Oliveira também conheceu o trabalho do Futura através da 

parceria com a Fundação Bradesco. Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro 

– Pluralidade Cultural, ela acredita no uso de produtos de TV na educação 

por serem um meio de comunicação atrativo, que lida com o verbal e o 

visual, aguçando a imaginação, despertando a curiosidade e movendo o 

mundo com perguntas.

O que mais chama a atenção dela é a diversidade da linguagem e dos 

temas abordados pelo Canal. Ela busca na grade programas que valorizem 

a diversidade cultural, principalmente quanto à questão da africanidade, 

e usa em suas ações o Livros Animados, Um Pé de Quê? e Heróis de 

Todo Mundo.

Para o Projeto É Coisa de Preto? ela buscou programas cujas temáticas 

atendiam aos objetivos do projeto, observando um cronograma especificado 

por uma carta de intenções. Ela preparou o grupo em uma etapa de 

sensibilização para garantir o envolvimento de todos. 

A exibição envolveu um bibliotecário, um inspetor, duas orientadoras, cinco 

professores, noventa alunos de duas turmas de 6º ano do ensino fundamental 

e noventa de duas turmas de 1ª série do ensino médio.

A exibição foi feita na Biblioteca com o uso de data show. Houve, ainda, 

discussões e uma programação de culminância, que contou com 

apresentações culturais (música, dança, exposição de desenhos, pinturas 

e máscaras africanas) e um desfile temático. O ponto alto foi o fato de os 

próprios alunos da 1ª série do ensino médio terem confeccionado, nas aulas 

de Artes, as blusas com temas e motivos africanos, visto que o maior objetivo 

do projeto era a valorização da diversidade cultural com foco na influência 

africana na cultura brasileira.

Gislene Oliveira já participou de duas formações: uma do Projeto A Cor da 

Cultura e outra do Projeto Cuidando do Futuro. Ela considera a programação 

do Futura bem completa e diversificada, mas acha que o programa Heróis de 

Todo Mundo poderia trazer novos personagens. 

Olá Gislene, é possível que te-
nhamos novos episódios da sé-
rie Heróis de Todo Mundo, mas 
está condicionada à realização 
de um terceiro segmento do 
projeto, ainda em fase de cap-
tação.
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Jorgelina Evangelista de Melo é outra professora da Fundação Bradesco de 

Paragominas que acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional: 

“Os programas abordam diversos aspectos da contemporaneidade, servindo 

como suporte didático em todas as áreas do conhecimento educacional”. 

Ela conheceu o trabalho do Futura através da parceria do Canal com a 

Fundação Bradesco e diz que o material disponibilizado é utilizado nas aulas 

conforme a adequação com o conteúdo trabalhado. O que mais chama 

a atenção dela na programação do Canal Futura é a linguagem clara e 

específica para diferentes faixas etárias e áreas do conhecimento, facilitando 

o trabalho de educador.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Trabalho e Consumo, 

Jorgelina Evangelista busca na grade temas como ética, mercado de 

trabalho e meio ambiente, e usa em suas ações o Futura Profissão e o 

Sala de Notícias - Jovens e Mercado de Trabalho.

Ao escolher programas para o Projeto Abrindo Portas, ela levou em conta a 

relação das temáticas exibidas com os conteúdos. O planejamento foi feito 

de acordo com a carta de intenções (cronograma do projeto): “No próprio 

projeto destacamos o uso de vídeos do Canal Futura como parte integrante 

da metodologia”. 

Nas atividades, além da exibição dos programas do Futura na Biblioteca, a 

professora usou também textos que se relacionavam ao tema e outras reportagens 

de TV sobre o mundo do trabalho. Depois promoveu debates. Participaram 88 

alunos da 2ª série do ensino médio, quatro professores e uma orientadora. 

A professora Jorgelina acredita que o uso dos vídeos facilitou o entendimento 

das temáticas pelos alunos e os debates ampliaram a visão de mundo que 

eles tinham acerca do mercado de trabalho.

Ela diz que sentiu falta de programas que fornecessem ao jovem dicas para 

o ingresso no mercado de trabalho (elaboração de currículo, entrevista, 

postura etc.).

Ótima dica! Falamos desse 
tema no Canal, mas ainda de 
forma muito transversal. É re-
almente preciso estabelecer 
um lugar mais cativo para esse 
assunto em nossa grade. 
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Parceiro: Fundação Bradesco

Nelson Antônio Dal Col é professor do ensino fundamental II da Escola 

Fundação Bradesco de Paranavaí, no Paraná, onde conheceu o trabalho 

do Canal Futura. Ele aprofundou esse conhecimento no Encontro de 

Articuladores do Projeto Cuidando do Futuro em Campinas. 

O professor Nelson acredita que produtos de TV podem ser usados no 

trabalho educacional porque o audiovisual provoca maior motivação nos 

alunos, despertando os vários sentidos para o conhecimento. Articulador 

do Projeto Cuidando do Futuro –Trabalho e Consumo, Nelson diz que o 

que chama a atenção dele na programação do Futura são a organização e o 

dinamismo dos temas que atendem aos vários componentes curriculares, a 

riqueza das informações e a linguagem clara e objetiva. Ele busca na grade 

temas como trabalho e consumo, saúde e sexualidade, meio ambiente, e 

usa os programas da Maleta Saúde (saúde, sexualidade e drogas), Maleta 

Meio Ambiente (aquecimento global; água; consumo sustentável; ética e 

cidadania), Jornal Futura sobre Propriedade Intelectual e A Cor da Cultura.

Para o Projeto Trabalho e Consumo o professor selecionou programas que 

atendiam à necessidade de esclarecer os jovens sobre o uso dos recursos 

naturais sem degradar o meio ambiente. 
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Os alunos foram divididos em equipes e cada equipe ficou responsável por 

um tema. Eles fizeram pesquisas em diversas fontes além das bibliográficas, 

utilizando internet e programas do Canal Futura. Foi prevista uma etapa para 

socialização, onde eles puderam apresentar as mídias produzidas. Nessa 

ação, o professor usou computador, data show, revistas, jornais, livros. 

Participaram cerca de 110 alunos das 2ª e 3ª séries do ensino médio. Na 

etapa da preparação, foram distribuídos DVDs com os temas pertinentes, 

para fundamentar as produções textuais e midiáticas. Os grupos realizaram 

apresentações às demais equipes, na sala de aula. Na Mostra de Trabalhos, 

realizada em outubro de 2011, algumas dessas produções foram apresentadas 

para cerca de 600 alunos. 

O professor Nelson Dal Col diz que nas apresentações foi possível ver os 

conhecimentos adquiridos, maior fundamentação, ampliação do repertório 

e maior inspiração para a produção de material audiovisual para sensibilizar 

outras pessoas sobre o tema estudado. 

Perguntado se teve alguma ajuda do Futura para trabalhar com o assunto, 

o professor disse que a produção dos vídeos que enriqueceram e 

complementaram o desenvolvimento do projeto é a maior ajuda. Ele acredita 

que, apesar de terem sido usados temas multidisciplinares, o Canal poderia ter 

mais programas com foco nos conteúdos da matemática.

Rosemeire dos Santos Boa Sorte Ogasavara é orientadora pedagógica e 

coordenadora do Projeto Cuidando do Futuro na Escola da Fundação Bradesco 

em Paranavaí. Foi na escola que ela conheceu o trabalho do Canal Futura, 

participando de oficinas proporcionadas por mobilizadoras do Canal e também 

de encontros em Gravataí, Rio Grande do Sul, e em Campinas, São Paulo.

Ela acredita que, se bem selecionados, os produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional, pois apresentam imagens e linguagens acessíveis, 

interessantes e esclarecedoras aos temas e projetos. 

A riqueza de temas, a profundidade das abordagens, a facilidade 

de compreensão da linguagem, as possibilidades de aplicação dos 

conhecimentos são o que mais chamam a atenção dela na programação do 

Sentidos
Os seres humanos têm cinco 
sentidos fundamentais: audi-
ção, olfato, paladar, tato e vi-
são. São eles que propiciam o 
nosso relacionamento com o 
ambiente. Com esses sentidos 
o nosso corpo percebe o que 
está ao nosso redor e isso nos 
ajuda a sobreviver e integrar 
com o ambiente em que vive-
mos.
Existem receptores especiali-
zados, que são capazes de ad-
quirir diversos estímulos.
Com isso:
• Pelo tato – pegamos algo, 
sentimos os objetos, sentimos 
o calor ou o frio.
• Pela audição – captamos e 
ouvimos sons.
• Pela visão – vemos as pesso-
as, observamos contornos, as 
formas, cores e muitos outros.
• Pelo olfato – identificamos os 
cheiros ou os odores.
• Pelo paladar – sentimos os 
sabores.

Teremos alguns vídeos pro-
duzidos pelo MIT exibidos nas 
manhãs do Futura em breve, 
assim como produtos adquiri-
dos de outros produtores nes-
se sentido, como a série Mate-
mática em toda parte. 

73



Futura. Ela busca na grade temas abordados no Cuidando do Futuro (Meio 

Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo) para atender 

aos assuntos dos projetos da escola, e usa nas ações os programas das 

Maletas Meio Ambiente e Saúde, A Cor da Cultura, Dinheiro no Bolso, 

Jornal Futura, Conexão Futura e Cine Conhecimento, entre outros.

A escolha dos programas leva em conta a pertinência para o trabalho de 

formação dos professores nos temas transversais focados no Projeto 

Cuidando do Futuro, visando subsidiá-los e/ou motivá-los em suas aulas.

Nas reuniões quinzenais dos articuladores do Cuidando do Futuro, a equipe 

assiste aos vídeos e discute as possibilidades de abordagens, elaborando 

então o planejamento das reuniões, contemplando as vivências das oficinas 

para a formação dos professores da escola. Participam cinco articuladores e 

trinta educadores. 

Sobre a ajuda do Canal Futura nessas ações, Rosimeire dos Santos diz que 

foi inspirada pelas metodologias vivenciadas nas oficinas de que participou, 

nas reuniões de equipe e encontros quinzenais dos articuladores na escola.

Ela vê resultados nos planos de aulas dos professores; na busca desses 

materiais pelos professores para abordagens em suas aulas; através de 

exposições de trabalhos nos murais da escola, realizados pelos alunos; 

nas mudanças de posturas de vários alunos; nas produções de mídias 

conduzidas pelos professores; apresentações de fôlderes, folhetos e boletins 

informativos. 

A professora Rosimeire diz que sente falta na programação de mais opções 

de programas para a formação dos professores em assuntos relacionados 

à metodologia e acrescenta que “a equipe considera complexa a grade da 

programação, demandando do professor um tempo excessivo para buscar 

os programas que lhe interessam”.

Ana Maria S. G. dos Santos Zardo é professora do ensino fundamental 

na Escola de Paranavaí, onde conheceu o trabalho do Canal Futura. Ela 

acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

porque, quando pertinentes, podem enriquecer as aulas, os estudos com 

os articuladores e os projetos ambientais desenvolvidos na escola. O que 
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mais chama a atenção dela na programação do Futura é a diversidade dos 

temas que atendem aos vários componentes curriculares, a riqueza das 

informações e a linguagem clara e objetiva.

Professora-articuladora do Projeto Cuidando do Futuro – Meio Ambiente, 

ela busca na grade programas sobre cuidados com o meio ambiente (lixo 

e água), e usa em suas ações o Tom da Mata, Alô, Vídeo Escola e a série 

Consciente Coletivo.

Ela escolheu programas para o Projeto Reciclagem pensando em produtos 

que ajudassem a esclarecer, enriquecer e colaborar na conscientização 

sobre o prejuízo que o lixo causa ao meio ambiente e sobre a utilização 

dos recursos naturais de forma adequada. Nas reuniões quinzenais com os 

articuladores do Cuidando do Futuro, foram feitos um estudo dos materiais 

disponíveis na escola e sugestões de atividades. 

Foram usados nas atividades computador, data show e fontes bibliográficas, 

como livros, revistas e jornais.

Os vídeos foram exibidos para as duas turmas do 4º ano, com quarenta alunos 

por turma. A professora conta que sempre procura sensibilizar o aluno sobre 

o tema que será abordado, fazendo o levantamento prévio (antes do vídeo); 

em seguida, procura dividir a sala em três grupos para a observação do vídeo: 

O que vejo? O que sinto? O que ouço? (durante o vídeo). Por fim, os alunos 

fazem o registro do que compreenderam e a comparação do conhecimento 

que tinham com o que descobriram. Ela percebe como resultado dessa ação 

uma maior participação dos alunos nos cuidados com a organização na 

escola (lixo na sala e pátio) e a participação na campanha de coleta seletiva.

Ana Maria Zardo diz que teve ajuda do Canal Futura a partir das oficinas 

no Encontro de Articuladores do Cuidando do Futuro em Paranavaí e em 

Gravataí. Através das reuniões quinzenais com os professores articuladores, 

foi possível enriquecer e complementar o desenvolvimento do projeto. 

Segundo ela, a programação atingiu os objetivos de forma satisfatória para 

este projeto. Mas ressalva: “A forma de procurar os programas não é muito 

prática: o professor se perde na busca, por ser muito longa”. 

Diversidade
O Brasil tem uma grande diver-
sidade de pratos na sua culi-
nária, A feijoada, um dos pra-
tos mais famosos da culinária 
brasileira, se originou por meio 
dos costumes dos escravos 
africanos. Na época da escra-
vidão, os senhores de escravos 
não comiam as partes menos 
nobres do porco, como ore-
lhas, rabos ou pés, e davam tais 
partes aos seus escravos. 
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Neiriele Bruschi Montina também é professora da Fundação Bradesco 

de Paranavaí e conheceu o trabalho do Canal Futura através das oficinas 

realizadas na escola e nos planejamentos coletivos e individuais com as 

Orientadoras Pedagógicas e Educacionais – OPEs.

Ela acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional porque eles 

permitem o recurso visual e auditivo, com novas linguagens e metodologias 

que favorecem a aprendizagem, despertando a curiosidade e o interesse. A 

diversidade dos temas que atendem aos vários componentes curriculares, 

a clareza, a qualidade e a objetividade das informações são o que chamam 

a atenção da professora na grade do Canal. Articuladora do Cuidando do 

Futuro com os Projetos de Reflorestamento e coordenadora de Pluralidade 

Cultural, Neiriele Bruschi procura na grade temas relacionados a meio 

ambiente, reciclagem, reflorestamento, preconceito, narcotráfico e outros 

que estejam relacionados aos conteúdos e que atendam as necessidades 

dos projetos. Em suas ações ela usa o Globo Ecologia, Globo Ciência, A Cor 

da Cultura e Um Pé de Quê?, entre outros. 

Para o Projeto Reflorestamento das Matas Ciliares ela buscou programas 

e episódios que mostrassem a importância do reflorestamento e da 

conservação dos recursos naturais para garantir a existência de gerações 

futuras em equilíbrio sociedade-natureza. Segundo ela, os programas que 

mais atendem esse aspecto são os do Globo Ecologia e do Globo Ciência, 

além dos episódios contidos nos DVDs da Maleta Meio Ambiente.

Vários programas, vídeos, sinopses e sínteses foram analisados para 

proporcionar ao aluno o máximo de aproveitamento e aprendizagem 

possíveis, relacionando os episódios dos programas escolhidos à vida e à 

realidade deles.
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A professora se preparou e preparou os alunos para as atividades, procurando 

chamar a atenção deles com uma “propaganda” na aula anterior, cativando-os 

e despertando sua curiosidade sobre as atividades que seriam desenvolvidas 

na aula seguinte (com o vídeo). Normalmente, ela usa a TV, que se torna 

mais prática diante do acervo de DVDs e Maletas. Mas, quando os vídeos são 

baixados diretos da internet para o pendrive, ela prefere o data show.

A exibição foi feita em sala de aula, com detalhamento exposto no quadro, 

com nome do vídeo, duração, objetivo da exibição, conteúdo ou atividade 

relacionados, buscando relações do episódio com a atividade que seria 

desenvolvida com os alunos durante o reflorestamento. Participaram das 

atividades a professora a orientadora pedagógica e educacional e alunos 

do 7º ano.

Neiriele Bruschi conta que os alunos relataram fatos e experiências a partir 

das imagens. Eles ficaram motivados a buscar mais a programação do Canal 

Futura ao perceberam que ela é didática e proporciona apoio educacional 

e de aprendizagem. “Os alunos se sentem bem ao relacionarem o vídeo ao 

conteúdo ou a fatos e experiências já vivenciados por eles”, afirma.

Ela teve ajuda do Futura através de contato no site e na formação de 

articuladores do Canal feita através da Fundação Bradesco em Campinas em 

2007. Além disso, quinzenalmente os professores articuladores se reúnem 

para socializar experiências, analisar novos materiais do Futura, programar 

atividades ligadas aos programas do Futura e organizar a formação contínua 

dos demais professores da Fundação Bradesco de Paranavaí. Neiriele diz 

que a programação sempre atende as necessidades da professora e dos alunos, 

oferecendo uma grande variedade de possibilidades, mas acha que falta mais 

divulgação dos programas em material impresso (cartazes, fôlderes etc.)

Estamos concentrando nossas 
divulgações nas redes sociais, 
tanto por questões ecológicas 
como de rapidez de informa-
ção. 
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Anett Neila França Sousa Silva é professora na Escola de Educação Básica 

e Profissional da Fundação Bradesco em Pinheiro, no Maranhão, onde 
conheceu o trabalho do Canal Futura.

Ela acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 
porque possuem recursos atrativos como imagens, animações e 
sons que despertam nos alunos a curiosidade e a percepção: “Neste 
sentido, acreditamos que enriquecem as temáticas abordadas em sala, 
proporcionando a visualização de fatos e relatos que extrapolam o que está 
inserido nos manuais didáticos”.

Atraída pela diversidade da programação e envolvida no Projeto Cuidando 
do Futuro, ela busca temas como diversidade e trabalho, e usa em suas 
ações o Sala de Notícias, Danças Brasileiras, Não É o Que Parece e a série 
Que Trabalho é Esse?

Para o Projeto Redescobrindo e Valorizando a Nossa História, ela escolheu os 
programas observando critérios relacionados à linguagem clara e objetiva e 
à contextualização com as temáticas abordadas em salas, com o objetivo de 
proporcionar ao aluno a visualização das manifestações culturais brasileiras, 
bem como a opinião da população sobre a diversidade cultural. Todas as 
atividades são planejadas e devem levar ao alcance dos objetivos propostos. 
A professora conta que antes de qualquer atividade tem uma conversa 
informal com os alunos explicando os objetivos da ação.

Cento e sessenta alunos do ensino médio estão diretamente ligados ao 
projeto e assistiram à exibição em sala, durante as aulas de História, com 
pausas para comentários dos alunos e interferência da professora.

Anett França conta que, a partir do contato dos alunos com os vídeos, percebeu 
um grande entusiasmo em relação à valorização da cultura. “Vale ressaltar que, 
ao vincularmos o vídeo sobre Quilombos, que antecedeu uma visita a uma 
comunidade quilombola, os alunos ficaram muito curiosos para conhecer o 
modo de vida dessas pessoas e, ao realizar a visita in loco, puderam comparar 
as diferentes comunidades quilombolas existentes no Brasil”, conta.

Ela sugere que sejam incluídos na grade programas que mostrem a diversidade 

de danças de todas as regiões brasileiras, bem como outras manifestações 

culturais.

Maranhão
A festa do Divino Espírito Santo, 
que relembra a descida do Espí-
rito Santo sobre os apóstolos, é 
uma das mais expressivas festas 
do calendário cultural e religio-
so do Maranhão, principalmen-
te no eixo São Luís-Alcântara. 
Originada em Portugal, com a 
construção da Igreja do Espírito 
Santo em Alenquer, no século 
XIII, por ordem da rainha Dona 
Isabel, a festa chegou ao Brasil 
no século XVI com os coloniza-
dores.

Fizemos no passado em par-
ceria com a Turner uma série 
belíssima sobre esse tema, o 
Danças Brasileiras! 
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Edclay Barros da Silva Santos é professora da Escola de Educação 

Básica e Profissional Fundação Bradesco de Propriá, em Sergipe, onde 

conheceu o trabalho do Canal Futura. Ela acredita no uso de produtos de 

TV no trabalho educacional porque eles abordam temáticas de extrema 

importância, que chamam a atenção dos alunos pela clareza e leveza 

como são trabalhadas.

O que mais chama a atenção dela na programação do Futura são os temas 

sempre atuais e que envolvem muito a questão ambiental, sexualidade, 

drogas e saúde. Ela busca conteúdos como questões ambientais e saúde 

e usa os programas Um Pé de Quê?, Afinando a Língua, Globo Ecologia, 

Conexão Futura e Globo Ciência.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, a professora pauta a escolha 

de programas pela necessidade de exposição de vídeos com temáticas 

de aulas e temas de projetos. No planejamento das atividades, ocorre a 

mediação da orientadora pedagógica e educacional, que orienta e indica 

vídeos dos programas como forma de enriquecer as aulas e etapas dos 

projetos. A exibição é realizada através de TV e DVD ou data show.

Edclay Barros diz que os resultados dessas ações são o interesse e 

o envolvimento dos alunos com os temas trabalhados em sala de 

aula e mudanças de atitudes. “Os programas e vídeos contribuíram e 

contribuem muito para o meu conhecimento, ou seja, sempre adquiro 

mais conhecimento para trabalhar com meus alunos”, afirma.

Myrna Silva Pinheiro Rosales é professora Nível II na Escola de Propriá 

e conheceu o trabalho do Futura através da escola, desenvolvendo os 

projetos do Cuidando do Futuro. 

Ela acredita no uso dos produtos de TV no trabalho educacional porque eles 

abordam temas atuais, apresentam variedade de informações e discutem 

questões de interesse dos estudantes. O que mais chama a atenção dela 

na grade do Futura é a preocupação de estar sempre inovando e criando 

uma linguagem diversificada para os diferentes públicos, estar “antenado” 

com as informações. 

Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Propriá/SE 
Endereço: Avenida João 
Barbosa Porto, 2104 – Propriá/SE
Telefone: (79) 3322-1875
E-mail: propria@
fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: meio 
ambiente, drogas e saúde
Parceiro: Fundação Bradesco

79



Envolvida nos Projetos Quem Ama Cuida (tema transversal 

sexualidade) e Parceiros da Preservação, Myrna Silva busca na 

grade temas como poluição, sustentabilidade, ecossistema, 

biodiversidade, lixo e reciclagem, matriz energética, meio 

ambiente, puberdade, planejamento familiar e gravidez na 

adolescência, dentre outros. Em suas ações ela usa Globo 

Ciência, Globo Ecologia, Ao Ponto e Estação Saúde.

Ela escolhe programas que estejam relacionados à proposta 

e aos objetivos planejados e correspondam às estratégias em 

cada ação desenvolvida. A professora analisa os programas 

do acervo e faz uma preparação prévia para a execução de 

cada etapa. Nas atividades ela usa som, caixa amplificada 

e microfone, revistas e jornais, máquina fotográfica, data 

show e questionários. 

Myrna Silva sente falta na programação de mais participação 

de profissionais especialistas e discussões envolvendo alunos 

em diferentes segmentos.

 

Matriz enérgica
Matriz vem de mater, palavra latina que significa 
mãe, e, por extensão, origem.
Matriz energética é uma representação da estru-
tura de produção e do uso de energia no País, 
apresentando as fontes que constituem a oferta 
energética (petróleo, bioenergia, energia hidráulica 
etc.) e a participação dos setores socioeconômicos
(residencial, industrial, transporte etc.) no consu-
mo de energia.
A análise da matriz energética é a base do planeja-
mento do setor de energia.

Fizemos no passado em parceria com a Turner 
uma série belíssima sobre esse tema, o Danças 
Brasileiras! 
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Rosemeire Neves Lemos é professora Nível I da Escola de Educação Básica 
e Profissional da Fundação Bradesco em Registro, São Paulo. Ela conheceu o 
trabalho do Canal Futura através da escola e ampliou esse conhecimento a 
partir do repasse do encontro promovido em 2005, cujo objetivo foi a formação 
de articuladores para a realização de projetos em parceria com o Futura. 

A professora acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional 
por causa dos diversos recursos tecnológicos que permitem a exploração da 
imagem, do som, o conhecimento de outras realidades e a interação com 
os outros. Ela diz que “muito se aprende a partir de informações visuais. Os 
produtos de TV fazem parte do nosso dia a dia e exercem essa função. Assim, 
eles muito contribuem no trabalho desenvolvido junto aos alunos, sendo 
utilizados como recurso para a representação e interpretação da realidade e 
ampliação do conhecimento do mundo”.

Rosimeire participa do Projeto Cuidando do Futuro (Quem Planta a Natureza 
Encanta) na área de Meio Ambiente e utiliza alguns programas nas ações 
desenvolvidas junto aos alunos e também para pesquisa pessoal que 
contribua com a prática pedagógica. Ela cita como exemplo os programas 
Teca na TV, Alô, Vídeo Escola, Viva Legal, Um Pé de Quê? e Globo Ecologia. 

Os programas são selecionados através da TV e do Futuratec levando-se em 
conta a adequação do seu conteúdo ao assunto abordado e a linguagem/
nível de informação em relação à faixa etária dos alunos. No desenvolvimento 
das ações do Projeto Cuidando do Futuro, a escolha aconteceu a partir de 
planejamento dos professores, que verificaram se o programa atendia aos 
seus objetivos. A atividade incluiu a sensibilização dos alunos, a apreciação, 
exploração e produção de conclusões a partir das informações obtidas 
através do programa. 

Rosimeire Neves identifica como resultado o interesse e o envolvimento dos 
alunos através da sua participação nas diferentes etapas do trabalho, em especial 
nas discussões, onde expressam suas ideias de forma bastante significativa.

A professora considera que os repasses do conteúdo dos encontros para 
formação dos articuladores são de grande ajuda para o trabalho e afirma 
que percebe o engajamento do Futura em oferecer suporte aos envolvidos 
no processo educacional, colocando-se à disposição e buscando contribuir 
na superação das necessidades dos educadores.

Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Registro/SP 
Endereço: Rua Choichi Ono, 
1000 – Vila São Francisco 
Registro/SP
Telefone: (13) 3821-3173
E-mail: registro@
fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: meio 
ambiente e formação pessoal/
profissional
Parceiro: Fundação Bradesco
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Erika Okam também é professora na Escola da Fundação Bradesco em 
Registro. Ela conta que teve o primeiro contato com o trabalho do Canal 
Futura através da Escola. Depois participou em Gravataí do “l Encontro dos 
Articuladores do Projeto Cuidando do Futuro”, o que possibilitou conhecer 
com mais propriedade a grade de programação, bem como o uso que se 
faz deste recurso por meio do uso da imagem. Segundo ela, este encontro 
foi fundamental para perceber no Canal Futura um grande parceiro da 
educação, da transformação e da mobilização social.

A professora acredita no uso dos produtos de TV no trabalho educacional 
porque, atualmente, a TV está presente na maioria dos lares do nosso país e 
possui papel fundamental na formação de conceitos/valores que dependem 
da leitura que se faz da informação. “Sendo assim, considero fundamental 
a exploração dos produtos de TV no âmbito educacional com a finalidade 
de colaborar na construção do conhecimento e compreensão de mundo, 
atrelados a uma atividade ou projeto escolar, promovendo também a 
formação do telespectador crítico”, afirma. 

Articuladora do Projeto Cuidando do Futuro – Meio Ambiente, o que mais 
chama a atenção dela na programação são a qualidade dos programas, os 
conteúdos abordados e o atendimento às diferentes faixas etárias. Ela busca 
na grade temas voltados para as questões ambientais, sobre os conteúdos 
ministrados no ano e para a formação pessoal/profissional. Em suas ações, Érika 
Okam usa os programas Um Pé de Quê?, Alô, Vídeo Escola, Livros Animados, 
Globo Ciência, Globo Ecologia, Teca na TV, A Cor da Cultura e Tom da Mata.

Para as atividades do Projeto Cuidando do Futuro – Quem Planta a 
Natureza Encanta, a articuladora fez uma escolha de programas baseada na 
necessidade de sensibilizar os alunos para o tema, procurando desenvolver 
neles a leitura crítica como telespectador, bem como despertá-los para 
discussões, dinamizando o processo de construção do conhecimento. A 
escolha foi embasada na metodologia do uso da imagem. Além da TV, ela 
usou a internet nos trabalhos de pesquisa.

A exibição para os alunos sempre ocorre depois de uma sensibilização, e 
em alguns casos serve como complemento de estudos. Ela faz a mediação 
e fornece subsídios para ampliar repertório dos alunos, despertando a 
motivação necessária para a continuidade do trabalho de pesquisas, estudos 
e relatórios. 
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Para Érika, a sequência do uso da imagem possibilita um caminhar 
organizado e planejado, e os alunos estão dentro deste processo. Ela diz que 
a utilização dos programas promove grande envolvimento deles por se tratar 
de um recurso com linguagem visual marcante, que colabora na motivação 
necessária para o estudo na (re) construção do conhecimento. 

Érika não sente falta de nada na programação em relação à temática 
desenvolvida no projeto sobre meio ambiente e considera que o Canal 
Futura disponibiliza um amplo acervo a ser explorado. Ela diz, também, 
que a participação nos encontros dos articuladores do projeto em Gravataí 
e Campinas forneceu embasamento teórico sobre o uso da imagem e o 
direcionamento do desenvolvimento do projeto. 

Em 2010, a escola foi uma das vencedoras do concurso “Cuidando do Futuro” 
e recebeu como prêmio uma palestra sobre sexualidade promovida pelo 
Canal Futura.

Elsa Cabral e Mara Cristina Faria também são professoras da Escola de 
Registro, onde conheceram o trabalho do Futura. Elas também acreditam no 
uso de produtos de TV na educação, pois a riqueza de informações é muito 
grande e contribui para o desenvolvimento do trabalho junto aos alunos.

Envolvidas no Projeto Cuidando do Futuro – Meio Ambiente – Quem 
Planta a Natureza Encanta, Elsa e Mara Cristina dizem que o que chama a 
atenção delas na programação do Futura é a diversidade de assuntos que 
contemplam todos os temas transversais. 

Elas usam em suas ações programas relacionados ao meio ambiente e de 
acordo com as temáticas trabalhadas. Também usam alguns para pesquisa 
pessoal e citam o Viva Legal e o Teca na TV.

Os programas são selecionados de acordo com os conteúdos, a linguagem 
utilizada e a faixa etária. Elas se preparam através de encontros com os 
articuladores, sempre que são evidenciadas necessidades. O trabalho com 
os programas engloba sensibilização, apreciação, exploração e socialização. 
Elas usam diversas mídias (computador, televisão, livros) disponíveis na 
escola e consideram um novo desafio para o professor poder viabilizar ao 
aluno um modo de aprender baseado na integração entre conteúdos das 
várias áreas do conhecimento. 

83



Como resultados das ações elas citam a parceria com a comunidade – 
Associação de Mineradores de Areia do Vale do Ribeira, desenvolvimento da 
autonomia dos alunos e a discussão/reflexão/ação dos problemas ambientais 
na região.

A professora Eliane da Silva Batista Assunção conheceu o trabalho do Futura 
através das colegas que participaram de encontros nas escolas da Fundação 
Bradesco de Gravataí e Campinas e também com o acervo da escola e por 
meio da orientadora pedagógica educacional.

Ela acha que os produtos de TV podem e devem ser utilizados no trabalho 
educacional, pois são elementos motivadores para o bom desenvolvimento 
dos projetos pedagógicos realizados na escola, conforme temáticas e 
assuntos abordados. “Os alunos demonstram maior interesse, tendo a 
compreensão do conteúdo estudado e reorganizando as informações 
recebidas por meio das imagens”, diz a professora, que aponta a variedade 
de programas a serem explorados em todas as disciplinas e seus conteúdos 
como o que mais chama a atenção na programação do Futura. 

Eliane também está envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Quem Planta 
a Natureza Encanta, e usa em suas ações os programas Teca na TV, Um Pé 
de Quê? e Livros Animados. Para a educação infantil ela procura programas 
explorando contos, sobre preservação da natureza e meio ambiente, que 
sejam de acordo com a faixa etária, com o entendimento e interesses dos 
alunos. “São conteúdos que nos auxiliam e contribuem para a formação de 
cidadãos conscientes, com o desenvolvimento de conceitos, procedimentos 
e atitudes”, afirma.

Para o Projeto Quem Planta a Natureza Encanta, a escolha de programas leva 
em conta a adequação do tema aos conteúdos trabalhados, objetivos que 
deseja alcançar e a compreensão para a faixa etária dos alunos. “Desta forma, 
realizo um planejamento elencando os programas que sejam pertinentes e 
enriqueçam ainda mais o trabalho”, diz ela. A professora planeja e elabora 
roteiros com os assuntos e temas que serão expostos durante a execução do 
projeto e orienta e prepara os alunos para todo o processo. A ação consiste 
na realização de estudos por meio da internet, utilização de data show para 
expor os conteúdos aos alunos de forma atrativa e pesquisas em livros e 
revistas que abordam o assunto trabalhado. 
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A professora Eliane da Silva Batista diz que a ação contribui para a formação 
dos alunos como cidadãos conscientes, despertando-os não apenas para 
agir corretamente no processo de preservação do meio ambiente, como 
também para colaborar para o despertar dessa consciência junto às suas 
famílias e à comunidade. Ela procura fazer com que eles atuem na realidade 
socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar 
de cada um e da sociedade global e na qual está inserido.

Segundo ela, os programas do Futura contribuíram para que os objetivos 
propostos no projeto fossem alcançados com eficácia, promovendo ações 
voltadas à conscientização e à atuação na melhoria do meio ambiente e da 
qualidade de vida dos alunos e da comunidade. 

Vidas Secas é um romance de 
Graciliano Ramos, escrito entre 
1937 e 1938, publicado original-
mente em 1938. O livro, narra-
do em terceira pessoa, aborda 
a trajetória de sobrevivência 
de uma família de retirantes 
do sertão brasileiro, sendo a 
sua vida sub-humana condi-
cionada diante de problemas 
sociais como a seca, a pobreza 
e a fome. A busca pela sobrevi-
vência desencadeia sentimen-
tos e emoções que constituem 
a trama do romance. Vidas Se-
cas figura entre os livros mais 
importantes da literatura brasi-
leira, tendo ganhado, em 1962, 
o prêmio da Fundação William 
Faulkner como livro represen-
tativo da Literatura Brasileira 
Contemporânea.
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A professora Edilaine Cristina de Moura conheceu o trabalho do Canal 

Futura quando ingressou no quadro de professores da Fundação Bradesco 

de Registro, parceira do Canal no Projeto Cuidando do Futuro desde 2005. 

Ela acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

porque o uso da imagem contribui muito no desenvolvimento de atividades 

educativas, servindo como representação e interpretação da realidade, como 

fonte documental e para ampliar o conhecimento do mundo, visto que muito 

se aprende a partir da informação visual. “Sendo os produtos da TV grande 

fonte de informações audiovisuais, é importante destacar também que estes 

representam um grande atrativo para todas as idades. De acordo com José 

Manuel Moran, “passam-nos continuamente informações interpretadas; 

mostram-nos modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens 

coloquiais e multimídia e privilegiam alguns valores em detrimento de outros”. 

Levando isso em consideração e tendo conhecimento sobre a metodologia 

do uso da imagem, a escola terá os produtos da TV como importante 

instrumento para o trabalho educacional”, afirma a professora Edilaine. 

O que mais chama a atenção dela na programação do Futura é a diversificação, 

abrangendo diversas áreas do conhecimento, com uma linguagem acessível a 

todas as faixas etárias e conteúdo atual, indo ao encontro das necessidades do 

telespectador por ser relacionada a temáticas que fazem parte do seu cotidiano.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, Edilaine costuma procurar na 

programação temas que possam trazer enriquecimento tanto para ela quanto 

para as ações desenvolvidas em sala de aula. Ela destaca os programas 

com temáticas ambientais como Consumo Sustentável, Água, Saneamento 

Básico e Florestas, e usa em suas ações o Nota 10, Alô, Vídeo Escola, Tom 

da Mata e De Olho no Ambiente.

Para o Projeto Cuidando do Futuro – Quem Canta a Natureza Encanta, após 

apreciação de diversos programas, a escolha do material a ser utilizado no 

projeto se dá pela pertinência do conteúdo, que precisa estar diretamente 

relacionado à temática que será contemplada em sala de aula. 

Toda a ação é desenvolvida em sala de aula ou na escola como um todo 

e sempre requer planejamento e análise criteriosa das estratégias a serem 

adotadas. Para a escolha dos programas, o planejamento é igualmente 
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realizado com o cuidado de buscar o material no acervo com antecedência, 

realizar o agendamento, apreciar com olhar crítico, selecionar os principais 

pontos que deverão ser explorados e traçar estratégias de exploração do 

conteúdo para motivação dos alunos e complementação e/ou encerramento 

das atividades desenvolvidas.

Toda a equipe sempre se envolve nas ações: o inspetor de alunos 

responsável pelo agendamento da videoteca e pela disponibilização 

dos recursos audiovisuais; a orientadora pedagógica e educacional em 

suas orientações acerca da utilização dos materiais e acompanhamento 

através do planejamento quinzenal; os demais professores da equipe ao 

apresentarem sugestões para o desenvolvimento do trabalho; e os alunos, 

que são o principal foco da atuação.

Além da TV, a professora usa o Futuratec e a internet para uso pessoal e 

para pesquisas. Os objetivos estabelecidos para a sequência de atividades 

são compartilhados com os alunos, que também participam de uma roda 

de conversa sobre o tema de forma a despertar o interesse pelo conteúdo 

do vídeo.

Edilaine Cristina de Moura diz que a partir dessa ação foi possível perceber 

maior interesse dos alunos, um olhar mais crítico e cuidadoso em relação 

ao meio ambiente, desenvolvimento da capacidade de investigação 

e preocupação com a necessidade de desenvolvimento de ações de 

intervenção na realidade local.

A professora considera a programação do Futura ampla, contemplando os 

temas transversais e atendendo as necessidades. Ela diz que o resultado da 

participação nos encontros de formação inicial promovidos pelo Futura foi 

aperfeiçoado por meio de videoconferências e fóruns, que oferecem suporte 

ao grupo que realizou o repasse aos demais participantes do projeto, dando 

segurança e oferecendo subsídios para o desenvolvimento das atividades.

Adriana Brandão Ikeda de Oliveira também trabalha na Escola de Registro 

e conheceu o trabalho do Futura através das Orientadoras Pedagógicas e 

Educacionais e de colegas que participaram de encontros nas escolas da 

Fundação Bradesco de Gravataí e Campinas e passaram informações sobre 
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como utilizar os programas do Futura nas aulas para o aperfeiçoamento 

do trabalho.

Ela acredita que os produtos da TV podem ser utilizados no trabalho 

educacional, pois os alunos são motivados, demonstrando maior interesse e 

tendo a compreensão do conteúdo estudado. Os programas servem como 

fonte documental para que eles reorganizem as informações recebidas. 

O que chama a atenção dela na programação do Futura é a variedade de 

programas para serem explorados em todas as disciplinas e seus conteúdos, 

apresentando linguagem fácil para todas as faixas etárias. Ela busca na grade 

programas que exploram contos e preservação da natureza e que estejam de 

acordo com o entendimento e os interesses dos alunos. 

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Quem Planta a Natureza Encanta, 

Adriana Brandão usa em suas ações os programas Teca na TV, Um Pé de 

Quê? e Livros Animados. Ela também usa produtos do Futuratec.

Para o Projeto Meio Ambiente – Quem Planta a Natureza Encanta, ela escolhe 

os programas de acordo com a faixa etária dos alunos e com cada conteúdo 

estudado no momento. Cada etapa do trabalho que será desenvolvido é 

planejada com cuidado. Primeiro a professora escolhe o programa, assiste, 

estuda cada detalhe a ser visto junto com os alunos, pontuando em que 

momento explorar, discutindo e analisando cada item. Ela também utiliza 

estratégias para que os alunos se sintam motivados, aguçando a curiosidade 

e construindo, assim, os conceitos necessários e esperados. 

Para as atividades ela usa, além da TV, pesquisas pela internet, livros da 

biblioteca e entrevistas com pais e pessoas da comunidade. O grupo é 

preparado antes de assistir aos vídeos. A professora utiliza algumas estratégias 

para sensibilizar e despertar o interesse e a curiosidade para o vídeo que será 

exibido. O grupo participa de passeios pelos arredores da escola, hora de 

conversa e entrevistas com pais. 

Toda a comunidade escolar (professores, funcionários, alunos, orientadores 

e diretores), pais dos alunos, comunidade e parceiros participam das ações. 

Como resultado, a professora Adriana diz que percebe nos alunos maior 
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envolvimento, prazer em participar e interesse e cuidados com o meio 

ambiente por meio das suas atitudes.

A professora Ana Lúcia Conti Giani é articuladora dos Projetos de Educação 

Ambiental da Escola de Registro e conheceu o trabalho do Canal quando 

participou do 1º Encontro dos Articuladores do Projeto Cuidando do Futuro 

em Gravataí/RS, em 2005. Ela acredita que produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional para contextualizar temas trabalhados em sala de 

aula, dinamizando o processo de ensino-aprendizagem. O que mais chama 

a atenção dela na grade do Futura é a possibilidade de utilizar os programas 

para a exploração de diferentes assuntos. Ela busca na programação temas 

relacionados ao contexto socioambiental.

Para as ações do Projeto Cuidando do Futuro – Quem Planta a Natureza 

Encanta, os programas são selecionados de acordo com os conteúdos 

abordados a cada ano. Ana Lúcia explica que, como não está em sala de aula, a 

partir da indicação do professor ela aproveita a diversidade dos programas para 

realizar a contextualização nas aulas práticas, levando o máximo de informação 

possível aos alunos. As ações são planejadas para cada assunto abordado e de 

acordo com o nível de informação em relação à faixa etária dos alunos. Antes 

da exibição, conforme orientações sobre como utilizar esta ferramenta, os 

professores promovem a sensibilização, a apreciação, a exploração e a produção 

de conclusões a partir das informações obtidas através do programa.

Ariadne Rodrigues Vieira, professora de Nível II, também conheceu o 

trabalho do Canal durante a implantação do Projeto Cuidando do Futuro. 

Ela acredita na seriedade dos princípios e valores que norteiam a missão 

do Futura: espírito comunitário, pluralismo, espírito empreendedor e ética. 

“Atendendo a estes preceitos, a grade de programação do Futura oportuniza 

um conhecimento que é aplicado no dia a dia das pessoas; convida e motiva 

à transformação, impulsionando proposições para uma atuação crítica e ativa 

nos diferentes contextos em que a vida se apresenta”, afirma. O que chama 

a atenção dela na programação é a linguagem plural para abordar temas 

de importância e interesse coletivo, dando aos alunos a possibilidade de 

explorar os conteúdos apresentados e aplicá-los em suas ações cotidianas. “A 

grade de programação do Futura oportuniza um diálogo entre os envolvidos 
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no projeto, nutrindo a capacidade comunicativa e a articulação locais”, diz 

a professora.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Pluralidade Cultural com Foco 

na Africanidade, ela busca programas com conteúdos ligados ao tema e 

usa em suas ações Toda Beleza, Danças Brasileiras e A Cor da Cultura. 

Para o Projeto Somos Brotos de Velhas Raízes Ariadne Rodrigues escolhe 

programas observando sua adequação à faixa etária, conteúdos e objetivos 

do projeto e transmissão de valores e informações relativos à africanidade. 

Ela lista os objetivos dessas ações:

- alimentar e conduzir reflexões e debates que nortearão a realização de 

trabalhos individuais ou colaborativos no bojo do projeto interdisciplinar;

- utilizar as imagens dos programas como fonte documental, refletindo a 

diversidade das manifestações culturais;

- revelar uma representação da realidade; 

- incentivar a solidariedade e a participação das pessoas em ações que 

promovam a melhoria da qualidade de vida de suas comunidades;

- motivar e valorizar a iniciativa individual, o risco e a tomada de decisão, 

incentivando a responsabilidade de cada um no seu próprio crescimento e 

no desenvolvimento do País;

- e resgatar o respeito aos valores éticos, aos direitos e às responsabilidades 

dos cidadãos. 

Inicialmente, os programas do Futura são apresentados à equipe de gestores 

e professores nas reuniões de planejamento, repasses e elaboração da carta 

de intenções do projeto. Num segundo momento, os vídeos são exibidos e 

trabalhados com os alunos ao longo das atividades.

As ações incluem pesquisa e leitura no acervo da escola, pesquisas na web, 

uso de data show, aparelho de som, produções multimídia e pesquisas in loco. 

Ariadne Rodrigues relata que a equipe sentiu segurança para utilizar os 

materiais no desenvolvimento das atividades ao longo do ano; os programas 

estimularam o processo de construção da identidade afro-brasileira pelos 

jovens e ficou evidente o fortalecimento dos vínculos de relacionamento, 
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alimentando formas de convivência respeitosa. Segundo a professora, os 

alunos sentiram-se encorajados a defender sua especificidade étnico-racial 

e motivados a interpretar-se reciprocamente, respeitando os valores, visões 

de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um. Ela constatou que houve 

mudança de postura e mudanças nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos 

e modo de tratar as pessoas, valorizando o contraste das diferenças. A 

capacidade de decidir, escolher, falar e escutar foi favorecida. Ariadne conclui 

que “com o Projeto Somos Brotos de Velhas Raízes foi possível concluir que o 

estudo interdisciplinar, por meio da utilização da programação do Futura e das 

atividades desenvolvidas, oportunizou a ampliação do olhar acerca da cultura 

e das heranças africanas que marcam e dão referência sobre quem somos, 

fomentando outras referências para nossa atuação como intérpretes da cultura”.

A professora destaca a ajuda do Canal por meio da formação continuada dos 

articuladores – de forma presencial e à distância, e ressalta que ao acessar 

o site www.futura.org.br encontrou informações que alimentaram sua ação 

frente às proposições do Projeto Cuidando do Futuro. Ariadne Rodrigues diz 

que sente falta de programas que contextualizem os conteúdos dos livros do kit 

A Cor da Cultura. 

Ieda Aparecida Soares é professora Nível II e conheceu o trabalho do Futura 

ao representar o ensino médio da Escola da Fundação Bradesco de Registro 

no curso de capacitação em Gravataí/RS, em 2005. 

Ela diz que os programas podem auxiliar, enriquecer, aprimorar ou mesmo 

servir como introdução para um estudo a ser realizado. “Os programas de 

TV usam recursos atrativos, interessantes e educativos como disparadores 

para discussões”, avalia. A diversidade e a riqueza de informações, a 

linguagem acessível e os recursos visuais chamam a atenção dela na 

programação do Canal.

Colaboradora direta do Projeto Cuidando do Futuro na área de 

Pluralidade Cultural – A Cor da Cultura, a professora também atua com 

foco no meio ambiente, desenvolvendo atividades no 6º ano junto com 

as articuladoras do projeto.

Cara Ariadne, a ideia é que o 
contexto desses conteúdos 
fossem dados justamente nos 
próprios programas do projeto 
A Cor da Cultura. Sugiro que 
verifique novamente esses epi-
sódios porque podem ser de 
grande valia para o seu traba-
lho pedagógico.

91



Ela busca na grade temas relacionados aos conteúdos em estudo, como 

natureza, preservação ambiental, trabalho escravo e infantil, forma de vida 

em diferentes locais e poluição ambiental, e usa em suas ações os programas 

Um Pé de Quê?, Maletas Meio Ambiente e A Cor da Cultura, Sala de 

Notícias, Globo Ciência.

Para o Projeto Cuidando do Futuro – Saúde e Sexualidade, Ieda Aparecida 

Soares procura conhecer o enfoque dos programas para depois escolher os 

que podem contribuir com atividades significativas. O planejamento é feito a 

todo momento, com trocas de experiências e ideias com outros colegas para 

enriquecer o projeto. Os alunos são preparados antes e durante a realização 

das atividades, que, além da exibição, contam com pesquisas na internet, 

com as famílias e na biblioteca.

Professores de Arte, Língua Portuguesa e Matemática participam das ações 

junto com os alunos e com Ieda Soares, professora de História e Geografia.

Ela conta que as ações deixam evidente o resultado do trabalho em equipe, 

com pesquisas, registros escritos dos programas comparados a outras fontes e 

com aprendizagem significativa dos alunos na apresentação do produto final.

Ieda considera que, até o momento, a programação do Futura tem atendido 

às suas necessidades e diz que teve ajuda do Canal através dos materiais 

fornecidos para melhor desenvolvimento do trabalho.

A professora Nível II Michelle Louize Muniz conheceu o Canal Futura através 

de propagandas na rede aberta de TV e, ao começar a trabalhar na Fundação 

Bradesco, conheceu o método de trabalho com o uso da imagem, dentro 

do Projeto Cuidando do Futuro. “A partir daí, busquei assistir aos programas 

disponibilizados na escola, a fim de conhecer o material e enriquecer o meu 

conhecimento”, conta.

Ela acredita no uso de produtos de TV na educação, pois os programas são 

feitos com uma linguagem bem acessível ao público em geral e facilitam 

o entendimento dos alunos sobre assuntos que podem ser complexos se 

vistos apenas pelo lado científico (exemplo – uso de energias renováveis). O 

Rede
A maca – ou rede de dormir – 
é um artefato legado dos indí-
genas da América do Sul. Teve 
grande importância na socieda-
de brasileira dos primeiros anos 
do descobrimento e durante 
toda a época colonial.
Com a vinda dos portugueses as 
mulheres dos colonos adaptaram 
a técnica indígena às suas varan-
das, passando a fazer as redes em 
algodão (tecido mais compacto), 
enfeitadas com franjas.
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que mais chama a atenção dela é a diversidade de temas abordados e o uso 

didático da programação do Canal.

Articuladora do Projeto Cuidando do Futuro na área de Saúde e Sexualidade, 

Michelle Muniz busca na grade temas relacionados à saúde e ao meio 

ambiente, e usa em suas ações o Sala de Notícias, Ao Ponto, Saúde Todo 

Dia, Globo Ciência e Um Pé de Quê?. Ela escolhe os programas pela relação 

deles com os temas abordados em sala de aula e exemplifica: “Para realizar 

uma atividade sobre hábitos e distúrbios alimentares, foi utilizado um dos 

programas Ao Ponto, que tratava dos padrões de beleza”.

Antes de assistir ao programa, os alunos tiveram uma preparação sobre a 

temática abordada através de aula expositiva (para apresentação dos principais 

conceitos) e pesquisa complementar, seguidas de um minisseminário. 

Quando foram assistir ao vídeo, os alunos já tinham uma boa noção dos 

temas que seriam abordados, o que ajudou no entendimento deles quanto 

ao que estavam assistindo. A professora Michelle sempre procura usar algum 

recurso complementar, como livros paradidáticos e pesquisas na web. 

Além dos alunos, participaram da ação as professoras de Língua Portuguesa 

e História e Geografia.

Michelle Muniz conta que, a partir das análises, os alunos se tornaram mais 

críticos quanto aos hábitos alimentares que tinham e começaram a se cuidar, 

principalmente fazendo comparações entre magreza e vigor físico.

A professora ainda não participou presencialmente de nenhuma atividade de 

formação promovida pelo Canal, mas os materiais disponibilizados nessas 

atividades foram repassados a ela pelos colegas que participaram. Ela diz que 

isso contribuiu significativamente para a realização do seu trabalho na escola.

Michelle Muniz afirma que sente falta de programas que tratem o tema 

sexualidade com uma abordagem mais direcionada aos jovens de dez a 

quatorze anos, pois mesmo o programa Ao Ponto possui uma abordagem para 

maiores de quinze anos, o que muitas vezes impossibilita um trabalho mais 

efetivo com esse material junto aos alunos do ensino fundamental I.

Você tem razão, Michelle. Ainda 
estamos atrás de um produto 
que tenha uma abordagem para 
os jovens de menos idade sobre 
a temática sexualidade. Estamos 
ligados nessa demanda.
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Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Salvador/BA 
Endereço: Via Coletora 4, s/
nº– Cajazeiras X – Salvador/
BA – CEP:  41330-000
Telefones: (71) 3395-1652 / 
(71) 3395-0489 
E-mail: salvador@
fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: 
meio ambiente, saúde, 
sustentabilidade e cuidados 
com animais domésticos
Parceiro: Fundação Bradesco

Sítia Maria Barbosa dos Santos e Aline Catiane Paz Almeida são professoras 

Nível I do 2º ano do ensino fundamental na escola da Fundação Bradesco 

em Salvador.

Elas conheceram o trabalho do Canal Futura assistindo à televisão, através da 

internet e do trabalho realizado pela escola em parceria com o Canal.

Elas acreditam que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

pela facilidade de compreensão e criatividade do material produzido, o que 

possibilita seu uso para ampliação do conhecimento do aluno em sala de aula.

Envolvidas no Projeto Cuidando do Futuro, o que chama a atenção delas na 

programação do Futura é a qualidade dos programas e o modo interessante 

como os assuntos são tratados. Elas buscam na programação temas ligados 

a meio ambiente e saúde e cuidados de animais domésticos. 

Sitia e Aline usaram os programas da Maleta Saúde e episódios do Aventuras 

de Teca: A Doença de Guto; Doce Refeição; Comendo Verde e Não Gosto 

de Nada que É Verde em uma sequência didática sobre alimentação. As 

exibições, com data show e caixas de som, foram feitas em sala de aula e no 

Laboratório de Informática e envolveram as professoras e cerca de oitenta 

alunos. Elas identificaram resultados através do retorno da turma no que diz 

respeito ao assunto apresentado e compreensão do material exibido.

As professoras sentem falta de mais programas voltados para o público 

infantil.

Animais domésticos
Os animais domésticos propor-
cionam apoio social e emocional 
às pessoas, revelou uma pesqui-
sa da Associação Psicológica dos 
Estados Unidos. Segundo o estu-
do liderado por Allen McConnel, 
da Universidade de Miami, publi-
cado no site do Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 
pessoas que possuem animais 
de estimação “têm mais qualida-
de de vida e conseguem resolver 
melhor diferenças individuais 
que as que não têm animal de 
estimação”.
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Leandra Silva Leandro também trabalha na escola de Salvador da Fundação 

Bradesco. É professora Nível I de Ciências Naturais e Matemática e conheceu 

o trabalho do Futura através de comerciais exibidos pela televisão e 

principalmente pela parceria da escola com o Canal.

Leandra também acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional 

por se tratar de um recurso audiovisual que desperta o interesse dos alunos: 

“A linguagem objetiva e principalmente a riqueza visual nos permitem viajar 

a outros lugares sem sairmos do lugar, ampliar o nosso conhecimento de 

mundo e perceber a aplicação desse conhecimento no dia a dia”, diz.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, a professora afirma que o que 

mais chama a atenção dela na programação é a diversidade de conteúdos 

que podem ser trabalhados através deles. Ela busca temas ligados a meio 

ambiente e saúde, e usa em suas ações Globo Ecologia, Globo Ciência, Um 

Pé de quê?, Ao Ponto e Teca na TV.

Leandra Silva usou os programas nas atividades do Projeto Olha o Pinicão: 

o Que É e Como São Tratados os Resíduos Líquidos do Nosso Bairro?. 

Depois de assistir aos programas, ela escolheu trechos que poderiam ser 

mais bem compreendidos pelos alunos e excluiu outras partes que não 

seriam necessárias para o momento – às vezes pela linguagem, complexa 

para crianças de nove e dez anos. Segundo a professora, os conteúdos de 

Ciências do 2º bimestre abordam o ciclo da água e introduzem o estudo 

dos microrganismos. Como o conteúdo aborda o tratamento da água antes 

de chegar às residências e depois trata dos microrganismos causadores 

de doenças, que são mais associadas à água contaminada por esgoto 

doméstico, o projeto foi encaixado como continuação dos estudos sobre a 

água, citando também os microrganismos como auxiliadores na despoluição 

dos rios e como indicadores de poluição. Ela diz que “precisava de vídeos que 

ilustrassem como ocorre o processo de tratamento do esgoto, mostrando as 

etapas e a ação dos microrganismos como parte integrante deste processo”.

Além dos programas, a professora também utilizou “lego” para a construção 

de uma maquete demonstrando o processo de tratamento do esgoto.

A exibição foi feita em sala de aula. Antes, os alunos foram orientados a 

assistir com atenção e registrar apenas o necessário, aquilo que chamou a 

Microrganismo 
é o nome dado a todos os 
organismos compostos por 
uma única célula e que não 
podem ser vistos a olho nu, 
sendo visíveis apenas com o 
auxílio de um microscópio. A 
área que estuda esses peque-
nos organismos é chamada de 
microbiologia. Muitas vezes, o 
termo é associado à transmis-
são de doenças. No entanto, 
nem todos os microrganismos 
são patogênicos, existindo até 
mesmo aqueles que são bené-
ficos à saúde humana, como 
é o caso das bactérias da flora 
intestinal.
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sua atenção no vídeo. Após a exibição, a professora retomou novamente o 
vídeo, comentando as partes que mais se destacaram, permitindo perguntas, 
colocação de dúvidas e opiniões. Ao final, os alunos registraram em forma 
de texto a aula do dia, destacando a importância do vídeo na ampliação do 
conteúdo que está sendo estudado. Oitenta e dois alunos participaram das 
atividades – 41 de cada turma do 5º ano. 

Segundo Leandra Silva, os alunos visualizaram e relacionaram a aprendizagem 
com a realidade em que vivem: “No contexto do projeto trabalhado, não 
poderíamos ter contato direto com o ‘pinicão’ (etapa do processo de 
tratamento do esgoto).” “A ilustração através do vídeo torna mais fácil a 
compreensão desse processo do tratamento da água e a sua importância na 
comunidade”, afirma.

Até o momento, ela nunca solicitou ajuda do Futura, usando apenas os 
conhecimentos que são socializados pela equipe de Articuladores do 
Cuidando do Futuro.

A professora Leandra Silva Leandro sente falta na programação do Canal de 
vídeos que trabalhem a matemática de uma forma mais lúdica, que chamem 
a atenção do público infantil.

Carolina Silvério e Risleide Costa são professoras Nível I do 4º ano do 
ensino fundamental da Escola de Salvador da Fundação Bradesco. Para 
elas, os produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional porque 
desenvolvem no aluno habilidade que permite lidar facilmente e com 
rapidez na fluência de informações, acompanhando as transformações e 
sendo parte delas de modo responsável, ético e legal.

Envolvidas no Projeto Cuidando do Futuro – “Lixo: um luxo inteligente”, o 
que chama a atenção delas é o material de apoio à aprendizagem exibido 
nos vídeos do Futuratec. Elas buscam na programação temas como 
sustentabilidade, meio ambiente e pluralidade e usam em suas ações o Globo 
Ecologia e o Globo Ciência, além de vídeos do Futuratec relacionados à 
saúde, meio ambiente e pluralidade cultural, entre outros.

Os critérios e objetivos para a escolha dos programas vão dar suporte ao 
projeto desenvolvido. 
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Através de entrevistas feitas pelas professoras, os alunos elencaram os temas 
que gostariam de estudar. Oitenta alunos do 4º ano, além dos professores 
e do coordenador, participaram das atividades, nas quais também foram 
usados computador, internet e som.

A ajuda do Futura para trabalhar com o assunto foi indireta, através do 
trabalho realizado junto à escola, onde uma equipe participa de vários 
momentos de formação e socializa as experiências.

A professora de Ciências Naturais – Nível II, Roberta Marques Faleta, 
conheceu o trabalho do Futura através da parceria entre o Canal e a 
Fundação Bradesco, que possibilitou sua participação em diversos encontros 
de formação presencial e através dos vídeos presentes no acervo da escola 
e por divulgação na mídia.

Ela acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 
por abordarem assuntos da atualidade com uma linguagem de fácil 
compreensão para os jovens.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, o que chama a atenção dela na 
programação do Canal são as temáticas variadas, que podem ser trabalhadas 
por vários segmentos de forma interdisciplinar. Ela busca na programação 
temas como água, sexualidade, aquecimento global, ecologia e meio 
ambiente, e usa nas suas ações os programas Globo Ecologia, Ao Ponto, 
Globo Ciência e Um Pé de Quê?

No Projeto O Que Gira em Torno da Sexualidade – Gravidez na Adolescência, 
Roberta Marques Faleta escolheu o programa Ao Ponto, pela linguagem e a 
forma como a temática é trabalhada. O objetivo era enriquecer as discussões 
mostrando depoimentos de outros adolescentes e opiniões de pessoas que 
trabalham nas áreas de saúde e sexualidade.

Além da TV, a professora usou a internet, revistas da biblioteca, livros 
paradidáticos e textos complementares. O grupo foi preparado através de 
leitura de textos e apresentação do Jairo Bouer, que conduzia o programa.

Cerca de 180 alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental participaram das 
atividades. Após a leitura de textos que abordavam a temática gravidez na 

Ciências Naturais
É a ciência que tem como ob-
jetivo o estudo da natureza, 
os aspectos físicos humanos e 
não humanos do mundo.
O termo ciências naturais tam-
bém é utilizado para diferen-
ciar a ciência como disciplina 
que segue o método científico 
e ciência como campo de co-
nhecimento geral.

Livros paradidáticos
São livros e materiais que, sem 
serem propriamente didáticos, 
são utilizados para este fim. Os 
paradidáticos são considerados 
importantes porque podem uti-
lizar aspectos mais lúdicos que 
os didáticos e, dessa forma, se-
rem eficientes do ponto de vis-
ta pedagógico. Recebem esse 
nome porque são adotados de 
forma paralela aos materiais 
convencionais, sem substituir 
os didático

97



adolescência, foram exibidos os programas selecionados, o que desencadeou 
uma mesa-redonda onde outros assuntos foram trazidos para a discussão: 
responsabilidade do menino e da menina na gravidez; aborto e seus riscos; 
doenças ligadas a uma relação sexual sem proteção; a polêmica sobre as 
meninas carregarem uma camisinha na carteira etc.

A professora acredita que as novas abordagens trouxeram argumentos mais 
elaborados pelos alunos e a diminuição de casos de “alunos grávidos” na 
escola.

Roberta Marques sente falta no Canal de mais programas que abordem essa 
temática, além do programa Ao Ponto.

A professora do ensino médio de Biologia e coordenadora de Educação 
Ambiental da Escola da Fundação Bradesco em Salvador é Patrícia Raquel 
de Sousa Silva. Ela conheceu o trabalho do Futura assistindo à TV e pela 
internet e vídeos, além da divulgação na escola dentro do Projeto Cuidando 
do Futuro.

Para ela, produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional devido 
à importância da inserção de outros meios digitais na educação, de forma a 
favorecer a aprendizagem e despertar ainda mais o interesse dos educandos 
frente a conteúdos interativos e mais atrativos.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Trabalho e Consumo, Patrícia 
Raquel diz que o que chama sua atenção no Canal são a variedade dos temas; 
as abordagens adotadas; a qualidade do material e a relevância dos conteúdos 
abordados para a educação. Ela busca na grade programas sobre educação 
ambiental, temas científicos e conteúdos ligados à área da Biologia, e usa nas 
suas ações o Globo Ciência, Globo Ecologia e Globo Educação.

Os critérios e objetivos adotados para a escolha pautaram-se na convergência 
com o foco do Projeto O Consumo Consciente na Escola: Repensando 
Práticas Cotidianas no Ambiente Escolar”.

As atividades envolveram diretamente cerca de noventa alunos da 1ª série 
do ensino médio, além de outros grupos de alunos que são alcançados pelo 
projeto no processo de socialização das atividades (essa quantidade é variável).

Livros paradidáticos
São livros e materiais que, sem 
serem propriamente didáticos, 
são utilizados para este fim. Os 
paradidáticos são considerados 
importantes porque podem utili-
zar aspectos mais lúdicos que os 
didáticos e, dessa forma, serem 
eficientes do ponto de vista peda-
gógico. Recebem esse nome por-
que são adotados de forma para-
lela aos materiais convencionais, 
sem substituir os didático
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A professora Patrícia Raquel identifica resultados a partir dessa ação: “Um 
dos principais que destaco é a interação que os vídeos provocam na turma 
trabalhada, pois a linguagem é bem próxima deste público e a abordagem 
adequada ao aprendizado de temas que, sem um tratamento adequado, 
podem soar como temas difíceis de compreensão e distantes da realidade”.
Inêz Antonia Sobrinho é professora Nível I do ensino fundamental na Escola 
de Salvador. Ela conheceu o trabalho do Canal através da divulgação realizada 
pela escola e acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional por 
se tratar de um veículo de fácil acesso para as crianças.

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, Inêz Antonia afirma que o que 
chama a atenção dela na programação é a linguagem aplicada nos vídeos, 
que facilita a compreensão do tema abordado. Ela busca temas como meio 
ambiente e diversidade cultural e usa nas suas ações o Globo Ecologia e o 
Globo Ciência.

Para o Projeto Água: Preserve o Maior Bem da Vida ela escolheu programas 
ligados ao tema de estudo, que envolve a água, a poluição dos rios e mares e 
os cuidados de preservação desse recurso natural. Após a seleção, os vídeos 
são assistidos e incorporados ao planejamento de aulas do bimestre.

Com o apoio da equipe de articuladores da própria escola, que já participou 
de vários encontros do Futura e socializa as experiências vividas, a professora 
planejou as atividades usando o data show. Os vídeos foram exibidos em 
sala de aula após discussões sobre o tema. Professores e alunos do 3º ano 
do ensino fundamental participaram das atividades, num total de 83 pessoas.
A professora Inêz Antonia Sobrinho consegue identificar resultados, quando 
os alunos mencionam as atitudes praticadas após o estudo, ou seja, eles 
demonstram uma maior preocupação em adotar atitudes que colaborem 
com a preservação da água e do meio ambiente.

Julimar Santiago Rocha também é professora na Escola de Salvador: leciona 
as disciplinas de Língua Portuguesa, História e Geografia para o 5º ano.

Articuladora do Projeto Cuidando do Futuro, com foco em pluralidade 
cultural, ela conheceu o trabalho do Futura através de formação continuada 
na Fundação Bradesco na Bahia e em São Paulo. Posteriormente, esse 
conhecimento foi ampliado com pesquisas na internet.
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A professora Julimar explica que acredita no uso de produtos de TV no 
trabalho educacional porque “vivemos um mundo de mudanças sociais que 
afetam profundamente a relação do aluno com o conhecimento. As crianças 
têm acesso a meios digitais que têm uma linguagem peculiar. Partindo 
desse pressuposto é que a imagem televisiva de boa qualidade pode ser 
direcionada para a construção e a ampliação de conhecimentos na escola”.

O que mais chama a atenção dela na programação do Futura é a variedade 
temática que pode ser trabalhada por vários componentes curriculares 
e o aprofundamento dos assuntos com linguagem acessível aos vários 
segmentos de ensino. Ela busca na grade temas relacionados a meio 
ambiente e pluralidade cultural, e usa em suas ações vários programas:

1 – Maleta Democracia – Série Que Trabalho É Esse? – para falar sobre 
mudanças e permanências relacionadas ao trabalho, discutindo as 
diferenças sociais analisadas nos engenhos no Brasil Colônia, comparando 
a exploração escrava com a exploração dos trabalhadores atuais nos 
canaviais, no emprego doméstico e no trabalho infantil, ou seja, a exploração 
do homem pelo homem.
2 – Globo Ecologia: Cana-de-açúcar – para discutir os impactos ambientais 
da plantação em larga escala da cana-de-açúcar no Brasil.
3 – Globo Ecologia: SOS Mata Atlântica, Biodiversidade, Florestas, Caatinga 
II Árvores do Sertão, Espécies Endêmicas – para discutir sobre o Ano 
Internacional das Florestas e a necessidade de preservação ambiental para o 
equilíbrio do ecossistema, bem como os animais ameaçados de extinção. 
4 – Heróis de Todo Mundo: A Cor da Cultura – com o objetivo de ampliar 
conhecimentos sobre o legado histórico deixado por brasileiros em parceria 
com o trabalho com biografia em Língua Portuguesa. Reflexão sobre a atitude 
e o exemplo dos heróis que quebraram barreiras e que venceram, apesar 
dos enormes obstáculos enfrentados, que lutaram por uma vida melhor para 
todos. Discussão sobre as lições de vida desses heróis, fazendo relação com 
os dias atuais.

Na escolha de programas para o Projeto Pluralidade Cultural – Mosaico 
Artístico de um País Plural, Julimar Santiago levou em conta o objetivo 
de ampliar o repertório dos alunos através da apreciação da vida e obra 
de personalidades brasileiras, valorizando nosso patrimônio cultural e 
destacando pontos relevantes da vida das pessoas, extraindo valores: 

Brasil colônia
Durante o período colonial, a 
cozinha era muito valorizada na 
casa-grande. Conquistou o gosto 
dos europeus e brasileiros para os 
pratos de origem africana como 
vatapá e caruru, comuns na mesa 
patriarcal do Nordeste. A cozinha 
ficava num anexo da casa, sepa-
rada dos cômodos principais por 
depósitos ou áreas internas.
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“Primeiro assisti ao programa escolhendo os personagens históricos que 
poderiam contribuir de forma significativa para a formação dos alunos e que 
não estivessem tão distantes da época e da realidade deles. Depois planejei 
as aulas com utilização dos vídeos”.

A professora explica como utilizou o DVD “Heróis de Todo Mundo” durante 
a execução do projeto: “O uso desse material seguiu os seguintes passos: 
problematização/motivação; exibição do programa (vídeo); leitura de 
imagem; contextualização; atividades complementares; socialização da 
aprendizagem; avaliação da proposta. Como atividade complementar, 
produzimos o mural Heróis de Nossa Terra, com a reescrita de personalidades 
brasileiras pesquisadas pelos alunos com base no vídeo exibido”.

Os oitenta alunos do 5º ano participaram das atividades, que incluíram livros da 
biblioteca da Escola que abordam relatos biográficos, como a Coleção Crianças 
Famosas. Segundo a professora, os conhecimentos dos alunos foram ampliados 
quanto à valorização do nosso patrimônio cultural através das biografias.

Julimar Santiago sente falta na programação de uma reedição do vídeo “Heróis 

de Todo Mundo” com personalidades atuais e de programas que possam 

trabalhar a literatura brasileira com alunos do ensino fundamental.

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma es-
pécie de poesia popular que é 
impressa e divulgada em folhe-
tos ilustrados com o processo 
de xilogravura. Também são 
utilizados desenhos e clichês 
zincografados. Ganhou este 
nome, pois, em Portugal, eram 
expostos amarrados em cor-
dões, estendidos em pequenas 
lojas de mercados populares 
ou até mesmo nas ruas. 

Caro Julimar, a série Heróis de 
Todo Mundo tem justamente a 
missão de resgatar personagens 
históricos já falecidos. A ponte 
com o mundo contemporâneo 
se faz com a escolha de uma 
figura de renome que revive o 
personagem, homenageando-
-o e, ao mesmo tempo, fazen-
do um elogio ao presente e aos 
que nele atuam. 
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Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
São Luís/MA
Endereço: Avenida dos 
Africanos, s/nº – Coroadinho 
São Luís/MA
Telefone: (98) 3243-1830
E-mail: saoluis@
fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: meio 
ambiente, saúde e consumo 
sustentável
Parceiro: Fundação Bradesco

Adriana Vitória Cardoso Lima dá aulas na escola da Fundação Bradesco no 

bairro de Coroadinho, em São Luís, no Maranhão, e conheceu o trabalho do 

Canal Futura através do setor de Orientação Pedagógica da escola e pelas 

diretrizes do Projeto Cuidando do Futuro. O que mais chamou a atenção 

dela na programação foi a preocupação em abordar temas envolventes de 

maneira diversificada, com entrevistas e debates sobre questões educacionais 

e ambientais, entre outras. 

Ela acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional porque a 

mídia televisiva é muito conhecida pelos alunos e atrai a atenção deles em 

diversos conteúdos, facilitando a compreensão dos mesmos. 

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro – Amigos da Água, ela busca na 

programação programas sobre água e consumo sustentável, e usa em suas 

ações o Globo Ecologia, Teca na TV e Alô, Vídeo Escola.

Ela busca programas que possam ilustrar de forma dinâmica e prazerosa os 

conteúdos do projeto, sensibilizando os alunos e chamando a atenção deles 

para os problemas ambientais, suas causas e consequências.

A escolha foi feita em parceria com a professora de Educação Ambiental. Os 

alunos tiveram aulas de introdução e aprofundamento antes de realizarem 

análises audiovisuais. Nas atividades, em sala de aula, a professora usou data 

show e computador. Participaram oitenta alunos de duas turmas do 2º ano, 

duas professoras e a educadora ambiental. 

Karine Amélia Pereira de Sousa Ferreira também é professora na escola de 

São Luís. Ela conta que já havia assistido ao Canal em casa, mas assim que 

chegou à escola pôde conhecer melhor a proposta de trabalho através do 

Setor de Orientação e dos colegas com mais tempo de trabalho na Fundação. 

Ela acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional porque 

eles chamam a atenção dos alunos, facilitando a compreensão a partir dos 

conteúdos e propostas de experimentos. Ela busca na grade temas relacionados 

à questão ambiental e usa nas suas ações o Globo Ecologia e programas sobre 

saúde, desde que estejam relacionados ao conteúdo em estudo.
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Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, Amigos da Água, Karine 

Ferreira escolheu para suas ações programas que pudessem ilustrar os 

conteúdos trabalhados, sistematizando a proposta, e que sensibilizassem 

os alunos sobre os problemas ambientais, suas causas e consequências e 

as possíveis soluções para o cuidado com o planeta. A escolha foi feita em 

parceria com a professora de Educação Ambiental e com a orientadora 

pedagógica.

Os alunos foram preparados com aulas de introdução ao tema, nas quais 

a professora identificou os seus conhecimentos prévios, orientando e 

direcionando questionamentos a serem percebidos durante a exibição dos 

recursos audiovisuais. Ela usou data show e computador nas atividades, que 

tiveram a participação de oitenta alunos do 3º ano, de duas professoras e da 

educadora ambiental. 

Ela sentiu falta de mais programas voltados para as conferências ambientais e 

direcionados para as crianças. 

Luciana Santos conheceu o trabalho do Canal Futura através de divulgação 

durante as reuniões pedagógicas da Escola de São Luís. A diversidade e a 

abordagem dos temas chamaram a atenção dela, que passou a procurar 

programas sobre Geografia, sociedade, lugares, economia, diversidade 

cultural, ecologia e meio ambiente. Ela considera os produtos de excelente 

qualidade, de interesse geral e linguagem acessível, o que torna adequado 

seu uso no trabalho educacional.

Trabalhando no Projeto Cuidando do Futuro, Luciana Santos usa em suas 

ações os programas Passagem Para..., A Cor da Cultura, Um Pé de Quê?, 

Globo Ciência e Globo Ecologia. Ela faz uma análise prévia do material e 

escolhe de acordo com a temática abordada. O grupo é preparado através de 

uma conversa e uma atividade de levantamento inicial. Na atividade ela usa 

data show, computador, revistas e livros.

Todos os alunos participam, e a professora Luciana Santos diz que os 

resultados iniciais são percebidos já após a exibição, através das discussões 

e dos trabalhos. 

A série Globo Ecologia de 2012 foi 
toda voltada para os conteúdos 
tratados na Rio+20. Vale a pena 
revisitar alguns desses títulos. So-
bre esse conteúdo para criança, 
nosso grande destaque é mesmo 
a série Consciente Coletivo! 
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Priscila Lorena Valadão é professora de Arte na Escola de Educação Básica 

e Profissional Dr. Ronaldo Young Carneiro da Rocha, da Fundação Bradesco, 

em Vila Velha, no Espírito Santo. 

Ela conta que já conhecia o Canal Futura como emissora de TV que 

produzia uma grade de programação de qualidade, com programas como 

Um Pé de Quê?, Tá na Roda, Uma Conversa Sobre Drogas, Nos Tempos 

da Escola, Afinando a Língua e documentários diversos, mas só conheceu 

detalhadamente todas as possibilidades de seu uso em sala de aula a partir 

da Formação de Articuladores do Projeto Cuidando do Futuro, em 2006, na 

Escola de Campinas da Fundação Bradesco: “Desde então, um novo mundo 

desvelou-se diante de mim, e os programas passaram a ocupar um lugar de 

destaque no desenvolvimento das minhas aulas”.

Ela acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

porque na atualidade a sociedade está imersa em uma cultura audiovisual 

de forma massiva: “Nesse contexto, como podemos preparar nossos alunos 

para a recepção e produção audiovisual, valorizando o olhar e a análise a 

partir das questões que a envolvem? Sabemos também que a mídia ocupa 

um importante lugar na vida desses jovens. Para muitos deles, inclusive, a 

exposição a esses meios supera o tempo passado na escola, em conversas 

com a família, ou em cultos religiosos”. 

Segundo a professora, apesar disso, infelizmente esses jovens ainda 

veem os meios de comunicação como um elemento, primordialmente, 

de entretenimento, mas qualquer produção midiática veicula opiniões, 

pontos de vista e valores que impactam os jovens em diferentes graus, 

desempenhando um grande lugar também na formação e informação 

deles: “Daí a importância de desenvolvermos projetos de educomunicação 

que requalifiquem o papel da escola como mediador da relação de crianças 

e adolescentes com a mídia. Nesse sentido, os produtos do Canal Futura 

vêm ao encontro dessa proposta de trabalharmos de forma transdisciplinar 

com os meios de comunicação na escola. Pois, ao organizarmos nossos 

planejamentos, sequências didáticas, atividades significativas e projetos, 

sempre podemos encontrar na grade de programação do Canal Futura ou 

no Futuratec programas ou interprogramas que podemos utilizar das mais 

diversas formas e com os mais diversos objetivos, seja na sensibilização para 

Escola de 
Educação Básica 
e Profissional 
Fundação Bradesco 
Vila Velha/ES 
Endereço: Rod. Darly Santos, s/
nº – Araçás – Vila Velha/ES
Telefone: (27) 3339-0377
E-mail: vilavelha@
fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: meio 
ambiente, alimentação, cuidados 
com o corpo, drogas, juventude 
e autoestima
Parceiro: Fundação Bradesco

Família
Dados divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), em seu 
estudo Estatísticas do Registro 
Civil 2010, divulgado no final 
de novembro de 2011, compa-
rados com os dados obtidos na 
mesma pesquisa realizada em 
2000, sugerem mudanças que 
tendem a alterar radicalmente 
a face da sociedade e da fa-
mília brasileira como: a idade 
média em que homens e mu-
lheres solteiros se casam subiu 
dois anos – foi para 26 anos 
no caso das mulheres e 29 no 
caso dos homens. Na mesma 
linha, as mulheres vêm tendo o 
primeiro filho com idade mais 
avançada.
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o trabalho com temas específicos, ou durante a explicação de um conteúdo, 

ou ainda como gerador de reflexão, análises e leituras de imagens que 

ampliem o olhar dos nossos educandos e os auxiliem em seu processo de 

construção do saber”.

Articuladora do eixo Saúde no Projeto Cuidando do Futuro, Priscila Valadão 

diz que o que mais chama a atenção dela na grade do Futura é o formato dos 

programas: “São extremamente didáticos e trazem informações ricas, de forma 

simples e clara, levando os receptores a não só compreenderem o assunto 

tratado, como também a se apropriarem de seu conteúdo e a utilizá-los no 

seu dia a dia”. Ela busca programas que tratem de assuntos como alimentação, 

cuidados com o corpo, sexualidade, drogas, juventude, autoestima. Como 

arte-educadora, procura também documentários, filmes, patrimônio cultural, 

identidade, diversidade cultural, cultura afro-brasileira etc. 

Ela usa em suas ações os programas Um Pé de Quê?, Tá na Roda, Uma 

Conversa Sobre Drogas, Tempos da Escola, Afinando a Língua, Obra 

Revelada, Ao Ponto, Livros Animados, Cine Conhecimento, Mundo da 

Leitura, Umas Palavras, Chegados, Danças Brasileiras, Delícias Cantadas, 

Ética, Futura Profissão, Não É o Que Parece, Mojubá, Passagem Para..., 

Toda Beleza, Saúde Todo Dia e Nota 10.

Ela também usou alguns programas no Projeto Vamos Falar de Sexo?:

- Ao Ponto – episódio “Liberou Geral!”: ela promoveu uma análise das 

questões apresentadas pelo programa, como o jovem e suas relações e ter 

compromisso ou não.

- Alimente-se Bem – para falar de distúrbios alimentares como bulimia e 

anorexia e a importância da alimentação saudável para o nosso corpo.

- Saúde Todo Dia – episódio “Infância e Adolescência” – para trabalhar com 

os alunos o conceito de adolescência e as principais mudanças sofridas pelo 

corpo. 

- Saúde Todo Dia – episódio “Saúde e Sexualidade” – para trabalhar a partir 

do questionamento “Por que não usar camisinha mesmo sabendo que esta é 

a única forma de, no contato sexual, se prevenir de DST e Aids?” 

- Toda Beleza – episódio “Meu Mundo Sou Eu” – para promover discussões 

sobre identidade e diversidade sexual.
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Priscila Valadão explica como fez 

o planejamento: “Ao construirmos 

o desenho inicial do projeto, 

julgamos importante trabalharmos 

com os alunos questões que 

abordassem três eixos: Quem sou 

eu?: para discutirmos questões 

de adolescência, identidade, 

gênero e o nosso corpo; O 

cuidado de si: para trabalharmos 

questões de cuidados com o 

corpo, alimentação, distúrbios 

alimentares e prevenção de 

doenças; e As relações que 

estabeleço com o outro: para 

discutirmos ética, diversidade 

sexual, sexo e sexualidade, sexo e 

violência. A partir daí, buscamos 

organizar oficinas e ações que 

dessem conta de todo esse 

conteúdo e buscamos materiais 

de apoio que nos auxiliassem 

nesse processo”.

Antes de apresentar cada vídeo, a 

professora sensibilizou a turma e 

levantou questionamentos sobre 

o assunto que seria abordado, 

de forma que despertasse a 

curiosidade dos alunos. Nas 

atividades, ela também usou 

textos de apoio, esquemas dos 

aparelhos reprodutivos feminino e 

masculino e quadro com exemplos 

de todos os recursos de prevenção 

da gravidez.

Corpo
Ao nascer, um bebê tem mais 
de 300 ossos, enquanto que, 
em média, um ser humano 
adulto tem 206 ossos (embora 
esse número possa variar ligei-
ramente de um indivíduo para 
outro). A diferença vem de cer-
to número de pequenos ossos 
que fundem durante o cresci-
mento, tais como o sacro e o 
cóccix na coluna vertebral. 
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Foram envolvidos nessa ação noventa alunos do 9º ano do ensino fundamental, 

a organizadora pedagógica e educacional e a dentista da escola.

Priscila Valadão conta que o grupo participou ativamente de todo o 

processo, perguntando e socializando situações que conheciam. Ao longo 

do trabalho ela pôde observar que aumentava o nível de consciência social 

e os alunos apresentavam algumas mudanças de postura com relação ao 

exercício de sua sexualidade. 

Ela diz que não sente falta de nada na programação e afirma que, embora não 

tenha tido ajuda direta do Futura nesse projeto, a participação nas oficinas 

de formação de articuladores do Cuidando do Futuro a ensinou a utilizar 

esses recursos de forma mais eficaz em suas aulas. Ela diz também que a 

disponibilização da grade com antecedência permite a ela programar o uso 

em seus planejamentos, e a disponibilização dos vídeos no Futuratec permite 

conhecer o material e saber como explorar suas possibilidades nas aulas.

Maria Cristina Nunes Araújo é professora Nível I e passou a ter conhecimento 

do trabalho realizado pelo Canal Futura a partir dos estudos para a formação 

de professores promovidos na Escola de Vila Velha e em encontros de 

professores da instituição com a participação dos profissionais do Futura.

Ela acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

primeiro porque nossas crianças e adolescentes estão inseridos no mundo 

virtual, com seus recursos atraentes e que chamam a atenção; segundo, 

porque estes produtos podem oferecer novas possibilidades de trabalho, com 

novos caminhos para construir o conhecimento através de um processo de 

ensino-aprendizagem prazeroso e lúdico. 

Ela considera a programação do Canal variada, abordando diferentes temas, 

atraindo crianças, adolescentes, jovens e adultos, transmitindo conceitos, 

valores e informações e promovendo o aprendizado por meio de situações 

que fazem parte da vida diária das pessoas

Envolvida no Projeto Cuidando do Futuro, ela busca temas como saúde, 

meio ambiente e leitura, e usa em suas ações os programas Um Pé De Quê?, 

Globo Ecologia, Teca na TV, Livros Animados, Nota 10 e Mundo da Leitura.
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Para o Projeto Come, Come, Maria Cristina Araújo escolheu programas 

de curta duração, que passassem as informações pesquisadas no projeto 

de forma clara e com episódios que apresentassem uma linguagem clara 

e atraente com imagens/músicas que chamassem a atenção das crianças. 

Ela conta como fez o planejamento: “Inicialmente, as questões de estudo 

do projeto foram levantadas a partir do interesse das crianças dentro da 

etapa ‘O que queremos saber?’, um momento em que elas comunicaram 

a sua questão de estudo. Com as perguntas em mãos, foi o momento de 

selecionar no acervo do Futura, quais episódios seriam utilizados para fazer 

parte das atividades do projeto e como elas seriam desenvolvidas”. 

Para usarem os recursos tecnológicos, as crianças foram orientadas pela 

professora e por monitores do Laboratório de Informática, sendo informadas 

sobre o modo de funcionamento e a tarefa que deveria ser realizada. A 

professora usou data show, caixa de som, vídeos, fogão e utensílios domésticos.

Oitenta alunos do 1º ano do ensino fundamental participaram das 

atividades, que contaram também com a presença de três professores, uma 

articuladora, uma bibliotecária, um técnico em informática e estudantes de 

Nutrição da Universidade de Vila Velha. A exibição dos episódios aconteceu 

nos diferentes espaços da escola: Biblioteca, Oficina Pedagógica, Laboratório 

de Informática e sala de aula.

Maria Cristina Araújo conta que a partir dos estudos realizados e com o apoio 

das exibições dos episódios sobre a alimentação/corpo, foi possível perceber 

pelas atitudes dos alunos que eles diariamente comentavam suas opiniões 

acerca dos alimentos oferecidos e o que eles ofereciam ao nosso corpo 

quando consumidos, partilhando com colegas, funcionários e familiares 

as informações coletadas nas pesquisas através de programas do Futura, 

internet, livros e palestras, assumindo a responsabilidade de conscientizar 

toda a comunidade escolar sobre a problemática vivenciada, que era o 

desperdício de alimentos. 

Ediléia Costa Bassetti Médici conheceu o trabalho do Canal Futura na 

formação dos professores-articuladores do Projeto Cuidando do Futuro 

na Fundação Bradesco em Osasco, São Paulo. A diversidade temática e a 

linguagem acessível a todos chamaram a atenção dela. 

Mãos
Quiromancia é a arte de ler as 
mãos. Este estudo está basea-
do na ideia de que as caracte-
rísticas e linhas das mãos po-
dem revelar o destino de um 
ser humano.
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Ediléia acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional porque eles 

podem ser adequados a várias estratégias de ensino e podem contribuir muito 

para a formação do jovem. Ela busca na grade temas como meio ambiente, 

saúde e biotecnologia, assunto, aliás, que ela gostaria que fosse mais divulgado.

Articuladora do Projeto Cuidando do Futuro – Meio Ambiente, ela usa 

em suas ações o programa Um Pé de Quê?, e explica a preferência: “Faz 

uma abordagem socioambiental fantástica, é atual em qualquer época e 

adequado ao meu projeto de cultivo de mudas no viveiro da Mata Atlântica”. 

Ela também acompanha pelo site a programação do Globo Ciência e do 

Globo Ecologia.

Para o Projeto Prática Sustentável: Catadores e Carroceiros e Suas 

Contribuições Socioambientais na Região de Araçás e Bairros Adjacentes, 

Ediléia Médici usou como critério de escolha dos programas o envolvimento 

dos educandos; as possibilidades de melhoria da qualidade de vida dos 

catadores e carroceiros e o desenvolvimento socioambiental-econômico. A 

escolha foi planejada em reuniões com o grupo envolvido, com pesquisa 

bibliográfica e coleta de informações.

Assistiram à exibição cerca de cem pessoas, entre alunos, comunidade e 

equipe escolar. Como resultado ela cita a maior interação e melhoria do 

desempenho no trabalho.
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Claudia Paula Macieski de Souza é técnica em Assuntos 

Culturais e Educacionais da Escola de Saúde Pública 

do Estado de Mato Grosso, parceira do Canal Futura 

nos Projetos Vídeo Saúde e Assistir, através do qual a 

Futura doou antenas e vídeos para utilização em escolas, 

universidades e unidades de saúde. A parceria também 

vai render o Telessaúde, que será implantado na Escola de 

Saúde Pública. 

Cláudia Macieski conheceu o trabalho do Canal Futura 

através da equipe de mobilização e se diz encantada. O 

que mais chama a atenção dela é a forma desembaraçada 

de tratar com o público jovem e as informações precisas 

e atualizadas. Segundo ela, os meios tecnológicos de 

comunicação, em especial a televisão, podem ser usados 

como recurso para educar o olhar, motivar os alunos e 

transformar as aulas em laboratórios do conhecimento 

humano, contribuindo para a formação de cidadãos 

que conseguem ver além das imagens e participar 

democraticamente dos processos políticos e sociais do 

contexto em que está inserido.

Cláudia usa os programas dos kits fornecidos pelo Futura e 

cita Destino: Educação, Globo Ciência, Globo Ecologia, 

Globo Educação, Mundo da Leitura, Sala de Notícias, 

Sala de Notícias em Debate, Um Pé de Quê?, Tá na Roda, 

Uma Conversa Sobre Drogas e Viva Legal.

Para escolher programas para projetos na escola de 1º grau 

ela levou em conta a metodologia utilizada nas conversas 

com os alunos, proporcionando um ambiente em que todos 

falavam de suas experiências com tranquilidade e respeito. 

A exibição foi realizada com data show e computador e 

contou com vinte e cinco alunos por turma (quatro turmas 

por período). “De início, realizamos uma dinâmica jogando 

uma bola para cada aluno e cada um dizia uma palavra 

Escola de Saúde Pública  
do Estado de Mato Grosso
Endereço: Av. Adauto Botelho, 552 – Cophema
Cuiabá/MT– CEP 78085-200
Telefones: (65) 3613-2308 / (65) 3613-2318
E-mail: videosaude@ses.mt.gov.br / 
cpmsouza27@gmail.com
Focos de atuação: saúde e educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: oficina  
na implantação da filial Fiocruz do vídeo Saúde  
e Projeto Assistir 
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relacionada com sexualidade. Depois abrimos uma roda 

de debate onde todos participavam comentando sobre o 

conhecimento obtido”, conta Cláudia Macieski. 

Os programas também são usados na sala de espera do 

ambulatório, de Dermatologia por exemplo, com filmes 

curtos e específicos, levando informações atualizadas e 

efetivas. 

A escolha é feita em conjunto entre a equipe pedagógica e 

os usuários, sempre com o objetivo de levar as informações 

necessárias.

Para a implantação do Vídeo Saúde em Cuiabá, todos os 

dezesseis Escritórios Regionais de Saúde foram convidados. 

O evento contou com a participação da equipe do Canal 

Futura: “Foi bem bacana a apresentação da metodologia de 

como utilizar o vídeo de maneira certa”, afirma Cláudia. 

Ela sugere ao Canal o fim do programa exigido para baixar os 

vídeos do Futuratec, pois ele dificulta a tarefa.

A ferramenta Futuratec está sendo revista para me-
lhorar sua usabilidade e taxa de download. Fique 
ligada nessas melhorias e aproveite o que de me-
lhor temos para oferecer ao público! 
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Maria das Dores Pires é coordenadora de Biblioteca e de Educação Ambiental 

da Escola Erem Jarbas Pernambucano e conheceu o trabalho do Canal Futura 

através da analista de projetos responsável pela articulação e mobilização do 

Nordeste, Cintia Sarinho.

Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional porque a linguagem ajuda na compreensão daquilo que está 

sendo repassado e informado, principalmente para os jovens.

Envolvida nos Projetos Maleta Meio Ambiente e kit Consciente Coletivo, 

Maria das Dores Pires busca na grade os programas Globo Ciência, Globo 

Ecologia e Globo Cidadania. A escolha dos programas é feita através de 

um consenso entre alunos e professores, com o objetivo de aproveitar ao 

máximo o material da TV Futura. Ela cita o caso do vídeo Eco do Brasil – O 

Meio Ambiente na Sala de Aula. Ele foi escolhido pelos alunos entre os vários 

temas que receberam. 

Os vídeos estão sendo trabalhados com todo o ensino fundamental, através 

de exibições na sala da Central de Tecnologia. Em seguida, são realizados 

debates.

A professora identifica como resultado o interesse dos alunos, que pedem a 

exibição e a permissão para participar das reuniões em que esses assuntos 

são tratados. Ela conta que as exibições são feitas na Central de Tecnologia 

e na biblioteca, para duas turmas por semana, e que os alunos das outras 

turmas querem fugir das aulas para assistir aos programas.

Nessas ações, a professora também usa internet, livros, revistas, jornais, 

músicas, teatro e literatura de cordel.

Maria das Dores Pires diz que não sente falta de nada na programação, uma 

vez que ela atende às suas necessidades, e deixa um pedido ao Canal: “Gostaria 

que a TV Futura sempre nos ajudasse com seus materiais e a presença da nossa 

articuladora, a professora Cintia Sarinho, se possível fazendo vídeo com o nosso 

grupo do Com-vida”. 

 

Escola Erem Jarbas 
Pernambucano 
Endereço: Rua 
Marquês Tamandaré s/nº 
Cajueiro – Recife/PE 
Telefone: (81) 3444-4914
E-mail: 
 dorinhapires13@yahoo.com.br
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Com-vida, Amigo 
do Rio Beberibe, Conferência 
Infantojuvenil do Meio Ambiente

Erem
Escola de Referência em Ensi-
no Médio.

A série Globo Ecologia de 2012 foi 
toda voltada para os conteúdos 
tratados na Rio+20. Vale a pena 
revisitar alguns desses títulos. So-
bre esse conteúdo para criança, 
nosso grande destaque é mesmo 
a série Consciente Coletivo! 
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Adriana Zenezi é professora de História e Filosofia na 

Escola Estadual Cônego João Ligabue e no Colégio Aliado 

– Unidades Jardim Japão e Clube Guapira, em São Paulo. 

Ela conheceu o trabalho do Canal Futura assistindo à TV 

e acredita que os produtos podem ser usados no trabalho 

educacional porque têm uma linguagem próxima do aluno: 

“Se o conteúdo é interessante, é mais um material didático 

para o professor”.

A qualidade dos programas do Futura chama a atenção de 

Adriana, que usa em suas ações o Passagem para... e o 

Globo Ciência. Ela escolheu os programas pelo alinhamento 

com o conteúdo que trabalha com os alunos e baixou os 

episódios do site. 

Procurando passar informação com uma linguagem de fácil 

assimilação, Adriana Zenezi exibe os programas durante 

as aulas. O número de alunos que participam depende de 

cada turma, mas fica entre trinta e quarenta. A exibição 

acontece depois de uma aula introdutória. “Os alunos se 

sentem familiarizados”, diz a professora, acrescentando que 

“seria maravilhoso se os programas pudessem ser baixados em 

outras mídias, com pendrive”.

Olá Adriana! Hoje contamos com o serviço do Fu-
turatec, nossa videoteca digital que pode ser aces-
sada pelo endereço www.futuratec.org.br. Através 
desse site você encontra programas do Futura li-
vres de direito e prontos para serem baixados para 
seu computador, vistos em aparelhos de DVD. 

Escola Estadual Cônego  
João Ligabue  
Endereço: Rua da Grota, 483 – São Paulo/SP
Telefones: (11) 2981-7452 / (11) 2983-3552
E-mail: adriana.zenezi@gmail.com 
Foco de atuação: educação
Usuária Futuratec: Adriana Zenezi
Profissão: professora de História e Filosofia e atriz
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Linguagem
Não existem dados precisos, porém calcula-se 
que o ser humano fale aproximadamente entre 3 
e 6 mil línguas. As línguas naturais são os exem-
plos mais marcantes que temos de  linguagem. 
Línguas naturais são, grosso modo, o contrário 
de línguas artificiais ou construídas, como, por 
exemplo, linguagens de programação de compu-
tador, assim como de sistemas de comunicação 
existentes na natureza, como a dança das abelhas.
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Mutirão
Mutirão é o nome dado no Brasil a mobilizações 
coletivas para lograr um fim, baseando-se na 
ajuda mútua prestada gratuitamente. É uma ex-
pressão usada originalmente para o trabalho no 
campo ou na construção civil de casas populares, 
em que todos são beneficiários e, concomitante-
mente, prestam auxílio, num sistema de rodízio e 
sem hierarquia.
Atualmente, por extensão de sentido, “mutirão” 
pode designar qualquer iniciativa coletiva para a 
execução de um serviço não remunerado, como 
um mutirão para a pintura da escola do bairro, 
limpeza de um parque e outros.

A professora Cristina Arruda é diretora da Escola Estadual 

Dr. Carlos Guimarães, em Belém, no Pará, e conheceu o 

trabalho do Canal Futura em casa, pelo sistema de TV a 

cabo, e depois através de parceria com a ONG No olhar. 

Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados no 

trabalho educacional por terem uma linguagem acessível ao 

aluno, fácil de interpretar, além de serem bem atrativos. 

O que mais chama a atenção dela na grade são as várias 

opções de programas para todos os níveis, do professor ao 

aluno, sobre temas variados e com linguagem adequada 

ao nível.

Ela usa em suas ações o Globo Ecologia e o material do 

Consciente Coletivo e cita especialmente os episódios 6, 

7 e 8, que são mais debatidos por causa de um projeto de 

coleta seletiva: “Foram várias as situações vivenciadas em 

nossa escola. Uma específica, em 2011, está relacionada com 

a instalação do equipamento de coleta seletiva em frente da 

escola, onde foi realizado um mutirão de limpeza. Fizemos 

o plantio de flores em canteiros, tudo com a participação de 

pais, alunos, professores e servidores da escola. O projeto 

da coleta seletiva chega até a comunidade. Já neste ano, 

estamos com uma série de oficinas de papel reciclado para 

confecção de agendas escolares.”

Escola Estadual Dr. Carlos 
Guimarães
Endereço: Conjunto Cohab, Gleba I, Quadra K, s/
nº – Nova Marambaia – Belém/PA
E-mail: escoladrcarlosguimarae@hotmail.com
Foco de atuação: ensino fundamental
Projeto desenvolvido com o Futura: Consciente 
Coletivo
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A série Globo Ecologia de 2012 foi 
toda voltada para os conteúdos 
tratados na Rio+20. Vale a pena 
revisitar alguns desses títulos. So-
bre esse conteúdo para criança, 
nosso grande destaque é mesmo 
a série Consciente Coletivo! 

A escolha do material é discutida entre a equipe pedagógica 

e o corpo docente, que organiza o planejamento das ações 

a serem desenvolvidas. O principal objetivo é sensibilizar a 

comunidade do entorno da escola para a prática da coleta 

seletiva na cidade de Belém.

A exibição foi feita na sala de leitura, sob a orientação 

do facilitador da escola, o professor Pablo Muffarej, e 

envolveu nove professores, com, em média, 25 alunos de 

cada turma. 

Cristina Arruda diz que o resultado é significativo: 

“Observamos que a comunidade no entorno da escola está 

aderindo ao projeto da coleta seletiva e está colocando seu 

material no equipamento”. Ela diz, também, que existem 

vários relatos de alunos, professores e servidores sobre 

pessoas que estão sensibilizadas e se transformando. 

Segundo a diretora, antes do projeto da escola todos tinham 

uma relação equivocada com o lixo que produziam, e hoje 

a relação é outra.

A professora Cristina Arruda deixa uma sugestão ao Canal: a 

criação de novos temas com o mesmo formato do Consciente 

Coletivo. “Muito bom para qualquer faixa etária, animação de 

ótima qualidade”, afirma.
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Marco Antonio Moreschi é professor da Escola Estadual 

Edevaldo Perassi, de Santo André, São Paulo, e conheceu 

o trabalho do Canal Futura através da internet. O que 

mais chamou a atenção dele na grade do Canal foram os 

documentários bem elaborados.

Ele acredita no uso de produtos de TV na educação pelos 

conteúdos de fácil compreensão e busca na grade os 

temas ciências e ecologia. Marco Antônio Moreschi já usou 

o documentário A Vida de Charles Darwin. A escolha foi 

pessoal e teve como objetivo levar os alunos a refletirem 

sobre a obra do autor. A exibição foi com data show, para 

todos os alunos do ensino médio – cerca de 150. O professor 

aponta como resultado da ação uma melhor assimilação 

dos conteúdos propostos.

Ele pede ao Canal mais facilidade de acesso aos conteúdos.

Escola Estadual 
Edevaldo Perassi
Endereço: Rua Pérsia, 159 – São Paulo/SP
Telefone: (11) 4451-5107
E-mail: marcoantoniomoreschi@hotmail.com
Usuário Futuratec: Marco Antonio Moreschi
Foco de atuação: educação
Profissão: professor

Fizemos no passado em parceria com a Turner 
uma série belíssima sobre esse tema, o Danças 
Brasileiras! 
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A educadora Ana Paula Jung é coordenadora pedagógica na educação básica 
e professora de nível técnico, de cursos de formação e de pós-graduação, 
tradutora e intérprete de Línguas de Sinais. Trabalha como professora da 
Rede Pública Estadual de Educação no Rio Grande do Sul e atua há seis anos 
em uma escola de surdos, a Escola Estadual Especial Keli Meise Machado/NH, 
como coordenadora pedagógica. É também professora do Curso Técnico de 
Formação de Professores do Centro de Educação Profissional – CEP – da 
IENH, e dos cursos de formação de pós-graduação da Censupeg/Joinville. 
Atua também como tradutora e intérprete em diversos eventos junto à 
Feneis – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, tanto 
em âmbito nacional como na Regional RS. 

Ana Paula Jung conta que o Canal Futura chamou a atenção dela desde 
o lançamento dos primeiros programas: “O viés educativo, pedagógico e 
informativo é muito presente, com programas bem elaborados, temáticas 
diversificadas, enfim, uma proposta diferenciada da forma de fazer televisão 
presente na maioria dos canais abertos brasileiros”. 

Ana Paula diz que, no início, assistia pelo seu interesse pessoal pelo 
conhecimento, mas, com o tempo, iniciou suas atividades como educadora 
e passou a ter na programação do Futura um importante recurso para suas 
aulas. “Hoje, como coordenadora, indico frequentemente programas e 
materiais do Canal para que os professores da escola utilizem esses ricos 
recursos de mídia”, afirma. Segundo ela, a partir de 2009, em função do 
trabalho diferente desenvolvido na Escola de Surdos e pela participação ativa 
no Movimento Surdo, que defende a educação bilíngue para os deficientes 
auditivos, o Canal Futura tem procurado tanto a Escola onde atua quanto 
a ela: “Isso faz com que minha crença no caráter informativo e educativo 
do Canal Futura aumente ainda mais, bem como a confiança no que é 
veiculado por ele”. 

Sobre o uso de produtos de TV no trabalho educacional, a educadora diz: “A 
TV é um dos grandes meios de mídia de massa que está presente em nosso 
tempo. Em todos os lares, mesmo naqueles de famílias de baixíssimo extrato 
social, há pelo menos um aparelho de televisão. Como não aproveitar este 
recurso que já faz parte do cotidiano e do imaginário popular? Quando esta 
mídia está aliada à promoção do saber, à construção do conhecimento, 
apresentando programas nas mais diversas áreas do conhecimento, podemos 
sim encontrar nela um forte aliado para diversificar as aulas, embasá-las ou 

Escola Estadual 
Especial Keli Meise 
Machado
Endereço: Rua José Trenz Filho, 
134, Bairro São José – Novo 
Hamburgo/RS – CEP: 93534-570
Telefone: (51) 3524-4402
E-mail: jung.ana@gmail.com
Na internet: http://
anapaulajung.blogspot.com/ 
anajung@signana  
Usuária Futuratec: 
Ana Paula Jung 
Profissão: professora e 
coordenadora pedagógica e 
tradutora e intérprete de língua 
de sinais

Mídia
A palavra mídia é originada do 
latim medium. Até a década de 
60, o termo media em inglês 
era utilizado no Brasil. Para não 
fazer média com o mercado, o 
termo “aportuguesou-se” para 
mídia, designando os meios 
e veículos de comunicação 
como TV, rádio, internet, jornal 
e outdoor. São empresas que 
investem num determinado 
meio (ou vários tipos de meios) 
e elaboram conteúdos diversos 
a serem veiculados. Juntas for-
mam a mídia.
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complementá-las de forma atrativa”. Ana Paula destaca a diversidade da 
programação do Futura, tanto no que mostra como na forma de mostrar; 
a qualidade das produções e a forma inovadora de fazer televisão, com 
linguagem adequada, que, segundo ela, “nem desmerece nem subalterniza 
o conhecimento popular”.

Buscando na grade temas relacionados aos conteúdos trabalhados pelas 
diferentes disciplinas e séries da escola, bem como assuntos que estejam 
enfocados na perspectiva de temas transversais, como, por exemplo, 
“inclusão”, “sexualidade”, “cultura popular”, entre outros, a professora usa em 
suas ações programas como Conexão Futura, Entre Fronteiras, Adrenalina, 
Globo Ciência e Globo Ecologia. Eles são sempre baixados da internet, de 
acordo com a necessidade pedagógica apresentada pelos educadores da 
escola: “Normalmente, quando iniciamos alguma temática nova com os 
alunos, procuro buscar matérias com riqueza visual e de informações para 
repassar aos professores, para que eles utilizem em seus projetos didáticos. 
Utilizo a busca na internet para isso, baixando os programas de interesse para 
repassar aos professores. Às vezes, envio os links que achei interessantes”. 

A escolha leva em conta a qualidade das imagens (que sejam claras, diversificadas 
e capazes de promover, por si só, boa compreensão da temática a que se 
referem) e a qualidade da abordagem em si (deve estar de acordo com a faixa 
etária e com o temário que a escola busca trabalhar): “Na maioria das vezes, 
os educadores trazem suas demandas, colocando da dificuldade de encontrar 
materiais sobre temáticas que vão trabalhar ou com que já estão trabalhando e 
nas quais os alunos estão apresentando dificuldades de compreensão”, explica 
Ana Paula. “Então, eu parto para a busca, e, com os materiais selecionados e as 
opções repassadas aos professores, eles realizam seus planejamentos, partindo 
da pré-seleção do material que será utilizado em aula.”

O material em vídeo é utilizado como ponto motivador, gerador da 
curiosidade e de interesse pelo tema que será abordado. Em outras vezes, o 
material selecionado é utilizado após o assunto já ter sido abordado. Neste 
caso, acaba havendo uma preparação prévia maior. Os professores nunca 
utilizam o material sem, pelo menos, uma breve contextualização em Libras.
Os programas são exibidos em sessões comentadas, que também incluem 
pesquisas interativas na internet e em material impresso. Como exemplo, 
Ana Paula Jung cita o Projeto Permanente sobre Sexualidade. Em 2011, ela 
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foi responsável por várias ações sobre sexualidade com foco no respeito às 
diferenças de gênero e de opção sexual: “Acabamos construindo materiais 
em vídeo com os próprios alunos, após uma intensa oferta de atividades 
diversificadas entre palestras, vídeos e pesquisas, entre outros, e que no fim 
foi todo direcionado à temática da homofobia”. 

Esta atividade envolveu em torno de 35 alunos, todos das séries finais do 
ensino fundamental.

Ana Paula Jung identifica como resultados das ações com os programas a maior 
compreensão dos alunos sobre as temáticas abordadas e o entendimento da 
possibilidade de uso do conteúdo do Canal, tanto o que podem assistir na TV 
aberta quanto o que podem acessar no meio virtual.

Histórias interessantes não faltam no trabalho da educadora Ana Paula Jung. 
Ela se lembra, por exemplo, quando seus alunos participaram, em 2009, de uma 
oficina sobre fotografia em um estúdio profissional muito renomado: “O Canal 
Futura esteve presente, registrando a experiência dos alunos surdos. Poder se 
ver na televisão, como protagonistas de sua própria história, mostrados pelo 
viés de suas infinitas possibilidades e não pela ‘falta da audição’, pela ‘deficiência’, 
creio que tenha sido uma experiência muito positiva que um grupo de quinze 
alunos pôde vivenciar graças ao Canal Futura”.

Ana Paula só sente falta na programação da questão comunicativa e cultural dos 

surdos, que raramente aparece: “Talvez um programa específico, que partisse 

da lógica surda, fosse uma inovação muito bem-vinda. Já existem algumas 

iniciativas em nosso país, mas ainda bem tímidas. Um programa feito com a 

participação de surdos, sinalizado em Libras, com este aporte visual rico, seria 

muito interessante, não só para os surdos, que certamente seriam os maiores 

beneficiados, mas para a população ouvinte, que desconhece a diferença surda, 

suas capacidades e possibilidades (claro que a tradução oral e/ou a legendagem 

seriam fundamentais nesta ‘virada’ cultural)”. Ela também sugere mais programas 

com janela de tradução e com legendagem, para que de maneira autônoma os 

alunos surdos possam interagir com as informações e com o conhecimento 

escrito (a língua portuguesa escrita é sua segunda língua). “A existência de 

programação pensada a partir da lógica e da cultura surdas, apresentada através 

da Língua de Sinais, talvez uma série com alguns programas, seria algo muito 

interessante, diferenciado, algo quase inexistente”, resume Ana Paula Jung. 

Ótima sugestão, Ana Paula. De 
fato, precisamos de mais conte-
údos nesse sentido na grade do 
Futura. 
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Janine da Silva Justo é professora das Secretarias Estadual e Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro e da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá 
e conheceu o trabalho do Canal Futura através de divulgação feita na escola 
municipal em que trabalha.

O que mais chama a atenção dela na grade do Canal é a diversidade. Ela 
busca programas sobre língua estrangeira, viagens, cinema e curtas, e 
usa em suas ações o programa Passagem Para... Ela conta que começou 
acompanhando, por pura curiosidade, o programa Cine Conhecimento e 
achou interessante descobrir detalhes das produções: “Daí, passei a gravar a 
série de viagens pela América Latina do programa Passagem Para... Gravava 
sempre (apesar da qualidade da imagem não ser muito boa) para aproveitar 
as informações nas aulas de língua espanhola”.

Janine Justo só conseguiu baixar um programa, pois a velocidade de sua 
conexão é péssima, segundo ela. 

Ela escolhe programas curtos (“até trinta minutos, pois só temos cinquenta 
minutos de aula”) e relevantes às aulas de língua estrangeira. A escolha é 
pessoal e o objetivo foi ampliar o conhecimento sobre países que seus 
alunos apenas conhecem através de uma visão estereotipada.

Ela preparou as aulas usando as informações, e os alunos apresentaram 
trabalhos de avaliação. Antes de cada episódio, ela fazia observações e dava 
explicações sobre o país que seria retratado. Além dos vídeos, a professora 
também usou fotos e revistas de turismo.

Doze turmas do ensino fundamental assistiram às exibições. Ela diz que as 
aulas foram mais proveitosas e, como os vídeos eram rápidos, em um tempo de 
aula conseguia a atenção de todos e os alunos esperavam “a próxima viagem”.

Janine da Silva Justo conta que, quando começou a trabalhar à noite, com 
alunos do ensino fundamental, a maioria tinha mais que o dobro da idade dela. 
Ao apresentar alguns países, um aluno perguntou se era uma nova novela, 
pois nunca tinha visto aquele “ator” (referindo-se a Luis Nachbin). “Eu ri e 
disse: é uma espécie de novela e vamos acompanhar alguns capítulos, ok? 
Daí prestaram mais atenção, pois esperavam os próximos capítulos”, diverte-se.

A professora sugere ao Futura melhorar a divulgação da grade e não somente 
apresentar um comercial do canal: “Muitos não têm ideia de que ‘há vida’ fora 
dos canais abertos...”, diz ela.

Escola Municipal 
Ceará
Endereço: Rua Dona Emília, 
161 – Inhaúma – Rio de 
Janeiro/RJ – CEP: 20765-110
Telefone: (21) 3273-1112
E-mail: emceara@rio.rj.gov.br
Usuária Futuratec: Janine da 
Silva Justo
Foco de atuação: educação
Profissão: professora de 
espanhol

Estamos trabalhando nessa di-
reção Janine! 

122



Guadalupe da Silva Vieira é professora da Escola Municipal 

de Educação Fundamental Maria Edila da Silva Schmidt, de 

São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e conheceu o trabalho 

do Canal Futura através de um curso de capacitação do 

Projeto A Cor da Cultura, em Porto Alegre. 

O que mais chama a atenção dela na grade é a diversidade 

de programas educativos. Ela acredita que produtos de TV 

podem ser usados no trabalho educacional pelo aspecto 

visual. “Acredito que a imagem, o que o olho capta, possibilita 

mergulharmos em contextos diferenciados”, diz ela.

Guadalupe Vieira busca na grade programas sobre cultura 

afro-brasileira e usa em suas ações o Globo Educação, 

A Cor da Cultura, Um Pé de Quê? e Mundo da Leitura. 

A escolha é pessoal e o grupo é preparado através de 

atividades de pesquisa sobre o assunto que será abordado.

A exibição é realizada na sala de audiovisual para alunos e 

professores. 

Guadalupe Vieira diz que o uso dos programas ampliou o 

olhar e o senso crítico. Ela conta que assistiu “Bruna e a 

galinha de Angola” e isso possibilitou a ela montar na escola 

o Projeto Tecidos Africanos: Símbolos, Cores e um Pouco 

de História, que acabou premiado na 3ª Edição do Prêmio 

Professores do Brasil, promovido pelo MEC.

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Maria Edila da 
Silva Schmidt
Endereço: Rua Atalíbio Taurino de Rezende, 1127
Rio dos Sinos – São Leopoldo/RS 
Telefone: (51) 3592-1311
E-mail: lupisquetinha2010@gmail.com
Usuário Futuratec: Guadalupe da Silva Vieira 
Foco de atuação: educação
Profissão: professora
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Escola Municipal 
Henrique 
Castriciano 
Endereço: Rua Décio Fonseca, 
633– Santos Reis – Natal/RN
CEP: 59010-370
Tel.: (84) 3232-4791 
E-mail:  alzenirasantos@
ig.com.br
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: kit Akatu e Projeto 
de Leitura com a série Livros 
Animados.

Alzenir Santos é professora na Escola Municipal Henrique Castriciano, em 

Natal, no Rio Grande do Norte, e conheceu o trabalho do Canal Futura através 

da mobilizadora Socorro Capistrano e pela divulgação da grade mensal pela 

Capitania das Artes.

O cuidado especial com a linguagem utilizada e as imagens chamaram a 

atenção dele na grade do Futura. Alzenir acredita no uso de produtos de TV 

no trabalho educacional e logo se interessou em gravar os programas para a 

escola: “Os temas abrangem grande parte do currículo escolar para qualquer 

idade e/ou ano. Além disso, a duração dos programas é excelente, eles não 

cansam o público. O Futura tem programas que podem ser trabalhados em 

todos os segmentos da comunidade escolar”.

Ele busca temas como literatura infantil, saúde, relacionamentos, animais, 

Língua Portuguesa, folclore e cultura e usa nas suas ações os programas 

Livros Animados, Viva Legal, Teca na TV, Afinando a Língua, Mundo da 

Leitura e Nota 10.

O critério para a escolha é a relevância do programa para a proposta 

pedagógica da escola: “Quando eu recebia a grade da programação, colava 

na Sala dos Professores para que pudéssemos escolher juntos os programas 

a serem gravados, mas, às vezes, como eu já conhecia as necessidades da 

escola, eu gravava por iniciativa própria”. A escola realizou algumas oficinas 

com os professores para mostrar como utilizar os programas. O objetivo era 

inserir as novas tecnologias no cotidiano escolar para incentivar e melhorar 

o desempenho dos alunos.

Os programas foram utilizados como apoio aos projetos desenvolvidos na 

escola, na capacitação dos professores e nas reuniões com os pais. As ações 

constaram de exibição através de DVD, textos e músicas, e sempre tiveram o 

apoio das mobilizadoras do Canal Futura no Rio Grande do Norte. As exibições 

foram feitas na Sala de Vídeo, seguindo uma agenda de programação, e já 

envolveram cerca de 400 pessoas. 

Alzenir Santos enumera os resultados: “Tivemos resultados muito positivos no 

incentivo à leitura; observamos uma maior compreensão dos conteúdos por 

Cultura
A expressão “chorar as pi-
tangas”, usada no Brasil para 
designar o ato de chorar e 
lamentar, se originou a partir 
de uma adaptação da frase 
portuguesa “chorar lágrimas 
de sangue”. “Pitanga” é uma 
palavra de origem indígena e 
significa vermelho. 
Desta forma, os índios fize-
ram uma analogia e come-
çaram a usar a expressão que 
conhecemos hoje em dia, 
isto é, de alguém que chora 
tanto que seus olhos ficam 
avermelhados.
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parte dos alunos; os professores começaram a se interessar 

pelo uso da tecnologia na sala de aula e as reuniões com 

os pais ficaram mais interessantes, porque serviram para 

ampliar os conceitos que eles já tinham sobre os assuntos 

abordados”. Ele conta que, logo no início do trabalho, 

conseguiram fazer uma grande oficina com a presença da 

mobilizadora do Canal Futura, de pessoas de outras escolas 

da comunidade, pais e professores da Escola Henrique 

Castriciano. “Foi um começo marcante. Também realizamos 

um lindo trabalho com um dos vídeos do Programa Livros 

Animados: “Maria Teresa”, do escritor Roger Mello. Ele veio 

conferir este trabalho na própria escola. Este trabalho foi 

divulgado para outras escolas”, relata.

Alzenir Santos sente falta na grade de programas mais 

específicos para matemática, apresentados de forma 

mais didática, e pede uma série sobre disciplina escolar, 

com experiências positivas de algumas escolas. Ele pede 

também a continuação da série Livros Animados, se possível 

procurando valorizar autores da Literatura Infantil de todos os 

estados brasileiros. “Eu posso até indicar alguns autores do Rio 

Grande do Norte”, oferece Alzenir, que pretende se envolver 

em algum projeto do Futura ainda este ano.

Caro Alzenir: em geral os programas do Livros Animados são fei-
tos no contexto do projeto A Cor da Cultura. Estamos pleiteando 
uma terceira edição do projeto, e é possível que títulos ligados 
à literatura infantil sejam incorporados novamente à iniciativa. 
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Geórgia Olga Santos Torres é professora e diretora da Escola 

Municipal Santa Maria, de Resende, no Rio de Janeiro, e 

conheceu o trabalho do Canal Futura assistindo à TV. O que 

mais chama a atenção dela são os temas de interesse de 

quem trabalha com educação.

Ela acredita no uso de programas de TV no trabalho 

educacional pela riqueza de detalhes dos programas. 

Geórgia busca na grade temas ligados à educação e ao meio 

ambiente, e usa em suas ações os programas de entrevista. A 

escolha é pessoal e feita de acordo com o tema, que precisa 

atender ao conteúdo ou assunto que vai ser ou que já foi 

desenvolvido. O grupo é sempre preparado para o assunto a 

ser visto e depois discutido. A exibição, através de data show, 

envolve os alunos da escola. Segundo a diretora, os alunos 

ficam mais interessados e os pais também demonstram 

interesse em participar. 

Geórgia Santos Torres sente falta de mais divulgação da 

programação e deixa uma sugestão: “Divulgar nas escolas o 

trabalho de vocês, que é de grande ajuda. Isso faz com que 

alguns assuntos sejam abordados com bastante clareza”.

Escola Municipal Santa Maria
Endereço: Rua Albert Sabin, 95
Morada da Colina – Resende/RJ
Telefone: (24) 8806-5650
E-mail: georgia.educar@yahoo.com.br
Focos de atuação: meio ambiente 
e educação como um todo
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Meio Ambiente – Efeito Estufa
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Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, ganhou o 

Espaço Criança Esperança no início de 2011. Mantido com os 

recursos do Criança Esperança, o projeto investe no reforço 

escolar das crianças, adolescentes e jovens e em atividades 

complementares à escola, contribuindo para promover a 

educação, a cultura, a inclusão e o desenvolvimento social.

Vânia Figueiredo é educadora do Espaço Criança Esperança 

e conheceu o trabalho do Canal Futura através da televisão 

e depois através do Projeto Maleta Saúde. O que mais 

chama a atenção dela na grade é a diversidade de temas 

que podem ser trabalhados nas atividades com as crianças, 

adolescentes e jovens. Ela acredita que os produtos de TV 

podem ser usados no trabalho educacional por terem o 

conteúdo relacionado com diversas propostas pedagógicas 

que permeiam o ambiente educativo, tanto na escola 

quanto no projeto social. 

A educadora busca na grade programas como o De Olho 

no Ambiente, Globo Ciência, Globo Ecologia, Teca na TV, 

Ao Ponto e Tecendo o Saber. 

Os programas da Maleta Saúde estão sendo analisados 

pela equipe de educadores do Espaço Criança Esperança 

para inserção na proposta pedagógica. Eles já identificaram 

alguns temas demandados pelos participantes do projeto 

durante as atividades realizadas. 

Segundo Vânia Figueiredo, o Espaço Criança Esperança está 

trabalhando neste semestre com o tema “Um olhar sobre a 

Comunidade: Aprendendo a Conviver”, e um programa já 

foi escolhido para exibição: o episódio do Globo Ciência 

que trata do tema Cidade e Meio Ambiente.

Espaço Criança Esperança
Jaboatão/PE
Endereço: Praça Floriano Peixoto, 25
Bairro Socorro – Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefone: (81) 3492-8140
E-mail: crian.esperanca@yahoo.com
Na internet: criancaesperanca.globo.com/platb/
ecejaboatao e @ECE_Jaboatão
Parceiro: Rede Globo 
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Luiz Bernegozi é professor da Faculdade de Educação Física 

de Sorocaba, São Paulo, e conheceu o trabalho do Canal 

Futura assistindo à TV. A qualidade e a diversidade chamam 

a atenção dele na programação. Ele acredita que produtos 

de TV podem ser usados no trabalho educacional porque 

“estamos em épocas de policulturismo e hibridismo.  

Programas com qualidade de conteúdo facilitam e muito 

nossas atividades em sala de aula”.

Ele busca na grade temas como cultura oriental e arte 

brasileira, e usa em suas ações os programas Entre 

Fronteiras, Globo Ciência, Globo Educação, Sala de 

Notícias em Debate e Cine Conhecimento.

Os programas são escolhidos pela especificidade dos temas. 

A escolha é pessoal e tem como objetivos o uso de novas 

didáticas e abordagens culturais em sala de aula. O grupo 

é preparado com antecedência e as atividades envolvem 

debate em sala, apresentação do vídeo e discussão final para 

novas propostas.

Luiz Bernegozi diz que, a partir da introdução de temas 

transversais e multiculturais, os novos professores de 

educação física em formação adquirem uma visibilidade 

um pouco mais diversificada e mais globalizada, agregando 

novos valores pessoais e sociais.

FEFISO – Faculdade de Educação 
Fisica de Sorocaba 
Endereço: Rua da Penha, 680 – Centro
Sorocaba/SP – CEP: 18010-002
Telefone: (15) 3234-9115
Na internet: www.yoganapathi.com
Usuário Futuratec: Luiz Bernegozi
Foco de atuação: educação
Profissão: professor

Hibridismo
Você sabia que uma planta híbrida é derivada de 
dois pais geneticamente diferentes? A polinização 
cruzada é comum entre as plantas de espécies 
diferentes dentro do mesmo gênero. As plantas 
originadas de tais cruzamentos são chamadas hí-
bridas primárias e em geral possuem algumas das 
características de ambos os pais, mas que podem 
se assemelhar mais a um que a outro.
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Bruna Fiorim é professora de Filosofia e Sociologia nos Centros Educacionais 

do Sesi em São Carlos (106, 108 e 407), no interior de São Paulo, e conheceu 

o trabalho do Canal Futura por meio da Maleta Democracia, disponibilizada 

pela escola. Hoje ela acompanha a programação em busca de material para 

as aulas. Ela busca temas relacionados aos problemas e desafios enfrentados 

pela sociedade atual: pobreza, desigualdade social, educação, meio 

ambiente, movimentos sociais, democracia, participação política etc.

A professora Bruna gosta da diversidade dos temas abordados e do formato 

dos vídeos – geralmente curtos, permitindo o trabalho em sala de aula. Ela 

acha que os produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

por que apresentam uma linguagem próxima da faixa etária de seus alunos. 

Além disso, são dinâmicos, dedicam-se a examinar questões relevantes 

e apresentam dados e informações que complementam os conteúdos 

desenvolvidos.

Bruna Fiorim usa em seu trabalho o vídeo “Egito – Estamos Vigiando Você”, 

da Maleta Democracia, e vídeos da série Destino: Educação, propondo 

análise comparativa da situação educacional do Brasil em relação a outros 

países. Ela trabalhou especificamente com o vídeo referente ao Brasil e à 

Coreia do Sul e diz que a escolha foi pessoal.

No caso do vídeo “Egito: Estamos Vigiando Você”, o que determinou a 

escolha foi o fato de o vídeo apresentar a atuação de um movimento 

social contemporâneo, em seus sucessos, rotina e dificuldades. “O foco do 

conteúdo era compreender o significado e a importância dos movimentos 

sociais, e o vídeo trazia exatamente um exemplo real”, diz a professora. Para 

que os alunos pudessem aproveitar melhor o vídeo, Bruna ministrou duas 

aulas expositivas e conceituais com o uso de projetor multimídia, fazendo 

com que os jovens assistissem ao programa com “um olhar focado no 

modo como o movimento social apresentado se encaixava nas discussões 

conceituais feitas”. Os alunos do 3º ano do ensino médio também realizaram 

durante a aula de Sociologia discussões a respeito da definição de movimento 

social e pesquisas de alguns movimentos sociais conhecidos.

Segundo Bruna, o vídeo permitiu que os alunos visualizassem um exemplo 

real e contemporâneo de atuação de movimentos sociais, encaixando-se 

FIESP/SESI
Endereço: Avenida Paulista, 1313 
Bela Vista – São Paulo – SP 
CEP: 013111-200
Telefones: (11) 3528-2000 
grande São Paulo / 
0800-55-1000 – outras 
localidades
Na internet: www.sesisp.org.br 
www.sesisp.org.br/home/2006/
fale.asp
Focos de atuação: educação, 
saúde, alimentação, sociocultural 
e esporte e lazer
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Maleta Democracia, 
Maleta Saúde, Kit Consciente 
Coletivo, A (Re) Descoberta de 
um Mundo Possível / Nº de 
escolas SESI: 215
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perfeitamente aos conteúdos desenvolvidos. Bruna afirma que, como o vídeo 

apresenta uma compreensão abrangente do próprio regime político egípcio 

(“hoje em declínio com a retirada de Mubarak do poder”), ela trabalhou 

questões da atualidade importantes para futuros vestibulandos. 

A professora Bruna Fiorim avalia que foi marcante a percepção de que talvez 

os alunos não tivessem outra oportunidade de compreender de maneira 

tão didática todas as transformações políticas e sociais advindas com a 

Primavera Árabe. “Também é notável o interesse pelos movimentos sociais, 

num sentido de despertar para a importância da participação política e as 

dificuldades encontradas na luta por direitos”, afirma.

O vídeo se mostrou importante em dois sentidos: permitiu aos alunos 

compreender o processo de atuação de um movimento social e iluminou 

uma temática de atualidade, que remete a toda a movimentação da 

própria sociedade egípcia pela democratização do país. “O vídeo incentivou 

discussões a respeito do regime político derrubado na ‘Primavera Árabe’ e do 

regime militar estruturado após sua queda”, avalia Bruna.

Sobre o trabalho feito com a série Destino: Educação (com alunos do 1º 

ano do ensino médio), Bruna Fiorim afirma: “Achei muito gratificante mediar 

o encontro dos alunos com valores culturais totalmente diferentes, no que 

diz respeito à educação escolar. Expressões de surpresa, espanto e decepção 

foram notáveis e apenas enriqueceram nossas discussões”.

Bruna Fiorim agradece pela oportunidade de expor seu trabalho e parabeniza o 

Canal Futura por todas as iniciativas educacionais, que oferecem subsídios de 

qualidade para a diversificação, complementação e enriquecimento das aulas. 

“Seria ótimo se outras séries do Canal fossem também disponibilizadas, em 

DVD, às nossas escolas, pois isso facilita muito o contato e o conhecimento do 

material”, sugere Bruna.

Daniela dos Reis Ferraz é bibliotecária do Centro Educacional Sesi de 

Botucatu (228), São Paulo, e conheceu o trabalho do Canal Futura através 

da escola: “Recebemos constantemente materiais do Futura, e tanto eu 

quanto os professores buscamos incorporá-los sempre às nossas atividades 

e práticas cotidianas. Com essa prática tornamos as Maletas Democracia e 
Saúde e o kit Consciente Coletivo, uma ferramenta a mais para a construção 

Primavera Árabe
Primavera Árabe é o nome 
dado à onda de protestos, 
revoltas e revoluções po-
pulares contra governos do 
mundo árabe que eclodiu em 
2011. A raiz dos protestos é o 
agravamento da situação dos 
países, provocado pela crise 
econômica e pela falta de de-
mocracia. A população sofre 
com as elevadas taxas de de-
semprego e o alto custo dos 
alimentos e pede melhores 
condições de vida.

Existem alguns episódios de 
programas do Futura à venda 
no varejo (Globo Ciência, Eco-
logia, Passagem Para... e Um 
Pé de Quê?). Também temos 
muitos conteúdos disponibili-
zados no YouTube, sem contar 
o Futuratec.
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do conhecimento, dinamizamos e enriquecemos nossas atividades e 

promovemos a sensibilização dos nossos alunos a temas específicos”, analisa.

O que mais chama a atenção dela na grade do Futura são “as práticas educativas 

que contribuem para a formação integral dos alunos, a preocupação 

educativa dos programas, diversidade de conteúdos e linguagem clara e rica, 

que contribuem para a instrução dos envolvidos de forma dinâmica, lúdica 

e prazerosa”. “Além disso, os programas podem ser baixados, o que faz com 

que criemos um bom acervo de pesquisa e estudos na Biblioteca”, afirma. 

Ela busca na grade temas relacionados ao seu trabalho cotidiano, como 

literatura, leitura, educação, novas tecnologias, meio ambiente e cultura: “O 

Livros Animados é um exemplo de programa que, além de despertar o gosto 

pela leitura, também permite que sejam criados momentos de aprendizagem à 

medida que reescrevemos ou adaptamos novas histórias com os alunos”, avalia. 

Daniela dos Reis Ferraz acredita que produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional, pois há uma certa carência de “bons” produtos 

audiovisuais: “Os produtos veiculados por emissoras comprometidas com a 

qualidade nos propiciam um enriquecimento no trabalho pedagógico, visto 

que os alunos de hoje são extremamente ligados ao visual, e ilustrar um 

conteúdo ou uma atividade acaba por tornar o momento mais interessante. 

Por serem programas de qualidade, essa ferramenta amplia o conhecimento 

e permite que os alunos criem sua própria concepção do tema através de 

um interlocutor. Explorar as diversas metodologias de trabalho e utilizar estes 

recursos nas práticas cotidianas significa permitir que os educadores deixem 

de ser considerados o foco da aula, passando a se tornar um mediador da 

informação, podendo discutir, acrescentar, despertar curiosidade e interesse. 

Se usado positivamente, o meio de comunicação é um instrumento de apoio 

eficaz e atraente”, analisa a bibliotecária. 

Daniela considera “o trabalho do Futura primoroso e reconhecido por diversos 

meios” e usa em suas atividades programas como Livros Animados, Teca na 
TV, Maleta Democracia, Maleta Saúde e kit Consciente Coletivo. Ela explica 

que procura sempre desenvolver com os alunos na Biblioteca atividades 

que sejam dinâmicas, criativas e interessantes, diversificando ao máximo os 

conteúdos e temas para que tudo seja transformado em conhecimento da 

melhor maneira possível. 
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Como os alunos do 4º ano estavam trabalhando temas relacionados 

ao meio ambiente, sua preservação e o papel do cidadão, a bibliotecária 

enxergou isso como possibilidade de introduzir o kit Consciente Coletivo 

nas atividades das turmas e sugeriu às professoras responsáveis, Rosemary 

Aparecida Correa Vieira e Celisa Innocenti Helene, que incluíssem o kit no 

conteúdo: “A proposta foi aceita devido à praticidade do programa, ao seu 

conteúdo abrangente e dinâmico e pela facilidade da comunicação imediata 

do educador com o aluno”. 

Daniela dos Reis explica que a escolha foi pessoal, mas todo o trabalho 

foi planejado com as professoras responsáveis pelas turmas do 4º ano do 

CE 228: “Digo que a escolha foi pessoal porque precisávamos encerrar as 

atividades do final do ano de 2011 com um trabalho que fosse marcante 

e que passasse uma mensagem a todos os membros da nossa escola. 

Depois de todo o estudo do kit, visita a uma exposição, debates, rodas de 

conversa e leitura de livros, criamos na Biblioteca uma enorme Árvore de 

Natal dos Sonhos – Consciente, onde os alunos das duas turmas (4º ano A 

e B) deixaram uma mensagem de Natal Consciente para os outros alunos, 

funcionários e professores da nossa unidade”.

Um dos objetivos dessa escolha foi complementar a matéria trabalhada em 

sala de aula com os alunos sobre meio ambiente, sua preservação, consumo 

consciente, reciclagem e o papel do cidadão. O outro objetivo foi passar 

uma mensagem de final de ano a todos os funcionários e alunos da escola: 

“Criamos então a Árvore de Natal dos Sonhos – Consciente, e os alunos 

deram asas à imaginação em suas mensagens, escrevendo e desenhando 

o que aprenderam com o kit Consciente Coletivo, e transmitiram as 

informações de maneira simples e lúdica, com dicas para se ter um futuro 

dos sonhos com um consumo consciente e preservando o meio ambiente”.

Foi feito um planejamento de todas as etapas da atividade. “Passamos o vídeo 

no Laboratório de Informática Educacional – LIE, agendamos os horários das 

turmas na Biblioteca, os dias que trabalhariam em sala com a professora, 

agendamos uma visita à exposição “Ser ou Não Ser Lixo?” e finalizamos com 

a confecção da Árvore de Natal – Consciente, que foi montada na Biblioteca 

no mês de dezembro”, conta a bibliotecária Daniela. Além dela, participaram 

das atividades as professoras Rosemary Aparecida Correa Vieira e Celisa 

Innocenti Helene e duas turmas do 4º ano, totalizando 64 alunos.

Árvore de Natal
A origem da árvore de Natal 
é mais antiga que o próprio 
nascimento de Jesus Cristo, 
ficando entre o segundo e o 
terceiro milênio A.C.. Naquela 
época, uma grande variedade 
de povos indo-europeus que 
estavam se expandindo pela 
Europa e Ásia consideravam 
as árvores uma expressão da 
energia de fertilidade da Mãe 
Natureza, por isso lhes ren-
diam culto. 
O carvalho foi, em muitos ca-
sos, considerado a rainha das 
árvores. No inverno, quando 
suas folhas caíam, os povos 
antigos costumavam colocar 
diferentes enfeites nele para 
atrair o espírito da natureza, 
que se pensava que havia fu-
gido. 
A árvore de Natal moderna 
surgiu na Alemanha e suas pri-
meiras referências datam do 
século 16. Foi a partir do sé-
culo 19 que a tradição chegou 
à Inglaterra, França, Estados 
Unidos, Porto Rico e depois, já 
no século 20, virou tradição na 
Espanha e na maioria da Amé-
rica Latina.
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Daniela dos Reis Ferraz relata: “Iniciamos a atividade na Biblioteca, 

perguntando aos alunos sobre seus sonhos para o futuro próximo. Houve um 

brainstorm de sonhos e desejos voltados para o consumo de bens materiais, 

mas como a ideia era envolver os alunos nas questões relacionadas ao 

consumo consciente e à sustentabilidade, fizemos a leitura da introdução 

proposta pelo kit e promovemos o diálogo com os alunos sobre os nossos 

hábitos diários, nossas práticas cotidianas de consumo e algumas ações que 

poderiam ser determinantes para um futuro mais sustentável. Utilizamos a 

sugestão do kit, Sonhos, desejos e a passagem do tempo, dividimos a turma 

de 32 alunos em duplas e estes conversaram sobre seus sonhos de consumo, 

aqueles que eram comuns à sua faixa etária, os que não eram e os sonhos 

que envolviam a sociedade como um todo. Os alunos já estavam ansiosos 

para o desenvolvimento do trabalho, e, quando anunciamos que o segundo 

passo seria a exibição dos episódios da série, todos, em ritmo acelerado, 

pegaram seus cadernos de anotações e foram assistir entusiasmados ao 

vídeo. Mesmo julgando todos os temas importantes e interligados, decidimos 

focar nosso trabalho em alguns episódios específicos: Sustentabilidade (1º 

Episódio), História das Coisas (3º Episódio), Resíduos (6º Episódio), Consumo 

e Felicidade (8º Episódio) e Protagonismo (9º Episódio). O resultado de tudo 

foi a construção da Árvore de Natal na Biblioteca do CE 228”.

A bibliotecária e as professoras também utilizaram o computador, para que 

os alunos pesquisassem os sites indicados no kit Consciente Coletivo, e 

visitaram uma exposição sobre lixo no Centro Cultural de Botucatu. O grupo 

foi preparado em sala de aula, onde o tema foi introduzido pela professora. 

Após tomar conhecimento do trabalho, que seria desenvolvido em parceria 

com a Biblioteca e o Canal Futura através do kit Consciente Coletivo, os 

alunos participaram de um brainstorm na Biblioteca, dando então a partida 

para o desenvolvimento do projeto.

Daniela Ferraz identifica os resultados dessa ação: “Os alunos passaram a 

se preocupar mais com o meio ambiente, refletiram sobre o seu papel na 

preservação do lugar onde vivem, o que podem fazer para melhorar o espaço 

à sua volta e juntos planejaram ações a serem desenvolvidas na escola. Tudo 

isso se dá devido à forma como tudo foi trabalhado, os vídeos, as rodas de 

conversa, de leitura, visita à exposição... Os alunos conseguiram absorver 

com muito mais clareza a temática estudada”.
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“Minha busca por programas oferecidos pelo Futura para complementar 

minhas atividades, agregar valores e torná-las mais dinâmicas e interessantes 

será crescente”, afirma Daniela, que sugere ao Canal que sejam oferecidos 

cursos, capacitações, oficinas ou palestras para os profissionais da educação, 

“visto que o material é muito rico mas pode não ser trabalhado de forma 

correta”. Ela aproveita para parabenizar o Futura e pedir que o Canal continue 

desenvolvendo este trabalho “tão importante para a educação do nosso país”.

Janaina Torres Ruiz é professora no Centro Educacional Sesi, em Mirandópolis 

(323), São Paulo, e conheceu o trabalho do Canal Futura assistindo à TV. 

Para ela, o que chama a atenção no Canal é o conteúdo da programação, 

que aborda temas atuais e direcionados a educar, esclarecendo e apontando 

soluções, além de propiciar o enriquecimento cultural. Ela acredita que 

produtos de TV podem ser usados para o trabalho educacional “porque 

a televisão faz parte da formação cultural no cotidiano de todos nós e o 

seu conteúdo é tomado como referência da realidade”. “Ela não deve 

substituir a escola e sim ser utilizada como parceira, tendo o educador como 

intermediário”, afirma.

Envolvida nos Projetos Maleta Saúde e kit Consciente Coletivo, Janaína 

Ruiz busca na grade temas como meio ambiente, saúde e cultura e usa nas 

suas ações os programas Globo Ciência, Globo Ecologia, Globo Educação, 

Afinando a Língua e Cine Conhecimento, principalmente, além da Maleta 

Saúde e do kit Consciente Coletivo.

A professora Janaína explica que a necessidade de desenvolvimento 

do Projeto A (Re) Descoberta de um Mundo Possível surgiu através da 

observação da inconsciência dos alunos em relação ao seu próprio 

ambiente e da preocupação em mudar esse paradigma com urgência, pois 

a sociedade em geral não percebe a premente necessidade de se voltar 

para a preservação ambiental. “A partir daí, de imediato, reconhecemos a 

necessidade da parceria com o Futura, que desenvolve temas que vêm ao 

encontro dos temas abordados no nosso projeto”, diz ela.

Os critérios de escolha dos programas foram discutidos pela equipe de 

professores da Educação de Jovens e Adultos junto com a coordenadora 

pedagógica. Os objetivos eram incentivar os alunos a se inteirarem da 

problemática ambiental; promover situações em que o aluno pudesse 

Professores
O dia do professor surgiu a par-
tir do decreto imperial, outor-
gado por D. Pedro I em de 15 
de outubro de 1827, que trata 
da primeira Lei Geral relativa 
ao Ensino Elementar. Este de-
creto veio a se tornar um mar-
co na educação imperial, de tal 
modo que passou a ser a prin-
cipal referência para os docen-
tes do primário e do ginásio 
nas províncias. A Lei tratou dos 
mais diversos assuntos como 
descentralização do ensino, 
remuneração dos professores 
e mestras, ensino mútuo, currí-
culo mínimo, admissão de pro-
fessores e escolas das meninas. 
A primeira contribuição da Lei 
de 15 de outubro de 1827 foi 
a de determinar, no seu artigo 
1º, que as Escolas de Primei-
ras Letras (hoje, ensino funda-
mental) deveriam ensinar, para 
os meninos, a leitura, a escrita, 
as quatro operações de cálcu-
lo e as noções mais gerais de 
geometria prática. As meninas 
estavam excluídas das no-
ções de geometria e deveriam 
aprender as prendas (costurar, 
bordar, cozinhar etc.) para a 
economia doméstica. 
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interagir com a comunidade local, exercitando os preceitos da Educação 

Ambiental Formal; gerar atitudes que levassem a mudanças duradouras e 

permanentes; e auxiliar o aluno a perceber suas atitudes e as dos outros, 

transformando-o em um multiplicador de ideias, modificando posturas e 

comportamentos individuais e coletivos.

A proposta do projeto foi apresentada aos alunos, elucidando os objetivos 

e o cronograma de atividades. Foram discutidos temas relacionados à 

sustentabilidade, aquecimento global, importância das áreas verdes e 

necessidade do uso correto da água, entre outros.

Além das exibições dos programas, as atividades incluíram palestras, oficinas 

de arte e laboratório de informática, envolvendo cerca de 250 pessoas da 

escola e a comunidade em geral. 

Segundo a professora, o trabalho como um todo modificou o paradigma dos 

alunos quanto ao tema abordado: a questão ambiental. Os exemplos levados 

pelos palestrantes e a abordagem dada ao assunto sensibilizaram muito os 

estudantes, tornando-os mais perceptivos e atentos a essas questões.

Ela conta que os alunos se empenharam muito para que o projeto se 

tornasse realidade: conseguiram diversos patrocínios para a confecção de 

banners, faixas e sacolas ecológicas; participaram com muito entusiasmo 

das palestras e oficinas de arte, além de mostrar grande interesse por todo 

o material trabalhado (Consciente Coletivo), preparando-se para realizar o 

trabalho com a comunidade, o que foi feito com muito empenho e alegria. 

“Eles se sentiram importantes e valorizados. Essas são as lembranças que 

guardamos desse trabalho tão importante, cada sorriso, cada palavra, cada 

gesto de satisfação dos nossos ‘aprendentes’”, diz a professora. 

Janaína Ruiz finaliza deixando um agradecimento: “Gostaríamos de 

agradecer pela oportunidade da parceria com o Futura, que enriqueceu e 

contribuiu muito com o nosso trabalho”.

Márcia Maria de Andrade Ribas é professora de Ciências da Natureza no Centro 

Educacional Sesi de Mogi Guaçu (176), em São Paulo, e conheceu o trabalho do 

Canal Futura através da apresentação do material pela equipe escolar.
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Ela acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional 

porque os recursos audiovisuais, quando bem utilizados, 

auxiliam no aprimoramento dos estudantes e apresentam 

uma postura ativa no processo ensino-aprendizagem.

Envolvida no Projeto Consciente Coletivo, ela diz que o que 

mais chama a atenção dela na grade do Futura é “a qualidade 

do material, vídeos ilustrados e os temas sensibilizadores que 

buscam o despertar, principalmente da nova geração”. Ela busca 

na programação os temas que refletem os problemas ambientais 

e usa nas suas ações o material do kit Consciente Coletivo. A 

escolha dos programas é feita com o objetivo de sensibilizar os 

estudantes quanto à questão de acúmulo de resíduos, para que 

reflitam sobre o que deixaremos para as gerações futuras. Toda 

a ação é planejada, pois, segundo a professora, “sistematizar 

ações e estratégias é fundamental ao êxito”. 

No final de 2011, o grupo de professores do Centro 

Educacional de Mogi Guaçu recebeu orientações da equipe 

gestora. O material foi explorado e depois foi elaborado um 

planejamento para o trabalho com os estudantes. Márcia 

Ribas considera bem explicativo o material sobre propostas 

para atividades que acompanha a programação e relata 

como o trabalho foi realizado: “No final de 2011, próximo à 

data comemorativa do Natal, ampliando a proposta sugerida 

“Resíduos e Saco de Ideias”, os estudantes criaram brinquedos 

e jogos confeccionados com materiais recicláveis, para 

presentear os amigos no “Amigo Secreto”. Vai-e-vem, pufe 

de garrafa pet, robô, jogo da velha e outros fizeram parte do 

rol criativo da turma, com resultados surpreendentes”. 

Em 2012, a professora promoveu com os estudantes 

a confecção de instrumentos musicais com materiais 

recicláveis, sugeridos no livro Movimento do Aprender e 

oficina Recicla Som (Educador musical – Wall Lima). Os 

alunos fizeram pandeiro e reco-reco de plástico e metal, 

chocalhos e outros instrumentos.

Jogo da Velha
Conhecido também como “Jogo do Galo”, e “Tic 
Tac Toe”, é um jogo bem simples e fácil de jogar. 
Seu nome teria se originado na Inglaterra, quan-
do nos finais de tarde mulheres se reuniriam para 
conversar e bordar. As mulheres idosas, por não te-
rem mais condições de bordar por terem as vistas 
fracas, jogavam este jogo simples, que passou a ser 
conhecido como o da “velha”.
Mas sua origem seria ainda mais antiga. Fala-se em 
tabuleiros escavados na rocha de templos do antigo 
Egito. Teriam sido feitos por escravos há 3.500 anos!

Reco-reco
Também conhecido como raspador, caracaxá ou 
querequexé, o reco reco é um instrumento de per-
cussão, feito de gomos de bambu ou madeira, no 
qual se fazem rasgos transversais. A raspagem de 
uma baqueta sobre os talhos produz o som.
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As atividades envolveram, além da professora e dos estudantes, a bibliotecária 

e os avós dos alunos, que participaram de uma pesquisa que embasou as 

análises comparativas de consumo entre as gerações, afixada depois no 

mural da escola.

Márcia Ribas identificou resultados dessas ações através de comentários e 

mudança de atitudes dos alunos, que passaram a levar uma garrafinha para 

beber água, evitando o uso desnecessário de copos descartáveis. Ela diz 

que eles também ficaram mais atentos ao ambiente que os rodeia, evitando 

deixar torneiras abertas e colocando os resíduos no lixo apropriado etc.

A professora considera que a programação do Futura chama atenção pela 

forma como é elaborada, utilizando temas importantes a serem desenvolvidos 

na formação do indivíduo, e sugere “a elaboração de projetos que dão destinos 

diferenciados ao que chamamos de lixo, que envolvam meio ambiente, arte e 

educação, com oficinas de instrumentos recicláveis, adereços e outros objetos”.

Lúcia Cristina Thieful Cruz Araújo é professora de História no Centro 

Educacional Sesi de Regente Feijó (368), Presidente Prudente, São Paulo. O 

trabalho do Canal Futura foi apresentado a ela pela coordenadora da escola 

como uma forma de diversificar, aprofundar e conhecer novas metodologias 

de trabalho em sala de aula. O que mais chama a atenção dela na grade 

é a qualidade do material, a diversificação dos temas e o aprofundamento 

da abordagem. Lúcia acredita que a educação contemporânea deve estar 

aberta a novas possibilidades de informações e os produtos da TV oferecem 

recursos diversificados, consistentes, numa linguagem acessível e atual.

Em virtude da área do conhecimento em que atua, ela busca na programação 

temas relacionados às questões políticas e sociais, procurando sensibilizar 

os alunos para a importância da participação política na construção de 

uma sociedade mais justa, desenvolvendo o senso crítico, a capacidade de 

argumentação e de ação diante da sociedade.

A professora Lúcia Cristina trabalha com frequência com os projetos 

relacionados ao material da Maleta Democracia, procurando inseri-lo 

no estudo das expectativas selecionadas para cada ano/série. Ela utiliza o 

material da Maleta para abordar as relações democráticas em diferentes 

Convidamos vocês a visitarem o 
portal do Globo Cidadania e co-
nhecerem mais os conteúdos do 
Globo Ecologia. Em 2012, traba-
lhamos muito próximos das te-
máticas da Rio+20 e muitos dos 
temas lembrados por vocês estão 
lá retratados. 
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sociedades, construindo e comparando o conceito de cidadania na 

Antiguidade e no mundo contemporâneo, inserindo documentários que 

informam sobre situações reais dentro e fora do Brasil e que denunciam os 

desequilíbrios sociais e econômicos vivenciados pela humanidade ao longo 

da história. Segundo ela, o material constituiu-se em importante subsídio 

para a construção do pensamento histórico e para o desenvolvimento da 

consciência de ação social que todo ser humano deve ter diante de uma 

sociedade que cada vez mais se fecha no individualismo.

O material, que é amplamente aproveitado, é escolhido mediante um 

planejamento prévio, levando em conta a expectativa de aprendizagem 

a ser trabalhada, a idade dos alunos, as características da classe e a forma 

como o material pode contribuir na construção do conhecimento. A escolha 

tem como objetivo diversificar os recursos oferecidos no processo ensino-

aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento do cidadão conforme 

a proposta da rede Sesi. A coordenação da escola sempre auxilia nos 

momentos de decisão pedagógica e acompanha o trabalho desenvolvido. 

“Após o contato com o material, fiz escolhas pessoais, selecionando os 

documentários de acordo com as habilidades, as competências e os 

conceitos que deveriam ser desenvolvidos”, explica a professora. 

A exibição foi feita em sala de aula, e o grupo foi preparado. “Embora o DVD 

escolhido fosse apropriado à idade/ano, sabemos que o documentário 

representa uma linguagem nova e diferente dos filmes que os alunos estão 

acostumados a assistir. Nesse sentido, eles foram orientados sobre o formato 

do material e suas especificidades. Para melhor aproveitar o documentário, 

elaborei um roteiro de abordagem, com aspectos que deveriam ser 

observados durante a apresentação”, explica a professora.

Ela conta que os alunos mostraram-se bastante curiosos com o conhecimento 

de uma outra realidade, procuraram ampliar seus conhecimentos em termos 

geográficos e de concepção de poder político, suscitando a participação 

efetiva da maioria dos envolvidos. Lúcia Cristina diz que a classe mostrou-

se bastante motivada com essa alternativa metodológica, que possibilitou a 

interação e despertou a curiosidade do grupo.

Para ela, a divulgação do material e de suas possibilidades de utilização é 

Antiguidade
Você sabia que a ciência que 
estuda as moedas e medalhas 
chama-se numismática? Nu-
mismata é aquele que se dedica 
à pesquisa ou à coleção dessas 
peças. 
Ele pesquisa vários fatores, 
como os aspectos técnicos, ti-
pos de metal e peso em que as 
peças foram cunhadas, o local 
e a época em que circularam e 
os aspectos estéticos que fazem 
delas verdadeiras obras de arte.
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bastante positiva, pois pode estimular o desenvolvimento de novos trabalhos 

e trocas de experiência.

Vanessa Martins de Atayde é professora no Centro Educacional Sesi de São 

Carlos (407), em São Paulo. Ela já conhecia o Canal Futura, mas foi na Escola 

que ampliou o conhecimento e teve o primeiro contato com as Maletas. O 

que chama a atenção dela no Canal é a abordagem dinâmica, que possibilita 

ao jovem identificar-se ao mesmo tempo em que se informa.

Vanessa Atayde diz que não apenas acredita no uso dos produtos de TV no 

trabalho educacional como também acha que eles devem ser empregados, 

pois favorecem sob muitos aspectos o estímulo ao interesse dos alunos, 

principalmente devido à sua forma de abordagem diferenciada. “Há que se 

analisar cada conteúdo a ser utilizado, assim como qualquer outro material 

didático”, ressalta. 

Ela busca na grade temas como sexualidade, drogas lícitas e ilícitas, saúde, 

ética e democracia, e usa em suas ações, entre outros, o Estação Saúde 

sobre obesidade. O programa foi escolhido porque seu conteúdo estava 

em consonância com o que pretendia trabalhar com os alunos, que já 

haviam recebido uma breve introdução sobre o tema. Ela considera que “o 

repórter faz uma abordagem descontraída e esclarecedora, a qual percebi 

ser conveniente à compreensão dos alunos sobre o tema. As descrições e 

explicações do vídeo são muito pertinentes e multidisciplinares”. O objetivo 

da professora era esclarecer os alunos sobre um tema que nem sempre 

é evidente e os afeta muito no cotidiano – a alimentação e a obesidade. 

Segundo a professora, isso deve ocorrer de modo sério, porém descontraído, 

e o vídeo ilustrou bem essa postura.

A escolha do vídeo foi planejada, como todas as demais escolhas de material 

didático na escola. “Ação educativa sem planejamento é o mesmo que 

pilotar avião/carro sem saber”, diz a professora. “A probabilidade de sua ação 

não ser bem-sucedida é muito grande. Você deve conhecer seu público para 

escolher seu material de modo a ter a percepção se este é capaz ou não de 

motivá-lo”, explica Vanessa Atayde. “O grupo foi preparado em discussões 

prévias. É rara a atividade em que o vídeo é o motivador inicial, apenas 

quando este é causador de sentimentos intensos, por exemplo.”
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As exibições aconteceram em salas de aulas e na sala de vídeo da escola, 

com a participação de 125 alunos de quatro turmas. Eles também realizaram 

pesquisas e análises de rótulos e propagandas. 

A professora Vanessa Atayde conta que os alunos demonstraram ter 

apreendido significativamente o conteúdo, e o tema será retomado e 

discutido de forma a propiciar a consolidação desse conhecimento.

Analuci Pereira Spínola, também trabalha no Centro Educacional Sesi 

(407), em São Carlos, São Paulo, como professora auxiliar. Atua com temas 

transversais, desenvolvendo projetos com temas como meio ambiente, 

educação e cultura. 

Segundo ela, a proposta pedagógica da Unidade Escolar já contemplava 

o trabalho com temas transversais e a abordagem do material do Canal 

Futura. Analuci conversou com a administradora escolar, coordenadoras 

pedagógicas e parceiros da escola e contou com a contribuição deles para 

a realização de ações utilizando o vídeo e a cartilha do kit Consciente 

Coletivo. O objetivo era desenvolver hábitos saudáveis, que não agridam 

o meio ambiente dentro e fora da escola; propor ações relacionadas às 

preocupações e questões ambientais de preservação e manutenção da vida; 

despertar valores; revitalizar espaços escolares; harmonizar o ambiente 

escolar (equilíbrio da biodiversidade) e conscientizar sobre o uso adequado 

dos recursos naturais. As atividades foram planejadas com os parceiros e uma 

consulta prévia do material de apoio para selecionar as etapas de aplicação. 

O grupo foi preparado por meio de roda de conversa para contextualizar as 

atividades propostas e conhecer seus conceitos em relação à preservação, 

manutenção e respeito à biodiversidade.

O vídeo do Consciente Coletivo foi exibido na Biblioteca e houve também 

um “Culto à Pessoa Humana” em homenagem aos jardineiros, que explicaram 

a importância dos cuidados com o meio ambiente.

Oito profissionais se envolveram diretamente na ação e cada um participou 

de uma etapa da execução. Indiretamente, outras pessoas se envolveram 

voluntariamente, e a professora Analuci percebeu que o exemplo atraiu 

interessados na preservação e manutenção do meio ambiente. “O livreto 

Saudáveis
Frase de Tom Jobim: “Nada me-
lhor para a saúde do que um 
amor correspondido”.
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Consciente Coletivo e o DVD foram fundamentais para embasar nossas 

atividades e propor ações conscientes, democráticas e cidadãs”, diz ela.

Analuci conta que a comunidade escolar, em geral, mudou a postura em 

relação ao uso consciente da água e à criação e preservação dos espaços 

verdes dentro da Escola: “A comunidade percebeu que práticas saudáveis 

repercutem bons resultados. A ação individual, somada às outras, totaliza 

a mudança dos espaços”. Ela relata que “durante as atividades ocorreram 

fatos engraçados e ímpares. Um fato interessante ocorreu a partir do plantio 

coletivo de mudas de flores no espaço externo. Todos os alunos plantaram e se 

envolveram de tal forma que começaram a acompanhar o desenvolvimento 

da muda que haviam plantado. Todos os dias monitoravam, cuidavam 

e até conversavam com as plantas. Alguns alunos escreveram cartas 

de agradecimento por terem participado do plantio, descrevendo como 

se sentiram importantes por contribuir. E um grupo de alunas do ensino 

fundamental (primeiros anos) compôs uma música e me entregou. Foi muito 

gratificante!”. “Devemos desenvolver ações solidárias desde tenra idade. 

Nós, como educadores, somos responsáveis e corresponsáveis por cultivar 

em nossas crianças o espírito cooperativo, democrático e participativo na 

construção da igualdade e no respeito aos recursos naturais indispensáveis 

à vida no Planeta Terra”, diz Analuci Spínola. 

Cartas
Uma das cartas mais famosas 
na história do Brasil é a carta 
testamento de Getúlio Vargas 
endereçada ao povo brasileiro, 
escrita por ele horas antes de 
seu suicídio, em 24 de agosto 
de 1954. Existem duas versões 
da carta de Getúlio Vargas: 
uma manuscrita, bastante con-
cisa, e outra mais longa, datilo-
grafada, que foi distribuída para 
a imprensa como a mensagem 
oficial do político ao povo bra-
sileiro.
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FIRJAN/SESI/SENAI
Endereço: Avenida Graça 
Aranha, 1 – Centro
 Rio de Janeiro – R
CEP: 20030-002
Telefone: 0800-0231-231
E-mail: 
Na internet: www.firjan.org.br
Focos de atuação: SESI – 
educação, saúde, alimentação, 
esporte e lazer, sociocultural; 
SENAI – educação profissional
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Maleta Democracia, 
Maleta Saúde, Brasileiro, qual 
o seu Jeitinho?, Juntos e 
misturados por um mundo 
sustentável  Nº de escolas 
SESI: 17 / SENAI: 28

Cláudia Gonçalves de Paula é pedagoga e Cíntia Ramos é professora do 

ensino fundamental do Centro de Atividades Manoel Coutinho de Carvalho, 

Escola Sesi de Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro. Cláudia já conhecia 

a programação do Canal Futura, mas aprofundou esse conhecimento 

através de algumas capacitações no Projeto Vivendo e Aprendendo. Cíntia já 

conhecia os programas ligados a educação e cultura. 

Cláudia e Cíntia acreditam que produtos de TV podem ser usados no 

trabalho educacional porque são de fácil acesso aos estudantes e exibem 

uma linguagem mais próxima a eles. “Não podemos deixar escapar 

uma ferramenta tão rica, que abre um mundo de possibilidades para a 

aprendizagem e para a formação da pessoa”, dizem.

A diversidade, a ampliação do universo humano e a pluralidade cultural 

como meio de formação e transformação chamam a atenção delas na 

programação do Canal. Elas explicam que usam os programas de acordo 

com os projetos de trabalho em andamento na escola: “Fazemos pesquisa 

no material vasto e diversificado do Futura, entre outros meios de mídia, para 

apoio ao trabalho e para agregar valor ao mesmo. Podemos, assim, utilizar 

vários dos programas do Canal Futura, de acordo com o tema do projeto 

da escola”. Cláudia e Cíntia buscam na grade temas como diversidade, 

pluralidade e entretenimento infantil, entre outros.

Elas contam que já usaram O Bom Jeitinho Brasileiro: “Estávamos em época 

de Copa do Mundo e queríamos abordar a temática ‘brasileiro’ e ‘patriotismo’ 

de forma crítica, oportunizando reflexões sobre o caráter do povo brasileiro. 

Nos noticiários, falavam da seleção brasileira e de nosso povo como país 

de samba, futebol, mulheres e corrupção. Será que essa imagem era a da 

maioria do povo brasileiro? A partir daí, pesquisamos, discutimos, refletimos 

e encontramos o programa O Bom Jeitinho Brasileiro, do Canal Futura”.

Toda a equipe pedagógica participou do planejamento dessa atividade, 

pesquisando nas mais diferentes mídias: “A cada início de projeto, nos 

reunimos, planejamos, pesquisamos e montamos um acervo para apoio 

pedagógico, nos preparando para o trabalho. Foi assim no Projeto Brasileiro, 

qual o seu Jeitinho?. Começamos com o vídeo da Propaganda do Governo 

Copa do Mundo
Na Copa do Mundo de 1938, re-
alizada na França, o jogador bra-
sileiro Leônidas marcou um gol 
descalço. O fato curioso ocorreu 
no jogo entre Brasil e Polônia, 
vencida por nossa seleção por 
6 a 5.
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Federal sobre o bom exemplo e com a propaganda da 

Pepsi sobre a Copa do Mundo. Ambos os comerciais 

mostravam exemplos. O primeiro, bons exemplos, e o 

segundo, exemplos de falta de ética e de um ‘jeitinho’, uma 

esperteza, para ganhar um jogo. Fizemos as comparações 

e mandamos uma pesquisa para ser feita em casa sobre o 

‘jeitinho brasileiro’ de resolver as coisas. A partir de então, 

começamos a pesquisar sobre os brasileiros que fazem 

a diferença. Assistimos ao programa O Bom Jeitinho 

Brasileiro sobre o homem das tampinhas e discutimos 

como suas ações faziam a diferença”, contam as professoras.

Elas também usaram a internet, painéis de fotos, músicas, 

rodas de conversa, pesquisas e entrevistas com os 

responsáveis, entre outros. As atividades envolveram 

algumas turmas da Escola Sesi de Barra do Piraí.

Cláudia Gonçalves e Cíntia Ramos dizem que os alunos 

se interessaram pela ética, pelo comportamento coletivo 

e suas responsabilidades sociais. Descobriram o “bom” 

jeitinho brasileiro que é característica da maioria do povo e 

perceberam que essas ações precisam ser compartilhadas: 

“Precisávamos desmistificar este estereótipo de ‘jeitinho’ 

de malandragem e corrupção. Houve mudança de 

comportamento e, através do relato dos pais, ficamos muito 

impressionados. Participamos do concurso ‘Construindo a 

Nação’ com este projeto e ganhamos o primeiro lugar”.

Sérgio Alexandre Fragoso é professor de biologia da Escola 

Sesi de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e acompanha o 

trabalho do Canal Futura há muito tempo, sempre à procura 

de boas fontes de conhecimento para ministrar suas 

aulas. Ele acredita no uso de produtos de TV no trabalho 

educacional por achar que a TV exerce um encantamento 

sobre os jovens: “Sabemos que, quanto mais sentido uma 

atividade ou ação tiver para o aluno, maiores são as chances 
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de um aprendizado real”. O que mais chama atenção dele 

na programação do Futura é a dinâmica, a quantidade 

e a qualidade das informações passadas nos programas 

acessíveis e de grande aplicabilidade.

Sérgio Alexandre Fragoso busca na grade temas como meio 

ambiente, sustentabilidade e afins e afirma que assiste a 

vários programas e usa de tudo um pouco para ilustrar suas 

aulas. Ele cita como exemplo o Globo Ecologia, já tendo 

usado dois DVDs do programa em um projeto desenvolvido 

pela escola que abordava sustentabilidade e consumo 

consciente. Os programas foram usados para complementar 

as demais atividades pensadas para dar corpo ao trabalho 

pedagógico. A escolha foi feita em reuniões com os 

professores para definir a temática do trabalho e as etapas em 

que ele seria desenvolvido. O grupo foi preparado através da 

construção coletiva de roteiros e atividades pedagógicas. A 

equipe pedagógica e a comunidade escolar participaram da 

atividade, que também incluiu internet, aula e um passeio.

Segundo Sérgio, a partir dessa ação os alunos desenvolveram 

maior preocupação com as questões ambientais e outras 

situações do próprio cotidiano escolar.

Corpo
O corpo humano é formado por 70% de água, que 
corresponde à metade do nosso peso. No orga-
nismo, a água transporta alimentos, resíduos e sais 
minerais; lubrifica tecidos e articulações; conduz 
glicose e oxigênio para o interior das células; e re-
gula a temperatura. 
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O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e de Proteção do Trabalhador Adolescente – Fepeti 

foi instalado no Estado do Rio de Janeiro em 2003, com o 

objetivo de garantir os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, com ênfase na prevenção e na erradicação do 

trabalho infantil e na proteção ao adolescente trabalhador.

Danielle Scotellaro, da Coordenação do Grupo de 

Trabalho de Enfrentamento à Exploração Sexual, e Joaquim 

Travasso Leite, vice-coordenador geral do Fepeti/RJ, 

conheceram o trabalho do Futura em 2009, quando o Canal 

começou a participar das assembleias mensais e passou a 

integrar o Fórum, participando do grupo de trabalho que 

discute a questão do abuso e da exploração sexual de 

crianças e adolescentes. O que mais chamou a atenção 

deles na grade foi o aspecto pedagógico dos programas e 

sua metodologia. Eles acreditam que produtos de TV podem 

ser usados para o trabalho educacional porque são uma 

ferramenta de fácil assimilação e que atinge vários públicos. 

A equipe do Fepeti/RJ busca na grade programas relacionados 

à temática da criança e do adolescente, e usa em suas ações 

alguns vídeos da série Que Exploração É Essa?.

Danielle explica a escolha da série: “Ao pensar a metodologia 

que devia ser utilizada para a abordagem do tema abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes, concluímos 

que precisávamos dispor de recursos específicos para que o 

tema fosse apresentado de forma delicada, porém natural, 

tendo em vista o receio que boa parte das pessoas ainda 

possui em tratar o assunto. Assim, a escolha pelos vídeos 

da série Que Exploração É Essa? foi ideal para a abordagem 

que queríamos trazer às nossas atividades, pois tratam do 

tema de forma lúdica, proporcionando leveza à abordagem 

do assunto. Além disso, os recursos de mídia utilizados nos 

vídeos se mostraram ideais para atrair a atenção do público, 

em especial dos adolescentes”.

Fórum Estadual de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho 
Infantil e de Proteção ao 
Trabalhador Adolescente  
do Rio de Janeiro – Fepeti/RJ 
Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 251 – 13º 
andar – Sala 1311 – Centro – Rio de Janeiro/RJ
Telefones: (21) 2220-2020 / (21) 2533-2735
E-mail: dani.scotellaro@gmail.com; 
joaquim.leite@mte.gov.br; jtleite@uol.com.br
Focos de atuação: espaço de articulação, 
mobilização e sensibilização da sociedade 
brasileira na luta pela prevenção e erradicação 
do trabalho infantil e proteção ao trabalhador 
adolescente 
Projeto desenvolvido com o Futura: Grupo de 
Trabalho sobre Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
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A metodologia das atividades e a escolha dos programas são discutidas e 

decididas em conjunto pelos integrantes do Grupo de Trabalho contra 

o Abuso e a Exploração Sexual, que conta com a participação de um 

representante do Canal Futura, que, além de fornecer os programas, sugere 

metodologias e abordagens para tornar a apreensão da informação atrativa 

ao público.

Os programas são usados para proporcionar uma abordagem que facilite 

a compreensão do tema, mas que, ao mesmo tempo, torne interessante a 

atividade. “Não tivemos nenhuma dificuldade em aprovar, durante nossas 

reuniões, a utilização dos vídeos do Canal Futura nas nossas atividades. 

Houve unanimidade de votos. Entendemos que o recurso audiovisual seria 

adequado e concordamos que os vídeos da série Que Exploração É Essa? 

seriam a melhor metodologia para atingir nossos objetivos”, diz Danielle 

Scotellaro.

Os programas da série foram utilizados no Projeto Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes: EU COMBATO! Multiplique esta ideia, idealizado e 

executado pelo Fepeti/RJ com o objetivo de sensibilizar, mobilizar e capacitar 

profissionais e estudantes das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, 

a fim de fomentar a comunidade escolar a envolver-se no enfrentamento da 

violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Além da exibição, as atividades contam com dinâmicas de grupo que 

facilitam o entrosamento dos participantes e estimulam a reflexão, além de 

jogos lúdicos a respeito do tema e apresentação de conteúdo teórico através 

da projeção de slides.

Até o momento, foram realizadas duas atividades com o uso dos vídeos 

da série Que Exploração É Essa?. Uma delas contou com a presença de 

cerca de oitenta participantes, entre coordenadores regionais, professores, 

coordenadores pedagógicos, alunos e os integrantes do Fepeti/RJ. A outra 

Votos
No Brasil, o movimento organi-
zado em defesa do voto femini-
no surgiu em 1922, quando foi 
fundada a Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino, no Rio 
de Janeiro. Em 1928, o Estado do 
Rio Grande do Norte passou a 
permitir o voto e a candidatura 
de mulheres. Anos mais tarde, 
em 1931, foi criada a Cruzada Fe-
minista Brasileira, engrossando 
as reivindicações pela partici-
pação das mulheres no proces-
so político nacional. Em 1932, o 
governo federal estabeleceu as 
novas regras eleitorais, e pela 
primeira vez as mulheres pode-
riam votar e candidatar-se.
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teve a presença de cerca de quarenta pessoas, sendo trinta adolescentes de 

uma escola pública estadual e integrantes do Fórum. 

Danielle Scotellaro e Joaquim Travasso afirmam que os resultados ainda 

estão sendo avaliados, porém já é possível afirmar que as ferramentas 

utilizadas foram bastante úteis para a discussão do tema proposto e a 

repercussão entre os parceiros foi a melhor possível: “Como utilizamos 

recursos e atividades lúdicas ao tratar do assunto, conseguimos alcançar 

um nível de naturalidade que sempre faz com que as pessoas envolvidas 

se sintam à vontade para tirar dúvidas, fazer críticas e tecer comentários 

diversos. No entanto, o que tem nos chamado a atenção é o engajamento 

dos adolescentes, que têm aceitado o desafio de juntar esforços para 

enfrentar esse tipo de violência contra crianças e adolescentes. Além 

disso, a participação dos adolescentes tem sido tão relevante que não é 

raro ouvirmos depoimentos deles, que se sentem confortáveis para fazer 

denúncias de práticas que representam situação de violência para si próprios 

ou para pessoas que conheçam”. 

A equipe do Fepeti diz que está muito satisfeita com o conteúdo da 

programação e com a disponibilidade do Canal Futura em ceder o material para 

utilização nas atividades, e aproveita para deixar uma sugestão: “Adoraríamos 

poder utilizar outros vídeos que tratam de assuntos inerentes às atividades que 

realizamos, como vídeos de abordagem lúdica sobre abuso sexual de crianças 

e adolescentes e trabalho infantil”. 

Eles também parabenizam o Canal Futura pela iniciativa de abordar em 

sua programação temas variados, de forma didática e com uma linguagem 

simples, de modo a permitir que possam ser replicados em outros ambientes, 

sem perda de sua compreensão. E agradecem pelas contribuições relevantes 

que o Canal tem prestado durante sua participação no fórum, colocando-se, 

de forma irrestrita, à disposição para compor essa rede de atuação contra o 

trabalho infantil e a violência sexual de crianças e adolescentes.

Cara equipe  do Fepeti, fique sem-
pre atenta aos novos conteúdos 
postados no Futuratec!
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O Grupo Cultural Afro-Reggae é uma das organizações não 

governamentais mais conhecidas do Brasil. Criado em 1993, 

o Afro-Reggae busca promover a inclusão e a justiça social, 

utilizando como ferramentas a arte, a cultura afro-brasileira 

e a educação.

Num dos espaços do Afro-Reggae, o Centro Cultural Waly 

Salomão, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio de Janeiro, 

funciona a Sala Futura, resultado da parceria entre a ONG e 

o Canal. Aberta a todos, sem restrição de idade, a Sala Futura 

procura levar à população da comunidade e dos bairros 

vizinhos um conteúdo educativo, através de Videoteca, 

CDteca e Biblioteca. A Maleta Saúde, A Cor da Cultura e 

Consciente Coletivo levam à população informações que 

podem contribuir para melhorar a vida das pessoas. 

Um exemplo prático é a Maleta Saúde. Duas vezes por 

semana, o Posto de Saúde, que fica a alguns metros da 

Sala, realiza atividades envolvendo diversos públicos, que 

assistem aos programas, debatem e socializam experiências, 

sempre com um lanche saudável no final.

Laila Gomes da Fonseca, que hoje é monitora da Sala Futura 

de Vigário Geral, conheceu o trabalho do Canal através de 

uma amiga que trabalhava numa Sala Futura. Ela acredita 

que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional porque tendem a ter uma dinâmica objetiva e 

são visualmente mais fáceis e interativos.

O que chamou a atenção dela na grade do Futura foi a 

dinâmica dos programas, a forma como abordam os 

temas e como a programação tem momentos para todos 

os tipos de gosto. 

Grupo Cultural AfroReggae
Sala Futura
Endereço: Rua Santo Antônio, 11
Vigário Geral Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 3448-0821
E-mail: laila.salafutura@gmail.com
Na internet: www.afroreggae.org
Focos de atuação: arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Maleta Saúde
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Ela busca programas sobre higiene e comportamento e usa, 

entre outros, Teca na TV, Consciente coletivo e A Cor da 

Cultura. Todas as escolhas são pessoais e planejadas, e o 

que determina cada uma delas é a necessidade de abordar 

os temas de uma forma diferente e menos “constrangedora”. 

Além de exibir os vídeos, ela também usa livros e materiais 

para colorir. O Canal Futura ajuda apresentando material e 

dando dicas sobre como conduzir uma atividade.

A quantidade de pessoas presente às exibições é variável, 

mas Laila Gomes identifica resultados: “Isso torna o trabalho 

gratificante, saber que aquele momento, aquela conversa 

mudou ou ajudou alguém”. Ela não esquece situações que 

vivenciou: “São muitas, mas um fato que marcou minha 

vida foi quando o Futura veio fazer uma gravação aqui e 

entrevistaram a Ana Cristina, uma menina que precisa de 

um cuidado e um carinho especial, por não ter esse tipo 

de afeto em família. Ela sempre participa de atividades aqui 

na Sala e perguntaram a ela o que pretendia ser quando 

crescer. Ela virou para onde eu estava e disse: ‘Eu quero ser 

igual a minha tia Laila, ela é meu exemplo!’. Foi difícil conter 

a emoção, esse momento foi incrível e é uma história, pra 

mim, especial de contar”.

Laila Gomes da Fonseca sente falta na programação da 

TV Futura de conteúdo específico para crianças menores 

de sete anos. Ela aproveita para deixar um recado: “Na 

verdade, um agradecimento. Eu sou muito grata em 

poder fazer parte desse projeto, poder levar conteúdo 

para a vida das pessoas. Poder acrescentar conhecimento 

é algo extraordinário. Eu me sinto fazendo parte de 

algo maior, algo que vai além da compreensão, e isso é 

possível graças ao Futura”.

O Teca na TV, por exemplo, é um produto totalmen-
te voltado para crianças de cinco a sete anos e está 
no ar diariamente. Esse ano estreou o Teca em Ani-
mação, um importante passo na atualização desse 
formato tão querido das crianças! 
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Marcos Magalhães de Souza é consultor ambiental de alguns 

setores de divulgação científica e empresas e atua junto 

com Thaís Magalhães na promoção de mostras científicas e 

exposições através do Grupo Nossa Casa Terra, de Barroso, 

Minas Gerais.

Eles usam o material da TV Futura para ilustrar e colaborar 

para um melhor entendimento por parte do público que 

visita as Mostras. É um público diversificado, que inclui 

estudantes de instituições públicas e particulares, com 

idades entre cinco e dezessete anos.

Thaís Magalhães conheceu o trabalho do Futura graças ao 

destaque dado pela mídia.

O que mais chama a atenção dela na grade do Canal é a 

inserção de ludicidade no contexto educacional. “Sem esse 

apelo não conseguiríamos ter bons resultados com faixas 

etárias tão dependentes do universo lúdico”, diz ela, que 

recomenda os recursos da Futura a todos os educadores 

interessados em prestar um trabalho de qualidade: “O Canal 

tem como sua característica principal a clareza, objetividade, 

conteúdo e ludicidade”.

Thaís Magalhães acredita que produtos de TV podem ser 

usados no trabalho educacional porque a TV é apelativa no 

sentido de que está aberta ao público em geral e permite 

avaliações de diferentes sentidos e ângulos. “Quando eu a 

uso como ferramenta de ensino eu transformo seu conteúdo 

de material de mídia para educacional como matéria 

bruta. Ao olhar do aluno, a transformação dessa matéria 

bruta em material específico sob diferentes abordagens na 

multidisciplinaridade acaba se tornando uma brincadeira 

gostosa de realizar e que acaba viciando, caso seja feita de 

maneira correta e elaborada”, explica.

Grupo Nossa Casa Terra
Endereço: Praça Sant’Ana, 174 – Centro 
Barroso/MG – CEP: 36212-000 e Rua Ver. José 
Orlando de Melo, 99 – Irmãos Pinto Barroso/MG 
CEP: 36212-000
Telefone: (32) 9812-8044 / 9917-2550
E-mail: nossacasaterra@uol.com.br
Usuários Futuratec: Thaís Magalhães e Marcos 
Magalhães de Souza
Foco de atuação: meio ambiente, educação 
infantil, literatura infantil
Profissão: consultoria ambiental, psicologia, 
entomólogo-zoólogo-ecólogo
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Ela busca na grade temas como meio ambiente e problemas sociais, e usa em 

suas ações vários programas, entre eles o Um Pé de Quê?, Globo Ciência, 

Globo Ecologia e Cine Conhecimento.

A escolha é de acordo com a adequação ao tema proposto e é decidida 

em equipe, com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado na Mostra 

Científica através do vídeo.

A exibição ocorre em uma área reservada durante as Mostras e utiliza som 

ambiente característico, fotografias e imagens adaptadas ao conteúdo, 

artesanato e arte, local ou não, mas que envolva o tema abordado, 

banners e outros.

Artesanato
A história do artesanato se 
confunde com a própria his-
tória do homem, pois a ne-
cessidade de produzir utili-
tários para uso cotidiano ou 
adornos fez com que brotasse 
a expressão de criativa e pro-
dutiva como forma de traba-
lho. No Brasil, podemos dizer 
que os índios foram os mais 
antigos artesãos. Eles utiliza-
vam a arte da pintura, usando 
pigmentos naturais. Desen-
volveram a cestaria e a cerâ-
mica, a arte plumária como 
os cocares, as tangas e outras 
peças de vestuário feitos com 
penas e plumas de aves.
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Thaís Magalhães afirma que os resultados são satisfatórios quando se entende 

que cada pessoa “aprende”, absorve o conteúdo apresentado de diferentes 

formas. “Alguns conseguem guardar a apresentação nos detalhes visuais, 

outros nos auditivos, outros nos manuais, e assim, quando fornecemos 

diferentes caminhos para este aprendizado, estamos aproveitando a 

oportunidade de conseguir melhores resultados”, diz ela.

Thaís conta que numa das mostras cientificas, realizada no Museu Regional 

de São João Del Rei/MG, os vídeos ficaram rodando ininterruptamente para 

que os visitantes pudessem assistir sem que fosse preciso esperar juntar um 

número mínimo de pessoas. Segundo ela, um senhor se sentou após visitar 

toda a mostra e ficou ali por longo período, talvez durante umas três ou 

quatro exibições repetidas do mesmo filme, sem notar que era uma reprise. 

“Só pudemos notar isso e avisá-lo gentilmente que o filme havia terminado 

depois da terceira ou quarta reprise. Ele me respondeu: ‘Minha filha, coisa 

boa e bons conselhos a gente não cansa de assistir. Eu tenho que gravar isso 

na minha mente’. E foi assim que eu recebi meu primeiro e último ‘esculacho’ 

ao proporcionar a finalização do conhecimento a um senhor muito mais 

experiente que eu, com toda certeza!!”, diz ela.

Thaís Magalhães sente falta na programação da inserção de elementos 

“ganchos” que fazem com que os vídeos possam ser usados em uma cadeia do 

conhecimento, uma espécie de corrente do saber em que a multidisciplinaridade 

transcorre de um local a outro, focando num tema e ao mesmo tempo dando 

espaço para que ele seja falado em outro mais específico.

Ela diz que também gostaria de sugerir a inserção de novos colaboradores e 

novas instituições de pesquisa, sejam elas do campo científico ou do social, 

que pudessem colaborar para um aprendizado local servido de elementos 

socioculturais adaptados ao saber local. “O Canal Futura está de parabéns 

por participar do processo de desenvolvimento educacional, científico e 

cultural do nosso país de uma maneira tão aberta e ao mesmo tão focada 

nas deficiências do nosso saber”, finaliza. 

Sobre os ganchos sugeridos, 
sempre preferimos que esses 
sejam gerados pela navegação 
dos próprios usuários, a partir 
de suas próprias necessidades. 
Muito embora os PDFs edu-
cativos do Futura cumpram 
em certa medida essa sua su-
gestão. Sobre inserção de no-
vos colaboradores, pode nos 
mandar materiais para avalia-
ção diretamente para a área 
de mobilização e articulação. 
Agradecemos desde já! 
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O Instituto Ambiente em Movimento – IAM, é uma organização paranaense 
criada em 2009 por jovens universitários para promover a educação 
socioambiental. Um ano depois, um dos integrantes do Instituto, Lucas 
Sielski, foi premiado pelo programa Climate Generation 2010 do Conselho 
Britânico. Com o apoio do prêmio, foi realizado o primeiro projeto em 
âmbito nacional, o Projeto Robin Hood, que atingiu na época mais de 6 mil 
crianças, jovens e adultos, em cinco estados brasileiros, durante seis meses.

O projeto atraiu o interesse de diversas instituições, que pleitearam sua 
ampliação em nível internacional. Através de campanhas de doações e 
atividades de levantamento de recursos, os educadores Jay van Amstel e 
Lucas Sielski levaram o Projeto Robin Hood a Uganda, África do Sul, Índia, 
Paquistão e Tailândia, fundando núcleos autossuficientes que promovem 
educação socioambiental em suas comunidades. Hoje, o IAM está 
estruturando esta rede de multiplicadores, produzindo materiais didáticos 
de apoio, oferecendo suporte contínuo e constante monitoramento do 
projeto. O instituto também auxilia escolas na captação de recursos para 
seus projetos locais.

O Canal Futura é parceiro do Instituto Ambiente em Movimento, que usa em 
suas ações o kit Akatu – Consciente Coletivo. 

O educador Jay Marinus van Amstel conta que conheceu o trabalho do Futura 
através do Almanaque das Redes Sociais. Ele acredita que os produtos de TV 
podem ser usados no trabalho educacional desde que haja uma preparação: “O 
educador pode utilizar qualquer material televisivo para exemplificar o tópico 
tratado, e no caso de materiais de cunho educativo são ainda mais eficazes”. 

O que chama a atenção dele na grade do Futura são os programas que 
valorizam a cultura brasileira. 

A escolha do kit Akatu – Consciente Coletivo foi discutida com toda a equipe 
de educadores, que viu no material uma sinergia com a linha de trabalho do 
IAM. O kit Akatu foi usado para exemplificar o conteúdo abordado nos cursos 
de Inovação em Educação Ambiental e foi exibido para setenta professores de 
Uganda e Índia. “O material foi traduzido e explicado antes da exibição. Todos 
ficaram muito bem impressionados com a qualidade”, conta Jay van Amstel.

Jay diz que sente falta na grade de programação do Futura de um programa 
que trate de meio ambiente em um formato novo para jovens. Ele aproveita 
para agradecer pelos posts no blog do Futura a respeito do Projeto Robin Hood.  

Instituto Ambiente 
em Movimento
Endereço: Rua Castro, 178 
Emboguaçu – Paranaguá/PR 
CEP: 83209-030
Telefone: (41) 3242-0655
E-mail: iamnet@iam.net.br
Na internet: www.iam.net.br
http://www.facebook.com/
AmbienteemMovimento.
EnvironmentinMovement
Foco de atuação: educação 
ambiental
Projeto desenvolvido com o 
Futura: Kit Akatu (Consciente 
Coletivo)

Sugerimos que reveja o Globo 
Ecologia, temporada de 2012. 
Com apresentação de Max Fer-
condini, os conteúdos estão 
sendo pensados justamente para 
chegar mais perto do público 
dessa faixa etária. Esperamos que 
você goste! 
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Norma Junqueira é professora de Sociologia no Instituto de 

Educação Thiago Costa, em Vassouras, no Estado do Rio de 

Janeiro, e conheceu o trabalho do Canal Futura assistindo 

à TV e pelo site. Ela diz que acredita muito no uso de 

produtos de TV no trabalho educacional, pois a TV faz parte 

do cotidiano das pessoas: “Como professora de Sociologia, 

principalmente, não posso deixar de valorizar o contexto 

social do aluno, trabalhando em cima da realidade dele”.

Os programas educativos e os jornais de 12h e Sala de 

Notícias são o que mais chamam a atenção de Norma na 

grade do Futura. Ela busca temas relacionados à disciplina 

Sociologia – a vida cotidiana do sujeito, e escolhe os 

programas procurando se aproximar ao máximo das 

discussões do cotidiano sem se afastar do currículo mínimo 

da escola (ensino médio).

A professora baixa os programas e usa vários em suas 

atividades: Afinando a Língua, Caminhos da Energia, 

Cine Conhecimento, Conexão Futura, Dinheiro no Bolso, 

Entre Fronteiras, Globo Ciência, Globo Ecologia, Globo 

Educação, Jornal Futura, Mundo da Leitura, Nota 10 

– Enem, Sagrado, Sala de Notícias, Sala de Notícias em 

Debate e Umas Palavras.

Norma Junqueira afirma que gostaria que os DVDs fossem 

colocados à venda, pois agora ela só pode usar onde tem 

internet. Ela também sugere mais programas com temas 

relacionados à Sociologia, principalmente porque é uma 

disciplina nova nas escolas e há muita dificuldade para se 

preparar aulas interessantes. “Aulas de Sociologia em ‘cuspe e 

giz’ os alunos não se interessam”, afirma a professora.

Instituto de Educação Thiago 
Costa
Endereço: Estrada da Caieira – Ilha do Bondinho 
– Barão de Juparanã/RJ – CEP: 27640-000
Telefone: (24) 2471-5399 / (24) 2471-5933
E-mail: normajunq@gmail.com
Usuária Futuratec: Norma Junqueira
Foco de atuação: educação
Profissão: professora

A série Ética, disponível no Futuratec, atende a 
muitos de seus pedidos! 
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O Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo é uma pequena 

empresa do Mato Grosso do Sul que realiza serviços socioambientais para a 

construção de territórios e comunidades sustentáveis. A empresa atua nos 

diversos biomas brasileiros, em especial nas regiões de Cerrado, Pantanal e 

Mata Atlântica.

Simone Mamede, sócia-diretora do Instituto, conheceu o trabalho do Canal 

Futura através de amigos que atuam na área de meio ambiente na Fundação 

Roberto Marinho. A responsabilidade socioambiental e a contribuição para a 

consolidação de políticas públicas e incentivo a uma visão crítica e humana 

chamaram a atenção dela na grade do Canal Futura, e o Instituto acabou 

desenvolvendo uma parceria no Projeto Consciente Coletivo. 

Simone acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional por 

considerar a televisão um instrumento de comunicação e educomunicação 

viável e de interação com as comunidades. Ela busca na grade temas 

ambientais e socioambientais, e usa nas ações do Instituto programas como 

Ecos do Brasil, Consciente Coletivo, Cidades e Soluções, Globo Ecologia 

e Pegada Ecológica. 

O Ecos do Brasil e o Consciente Coletivo foram escolhidos “por 

representarem a realidade histórica ambiental do Brasil de forma séria, 

responsável e principalmente verdadeira”. O objetivo da escolha, feita por 

Simone e mais um integrante da equipe do Instituto, era apresentar os 

mais diversos acontecimentos históricos relacionados a biodiversidade, 

conservação ambiental, impactos ambientais, problemas e possíveis soluções 

para um grupo de pessoas do Mato Grosso do Sul, que faria um percurso de 

400km, de bicicleta, até o Rio de Janeiro, para participar da Cúpula dos Povos 

na Rio+20. Buscando sensibilizar os participantes a respeito das questões 

ambientais em seu cotidiano, a exibição foi realizada numa van durante o 

percurso de Campo Grande/MS a Conselheiro Lafaiete/MG, onde começaria 

o trajeto de bike até o Rio de Janeiro.

Instituto Mamede de 
Pesquisa Ambiental 
e Ecoturismo 
Endereço: Rua Austrália, 100 
– Jardim Batistão – Campo 
Grande/MS – CEP: 79094-210
Telefone: (67) 3045-5968
E-mail: 
institutomamede@gmail.com
Na internet: www.
institutomamede.blogspot.com
Focos de atuação: educação 
ambiental, meio ambiente e 
pesquisa
Projeto desenvolvido com 
o Futura: Consciente Coletivo
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Doze pessoas participaram dessa ação. Em cada cidade que passavam, os 

participantes levavam o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis, oficinas de capoeira e meio ambiente, oficinas de origami e 

stencil, além de realizarem junto com a comunidade o plantio de mudas 

nativas. Simone Mamede considera que o Canal Futura teve sua contribuição 

nesta história através dos vídeos Ecos do Brasil e Consciente Coletivo, que 

estiveram com eles nessa jornada. 

No caso do Consciente Coletivo, a equipe do Instituto Mamede contou 

com a ajuda da mobilizadora Vanessa Pipinis, que promoveu, em 2011, uma 

oficina para familiarizar os educadores e profissionais com a série e provocar 

um novo olhar para o modo de vida no ambiente onde vivemos.

Como resultados dessa ação, Simone Mamede considera que houve um 

enriquecimento no conhecimento histórico ambiental de vários momentos 

do País. Ela destaca também um maior ativismo dos participantes em defesa 

das questões socioambientais: “Chegar no Rio de Janeiro num meio de 

transporte não poluente como a bicicleta para participar da Rio+20 e Cúpula 

dos Povos foi uma forma de mostrar que um outro mundo é possível, um 

mundo mais justo, humano e sustentável para as atuais e futuras gerações”.

A diretora do Instituto Mamede sente falta na grade de algum programa 

falando sobre mobilidade sustentável e de uma abordagem mais profunda 

sobre bicicletas como meio de transporte alternativo. Simone Mamede deixa 

uma mensagem para o Canal Futura: “Sigamos nossos caminhos e sonhos em 

defesa das questões socioambientais, lutemos por um mundo mais digno, justo 

e realmente sustentável. Como diria Che Guevara, ‘lutam melhor os que têm 

belos sonhos’”.

Origami
Segundo alguns estudiosos, a 
origem do Origami é tão antiga 
quanto a origem do papel.
O papel surgiu na China, em 105 
a.C., para substituir a seda que 
era usada para escrever. T´Sai 
Lun (administrador do palácio 
do imperador chinês) foi o res-
ponsável por essa descoberta: 
ele misturou panos, redes de 
pesca e cascas de árvores. No 
império chinês, essa técnica vi-
rou segredo e foi guardada por 
muito tempo. Somente no sécu-
lo VI ela chegou ao Japão, por 
intermédio dos monges budistas 
chineses, mas só a nobreza tinha 
acesso, pois era considerado um 
artigo de luxo, usado em moldes 
de quimonos e em festas religio-
sas (Shino). Entre 1338 e 1576, o 
papel se tornou mais acessível, e 
os adornos usados distinguiam 
as classes sociais. As figuras cria-
das eram passadas, oralmente, 
de mãe para filha, e somente as 
dobraduras mais simples eram 
trabalhadas. A palavra japonesa 
Origami é composta por dois 
caracteres. O primeiro, ori, deriva 
do desenho de uma mão e sig-
nifica dobrar. O segundo, kami, 
deriva do desenho de seda e sig-
nifica papel.

Esse tema tem sido ampla-
mente discutido no jornalismo 
do Canal. Vale a pena conferir 
as discussões do Conexão Fu-
tura e do Jornal Futura. 
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Garantir o acesso às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, a produção cultural e a valorização da 

realidade local. Esses são os objetivos da ONG Instituto 

Sertão em Rede, de Quixadá, no Ceará. 

Belchior Torres, coordenador do Instituto, conheceu o 

trabalho do Canal Futura através da mobilizadora Ana 

Amélia Melo durante articulação com a Rede de Jovens do 

Nordeste. Ele acredita que alguns produtos de TV podem 

ser usados no trabalho educacional, porque a linguagem do 

audiovisual facilita a compreensão do público, mas ressalta: 

“Não é toda produção que pode ser utilizada para trabalhos 

educacionais. Infelizmente, temos no nosso país poucas 

produções na TV aberta que podem ser utilizadas para esse 

fim. O Canal Futura é uma grande exceção, pois oferece 

diversos programas com este propósito”. 

Envolvido no Projeto Maleta Democracia, Belchior Torres 

diz que percebe no Canal um cuidado com a linguagem: “É 

notória uma linguagem simples e compreensível a qualquer 

telespectador. Isso favorece que as mensagens de cada 

programa sejam compreensíveis em qualquer região do 

nosso país”.

Ele busca na grade temas como educação ambiental, 

ecologia, educação, políticas públicas e cultura, e usa 

em suas ações institucionais os programas da Maleta 

Democracia. Um programa em particular é usado tanto nos 

trabalhos da ONG quanto em outros espaços de intervenção 

social: o Globo Ecologia, que Belchior Torres considera 

importantíssimo para a sensibilização da comunidade. 

“Vivemos em uma área do planeta (Nordeste) onde o índice 

de desertificação vem aumentando gradativamente e é 

fundamental a relação sustentável de nossa comunidade 

com o meio ambiente”, justifica.

Instituto Sertão em Rede – Insere
Endereço: Rua Oscar Barbosa, 1233 – Lagoa 
Quixadá/CE – CEP: 63000-900
Na internet: www.sertaoemrede.org.br 
E-mail: contato@sertaoemrede.org.br 
Focos de atuação: políticas públicas de juventude, 
inclusão digital, movimentos sociais 
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Maleta Democracia
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No caso dos programas da Maleta Democracia, as exibições 

acontecem dentro do Projeto Sertão em Rede, que leva para 

as comunidades rurais debates sobre políticas públicas para 

a juventude. “Trabalhamos esse tema diretamente com os 

jovens dessas comunidades. Além de participarem dos cursos 

oferecidos gratuitamente por nossa instituição, também 

debatemos o que eles acreditam ser o melhor caminho para 

as suas realidades”, diz o coordenador da ONG.

Os vídeos são escolhidos de acordo com o impacto social 

que a intervenção do Projeto Sertão em Rede quer causar.

 

A exibição acontece à noite, na comunidade que recebe o 

projeto: já foram treze comunidades rurais do município 

de Quixadá. Em cada uma a exibição envolveu cerca de 25 

jovens participantes das oficinas, além de pais e moradores. 

Belchior calcula que aproximadamente 300 jovens e mais 600 

pessoas das comunidades assistiram aos programas. Além da 

exibição, as atividades usam dinâmicas, textos e músicas.

Ele identifica muitos resultados a partir dessas ações: “Notamos 

que principalmente os jovens têm bastante interesse em 

aprender e debater sobre Políticas de Juventude, têm 

interesse em intervir positivamente na construção de novas 

perspectivas de vida para as suas gerações e as gerações 

futuras em suas localidades. A iniciativa passa a ser um ponto 

de partida para a organização e a mobilização desses jovens”.

Belchior Torres considera a doação da Maleta Democracia 

de grande utilidade para as ações com grupos de jovens 

e agradece ao Canal também pela parceria e divulgação 

da ação do Instituto Sertão em Rede através do programa 

Conexão Futura. Ele aproveita para sugerir a transformação 

dos programas em DVDs – em especial o Globo Ecologia, a 

fim de facilitar o acesso dos interessados.

Sobre o Globo Ecologia, toda a série está dispo-
nível no portal do Globo Cidadania. Vale a pena 
conferir! 
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A ONG Movimento Socioambiental Caminho das Águas foi formada em 2005 

para promover a defesa de bens e direitos sociais relativos ao meio ambiente, 

ao patrimônio cultural e artístico, aos direitos humanos e dos povos. 

Carlos Diego é o diretor-presidente da ONG, parceira do Canal Futura no 

projeto de mobilização para o Consumo Consciente.

Ele conta que conheceu o trabalho do Canal pela televisão e, mais 

especificamente, em uma reunião com a mobilizadora Vanessa Pipinis em 

Itu, São Paulo. Perguntado por que acredita no uso de produtos de TV para 

o trabalho educacional, lança mão de um dos bordões do velho guerreiro 

Chacrinha para responder: “Porque quem não se comunica se trumbica! 

Ahah! Fato é que podemos e devemos utilizar o mundo todo para os 

trabalhos educacionais”.

O que mais chama a atenção dele na grade do Futura é “a diversidade, a 

possibilidade de ver projetos de verdade no ar, conteúdo que podemos 

encontrar no YouTube e utilizar em blogs, projetos virtuais educativos etc. 

Exemplificam e tornam palatáveis informações por vezes complicadas”.

ONG Caminho das 
Águas / Escola 
Mitotes
Endereço: Rua Padre Bento, 674 
Vila Padre Bento – Itu/SP
CEP: 13313-010
E-mail: diego@
caminhodasaguas.org.br
Na internet: www.
caminhodasaguas.org.br; 
www.mitotes.eco.br 
Focos de atuação: permacultura, 
tecnologia, ioga 
e sustentabilidade
Projeto desenvolvido com 
o Futura: Mobilização para 
o Consumo Consciente

Blogs
Um blog ou blogue (contra-
ção do termo inglês web log, 
diário da web) é um site cuja 
estrutura permite a atualiza-
ção rápida a partir de acrésci-
mos dos chamados artigos, ou 
posts. Muitos blogs fornecem 
comentários ou notícias so-
bre um assunto em particular; 
outros funcionam mais como 
diários on-line. Um blog típico 
combina texto, imagens e links 
para outros blogs, páginas da 
web e mídias relacionadas a 
seu tema. A capacidade de lei-
tores deixarem comentários de 
forma a interagir com o autor e 
outros leitores é uma parte im-
portante de muitos blogs.
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Carlos Diego busca temas como sustentabilidade e terceiro 

setor, e utiliza em suas ações programas como Um Pé de 

Quê?, Globo Ecologia, Globo Educação, Entre Fronteiras e 

Caminhos da Energia. 

O principal critério para a escolha é a disponibilidade. 

“Trabalhamos com o desenvolvimento de estruturas-livres 

de educação. O conteúdo na mão fornece disponibilidade 

para uso em campo (escolas, Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS, sedes de ONGs amigas etc.)”, diz 

o presidente da Caminho das Águas.

A escolha é sempre fruto de uma decisão coletiva e tem 

como objetivo ilustrar em imagens conteúdos complexos 

e que carecem de produtos comunicativos. Tudo é 

feito de acordo com o Planejamento Estratégico anual 

da ONG. Os voluntários – cerca de dez –  assistem aos 

programas antes, e depois promovem exibições. Carlos 

Diego diz que é difícil estimar o público atingido, pois 

as exibições são sempre em situações não controladas 

formalmente. Ele cita um exemplo: um domingo todo 

dedicado ao programa Um Pé de Quê?, exibido durante 

todo o dia em um telão na sede da ONG. Ele vê como 

resultados o interesse dos voluntários em assistir a 

alguns programas, revendo o “preconceito anti-TV”, e a 

facilidade de comunicação com diretoras e professoras 

de escolas.

A ONG Caminho das Águas conta nessas ações com a ajuda 

do Futura, através da mobilizadora Vanessa Pipinis, que 

sempre envia links e informações correlatas ao projeto.

Carlos Diego sente falta de conteúdo em alta resolução para 

baixar e deixa um pedido ao Canal: “Liberem tudo na internet!!!”.

Sabemos que esse é um desejo comum, mas só 
podemos liberar o que for livre de direitos. 
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Evangelizar e exercer um controle social das políticas públicas de juventude 
e de cultura, com foco na campanha contra a violência e o extermínio de 
jovens. Esses são os objetivos da Pastoral da Juventude de Fortaleza.
 
O representante da Pastoral, Lucas Bezerra, conheceu o trabalho do Canal 
Futura através do Instituto de Juventude Contemporânea – IJC e participando 
da Rede de Jovens do Nordeste – RJNE/CE. Ele acredita que produtos de TV 
podem ser usados no trabalho educacional porque é um costume entre os 
jovens assistir aos programas para se entreter e se educar. 

Lucas Bezerra busca na grade temas ligados à promoção humana, política e 
cidadania e prevenção em saúde, principalmente drogas e infecções alimentares. 

A Pastoral da Juventude tem um calendário anual de atividades como a Semana 
do Estudante, a Semana da Cidadania e o Dia Nacional da Juventude. Segundo 
Lucas, quando existe uma atividade permanente, os coordenadores de outras 
instituições que trabalham com a juventude fazem uma troca de vídeos entre 
si em busca de um tema em comum. O objetivo é criar uma rede na troca de 
experiências de grupos de jovens em várias regiões rurais e metropolitanas. 

Em suas ações, ele já usou os programas Maleta Democracia, o Diz Aí e o 
quadro Saúde & Tal, do Jornal Futura em exibições para cinco grupos de 
jovens com vinte participantes cada um. As atividades também tiveram rodas 
de conversa e dinâmicas. A ajuda do Futura ocorreu através da participação 
do pessoal da Pastoral em oficinas realizadas nos encontros da Rede de 
Jovens do Nordeste.

“Antes da Maleta Democracia trabalhávamos temas diferentes e não 
conhecíamos nossas realidades parecidas. Depois conseguimos nos unir 
ainda mais e trabalhar em prol de um objetivo comum aos grupos de 
jovens, aproximamo-nos ao ponto de adquirir mais conhecimento e nos 
fortalecermos nas lutas sociais e não só nas igrejas!”.

Ele sente falta na programação de mais documentários mostrando iniciativas 
jovens em trabalhos sociais e deixa um recado para o Canal Futura: 
“Continuem assim, acessíveis aos clamores das juventudes! Campanha Canal 
Futura em TV Aberta!”

Pastoral da 
Juventude e 
Cineclube Cururu
Endereço: Av. Dom Manoel, 339 
Centro – Fortaleza/CE
Telefone: (85) 8838-2872
E-mail: djlucasdasilva@gmail.
com
Na internet: www.pjceara.
blogspot.com; www.
cineclubecururu.blogspot.com
MSN: paroquianspsaltoalegre@
hotmail.com
Focos de atuação: 
evangelização e controle 
social das políticas públicas de 
juventude e de cultura
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Maleta Democracia, 
Maleta Saúde, série Diz Aí 
“Segurança Pública Nota Dez” e 
kit Akatu – Coletivo Consciente

Sugerimos que reveja o Globo 
Ecologia, temporada de 2012. 
Com apresentação de Max Fer-
condini, os conteúdos estão 
sendo pensados justamente para 
chegar mais perto do público 
dessa faixa etária. Esperamos que 
você goste! 
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O Projeto Arrastão é uma organização social constituída em 

1968 no bairro de Campo Limpo, em São Paulo, para atuar 

nas áreas pedagógica, social e cultural visando à promoção 

humana. Hoje, a instituição emprega 115 funcionários 

e trabalha com sessenta voluntários, beneficiando com 

suas ações em média 6.500 pessoas por mês. Além dos 

moradores do Campo Limpo, o Projeto Arrastão atende a 

população dos distritos de Capão Redondo, Vila Andrade, 

Jardim Ângela, Jardim São Luís e as comunidades de 

Taboão da Serra.

Francielli Rezende, responsável pelo Núcleo de Comunicação 

Maré Alta, conta que conheceu o trabalho do Canal Futura 

há tempos, como telespectadora. Como profissional, 

conheceu a partir do Projeto Geração Futura, desenvolvido 

pelo Canal, e agora é a coordenadora da Sala Futura no 

Projeto Arrastão. Ela explica que acredita no uso de produtos 

de TV no trabalho educacional porque “um pedaço de giz e 

uma lousa não seguram mais a atenção do aluno, é preciso 

explorar o contexto em que ele vive, é necessário inovar!”. 

Segundo ela, o recurso audiovisual segue como uma das 

opções ideais neste ponto, a partir do momento em que ele 

é utilizado como um complemento a dinâmicas e atividades 

complementares para tratar determinado assunto. “Com 

esse contexto”, diz, “a compreensão do educando é quase 

que automática”.

O que mais chama a atenção dela na grade é a série 

Que Exploração É Essa?. Francielli busca temas como 

valores e cidadania, sustentabilidade, meio ambiente e 

empreendedorismo, e usa nas ações do Projeto Arrastão 

praticamente todos os programas do Futura, mas, 

principalmente, Água: Vida e Alegria no Semiárido, Livros 

Animados, Que Exploração É Essa?, Globo Ecologia e 

Aprender a Empreender.

Projeto Arrastão  
Endereço: Rua Doutor Joviano Pacheco de 
Aguirre, 255 – Campo Limpo/SP
Telefone: (11) 5841-3366
E-mail: arrastão@arrastao.org.br
Na internet: www.arrastao.org.br 
Foco de atuação: educação social
Projetos desenvolvidos com o Futura: Sala 
Futura, Consciente Coletivo, Que Exploração É 
Essa? 
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Francielli Rezende relata uma situação específica para 

mostrar como é feito o trabalho: a professora de uma turma 

de crianças entre oito e dez anos queria tratar o tema 

bullying com seus alunos e solicitou o uso da Sala Futura. 

Foi feita então uma reunião entre a educadora e a equipe do 

Núcleo de Comunicação Maré Alta, composta por Francielli 

e e mais oito jovens. Eles reviram alguns dos programas para 

encontrar o mais apropriado, que tratasse do tema bullying, 

que despertava a curiosidade dos alunos, mas com uma 

linguagem própria para o universo da criança. O escolhido 

foi o episódio “O super-herói e a fralda”, da série Livros 

Animados. “O programa corresponde a essa faixa etária, 

e o episódio em específico se encaixou perfeitamente ao 

tema proposto”, conta Francielli. Foi então montada uma 

atividade utilizando caixa de som, microfone, notebook e 

um tabuleiro gigante feito com lonas. Francielli Rezende 

relata o principal resultado: “As crianças excluíram a ideia 

de que o bullying é apenas um ato que exerce a violência 

física. Foi discutida, após a exibição do vídeo, a importância 

de se respeitar o colega, independente de suas diferenças. 

A professora contou depois que o comportamento em sala 

de aula melhorou bastante após o debate na Sala Futura”. 

O Projeto Arrastão também atende várias escolas do 

entorno para participar de atividades da Sala Futura. Em 

uma dessas atividades, foram atendidas sessenta crianças 

com idade entre oito e dez anos. A proposta era falar sobre 

a preservação da água utilizando, como apoio, o programa 

“Água: Vida e Alegria no Semiárido”. Após a exibição, a 

equipe da Sala promoveu, como atividade complementar, 

uma gincana de equipes, onde, em uma das provas, as 

crianças teriam que fazer um rap sobre o que aprenderam 

na Sala Futura. Francielli Rezende conta que um menino de 

oito anos se transformou em MC e deu um show com a letra 

do rap: “Falou sobre o desenho a que acabara de assistir e 

Bulling
Bullying é um termo da língua inglesa (bully = 
“valentão”) utilizado para descrever formas de 
atitudes agressivas, sejam verbais ou de violência 
físicas, psicológicas intencionais e repetitivas, que 
ocorrem sem motivação evidente e são exercidas 
por um ou mais indivíduos, causando dor e an-
gústia. Tem como objetivo de intimidar ou agredir 
outra pessoa sem ter a possibilidade ou capaci-
dade de se defender, sendo realizadas dentro de 
uma relação desigual de forças ou poder. 
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mostrou o que realmente aprendeu na Sala Futura. Todos 

entenderam o contexto de uma forma divertida e ainda 

revelamos um grande talento!”.

A coordenadora da Sala Futura do Projeto Arrastão destaca 

que “a formação que o Canal Futura proporcionou ajudou 

em como trabalhar o recurso audiovisual de forma mais 

dinâmica. Com esse modelo, montamos várias atividades 

interessantes”. 

Ela só sente falta na grade de mais programas voltados ao 

público infantil – primeira infância, e deixa um recado: “É 

empolgante trabalhar com a Sala Futura. A satisfação em 

ver uma atividade bem-sucedida, com alunos felizes em 

aprender e ávidos por mais conhecimento, é o maior dos 

reconhecimentos”. 

Acabamos de realizar uma série chamada Nota 10 
– Primeira Infância, que em cinco episódios trata 
do desenvolvimento integral das crianças de zero 
a três anos. Vale muito a pena assistir! 
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O Projeto Tchê é uma organização não governamental criada em 1997, em 

Sant’Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, por um grupo de voluntários, 

visando ao resgate de crianças, adolescentes e jovens adultos em situação 

vulnerável e à prestação de apoio às suas famílias, através de educação, 

saúde, iniciação profissional e geração de renda.

Sergio Alves Levy, coordenador do Projeto Tchê, conta que conheceu o 

trabalho do Futura através de Mariza Alberton, do Ponto Focal do Comitê 

Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente do 

Rio Grande do Sul.

Através de uma parceria, o Canal Futura participou do 4º Encontro 

Binacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes promovido pelo Projeto Tchê. O Canal patrocinou a ida de 

uma palestrante do Rio de Janeiro e fez várias chamadas sobre o evento em 

sua programação.

O coordenador do Projeto Tchê acredita que produtos de TV podem ser 

usados para trabalho educacional porque a TV tem acesso à maioria das 

casas e tem tecnologia para fazer programas interessantes, que chamem 

a atenção dos jovens e das crianças: “Programas que façam dos jovens 

protagonistas e tragam assuntos da atualidade deles”.

Os programas que tratam dos problemas sociais e de saúde, como DST/

Aids, violência sexual contra a criança e o adolescente, tráfico de pessoas 

e cidadania, entre outros, chamam a atenção de Sérgio Levy na grade do 

Futura.

Ele busca temas como cidadania, geração de renda, violência sexual, bullying, 

drogas, DST/Aids e questão de gênero e usa nas atividades do Projeto Tchê 

programas sobre prevenção à violência sexual. 

O Projeto Tchê decidiu aproveitar a programação da Semana de Enfrentamento 

ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes para ampliar o debate 

do tema com os seus alunos e iniciar o trabalho nas escolas.

Projeto Tchê
Endereço: Rua Jobair Bueno 
Vares, 285 – Vila Kennedy 
Sant’Ana do Livramento/RS
Telefone: (55) 3244-1115
E-mail: 
projetotche@yahoo.com.br
Na internet: http://projetotche.
blogspot.com
Focos de atuação: educação, 
arte, cultura e prevenção à 
violência sexual contra criança 
e adolescente
Projeto desenvolvido com o 
Futura: 4º Encontro Binacional 
de Enfrentamento à Violência 
Sexual de Criança e Adolescente

Sugerimos que reveja o Globo 
Ecologia, temporada de 2012. 
Com apresentação de Max Fer-
condini, os conteúdos estão 
sendo pensados justamente para 
chegar mais perto do público 
dessa faixa etária. Esperamos que 
você goste! 
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Seis coordenadores do projeto foram envolvidos na ação. O 

programa Que Exploração É Essa? foi exibido primeiramente 

para a direção e educadores e depois para os meninos e 

meninas. Numa segunda fase, o programa foi exibido em 

algumas escolas, seguindo-se um debate a respeito do tema. 

Sérgio Levy aponta resultados: “Em duas escolas (uma 

estadual e uma municipal) formou-se um grupo de jovens, 

que hoje participam de eventos a respeito do tema e são os 

multiplicadores em suas escolas”. “A líder do grupo jovem 

da Escola Hector Acosta participa das reuniões do Comdica 

e é a responsável pelo eixo Protagonismo Juvenil do Plano 

Operativo Local de Enfrentamento à Violência Sexual de 

Criança e Adolescente”, conta Sérgio.

Perguntado sobre o que sente falta na programação do Canal 

Futura, o coordenador do Projeto Tchê foi direto: “Mais tempo 

para as entrevistas realizadas com as pessoas de vários locais 

do País, durante as chamadas. É muito curto e é preciso debater 

mais sobre esse tema o ano todo”. Ele pede ao Futura que seja 

preparado mais material interativo sobre todas as formas de 

violência que atingem nossas crianças e jovens, incluindo 

abuso e exploração sexual (abordando a pedofilia e o uso da 

internet). “Precisamos de programas dirigidos aos jovens, com 

jovens, em linguagem simples e direta”, diz Sérgio Levy.

Esses temas foram amplamente discutidos na sé-
rie Que exploração é essa?, mas também podem 
ser vistos ao longo da programação jornalística do 
Futura. 

Comdica
Comdica – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
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O Projeto Verde Vida é uma associação criada em 1994 pelo artista plástico 

Marcos António Xenofonte de Almeida, após uma experiência de dez anos 

de trabalho com crianças moradoras de rua no Recife, em Pernambuco. Ao 

voltar para seu sítio em Ponta da Serra, na zona rural do Crato, no Ceará, 

Xenofonte constatou que as crianças da localidade abandonavam a escola 

para trabalhar com os pais na roça. As que permaneciam tinham baixo 

rendimento escolar. Também não havia opções de lazer ou alternativas para 

o desenvolvimento das crianças na comunidade. Decidido a ajudar a mudar 

a situação, ele formou um grupo de vinte crianças, que passaram a aprender 

artesanato e pintura desde que frequentassem a escola e obtivessem boas 

notas. Hoje, o Projeto Verde Vida atende a 75 crianças e adolescentes de 

cinco a dezessete anos e acompanha quinze famílias e jovens que recebem 

apoio educacional. 

Lidiany Custódio é coordenadora de Projetos do Verde Vida e conheceu o 

trabalho do Futura através da televisão e do material fornecido pelo Canal. Ela 

acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

pela própria dinamicidade dos recursos em audiovisual, que impactam e 

geram mais interesse por parte das crianças, adolescentes e jovens, público 

prioritário com o qual o Projeto Verde Vida atua. “A linguagem e a edição do 

material são de ótima qualidade, o que prende a atenção e motiva mais a 

participação desses segmentos, facilitando bastante o desenvolvimento das 

ações por atuamos no meio rural”, acrescenta.

Ela busca na grade temas que envolvem as ações formativas do projeto, 

como educação, comunicação, cultura e saúde, entre outros. Parceiro do 

Futura na Maleta Democracia, o Verde Vida usou bastante o material em 

2010, por causa das eleições. A escolha dos programas foi decidida em 

planejamento pedagógico, levando em consideração as várias atividades a 

serem desenvolvidas com os alunos. “Enfocamos em especial o DVD com 

o tema ‘Vote em Mim’, pois era utilizado um vídeo no perfil de alunos que 

estávamos atendendo e, além disso, envolvia a consciência, bem como o 

valor do voto e a formação cidadã”, conta Lidiany. 

As ações foram planejadas em reuniões da equipe do Verde Vida, que 

também fez a sensibilização das escolas parceiras. 

Projeto Verde Vida
Endereço: Rua Moisés Xenofonte 
de Oliveira, s/nº – Ponta da Serra 
Crato/CE
Telefone: (88) 3523-9162
E-mail: 
verdevidas@yahoo.com.br
Na internet: http://www.
projetoverdevida.com.br
Focos de atuação: educação 
integral, cultura, saúde, 
cidadania, comunicação 
comunitária, audiovisual, arte, 
esporte e cultura
Projeto desenvolvido com 
o Futura: Maleta Democracia 
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Cerca de cem alunos da rede pública na zona rural do 

Crato participaram das atividades, que também envolveram 

materiais pedagógicos, esquete teatral e registro fotográfico 

das ações. O material foi empregado, ainda, junto a duas 

turmas da escola municipal Professor José Bezerra de Britto, 

parceira do Verde Vida.

As ações buscaram despertar as habilidades de comunicação 

de crianças, adolescentes e jovens do meio rural, estimulando 

o protagonismo infantojuvenil na partilha de saberes. Lidiany 

Custódio diz que “a articulação desses fazeres a partir da 

utilização da Maleta desencadeou a apropriação e o gosto 

pela leitura e o valor de exercer a cidadania através do voto 

consciente, além de fortalecer o sentimento de pertencimento 

ao lugar e a valorização da identidade cultural local, utilizando 

como fundamento os preceitos da Educomunicação e da 

Educação Contextualizada para o Semiárido”.

Divididos em grupos, os alunos também participaram de uma 

dramatização na qual tiveram a oportunidade de teatralizar 

uma enquete sobre o voto, incorporando personagens 

da política como o candidato, o vice, os cabos eleitorais 

e o povo. “Nesta iniciativa surgiram propostas muito bem 

articuladas, pautadas numa ideia de construção coletiva 

em favor de benefícios para a sociedade, entre elas uma 

“parceria com o Futura para o fornecimento de materiais 

para instituições, escolas, ONGs etc”, conta Lidiany.

A coordenadora de projetos do Verde Vida considera 

que, em relação ao tema abordado, o material do Futura 

colaborou com o trabalho, mas acha que a parceria pode ir 

além: “Acreditamos ser válido que o Futura dê continuidade 

ao repasse e às orientações sobre os materiais da Maleta. 

Imagine que fizemos um bom trabalho com a Maleta 

Democracia e depois disso não foi mantido contato algum 

com relação ao repasse de novos conteúdos, como a 

Maleta Saúde, por exemplo”.

Cara Lidiany: estamos encaminhando sua questão 
à área de mobilização. Obrigado! 

Esquete teatral
Esquete teatral pode ser definido como uma pe-
quena peça de teatro com duração entre cinco a 
dez minutos. Geralmente, são utilizados nas escolas 
e empresas para reforçar um conteúdo trabalhado, 
para introduzir um assunto, ou até mesmo para 
provocar um debate. 
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A Rede Aquarela é um programa vinculado à Secretaria de Direitos Humanos 

de Fortaleza, que trabalha pelo fortalecimento da rede local de enfrentamento 

à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. A Rede Aquarela 

executa políticas públicas e ações articuladas, possibilitando a formação de 

agentes comunitários nos bairros de maior incidência de violência sexual na 

capital cearense.

Kelly Meneses, da Rede Aquarela, conta que conheceu o trabalho do Canal 

Futura quando foi convidada pelo Movimento de Saúde Mental do Bom 

Jardim – MSMBJ a participar do Projeto Maleta Saúde. 

Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

porque “os recursos visuais, usados como mais uma possibilidade de trabalho, 

sempre são atrativos aos usuários (crianças, adolescentes, familiares), 

proporcionando um maior alcance de entendimento, principalmente se 

forem feitos em uma linguagem criativa e acessível a todos os públicos, sendo 

bem aceitos pela comunidade”. A diversidade de temas na grade do Futura 

chama a atenção de Kelly Meneses: “Usar os programas como mobilizadores 

para trabalharmos com as famílias e com as crianças e adolescentes usuários 

dos serviços é de muita valia”.

Os educadores da Rede buscam na grade programas que possibilitem trabalhar 

com as famílias temas como sexualidade, limites, direitos humanos, respeito, 

desenvolvimento infantil, saúde da mulher e DST/Aids. Os educadores não 

têm acesso ao Canal Futura na Rede Aquarela, por isso acessam em casa e 

na internet, levando para a prática diária o que conseguem adaptar. 

A Rede Aquarela usa o material da Maleta Saúde e o Que Exploração É 

Essa? em atividades como oficinas sobre violência sexual para adolescentes 

atendidos pelo Projeto Crescer com Arte, da Secretaria de Direitos Humanos, 

no bairro Pio XII, em Fortaleza. O objetivo é levar informações sobre violência 

sexual para o público adolescente, com linguagem adequada à sua idade e 

de forma atrativa para prender-lhes a atenção. A escolha do Que Exploração 

É Essa? levou em consideração o tema a ser trabalhado, a faixa etária do 

grupo, o tempo disponível para efetivação da atividade e o fato de o vídeo 

ser um material bem elaborado, com episódios curtos e lúdicos.

Rede Aquarela 

Endereço: Rua Guilherme 
Rocha, 1503 – Centro – 
Fortaleza/CE
E-mail: redeaquarela@gmail.com 
Focos de atuação: 
enfrentamento da violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Maleta Saúde, Que 
Exploração É Essa?
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Os educadores sociais do Projeto Crescer com Arte 

trabalharam o tema violência sexual com os adolescentes 

antes da exibição, para sensibilizá-los para a temática, e 

tiveram, também, a oportunidade de trocar experiências 

com outros profissionais durante o I Seminário da Maleta 

Saúde realizado na capital cearense.

Nas atividades também foram usados cartazes com os 

conceitos de violência sexual e o texto sobre o Caso da 

menina Aracelli, que deu origem à Campanha do 18 de Maio 

– Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes. Foram envolvidos dois facilitadores 

da Rede Aquarela, um educador social do Projeto Crescer 

com Arte e 23 adolescentes. 

Após a leitura do texto sobre o Caso Aracelli houve um 

debate e uma breve explanação sobre os conceitos de 

violência, analisando as diferenças entre abuso e exploração. 

Os adolescentes também foram informados sobre prevenção 

e denúncia. Depois foi exibido o vídeo Que Exploração 

É Essa?, e, em seguida, uma roda de conversa abordou 

aspectos da violência de um modo geral, relacionamento 

familiar, formas de denúncia e Conselho Tutelar.

Kelly Meneses conta que um resultado foi percebido de 

imediato: a maior participação dos jovens no debate, 

expressando verbalmente sua compreensão sobre o que foi 

exposto.

A educadora da Rede Aquarela sente falta de material que 

aborde tanto a exploração quanto o abuso sexual. Ela sugere 

que faça parte da Maleta um material que contemple a temática 

da violência sexual de forma ampla: abuso, exploração, tráfico 

para fins de exploração sexual e turismo para fins de exploração 

sexual, com cartilhas, vídeos, textos, fanzines e sugestões de 

oficinas voltados para crianças e adolescentes.

 

Estamos captando recursos para uma série de pro-
grametes sobre abuso sexual, e as questões que 
você aponta serão levadas em consideração. 

Caso Araceli
Aracelli Cabrera Sanches Crespo, nascida em Vitória 
(Espírito Santo) em 2 de julho de 1964, foi assassina-
da em 18 de maio de 1973 com apenas nove anos. 
Seu corpo foi encontrado somente seis dias depois, 
desfigurado e com marcas de abuso sexual. Vinte 
e sete anos depois, a data de sua morte foi trans-
formada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pelo 
Congresso Nacional
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A Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

de Pernambuco é formada por instituições e organizações não governamentais 

e tem como objetivo chamar a atenção do governo e da sociedade para o 

combate à violência e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Jaciara Arruda e Ricardo Oliveira integram a Coordenação Colegiada da 

Rede representando a Casa de Passagem e o Centro Dom Helder Câmara 

de Estudos e Ação Social – Cendhec. Eles conheceram o trabalho do Canal 

Futura em uma apresentação realizada pela mobilizadora Cinthia Sarinho 

e em seminários e reuniões da Rede. Foi em 2007 que se deu o início 

do diálogo e parceria com o Futura, através da participação em fóruns 

temáticos e reuniões promovidas pela Mobilização Comunitária do Canal 

Futura para discutir questões referentes às violências sexuais contra crianças 

e adolescentes. A Rede de Combate junto com outras organizações de 

Pernambuco participou das etapas de construção da série Que Exploração 

É Essa? na indicação dos temas, personagens e avaliação dos conteúdos. 

A série chamou a atenção de Jaciara, que está envolvida nas oficinas 

temáticas da série e em outra para produção de um vídeo sobre abuso 

sexual que também será produzida pelo Futura. Ricardo Oliveira destaca “o 

processo de elaboração, que utiliza o princípio da construção coletiva do 

conhecimento, e isso se materializa na concepção da ideia, que envolve 

instituições e pessoas de referência na temática, e no reconhecimento das 

experiências existentes”.

Acreditam que o material elaborado pelo Futura possibilita um melhor 

entendimento da temática, inclusive por se tratar de vídeos elaborados 

com figuras lúdicas, que tratam do assunto com responsabilidade, mas de 

forma compreensível, contribuindo no processo de ensino-aprendizagem, 

um recurso de elevada importância para introduzir e tratar da temática da 

exploração sexual, facilitando o processo de compreensão e apreensão do 

tema. As instituições que compõem a Rede utilizam diversos programas que 

enfatizam a temática da exploração sexual. No caso do Que Exploração É 

Essa?, a escolha sempre se deu a partir de uma discussão coletiva com a 

participação das instituições em reunião plenária. Estiveram presentes cerca 

de 25 pessoas de entidades da sociedade civil. A exibição foi com data show 

e contou com a presença da mobilizadora Cinthia Sarinho. O grupo foi 

Rede de Combate ao 
Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças 
e Adolescentes de 
Pernambuco
Endereço: Rua Correia de 
Araújo, 93 – Graças – Recife/PE 
CEP: 52011-290
E-mail: rededecombate@
hotmail.com
Foco de atuação: Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes
Projetos desenvolvidos com o 
Futura: Que Exploração É Essa? 
e Fórum Temático sobre Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes
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preparado com informações sobre o vídeo apresentado, e 

todas as atividades foram planejadas previamente. Na Rede, 

Cinthia contribui com a apresentação e o suporte necessário 

para potencializar a utilização do material, e nos forneceu o 

suporte necessário, explicando, acompanhando e apoiando.

A disseminação do vídeo foi realizada em videodebates e 

seminários da Campanha do 18 de Maio – Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. Adolescentes de instituições que compõem 

a Rede utilizaram o vídeo Que Exploração É Essa? em 

escolas públicas, tendo obtido um bom resultado. Além da 

exibição, também houve debate e os adolescentes puderam 

praticar o protagonismo juvenil. O vídeo também foi usado 

em ações com caminhoneiros. As Instituições-membros 

da Rede de Combate e outras utilizaram e utilizam o vídeo 

Que Exploração É Essa? nas ações com seus usuários e nas 

capacitações desenvolvidas por estas instituições junto a 

diversos público em vários municípios e regiões do estado, 

trabalhando esta temática. 

Jaciara Arruda e Ricardo Oliveira contam que, a partir da 

exibição e das discussões, foi possível perceber um grande 

interesse sobre a forma como a temática foi apresentada.

 

Sugerem ao Canal Futura que produza outros vídeos sobre a 

violência sexual contra crianças e adolescentes e desenvolva 

um instrumental em que a Instituição registre o planejamento 

de utilização do material e que integre o compromisso de 

retorno através de relatório-síntese com lista de frequência, 

após a utilização do material. Isso ajuda no mapeamento do 

público atingido com o referido material e dos resultados/

impactos do mesmo.

 

Estamos caminhando no planejamento e na pros-
pecção de uma série sobre abuso sexual. Obrigado 
pelas demais sugestões! 
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A Rede de Jovens de Matrizes Africanas e Terreiros do Rio Grande do Norte foi 

criada em 2009 e atua no combate à intolerância e ao preconceito religioso.

O coordenador executivo da Rede, Wedson Mello, conta que conheceu o 

trabalho do Canal Futura através de outras instituições e passou a participar 

de palestras e capacitações promovidas pelo Canal. 

Wedson diz que o que chama a atenção dele são as orientações dadas pelos 

profissionais que ministram os cursos e o cuidado no uso das palavras com 

a preocupação de não prejudicar ninguém.

O material usado pelo Futura nos cursos e capacitações é utilizado nas 

ações da Rede de Jovens de Matrizes Africanas e Terreiros do Rio Grande do 

Norte. “O resultado é surpreendente”, diz Wedson Mello, que busca na grade 

programas sobre racismo, saúde e educação. A escolha dos programas é feita 

de forma coletiva e leva em conta a realidade de cada casa ou comunidade 

onde o trabalho será desenvolvido. As ações da Rede são planejadas e têm 

como objetivo promover uma inserção maior de jovens na sociedade, 

pois, segundo Wedson Mello, as comunidades tradicionais de religiosos de 

matrizes africanas ainda não são bem vistas. 

Doze pessoas, de casas diferentes, estão envolvidas nas ações da Rede. 

Elas reúnem jovens para desenvolver ações em suas comunidades de 

origem. Wedson aponta os resultados: “Hoje algumas de nossas casas 

aderiram ao programa Educação de Jovens e Adultos – EJA, pois muitos 

de nossa religião não sabem ler e escrever”. “É um trabalho que vem dando 

resultados acelerados”, afirma.

O coordenador da Rede sente falta na programação de mais documentários 

sobre matrizes africanas. Ele diz ter certeza de poder contar com a ajuda do 

Canal Futura quando precisar e deixa um recado: “É muito bom, mas bom 

mesmo, ter o Canal Futura como nosso parceiro e saber que podemos contar 

com vocês sempre que puderem!”. 

Rede de Jovens de 
Matrizes Africanas 
e Terreiros do RN
Endereço: Travessa Nossa 
Senhora Aparecida, s/nº – Novo 
Amarante – São Gonçalo do 
Amarante/RN
Telefones: (84) 8831-6064 / 
9639-9131
E-mail: jovensdeterreiros_rn@
yahoo.com.br; wedsonmello@
hotmail.com
Focos de atuação: educação, 
meio ambiente, arte e cultura e 
sexualidade
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: formação no Projeto 
A Cor da Cultura, Comissão 
Organizadora Estadual da 
Conferência Estadual de 
Juventude do RN, difusão da série 
Diz Aí II e Diz Aí Juventude Rural

Estamos sempre em busca de tí-
tulos com essa abordagem e te-
mática. Até hoje temos dezenas 
de programas e interprogramas 
na grade do Futura que vieram 
do projeto A Cor da Cultura, enfo-
cando a história dos afrodescen-
dentes. 

Casas
Casa aqui tem o significado de 
templo de religiões afro-brasi-
leiras. 
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A Rede Mandacaru é uma organização não governamental 

que reúne comunidades de terreiros no Rio Grande do 

Norte e atua na defesa social e na promoção da vida e do 

ambiente de diversidade étnico-racial. 

Presente há 21 anos na Comunidade Nossa Senhora da 

Apresentação e há quinze na Comunidade da África, em 

Natal, a Rede conheceu o trabalho do Canal Futura através do 

Telecurso 2º Grau e de conferências no Rio Grande do Norte. 

Josimar Fernandes, da Rede Mandacaru, acredita que os 

produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional 

devido a acessibilidade, foco, linguagem fácil e inclusiva 

e facilidade e visualização na aprendizagem. Programas 

como Mojubá, Telecurso, Um Pé de Quê?, Sagrado e 

O Bom Jeitinho Brasileiro chamaram a atenção dele. 

A Rede Mandacaru acabou se envolvendo nos Projetos 

Maleta Saúde, formação do A Cor da Cultura para Casas 

de Terreiros do RN e kit Akatu – Consciente Coletivo para 

Casa de Terreiros do RN.

Os educadores da Rede Mandacaru buscam na grade 

programas como Sagrado e sobre educação, diversidade 

étnico-racial e mobilização comunitária, e usam programas 

como Mojubá, Telecurso, Um Pé de Quê?, Sagrado e O 

Bom Jeitinho Brasileiro, por estimular a inclusão e pela 

diversidade e linguagem pedagógica. Os programas foram 

escolhidos por um grupo de integrantes da organização, 

levando em conta os objetivos de buscar o fortalecimento 

institucional, a mobilização e o envolvimento da comunidade 

e a possibilidade de inclusão pedagógica. 

A exibição do material envolve de trinta a cinquenta 

pessoas por atividade. Além da TV, a Rede Mandacaru 

Rede Mandacaru 
Endereço: Rua Poeta Israel Botelho 703
Parque Coqueiros – Natal/RN
Telefone: (84) 8803-5580 
E-mail: mandacarurn@gmail.com
Na internet: www.mandacarurn.blogspot.com
Focos de atuação: educação, saúde, cultura 
e ambiente, fomento e sustentabilidade 
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta 
Saúde, Maleta Meio Ambiente, A Cor da Cultura, 
Consumo Consciente, Projeto Pedagógico e Apoio 
Institucional
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usa jogos como Heróis de Todo o Mundo e os livros 

de apoio das Maletas. Os grupos são preparados através 

de oficinas públicas. Josimar Fernandes conta que teve 

apoio do Canal Futura através de oficinas de capacitação 

e identifica como resultados a valorização institucional e 

o apoio pedagógico.

Ele sente falta na programação de mais temas sobre 

diversidade étnica – programas sobre ciganos, indígenas 

e outras etnias, e também de uma continuação da série 

Mojubá e mais regionalismos e materiais do Rio Grande do 

Norte e suas ações. 

O coordenador da Rede Mandacaru aproveita para fazer 

uma série de pedidos ao Canal Futura:

- ajuda à Rede Mandacaru para fazer um documentário sobre 

diversidade étnico-racial no recorte “Famílias de Santo”;

- a continuação dos Projetos Maleta e A Cor da Cultura;

- a inclusão na Maleta Saúde de DST/Aids e hepatites virais 

(“inclusive, poderemos compor esse kit dando sugestões 

com materiais públicos existentes”, diz ele), recorte da saúde 

da população negra e de comunidades tradicionais e sistema 

operativo de pessoas reclusas e em semiliberdade; 

- inclusão no A Cor da Cultura de um recorte de nações da 

africanidade – resistência no Brasil e na África: ketu, nagô, 

angola, umbanda, teleco, mina, jeje e suas raízes, omoloco, 

batuque, ifa e a velha jurema sagrada e cheirosa no Nordeste 

(“será um prazer acompanhar e socializar nossos saberes e 

articulações”);

 - encontro nacional da Maleta Saúde; 

- encontros regional e nacional do A Cor da Cultura; 

- e um portal com ações e construções de instituições 

parceiras do Futura. 

Indígena
Segundo a Funai, hoje, no Brasil, vivem 817 mil 
índios, cerca de 0,4% da população brasileira, se-
gundo dados do Censo 2010. Eles estão distribu-
ídos entre 688 terras indígenas e algumas áreas 
urbanas. Há também 82 referências de grupos 
indígenas não contatados, das quais 32 foram 
confirmadas. Existem ainda grupos que estão 
requerendo o reconhecimento de sua condição 
indígena junto ao órgão federal indigenista.

Oi Josimar, seguem suas respostas! Nossa ajuda 
para documentários está relacionada ao cuidado 
com abordagem e formato, não necessariamente 
com recursos financeiros; sim, iremos continuar 
com os projetos Maleta e possivelmente o A Cor 
da Cultura, dependendo ainda de aprovação de 
recursos; para novas edições da Maleta Saúde po-
demos considerar a inclusão de novos materiais. 
Sobre encontros regionais e nacionais, esses são 
periodicamente agendados pela área de mobili-
zação. Sugerimos que entre em contato para co-
nhecer esse planejamento. Sobre a criação de um 
portal específico, estamos concentrando ações de 
grade no site Futura e ações de mobilização em 
outras ferramentas específicas para essa gestão de 
redes. Agradecemos sua participação.
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A Rede Mulheres Negras/PR foi criada em 2006, por um 

grupo de 33 mulheres preocupadas com a situação de 

desigualdade racial no Brasil. Reunindo mulheres negras de 

todas as regiões do Paraná, a organização atua nas áreas de 

educação, cultura, saúde, promoção e defesa dos direitos 

humanos, geração de renda, valorização da identidade de 

gênero e raça/etnia. 

A Rede de Mulheres Negras conheceu o trabalho do Canal 

Futura através de atuação conjunta em espaços sobre a 

temática adolescentes e jovens e participação juvenil.

A coordenadora executiva da Rede, Alaerte Leandro Martins, 

acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional devido à sua ampla área de abrangência. Para 

ela, “os diversos públicos atingidos pela programação podem 

servir como instrumentos de disseminação de conteúdos 

educacionais”.

O que mais chama a atenção de Alaerte Leandro na grade 

do Futura é a diversidade de programas com finalidade de 

promoção da cultura local; a maneira como o conhecimento 

é passado para os múltiplos públicos; as linguagens 

regionalizadas valorizando a diversidade brasileira e o olhar 

crítico diante da realidade do nosso país.

Rede Mulheres Negras
Endereço: Rua da Lua, 264 – Sítio Cercado
Curitiba/PR – CEP: 81910-390
Telefones: (41) 3379-1124 / (41) 3322-6376
E-mail: redemulheresnegraspr@yahoo.com.br
Na internet: 
http://redemulheresnegraspr.org.br/new/publico/PT/
Foco de atuação: controle social em políticas 
para mulheres negras 
Projetos desenvolvidos com o Futura: Conexão 
Futura, Diz Aí, Maleta Saúde, Nota 10 – Segurança 
Pública, Parceiro de Articulação de Agenda
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A Rede de Mulheres Negras busca na grade programas 

sobre participação juvenil, acesso a mecanismos de 

democracia participativa e ações de promoção em saúde 

e usa em suas atividades os programas Conexão Futura, 

Diz Aí, Maleta Saúde, A Cor da Cultura e Nota 10 – 

Segurança Pública.

No caso do Conexão Futura, a escolha, discutida com 

adolescentes e jovens, foi determinada pela proposta 

rápida e pelo enfoque jovial das entrevistas. As atividades 

– debate e oficinas – buscavam propiciar identificação 

de adolescentes e jovens com a proposta apresentada: 

participação juvenil, saúde da mulher e saúde da 

população negra. Os vídeos foram exibidos durante 

realização de atividades diversas, com participação média 

de quinze a vinte pessoas.

Alaerte Leandro identifica como resultados dessa ação 

a visualização da potencialidade das atividades que os 

participantes desenvolvem em âmbito local.

A coordenadora executiva da Rede Mulheres Negras 

deixa como sugestão ao Canal uma interação melhor e 

a possibilidade de inserção de pauta na programação do 

Futura.

ambas as sugestões podem ser retratadas no Co-
nexão Futura. Fique ligado nessa  possibilidade! 
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A Rede Social da Grande Oeste é um movimento que reúne 51 entidades 

com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e social sustentável 

das comunidades da Região Grande Oeste de São Paulo. Criada em 2005, a 

Rede congrega empresas, poder público, organizações não governamentais 

e voluntários, compartilhando experiências e promovendo a capacitação de 

seus integrantes. 

A coordenadora da Rede Social da Grande Oeste é Lídice Lia Arrebola, 

coordenadora de Responsabilidade Social e Comunicação Interna da 

empresa Veyance Technologies do Brasil. Ela conta que conheceu o trabalho 

do Canal Futura durante a visita da mobilizadora Vanessa Pipinis, que 

participou de uma reunião a convite de um dos integrantes.

Lia Arrebola acredita que os produtos da TV Futura podem ser usados no 

trabalho educacional devido ao posicionamento do Canal em relação aos 

problemas que atingem a sociedade de nosso país e a preservação da 

natureza. “Os programas das Maletas têm alto grau educacional”, afirma Lia, 

completando que o que chama a atenção dela é o comprometimento em 

ajudar a sociedade e a natureza.

Ela busca na grade temas como preservação da natureza e sustentabilidade 

e já usou em ações na Veyance Technologies do Brasil o programa Que 

Exploração É Essa?. O vídeo foi exibido para todos os funcionários na 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, SIPAT.

Outros produtos do Canal Futura foram usados pela Rede Social da Grande 

Oeste: Maleta Democracia, Consciente Coletivo, Que Exploração É Essa? 

e Conexão Futura foram entregues às entidades integrantes da rede, que 

também receberam orientação da mobilizadora Vanessa Pipinis. 

 

Rede Social da 
Grande Oeste
Endereço: as reuniões são 
realizadas nas instalações da 
CCR ViaOeste
Telefone: (11) 2821-3119
E-mail: 
lia.arrebola@veyance.com
Na internet: www.
redesocialgrandeoeste.com.br
Focos de atuação: todos os 
focos
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Maleta Democracia, 
Consciente Coletivo, Que 
Exploração É essa? (doação 
de kit) e Conexão Futura 
(Conteúdos implementados 
junto às entidades que integram 
a rede) 

Natureza morta
Natureza-morta é um gênero da 
pintura e da fotografia em que 
se representa seres inanima-
dos, como frutas, flores, livros, 
taças de vidro, garrafas, jarras 
de metal, porcelanas, dentre 
outros objetos. Esse gênero de 
representação surgiu da Grécia 
Antiga, e também se fez presen-
te em afrescos encontrados nas 
ruínas de Pompeia.
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A Rede Social Zona Norte foi criada em São Paulo em 2010 com o objetivo 

de unir pessoas e organizações e criar um ambiente propício para a 

concretização de propostas que favoreçam o desenvolvimento da região. 

Fomentada pelo Programa Rede Social do Senac São Paulo, a organização 

é constituída por mais de 190 membros e reúne representantes do poder 

público, organizações sociais, empresas privadas e lideranças comunitárias. 

Através de atuação coletiva, a Rede Social Zona Norte procura promover o 

diálogo com atores sociais da Região Norte de São Paulo, onde vivem mais 

de dois milhões de pessoas, identificando necessidades e propondo soluções 

para as suas demandas. A organização pauta suas ações na sustentabilidade, 

valorizando o meio ambiente e favorecendo o sentimento de identidade e 

o orgulho de pertencer à Região Norte paulista, onde está a maior floresta 

urbana do mundo: o Parque Estadual da Serra da Cantareira.

Entre os projetos desenvolvidos pela Rede Social da Zona Norte estão cursos 

de formação para lideranças comunitárias, criação de bibliotecas comunitárias 

e workshops sobre trabalho voluntário, redes e desenvolvimento, política 

e cidadania, audiovisual e educação, voto distrital, captação de recursos, 

comunicação e terceiro setor.

Camila Rizzo Chiarantano, mediadora da Rede Social Zona Norte pelo Senac 

Santana, conta que conheceu o trabalho do Canal Futura por meio da 

mobilizadora Vanessa Pipinis, que se aproximou da Rede para desenvolver 

ações e projetos em parceria com o grupo.

Camila acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho 

educacional porque o audiovisual pode atingir objetivos que a comunicação 

oral não alcança. Ela busca na grade programas sobre desenvolvimento local 

sustentável, meio ambiente e consumo consciente e diz o que chama a 

atenção dela na programação do Futura: o respeito ao ser humano. 

Rede Social Zona 
Norte
Endereço: não possui endereço 
fixo
Telefone: (11) 2146-8290
E-mail: redesocial.zonanorte@
gmail.com / camila.
rchiarantano@sp.senac.br
Na internet: http://
redesocialzonanorte.blogspot.
com
Foco de atuação: 
desenvolvimento local
Projetos desenvolvidos com 
o Futura: Consciente Coletivo 
e fortalecimento institucional 
da rede

Identidade
Você sabia que em 1907 foi ex-
pedido o primeiro RG em São 
Paulo, a carteira de identidade 
número 01, pelo IIRGD - Insti-
tuto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt?
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A Sala Verde Pindorama é um projeto em parceira do Ministério do Meio 

Ambiente com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, voltado para a 

educação ambiental formal e não formal.

A equipe do projeto conheceu o trabalho do Canal Futura pela televisão 

e depois através da mobilizadora Vanessa Pipinis, que soube do trabalho 

desenvolvido pela Sala Verde Pindorama e ofereceu à equipe uma oficina 

sobre o Consciente Coletivo, material que desde então é usado nas 

atividades da Sala e oferecido aos professores da rede municipal.

A diversidade dos temas abordados pelo Canal e a qualidade da produção 

dos programas chamaram a atenção da equipe da Sala Pindorama, que 

acredita no uso de produtos de TV para o trabalho educacional: “Os recursos 

audiovisuais são bem aceitos pelos alunos e são uma boa estratégia de 

comunicação, necessária e eficaz para atingir os objetivos com crianças 

e jovens. Através de filmes, vídeos e animações as pessoas acabam tendo 

entretenimento aliado à informação”.

Os educadores buscam na grade temas como educação ambiental; cidadania 

e empreendedorismo e usam os programas do Consciente Coletivo e 

Ecos do Brasil. O material do Consciente Coletivo é usado em um projeto 

denominado Cine Debate, que consiste na exibição de filmes e debates 

sobre a temática socioambiental. São escolhidos para exibição os programas 

relacionados aos aspectos ambientais, que sejam educativos e contenham 

mensagens de esperança e possibilidades de ações para a transformação da 

realidade vigente. A escolha é feita pelo grupo de trabalho composto por 

sete pessoas, especialmente formado para o planejamento e a execução do 

Cine Debate, e tem como objetivo despertar nos participantes uma reflexão 

individual e coletiva, quebrando paradigmas, para a construção de uma nova 

visão de mundo.

A exibição foi em um anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação 

e envolveu também apresentações musicais. O evento contou com a 

participação do Canal Futura: “A jornalista Vanessa Pipinis foi nossa parceira, 

nos assessorou e participou como convidada para debater os filmes exibidos 

no encerramento do evento”.

Sala Verde 
Pindorama
Endereço: Rua São Bento, s/
nº – Vila Aparecida – Bragança 
Paulista/SP
E-mail: sv_pindorama@yahoo.
com.br
Na internet: svpindorama.
blogspot.com
Foco de atuação: educação 
ambiental 
Projeto desenvolvido com  
o Futura: Consciente Coletivo

Ministério do Meio Ambiente 
O Ministério do Meio Am-
biente (MMA), criado em no-
vembro de 1992, tem como 
missão promover a adoção de 
princípios e estratégias para o 
conhecimento, a proteção e a 
recuperação do meio ambien-
te, o uso sustentável dos re-
cursos naturais, a valorização 
dos serviços ambientais e a 
inserção do desenvolvimento 
sustentável na formulação e 
na implementação de políticas 
públicas, de forma transversal 
e compartilhada, participativa 
e democrática, em todos os ní-
veis e instâncias de governo e 
sociedade.
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Cerca de 370 pessoas participaram do Cine Debate “Mundo, Todos 

Somos Um”. Os educadores contam que foi um grande sucesso, com a 

participação efetiva das pessoas no decorrer das três noites. “Os programas 

exibidos foram muito elogiados, assim como os debates, com uma rica 

participação do público presente fazendo perguntas e reflexões sobre as 

problemáticas socioambientais”, dizem os educadores. Na avaliação do 

evento, participantes deixaram relatos e mensagens de estímulo para a 

equipe da Sala Verde Pindorama:

- “Continuem esse projeto!”

- “Eu imagino o ‘investimento’ que o grupo de trabalho faz para ter um 

evento tão bom, mas infelizmente ainda é muito pequeno o grupo que 

participa. Porém, vos peço, não desistam, pois, mesmo que a ‘semeadura’ 

seja pequena, a colheita será grande e muito significativa! Valeu!”

- “Continuem assim e façam mais cine debates!”

- “Ir além do debate, da discussão e reflexão: em seguida levantar uma 

proposta prática de realização de mudanças.”

- “Não sabia de tudo o que está se fazendo em Bragança. Parabéns! 

Continuem! Farei parte do coletivo com certeza.”

- “Fantástica iniciativa! Pena não sermos mais ouvintes, participantes. 

Depende agora de cada um de nós divulgar as informações e tentar 

envolver mais um, dois... Devagar se vai ao longe... 99 não são 100, mas 

vão ser...”

A equipe da Sala Verde Pindorama sente falta de reportagens e programas 

que mostrem as experiências que estão acontecendo nas cidades do 

interior, fora do universo das grandes capitais, e deixa um recado para o 

Canal: “Somos gratos pelo apoio recebido e gostaríamos de sempre poder 

contar com o Canal Futura para nossas produções e realizações”. 

Esse tipo de reportagem pode 
sim ser visto no ar no progra-
ma Pelo Campus, produzido 
por universidades parceiras do 
Futura, no Amazônia Rural e 
nas reportagens feitas por TVs 
universitárias parceiras do Fu-
tura no Jornal Futura. 
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Susana Paulino, do Núcleo de Enfrentamento da Violência 

Sexual Infantojuvenil da Secretaria de Assistência Social de 

Jaboatão dos Guararapes, conheceu o trabalho do Canal 

Futura através da Rede Estadual de Combate ao Abuso e 

à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da qual 

a Secretaria faz parte. Depois, o município de Jaboatão 

dos Guararapes participou do Projeto-piloto da série Que 

Exploração É Essa?, através de uma parceria do Canal Futura 

com as Secretarias de Assistência Social e de Educação e 

com a organização não governamental Centro Dom Helder 

Câmara de Estudos e Ação Social – Cendhec. O trabalho 

do Canal na preparação, pesquisa e elaboração dos temas 

a serem abordados chamou a atenção de Susana Paulino. 

Hoje, ela usa a série nas ações da Secretaria. Usa também as 

entrevistas do Conexão Futura e Sala de Notícias em Debate. 

Suzana Paulino acredita no uso dos programas para o 

trabalho educacional. No caso da série, a forma, a linguagem 

e a metodologia aplicadas são muito leves e mostram, 

com simplicidade, o cotidiano das pessoas, facilitando 

o entendimento, principalmente para crianças e jovens. 

Quanto às entrevistas, Susana diz que elas abordam temas 

atualizados e são utilizadas na preparação de monitores 

e multiplicadores, por causa da linguagem mais técnica e 

elaborada.

A escolha dos programas é sempre coletiva, e o que mais 

pesou no caso da série foi a linguagem e a forma de usar 

bonecos articulados para tratar de forma lúdica um tema 

Secretaria de Assistência Social 
do Município de Jaboatão dos 
Guararapes/PE
Endereço: Rua José Brás Moscow, 56
Candeias – Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefones: (81) 3343-7711 / (81) 3343-5399 / 
(81) 3343-7725
E-mail: seasprefeiturajg@hotmail.com
Projeto desenvolvido com o Futura: 
Projeto-piloto Que Exploração É Essa?

Bonecos 
Não há documentação 
exata para determinar 
o surgimento no Brasil 
das primeiras manifes-
tações dos bonecos. A 
hipótese mais recor-
rente nos autores que 
tratam dessa temática 
é a de que o Teatro de 
Bonecos tenha chega-
do ao nosso país, pelos 
portugueses, no sé-
culo XVI, como Presé-
pio, representação do 
nascimento de Jesus 
Cristo, dando origem a 
duas formas de teatro: 
os Pastoris, espetácu-
los do ciclo natalino, 
encenados por atores; 
e o de Mamulengo, 
encenados, em várias 
ocasiões, por bonecos 
de madeira.
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tão sério. Ela explica que as ações de formação para os 

monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

foram planejadas em três encontros: o primeiro foi para 

sensibilizar os participantes e desmistificar o tema; o segundo 

para tratar das fases do desenvolvimento psicocognitivo 

e social de crianças e adolescentes e o terceiro para 

apresentar os vídeos da série e fazer uma discussão sobre 

os temas abordados. Depois disso foi feito um planejamento 

conjunto sobre o que e como o tema seria abordado com 

as crianças. Nesses encontros, houve a participação de duas 

turmas de 23 monitores. Na turma dos educadores sociais 

do Programa Projovem foram 32 pessoas.

Além da exibição, houve apresentação de uma peça de teatro 

e trabalhos de pintura e desenho. Susana Paulino identifica 

como resultado uma procura maior para orientação nos 

casos de violência contra crianças.

Ela sente falta na programação de produtos com outros tipos 

de violação dos direitos da criança.

Embora presente na faixa jornalística do Futura, 
sabemos que essa discussão é rica o suficiente 
para compor programas em outros formatos e que 
se dediquem à discussão desse importante tema. 
Obrigado pela sugestão! 
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Rosa Neide Cardoso é professora e atua como técnica pedagógica de 
Língua Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental na Secretaria de 
Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Ela conheceu o trabalho do 
Futura numa formação com as professoras do Canal em 2000, na Escola 

Estadual Rui Barbosa, em Campo Grande/MS. “Lembro-me de que todas as 

escolas do município mandaram representantes e foi muito bom”, conta.

Ela acredita que os produtos da TV Futura podem ser usados no trabalho 

educacional porque são muito bons e cita os programas Afinando a Língua, 

Globo Ciência e Globo Ecologia: “Todos são educativos, instrutivos. Eu, 

particularmente, adoro Um Pé de Quê?.

Ela diz que tudo chama a atenção dela na grade do Futura e explica por 

que: “Eu cursei Letras e formei-me em 1985, lá em Aquidauana/MS. Na 

época, os recursos eram poucos nas escolas públicas (máquina de escrever, 

mimeógrafo etc.) e eu sentia falta de alguma coisa para incrementar minhas 

aulas, que achava muito paradas. Quando, em 2000, fiz a formação do 

Futura, e vi como fazer, e melhor, que eu podia fazer coisas diferentes em 

minhas aulas, e descobri onde encontrar recursos para tal, amei. Saí do 

tradicionalismo, usava poucas vezes o livro didático. Revirava o acervo de 

fitas cassete (VHS) da escola, procurando coisas diferentes. O pior é que as 

professoras que deram a formação para nós doaram uma fita para a escola e 

esta sumiu, ninguém sabe onde foi parar”.

Ela nunca tentou baixar os programas e busca na grade temas variados, 

seguindo sempre o Referencial Curricular da rede estadual. “Usamos vídeos, 
sempre alguma coisa que dê para introduzir ou para adaptar o assunto que 

trabalharemos”, diz. “Eu sempre procuro vídeos para usar na formação com 
os professores ou para fazer sugestões bimestrais”.

Rosa Neide Cardoso faz parte de uma equipe de Língua Portuguesa, 
trabalhando com professores do 6º ao 9º anos, e conta que a rede estadual 

tem 850 coordenadores de área de Língua Portuguesa e Matemática. Os 

vídeos são sempre utilizados na formação deles. Ela diz que os professores 
sempre querem saber onde a equipe conseguiu achar os vídeos. 

Rosa deixa um recado para o Futura: “Gostaria de poder ver o vídeo “Favelas”, 

com Regina Casé e Carlos Vereza, por que o da época era em fita cassete(VHS)”. 

Secretaria de Estado 
de Educação de 
Campo Grande/MS
Endereço: Avenida do poeta – 
Bloco 05 – Parque dos Poderes 
Campo Grande/MS
CEP: 79031-902
Telefone: (67) 3318-2309 
E-mail: 
rosancardoso@yahoo.com.br
Na internet: 
http://rosancardosoblogspot.com
Usuária Futuratec: 
Rosa Neide Cardoso
Foco de atuação: educação
Profissão: professora e técnica 
pedagógica

Vamos verificar a procedência 
desse vídeo e a questão de direi-
tos relacionada a ele para respon-
der-lhe de forma mais adequada. 
Mas acreditamos, numa primeira 
análise, que não tenhamos direi-
tos de exibição e uso desse mate-
rial no Futura por agora. 
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Ciro Carvalho Fernandes é professor de Filosofia em 

Brazlândia, cidade-satélite de Brasília. Ele conheceu o 

trabalho do Canal Futura quando navegava na internet em 

busca de vídeos para usar em sala de aula. Ciro acredita 

no uso de produtos de TV no trabalho educacional por 

se tratar de material atualizado, baseado em pesquisa 

e feito por um profissional qualificado. A quantidade 

de vídeos que podem ser usados em quase todas as 

disciplinas chamou a atenção do professor Ciro na grade 

do Futura. Ele procura programas ligados à Filosofia e já 

conseguiu baixar alguns para usar em suas aulas. Além da 

exibição, ele também usa data show, computador e CD. 

Cerca de 400 alunos já foram beneficiados e o professor 

identifica como resultado da ação uma maior facilidade 

na aprendizagem do assunto abordado.

Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal – 
CRE Brazlândia/DF
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti
Sala 830 – Brasília/DF – CEP: 70075-900
Telefone: (61) 3901-3683
E-mail: profciro@hotmail.com 
Na internet: @CiroFernandes
Usuário Futuratec: Ciro Carvalho Fernandes
Profissão: professor

Cidade-satélite
Um resumo da definição “cidade-satélite” pode ser 
o seguinte: as cidades-satélites são centros urba-
nos construídos para trazer algum benefício socio-
econômico para a região onde se encontram. Um 
centro urbano, por exemplo, que foi construído 
para abrigar trabalhadores de indústrias importan-
tes para o desenvolvimento do lugar pode ser cha-
mado de cidade-satélite.
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O Serviço de Assistência Rural – SAR, foi criado em 1949 

pela Arquidiocese de Natal para promover a educação de 

trabalhadores do campo através de ações nas áreas do 

cooperativismo, sindicalismo, luta pela terra, educação 

política e controle social das políticas públicas, entre outras.

Maria Verônica Avelino, educadora do SAR, conta que 

conheceu o trabalho do Canal Futura através das rodas da 

Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação 

Popular em Saúde – Aneps, do Rio Grande do Norte.

O que mais chama a atenção dela na grade do Canal é o 

material que trabalha a prevenção em saúde, contribuindo 

com usuários, educadores e conselheiros, com linguagem 

acessível a qualquer pessoa, independente do grau de 

escolaridade.

Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados no 

trabalho educacional porque são materiais didáticos e têm 

um bom conteúdo reflexivo, respondendo a questões de 

prevenção e formação em saúde, utilizando uma linguagem 

que facilita a compreensão.

A educadora popular busca na grade temas ligados 

à promoção e prevenção em saúde como TPM e os 

tratamentos disponíveis, gravidez na adolescência, sexo na 

terceira idade, reposição hormonal do casal, planejamento 

familiar, infecções alimentares, álcool, humanização no 

atendimento hospitalar e DST/Aids, entre outros, e usa nas 

ações do SAR o material da Maleta Saúde. 

A escolha dos programas é feita pela equipe do SAR ou 

pelo núcleo de articulação da Aneps-RN de acordo com 

o planejamento das atividades. O objetivo é contribuir 

com a formação de lideranças, conselheiros e educadores 

populares das duas instituições. 

Serviço de Assistência Rural – 
SAR / Articulação Nacional de 
Educação Popular em Saúde/RN
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 674 – Tirol
Natal/RN
Telefones: (84) 3615-2800 
E-mail: sararquidiocese@gmail.com; 
aneps-rn@grupos.com.br
Focos de atuação: controle social das políticas 
públicas, orçamento público, orçamento 
participativo, políticas públicas de saúde, educação, 
assistência social, educação popular em saúde
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde
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As atividades são sempre preparadas com antecedência 

pelas equipes da Aneps e do SAR, que às vezes solicitam 

ajuda à mobilizadora social do Futura. O trabalho envolve 

equipamentos como TV, data show e notebook, dinâmicas 

e vivências diversas.

As atividades na ANEPS atingem um público médio de 

vinte pessoas, enquanto na SAR a média é de vinte pessoas 

por atividade no município e de quarenta a sessenta nas 

atividades regionais. 

Maria Verônica Avelino identifica como resultado dessas 

ações o interesse dos diversos atores envolvidos pela 

aplicação do material em suas atividades.

Neste ano de 2012, as atividades do SAR incluíram a 

apresentação do material da Maleta Saúde para lideranças 

e conselheiros em atividades regionais (regiões do Potengi, 

Trairi e Agreste) com uma média de quarenta participantes 

em cada encontro, totalizando 120 pessoas. 

Ela sente falta na programação de conteúdo sobre 

controle social, políticas públicas, educação popular 

em saúde, legislação e orçamento democrático e 

participativo, entre outros, e também pede ao Canal a 

inclusão nas Maletas de discussões políticas e jurídicas, 

citando como exemplos política pública de saúde, SUS, 

Pacto, controle social etc...

De fato, essa é uma lacuna na nossa grade, a não 
ser em discussões que ocorrem no jornalismo em 
torno do tema proposto. Obrigado pela lembrança! 

188



Peter Andreas Gölitz é consultor de Compliance da 

Siemens Ltda. Ele conheceu o trabalho do Canal Futura 

como telespectador, e o que mais lhe chamou a atenção 

foi a linguagem de fácil acesso para explicação de temas 

importantes: “Importante para um público variado”, ressalta 

Peter. Ele acredita que produtos de TV podem ser usados 

no trabalho educacional porque mostram exemplos 

do cotidiano sobre o tema abordado, o que aumenta a 

credibilidade e facilita a fixação de conceitos.

 

Peter Gölitz busca na grade temas como combate à corrupção 

e suborno, e usa em suas ações partes escolhidas do Jornal 

Futura (geralmente opiniões de entrevistados, como no 

caso do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral), 

documentário Zero Dez Vinte (resultados da Rio+20) e a série 

Ética, da qual ele baixou seis episódios pelo Futuratec.

A escolha foi pessoal e levou em conta critérios como fácil 

linguagem e tempo de duração de vinte a trinta minutos. O 

objetivo era difundir o tema entre vários públicos – jovem e 

adulto, em explicações individuais. Peter Gölitz identifica como 

resultado dessas ações uma facilitação de comunicação.

Ele sente falta na programação de explicações simples sobre 

os danos que a corrupção causa à economia e à cidadania 

(especialmente no âmbito das eleições) e sugere ao Canal a 

disponibilização de mais programas sobre os temas referentes 

à educação para a Responsabilidade Social (corrupção, cartéis, 

tráfego de influência, lobby etc.)

Siemens Ltda
Endereço: Av. Mutinga, 3800 – São Paulo/SP
CEP: 05110-902
Telefone: (11) 3908-3100
E-mail: peter.golitz@siemens.com
Na internet: www.siemens.com.br
Usuário Futuratec: Peter Andreas Gölitz
Foco de atuação: ética nos negócios 
Profissão: consultor de compliance

Sugerimos que veja a série Ética, disponibilizada 
integralmente no Futuratec! 
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O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candelária, no Rio Grande do 

Sul, conheceu o trabalho do Canal Futura através de uma indicação da 
Federação Gaúcha dos Trabalhadores na Agricultura – Fetag/RS. Os contatos 
foram feitos com a equipe do Futura no II Festival Nacional da Juventude 
Trabalhadora Rural da Contag em 2010.

As séries que o Canal produz chamaram a atenção dos sindicalistas, que 
buscam na grade programas sobre juventude rural, cultura e inclusão digital. 
Dionatan Tavares, do Departamento de Jovens do Sindicato, acredita que 
produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional por serem uma 
ferramenta de grande alcance de público. 

O Sindicato e a TV Futura são parceiros no Projeto Cinema no Campo. A 
experiência de Candelária está presente na série Diz Aí – Juventude Rural. 
O Cinema no Campo integra um projeto de inclusão digital, idealizado 
por jovens ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candelária e 
financiado pelo Ministério da Cultura, e foi mostrado na série Diz Aí, do 
Canal Futura: os jovens sindicalistas organizam exibições de filmes nas 
comunidades rurais, seguidas de uma conversa sobre o que foi visto na tela 
e sua relação com o cotidiano no campo. 

Segundo Dionatan Tavares, o Cinema no Campo foi escolhido para a parceria 
com o Canal Futura por ser um projeto que estava em andamento e tinha 
um foco no desenvolvimento rural, “mostrando a realidade do meio rural 
gaúcho, diferente do que normalmente aparece na TV”. 

Para executar o projeto, foi planejada uma atividade com uma comunidade. 
A exibição, para cerca de cinquenta pessoas, foi feita através de um telão. 

O lançamento da série foi na sede do Sindicato e reuniu lideranças da cidade 
e da região. Cerca de cinquenta pessoas participaram da exibição e de um 
debate na sequência. 

O DVD da série do Futura já foi bastante usado na região do Vale do Rio 
Pardo, tanto nos sindicatos, no Projeto Cinema no Campo, quanto em 
espaços educacionais, como a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul.

Dionatan Tavares sugere “que trechos das séries sejam exibidos nas emissoras 

de TV parceiras, dando mais visibilidade aos segmentos que o Futura representa”.

 

Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais de Candelária
Endereço: Av. Marechal 
Deodoro, 1096 – Centro 
Candelária/RS
Tel.: (51) 3743-1524 
Na internet: http://str-
candelaria.blogspot.com
Focos de atuação: educação 
(formação profissional) e 
cultura
Projeto desenvolvido com 
o Futura: Cinema no Campo

Rio Grande do Sul
Você sabia que no Rio Grande 
do Sul, tem uma cidade cha-
mada Anta Gorda? Esse nome 
é devido a uma caçada a esse 
animal no século XIX. Em 1910, 
houve a mudança de nome para 
Carlos Barbosa, então governa-
dor do estado. Mas a população 
não gostou nada da troca. De 
tanto pressionar, a cidade voltou 
a ser Anta Gorda. E quem nasce 
lá é antagordense.

Esse tipo de exibição depende 
de negociação e interesse pré-
vio entre as partes, mas é ab-
solutamente factível. Obrigado 
pela proposta! 
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A Uiala Mukaji Sociedade das Mulheres Negras de 

Pernambuco é uma organização da sociedade civil, 

antirracista e feminista, fundada em 2003 com o objetivo 

de romper o silêncio, dar visibilidade à mulher negra e 

contribuir com a promoção da igualdade de gênero e raça 

por meio da efetivação dos direitos humanos.

Vera Regina Baroni é coordenadora geral da Uiala Mukaji 

e integra a coordenação colegiada da Rede das Mulheres 

de Terreiro de Pernambuco. Ela conheceu o trabalho do 

Canal Futura através da TV e acredita que os programas 

podem ser usados na educação porque “suas mensagens 

penetram com mais rapidez no conhecimento das 

pessoas”.

Os programas sobre saúde reprodutiva e sexual e sobre Aids 

chamaram a atenção de Vera Baroni, que busca na grade a 

temática de saúde da população negra, política específica 

de saúde relacionada com o público com que trabalha. 

Foi o Projeto Saúde que aproximou a instituição do Canal, 

abrindo espaço para uma troca mais concreta com outras 

organizações através da disponibilização das Maletinhas de 

Saúde. 

Todo o material da Maleta Saúde é utilizado nas ações 

da Uiala Mukaji, dependendo do contexto e do caráter 

da discussão. A escolha é feita pelas Conselheiras de 

Saúde e pelas encarregadas pelo empoderamento das 

mulheres da organização, com o objetivo de ter em mãos 

material pedagógico que facilite o aprofundamento dos 

temas discutidos na saúde a serem multiplicados nas 

comunidades.

Mulheres adultas e jovens formam o público-alvo das ações, 

que, além da exibição dos programas, também envolvem 

contos dos mais velhos – Griôs da Comunidade, sobre os 

Uiala Mukaji Sociedade das 
Mulheres Negras de Pernambuco
Endereço: Rua Gervásio Pires, 404 – Boa Vista
 Recife/PE – CEP: 50050-070
E-mail: uialamukaji@gmail.com; 
veraregina60@gmail.com
Focos de atuação: mulheres negras e de terreiro, 
direitos humanos, saúde e cultura
Projetos desenvolvidos com o Futura: 
Maleta Saúde, A Cor da Cultura
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benefícios do uso de chás, banhos e emprego de Orikis e 

Ebós. O grupo participa de todas as etapas do processo: 

desde a definição do tema a ser estudado até a avaliação 

do evento. A ajuda do Canal se dá através de uma Maleta 

Saúde e seis Maletinhas. Dessas, duas foram entregues a 

seis organizações populares que trabalham com mulheres e 

quatro a Comunidades Tradicionais de Terreiro.

Como resultado, Vera Baroni diz que as mulheres estão mais 

empoderadas sobre o direito à saúde e o funcionamento do 

SUS e mais preparadas para o exercício do controle social 

da saúde e de outras áreas de políticas públicas. Ela conta a 

história de dona Maria, que, após entender como funciona o 

SUS e o que significa o controle social das políticas públicas 

e da saúde, passou a integrar no Orçamento Participativo 

a Plenária de Negros e Negras e a ter orgulho de seu 

pertencimento racial.

A coordenadora geral da Uiala Mukaji sente falta na 

programação de material sobre a política específica de 

Saúde da População Negra de Comunidades Tradicionais 

de Religião Africana e Afro-brasileira, considerando que 

os Terreiros são locus de promoção à saúde, de discussão 

de direitos humanos e de fortalecimento da cidadania. Ela 

lembra que, dentre os diferentes agravos que acometem de 

forma prevalente a saúde da população negra, as doenças 

falciformes são aquelas que mais são referidas nos debates, 

oficinas e rodas de conversa sobre saúde. Vera Baroni 

considera que as Maletas e Maletinhas são importantes 

ferramentas pedagógicas que muito contribuíram com 

o repasse de conhecimento, mas entende que a Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra necessita 

de material complementar a ser integrado à Maleta Saúde. 

Vera sugere também uma complementação com material que 

discuta a discriminação racial, o preconceito racial e o racismo, 

estruturador das desigualdades sociais, econômicas, políticas 

e ambientais, bem como material que aborde as “doenças” 

causadas pelo racismo.

Vera sugere também uma complementação com 
material que discuta a discriminação racial, o pre-
conceito racial e o racismo, estruturador das desi-
gualdades sociais, econômicas, políticas e ambien-
tais, bem como material que aborde as “doenças” 
causadas pelo racismo.

Banhos
Segundo alguns estudiosos, os romanos foram o 
povo da Antiguidade que mais se importaram em 
transformar o banho num evento, construindo 
termas públicas onde qualquer cidadão poderia 
desfrutar dos prazeres do banho.
Os povos do Oriente, principalmente os japone-
ses, fazem do banho um ritual coletivo de higiene 
e convívio.
Na cultura ocidental, o banho rotineiro foi um 
costume reintroduzido no século XIX, na Europa, 
principalmente pela maior facilidade de aquecer 
água. Também foram criadas novas termas, cha-
madas de balneários, em localidades aprazíveis. 
Com a ascensão burguesa, locais apropriados 
para o banho foram introduzidos nas casas.
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Xênia Lis e Silva Lopes é técnica de Enfermagem e trabalha 

na empresa Internautica Call Center, no Rio de Janeiro. Ela 

conheceu o trabalho do Futura trabalhando para o Centro 

de Atendimento ao Telespectador do Canal. O que mais 

chamou a atenção dela foi a estrutura organizacional da 

grade de programação, “colorida, diferenciando seus temas, 

faixa etária e programa”.

Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados na 

educação dependendo da forma como será feito o trabalho, 

de como o material será utilizado e do público-alvo.

Xênia Lis busca na grade temas relacionados à língua 

portuguesa e à literatura e já baixou alguns programas pelo 

Futuratec, tendo usado os programas Afinando a Língua e 

Umas Palavras em apresentações de trabalhos acadêmicos. 

“Por ser graduanda do curso de Letras, utilizo os programas 

para aprimoramento e enriquecimento cultural”, explica. 

Ela exibiu os programas para uma turma de aproximadamente 

trinta alunos. 

Xênia Lis sente falta na programação de programas que tratem 

de assuntos como doenças raras, a vida de portadores de 

deficiência e programas que retratam o cotidiano brasileiro. 

Ela sugere ao Canal que a grade seja atualizada com 

maior frequência no site, que haja mais disponibilidade de 

programação no YouTube e que seja colocado no site todo e 

qualquer conteúdo usado na programação ou divulgação do 

Canal Futura.

Universidade Cândido Mendes
Endereço: Avenida Isabel, 29 – Santa Cruz
Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 3157-6576 (administração)
E-mail: xenialis@ymail.com
Usuária Futuratec: Xênia Lis e Silva Lopes
Foco de atuação: língua portuguesa e literatura
Profissão: estudante

Estamos trabalhando nesse sentido, Xênia! Sobre a 
programação disponibilizada, precisamos sempre 
considerar questões relativas a direitos autorais na 
hora de disponibilizar conteúdos na web. 
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A Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 
foi criada há 42 anos e tem atualmente cerca de 21 mil 
alunos em doze unidades e ensino e seis campi. Em 1998, 
a Universidade criou o Centro de Ciências e Tecnologias 
Ambientais para desenvolver atividades de extensão e 
pesquisa nas áreas de ciência e tecnologia ambientais.

A coordenadora do Centro é a professora Elisabeth Foschiera, 
da Faculdade de Educação. Ela conheceu o trabalho do 
Canal Futura nos grupos de trabalho interdisciplinares dos 
quais participa (APPA e Agenda 21). 

O que mais chamou a atenção dela na grade foi o 
compromisso com a educação e a cidadania. Ela acredita 
que produtos de TV podem ser usados no trabalho 
educacional porque considera importante todo material 
bem produzido que venha ao encontro dos objetivos com 
os quais trabalha.

Elisabeth procura programas voltados para o meio ambiente 
e recebeu o material do Canal Futura num dos encontros da 
Appa e no encontro da Agenda 21. Ela está usando em suas 
práticas pedagógicas a Maleta Futura e o Consciente Coletivo.

Procurando desenvolver ações conscientes e 
comprometidas, ela usa o material em suas aulas em três 
turmas do curso de Pedagogia. A professora aponta como 
resultados a mudança de comportamento dos envolvidos 
e a multiplicação da ideia na atuação deles em sala de aula 
nos seus municípios de origem. Elisabeth Foschiera acredita 
que o material do Consciente Coletivo pode ser usado em 
qualquer idade (adulto, infantil ou terceira idade). 

Ela usou o livro, o CD e os demais materiais enviados na 
Maleta e organizou planos de aula para serem aplicados em 
diferentes realidades e idades.

Elisabeth agradece à TV Futura por disponibilizar para a 
população brasileira uma opção de mídia diferenciada e 
que contribui com a educação e a cidadania.

Universidade de Passo Fundo
Endereço: BR 285 – São José – Passo Fundo/RS
CEP: 99052-900
Telefone: (54) 3316-8100
E-mail: informações@upf.br
Na internet: http://www.upf.br/
Focos de atuação: educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: 
Maleta Futura, Consciente Coletivo

APPA
A APPA – Assembleia Permanente pela Preserva-
ção Ambiental – foi formada a partir de debates 
nos Encontros Municipais de Avaliação das Ações 
Ambientais no Município de Passo Fundo. Em 
reuniões mensais na sede do Ministério Público 
de Passo Fundo, a APPA propõe sugestões, exi-
ge políticas públicas, define estratégias de ação, 
elenca prioridades e organiza eventos destinados 
a promover a educação ambiental e a enfrentar 
as demandas da área.

AGENDA 21
Agenda 21 é o principal documento da Confe-
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Humano, a Rio-92. Assina-
do por 179 países, inclusive o Brasil, é um docu-
mento coletivo que propõe atitudes e ações que 
estabeleçam um padrão de desenvolvimento 
sustentável para este século. A Agenda 21 busca 
consenso entre vários grupos de interesse, for-
mando parcerias capazes de tomar decisões que 
combinem crescimento econômico com justiça 
social e proteção ambiental. 
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O professor João Dantas Pereira é coordenador do Grupo de Pesquisa sobre 

Exclusão Social, Saúde e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Ele conheceu o trabalho do Canal Futura através da articuladora Ana 

Amélia Melo durante a Conferência Estadual de Segurança Pública realizada 

em Natal em 2009. 

Desde essa época o professor João Dantas vem usando produtos de TV em 

seu trabalho educacional e considera satisfatórios os resultados obtidos. 

Ele busca na grade programas voltados à saúde, democracia, inclusão e 

minorias, entre outros temas.

Ele tem utilizado os conteúdos da Maleta Saúde e da Maletinha Básica 

Democracia.

O que chama a atenção dele é a qualidade do material didático disponibilizado 

nas referidas Maletas. O professor João Dantas usa os vídeos em suas ações 

e realiza as atividades propostas nos manuais.

A escolha dos programas segue o planejamento do Grupo de Pesquisa 

sobre Exclusão Social, Saúde e Cidadania e leva em conta essencialmente a 

qualidade. É resultado de discussão com a equipe, que tem como objetivo a 

capacitação de multiplicadores para a prevenção ao uso de drogas.

Cerca de vinte pessoas foram envolvidas nessa ação. A exibição foi feita para um 

público estimado de 500 pessoas durante as atividades do Grupo de Pesquisa.

O professor João Dantas Pereira identifica resultados a partir dessa ação: 

ex-alunos e demais participantes têm procurado constantemente parcerias 

para o uso das Maletas. 

Ele pede programas com informações sobre o crack e sugere uma aproximação 

maior entre o Canal Futura e o Grupo de Pesquisa sobre Exclusão Social, Saúde 

e Cidadania, o Curso de Especialização sobre Prevenção ao Uso do Álcool e 

Outras Drogas e a Comissão Multidisciplinar de Prevenção e Combate às Drogas 

Lícita e Ilícita no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande Norte, todos 

coordenados por ele.

Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte
Endereço: Av. Senador Salgado 
Filho, 3000 – Natal/RN
CEP: 59072-970
Telefones: (84) 3215-3659 / 
(84) 3215-3475 / (84) 3215-3476
E-mail: joaodantas@prof.
joaodantas.nom.br
Na internet: www.prof.
joaodantas.nom.br / 
www.ufrn.br
Foco de atuação: educação
Projetos desenvolvidos 
com o Futura: Maleta Saúde 
e Maletinha Básica Democracia

Agradecemos pelas sugestões 
muito bem-vindas. O tema do 
uso de drogas lícitas e ilícitas é 
absolutamente preponderante 
na sociedade contemporânea 
e o Canal sempre procurará for-
mas de abordá-lo de maneira 
ampla, plural e reflexiva. 
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A INCRÍVEL CASA DE EVA
A Incrível Casa de Eva é uma série que fala de saúde para o público 
infantil. Eva Funck explica para as crianças como elas podem tra-
tar pequenos problemas de saúde até mesmo dispensando medi-
camentos. Com a utilização de modelos e maquetes, ela explica de 
forma bem-humorada o que acontece com nosso corpo quando, 
por exemplo, ficamos doentes do estômago, temos rachaduras nos 
lábios ou quando ficamos constipados.

ADRENALINA
Adrenalina é uma revista esportiva que mostra a prática de diferentes 
esportes radicais. O programa fala sobre o perfil dos esportistas, os 
equipamentos e a adrenalina de quem se diverte praticando windsurf, 
paraglider, trekking e mountain bike, entre outros. Sempre mostran-
do os esportes de aventura praticados de forma segura, os apresen-
tadores Ana Karina Belegantt e Leo Sassen vão atrás da adrenalina, 
nos melhores lugares e com os mais experientes atletas.O programa 
é produzido pela TV Unisinos, universidade parceira do Canal Futura.

ÁGUA: VIDA E ALEGRIA NO SEMIÁRIDO
No país da abundância hídrica, uma parcela importante do nosso 
território é castigada pela seca. Boa parte da população que vive no 
semiárido brasileiro enfrenta mais da metade do ano de estiagem. 
Para eles, a água tem um valor especial: o da vida. Por isso, a ASA 
(Articulação no Semiárido Brasileiro) idealizou o projeto “Água: vida 
e alegria no semiárido”, que conta com a parceria da ONG Auçu-
ba e do Canal Futura. Trata-se de uma série de animação voltada 
para o público infantil que trata da importância da água no semiárido 
brasileiro. Realizada pela Zquatro Animação, a série é composta por 
oito episódios de cinco minutos cada, feitos a partir dos desenhos de 
crianças do interior da Bahia. Elas participaram de oficinas dedicadas 
ao registro de histórias e experiências culturais do Nordeste brasileiro 
que se relacionassem com o tema da água. A série é também usada 
por ONGs e escolas de toda a região.

Programas / interprogramas
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AFINANDO A LÍNGUA
O programa oferece uma análise peculiar e envolvente da língua 
portu-guesa, através de elementos cotidianos da comunicação pró-
ximos ao universo jovem. O programa discute os diversos significa-
dos e variedades linguísticas do Português, procurando mostrar ao 
público também uma perspectiva histórica que contextualiza a pro-
dução literá-ria, apresentando ao longo de sua produção os princi-
pais autores e gêneros que fazem parte de nossa cultura.

ALÔ, VÍDEO ESCOLA
Vídeos educativos sobre variados assuntos e diferentes áreas do conhe-
cimento. Ideal para estimular o debate e o interesse em sala de aula. 

AO PONTO
Programa, com apresenta-ção do médico Jairo Bouer, recentemen-
te, realizado através de uma parceira da TV Cultura com o Canal Fu-
tura. A cada semana, uma plateia de 40 adolescentes dis-cute temas 
que tenham a ver com o universo jovem. O programa apresenta uma 
banda diferente a cada episódio. Para auxiliar o apresentador, o Es-
tagiário, traz informações e propõe brincadeiras. O programa conta 
ainda com duas séries de quadros, uma sobre profissões e a outra 
sobre atitudes jovens, que retrata maneiras criativas de transformar 
o mundo.

APRENDER A EMPREENDER
Aprender a Empreender, série realizada em parceria com o Sebrae, 
alia dramaturgia a casos reais para falar sobre empreendedorismo 
de um jeito claro e descontraído. O telespectador conhece dicas va-
liosas sobre como administrar o seu negócio de forma eficiente, in-
dependentemente da área de atuação. A atração se divide em séries 
temáticas que abordam ramos específicos de negócios, como Pou-
sadas e Hotéis e Têxtil e Confecção.

BICHO SOLTO
Série de 4 programas, em que o apresentador Richard Rasmussen 
percorre diferentes ambientes do Espírito Santo em busca de espé-
cies da fauna brasileira. Ele passa por parques ecológicos, mangue-
zais e o litoral para mostrar ao telespectador os animais característi-
cos desta região, com foco no público infantil.
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CAMINHOS DA ENERGIA
A série mapeia a matriz energética brasileira e revela as novas pos-
sibilidades de geração, distribuição e consumo de energia que vi-
sam ao desenvolvimento sustentável do país. O navegador Amyr 
Klink conduz a narrativa dos episódios: o Brasil das muitas possi-
bilidades energéticas é mostrado na série. Para isso, são visitadas 
as locações mais emblemáticas, personalidades-chave do setor 
que apoiam a reflexão sobre a temática – sempre ilustrada por 
animações gráficas e belas imagens. Durante toda a série, o foco 
é compreender como o Brasil de hoje pode continuar gerando e 
consumindo energia de maneira sustentável, e, para isso, a cada 
episódio, o âncora Amyr Klink sempre aponta sua lente de aumen-
to para os fatos corriqueiros do dia a dia conectados à geração e 
ao consumo de energia.

CHEGADOS
Série que aborda o tema da imigração e da identidade na forma-
ção do Brasil contemporâneo, misturando informação e entreteni-
mento por meio do uso de diferentes linguagens. Traça um painel 
de alguns dos principais fluxos de imigrantes ocorridos no país, 
tendo como fio condutor histórias de personalidades publicamen-
te reconhecidas, assim como de pessoas anônimas, descendentes 
de 13 culturas estrangeiras distintas, reconhecendo o papel funda-
mental de todos os indivíduos na construção da história do Brasil.

CIDADANIA E DEMOCRACIA
A série trata das ferramentas que temos para exercitar nossa ci-
dadania e como podemos usá-las para participar da democra-
cia. Cada episódio mostra um caso em que um indivíduo ou um 
grupo de pessoas lança mão desses ins¬trumentos para mudar 
para melhor sua comunidade, seu bairro, sua cidade, seu país. Os 
interprogramas provam que a política está no dia-a-dia de cada 
um de nós.

CIDADES E SOLUÇÕES
Apresentado por André Trigueiro, o programa busca soluções para 
um mundo sustentável e destaca iniciativas que já dão resultado e 
que podem ser reaplicadas num país como o Brasil, onde 80% da 
população vive em centros urbanos.
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CINE CONHECIMENTO
Série que apresenta obras de vários países, focada em questões his-
tóricas e atuais. O programa aborda diversas técnicas, detalhes de 
produção, história, curiosidades, premiações, perfil de profissionais 
e análise de linguagens, assim como a busca pela compreensão de 
comportamentos e diferenças culturais a partir dos contextos apre-
sentados no filme em questão.

COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO
A série, em parceria com Sebrae, mostra como produtores, comu-
nidades, cidades e consumidores, diante das dificuldades, superam 
obstáculos e conquistam resultados através do acesso a mercados 
de forma diferente e mais justa. 

CONEXÃO FUTURA
Faixa de programação que reúne os Conteúdos Futura que abordam 
Educação, Saúde e Qualidade de Vida, Empreendedorismo, Trabalho 
e Geração de Renda. Com três horas de duração, essa programação 
é pensada para reunir programas de interesse dos educadores e dos 
agentes sociais, ancorados com comentários e participações inte-
rativas da audiência nos intervalos. Através da faixa Conexão Futura 
as equipes de programação, conteúdo, jornalismo e mobilização do 
Canal Futura estão diante do desafio de praticar um modo novo de 
fazer televisão em permanente interlocução com a sociedade, com 
uma forte aposta na articulação em redes e nas novas tecnologias, 
valorizando a atuação em ambientes virtuais e fluxos de produção 
mais dinâmicos e autônomos.

CONSCIENTE COLETIVO
Série sobre o papel e o poder do consumidor e como ele, ou, melhor, 
cada um de nós, pode e deve contribuir, por meio do consumo res-
ponsável de produtos e serviços, para diminuir os impactos no meio 
ambiente.

DANÇAS BRASILEIRAS
A série apresenta um inventário das danças de todo o país, através 
do trabalho de Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, junto a grupos 
de dança e folguedos brasileiros. Mostra que de região para região, 
sempre encontra-se um passo, uma cantoria, ou mesmo o toque de 
um instrumento distinto, enriquecendo a suposta dança original. 
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DE OLHO NO AMBIENTE
Uma nova emissora de TV onde o tema central é a água doce. Um 
camarão, um sapo, uma libélula e uma microalga são os repórteres. 
Essa equipe animal ensina sobre a gestão das bacias hidrográficas. A 
série integra o kit do projeto Caminho das Águas utilizado em esco-
las de 1ª a 4ª séries. É uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, 
em parceria com a Fundação Roberto Marinho, dedicada a quatro 
bacias hidrográficas brasileiras: a do Rio Doce; a dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí; a do Paraíba do Sul; e a do São Francisco.

DELÍCIAS CANTADAS
As peças mostram ao telespectador pratos típicos de uma determi-
nada região do país. Já foram feitas duas séries com as culinárias 
maranhense (cantada por Rita Ribeiro) e mineira (cantada pela dupla 
Celia e Celma). Cada receita é musicada com um ritmo diferente e 
característico da cultura de cada estado. 

DESTINO: EDUCAÇÃO
Vamos começar com uma pergunta: como fazer para a Educação de 
qualidade chegar a todas as crianças? Para responder, nada melhor 
do que quem vive o dia a dia da Educação nos países que são exem-
plo nesse segmento. Entramos na sala de aula, nos aproximamos dos 
alunos, falamos com os professores, fomos até a casa dos estudantes 
para mostrar sua rotina de estudos e conversar com seus pais. Tudo 
para entender como em cenários tão distintos quanto a Finlândia, a 
Coreia, o Chile, Xangai, o Canadá e o Brasil, a Educação chega até a 
quem mais interessa, o aluno. Todo aluno. Qual a preocupação dos 
governos com o ensino? O que eles têm feito? E como isso se per-
cebe na realidade e no aprendizado destes alunos? Como valorizar 
e capacitar o elemento-chave nesse processo, o professor? Como 
lidar com os sindicatos e a qualidade da Educação? Quem são as 
pessoas que estão por trás dos bons resultados do Pisa? A família tem 
realmente papel decisivo na Educação? Por quê? Vale tudo para me-
lhorar a aprendizagem? Qual o limite? A intenção é, a partir de quem 
vive o “milagre”, entender o impacto dos “santos” e de suas decisões. 
Qual a articulação entre políticas macro e práticas no dia a dia es-
colar? Para ajudar nessa missão, especialistas mostram exemplos de 
melhoria do ensino bem-sucedidos no mundo.
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DINHEIRO NO BOLSO
A série Dinheiro no Bolso é uma parceria da BM&FBovespa e do Canal 
Futura que pretende mobilizar e transmitir de maneira lúdica e edu-
cativa conceitos sobre finanças, economia e empreendedorismo aos 
jovens brasileiros. Dinheiro no Bolso é um game show e nesta primeira 
temporada são dez programas, nos quais dez participantes (jovens do 
ensino médio) competem pelo prêmio de R$ 10.000,00 em créditos 
para compra de ações, realizando provas e respondendo perguntas 
sobre educação financeira. Ao final de cada programa, um dos partici-
pantes é eliminado, até que dois jogadores se enfrentam no programa 
final. Comandada pelo apresentador e ator Rafael Losso, a série conta 
com consultoria de Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e escritor, e 
tem a participação do educador financeiro Mauro Calil e do professor 
de finanças do INSPER Ricardo Humberto Rocha.

DIZ AÍ 
A série mostra a participação política da juventude brasileira, através 
da opinião de meninos e meninas entre 15 e 29 anos sobre os mais 
diversos assuntos. De educação a mercado de trabalho, de família a 
cultura, diversos jovens levantam suas bandeiras e dizem o que pen-
sam e como as coisas poderiam ser diferentes.

DIZ AÍ - JUVENTUDE RURAL
A nova temporada coloca em pauta questões relevantes aos jovens 
rurais.O objetivo é estimular a discussão, mostrar as reivindicações e 
o pensamento da juventude rural sobre educação, sexualidade, par-
ticipação, trabalho, entre outros temas.

ECOS DO BRASIL
Em 13 episódios, a série Ecos do Brasil resgata o passado recente, 
rico em experiências, acertos e erros. O que fizemos enquanto 
nação e também o que deixamos de fazer contêm as respostas 
fundamentais para construirmos uma visão realista dos próximos 
desafios ambientais do Brasil. Os depoimentos dos protagonistas 
dos fatos que marcaram a história ambiental recente do país nos 
levam a uma jornada de conhecimento e reflexão. Contar como 
foi para entender o que é e, principalmente, planejar como será o 
nosso futuro ambiental.
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ENTRE FRONTEIRAS
A série Entre Fronteiras, dirigida e apresentada pelo jornalista Luís Na-
chbin, reúne 20 documentários televisivos que retratam personagens 
e histórias surpreendentes pelas fronteiras do Brasil. Buscando sempre 
um tom intimista, Nachbin viaja sozinho com a câmera e apresenta 
também aspectos culturais, sociais e econômicos de cada região. En-
tre Fronteiras é uma parceria Turner, Matrioska Filmes e Canal Futura.

ESTAÇÃO SAÚDE
Série que trata de saúde, com foco na sua dimensão coletiva e fa-
miliar. O objetivo é trazer assuntos relevantes para a população bra-
sileira em geral. Falar da doença e da cura, mas dando relevância à 
prevenção. Um apresentador bem-humorado conduz o tema do dia, 
fazendo conexões com o cotidiano, conversando com médicos, pes-
soas comuns e outros profissionais essenciais à promoção da saúde. 
É uma abordagem divertida que, ao mesmo tempo, nos leva a refletir 
sobre mitos e verdades em relação à saúde de cada um de nós.

ÉTICA
A série tem como tema central a Liberdade e abor-da questões pre-
sentes no cotidiano através de reflexões sobre as respon-sabilidades 
e escolhas que guiam a conduta dos brasileiros. Ética mostra que 
todas as sociedades têm ou tive-ram espaços de liberdade e espaços 
proibidos, mas a sociedade moderna é a primeira a fazer da liberdade 
seu eixo central.

FEITO À MÃO
O programa, uma parceria com a Fundação Bradesco, oferece infor-
mação detalhada, de forma clara e objetiva, sobre o passo a passo 
para a produção de trabalhos manuais. Os artesanatos confeccio-
nados buscam valorizar as referências culturais brasileiras e contri-
buir para a geração de renda do público espectador. O programa é 
apresentado por colaboradores vinculados à Fundação Bradesco, 
especializados em trabalhos dessa natureza. Eles oferecem dicas e 
instruções, como se estivessem lecionando para uma turma.

FUTURA PROFISSÃO
Séries com o objetivo de preparar profissionais de nível médio para o 
mercado de trabalho. São apresentados funções e atribuições, mer-
cado de trabalho, entre outros temas.
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GLOBO CIÊNCIA
O programa aborda conhecimentos científicos e tecnológicos, tra-
çando um panorama da evolução da ciência no Brasil em várias áre-
as. Visita universidades, centros de pesquisa no Brasil e no exterior 
e conversa com cientistas e filósofos sobre dilemas propostos por 
especialistas de diversas áreas.  

GLOBO ECOLOGIA
O programa mostra exemplos de educação ambiental e de preser-
vação da natureza, com o objetivo de conscientizar o telespectador 
sobre a importância do meio ambiente. A atração também denuncia 
problemas com devastação, poluição, desperdício e descaso em re-
lação ao patrimônio natural brasileiro.

GLOBO EDUCAÇÃO
O programa mostra um exemplo de instituição de educação que te-
nha encontrado uma maneira criativa de superar deficiências e falta 
de recursos para melhor atender a seus estudantes. Experiências es-
colares de diretores, professores, pais e alunos que enfrentam a reali-
dade de suas comunidades. No formato de uma revista, o programa 
aborda assuntos e questões de educação. 

GLOBO RURAL
Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura, história, 
meio ambiente e informações de utilidade para quem vive no campo 
ou na cidade.

HERÓIS DE TODO MUNDO
Com uma linguagem ficcional que mistura elementos documentais, 
cada peça relata a vida de uma personalidade negra já falecida, res-
saltando sua importância nos cenários cultural, histórico, político ou 
científico do Brasil. A biografia deste personagem ganha corpo atra-
vés de ficção, feita por uma celebridade que tenha sido, de forma 
subjetiva, influenciada pela vida ou trabalho desta figura histórica. A 
série faz parte do Projeto A Cor da Cultura.

JANELA NATURAL
A série trata de ecologia e ecossistemas do Brasil e do mundo. De 
forma clara e envolvente, os programas abordam temas como de-
senvolvimento sustentável, fauna, energia, cidades, parques, oce-
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anos, além de apresentar perfis de personalidades ligados à causa 
ecológica.

JORNAL FUTURA
Programa jornalístico, no formato de revista eletrônica interativa, que 
reporta projetos e ações voltados para questões sociais, que levem à 
reflexão sobre os problemas do nosso dia a dia e suas possíveis solu-
ções. A pauta trata de temas que estão diretamente ligados à cultura 
brasileira, ao meio ambiente, à saúde, à educação, à cidadania, à qua-
lidade de vida e à justiça social. Problemas da estrutura do nosso ensi-
no, ações para a preservação do meio ambiente com sustentabilidade, 
mercado de trabalho diante do desenvolvimento do país, diversidade 
étnica e direitos humanos são alicerces da linha editorial do jornal.

JUNTOS SOMOS FORTES
O programa mostra iniciativas que estimulam a organização do tra-
balho em associações e cooperativas, buscando uma alternativa para 
o desemprego no Brasil.

LIVROS ANIMADOS
Programas que usam recursos de computação gráfica para transfor-
mar em animação livros infantis de escritores brasileiros. A série faz 
parte do projeto A Cor da Cultura.

MÃO E GIZ
O programa retrata de maneira lúdica e divertida a produção de três 
estilos de texto: poesia, memória e opinião, seguindo a metodologia 
pedagógica do manual do Prêmio Escrevendo o Futuro.

MOJUBÁ
Série desenvolvida sobre o Candomblé no Brasil. Em formato didáti-
co-documental, os relatos de praticantes ou estudiosos da religião, 
situam o Candomblé e a Umbanda, através de aspectos históricos e 
etnográficos. Mostra ainda como as práticas variam nas regiões bra-
sileiras e revela de que forma a sociedade incorporou esses elemen-
tos. O programa faz parte do Projeto A Cor da Cultura.

MUNDO DA LEITURA
Através das aventuras de Gali-Leu e sua turma, o programa Mun-
do da Leitura incentiva o público infantil à leitura de forma lúdica 
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e dinâmica em múltiplas linguagens como teatro de animação, 
contação de histórias, poesia, contos, lendas, brincadeiras com 
palavras (trava-língua) e curiosidades, além de dicas culturais de 
músicas, filmes, histórias em quadrinhos e, é claro, livros para toda 
a criançada. Os personagens Gali-Leu, Borralheira, Ratazana, Re-
co-Reco, Alice e Alberto vivem aventuras muito divertidas, dentro 
e fora dos livros. Vale destacar que estes personagens são bone-
cos, os protagonistas das histórias. Gali-Leu e Borralheira vivem 
na casa do Mundo da Leitura, onde se divertem com os humanos 
Natália e Mil-Faces. Mas Ratazana e seu auxiliar Reco-Reco estão 
sempre à espreita, com suas tramas mirabolantes para destruir o 
Mundo da Leitura. O programa é produzido pela Universidade de 
Passo Fundo, por uma equipe interdisciplinar que envolve os cur-
sos de Letras, Artes e Comunicação, Educação, Ciências Exatas e a 
UPFTV, canal de televisão afiliado do Canal Futura.

MUNDO.DOC
A faixa apresenta documentários que redescobrem nosso passado, 
decifram lendas e mitos de povos que vivem em diferentes partes do 
planeta e celebram a diversidade humana. 

NÃO É O QUE PARECE
O programa mostra como as pessoas podem enfrentar seus proble-
mas através de situações comuns do cotidiano. Medos, dificuldades 
de relacionamento, humilhação, subalternidade e preconceitos são 
alguns dos temas abordados. O desafio da série é mostrar a impor-
tância da subjetividade, sua presença em nossas vidas e sua impor-
tância para a maior felicidade de todos. 

NOTA 10
Nota 10 revela as mais diferentes e bem-sucedidas iniciativas na 
área de educação. De projetos de preservação de cultura popu-
lar à formação de novos educadores ambientais, passando pela 
aprendizagem industrial e tecnológica, o programa mostra uma 
nova geração de jovens qualificados e com autonomia para se 
tornarem realizadores e transformadores da realidade em que vi-
vem. A série aborda a dinâmica do espaço de aprendizagem, o 
entrosamento dos alunos e a relação com os profissionais de en-
sino, além de trazer comentários de especialistas.
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NOTA 10 – A COR DA CULTURA
A série tem como objetivo principal a valorização da cultura negra. 
A proposta é que educadores coloquem em prática a Lei 10.639, que 
torna obrigatório o ensino da história da África nas escolas.

NOTA 10 – CONSUMO SUSTENTÁVEL
A série pretende orientar educadores e professores na criação de ati-
vidades que esclareçam aos alunos o conceito de desenvolvimento 
sustentável. 

NOTA 10 - ENEM
“Qual o sonho de um estudante do ensino médio no Brasil?” A res-
posta está na ponta da língua: entrar na universidade. Mas o que é 
preciso fazer para garantir uma vaga? Esse é o ponto de partida do 
Nota 10 – Série ENEM, série de cinco episódios do Canal Futura apre-
sentada por Leo Madeira, que viaja pelo Brasil e conhece, de perto, 
o dia a dia das escolas. Cada episódio enfoca um tema ou um grupo 
de personagens. São 5 alunos, 5 professores, 5 diretores, 5 escolas, 
5 famílias, em histórias que se cruzam ao longo da série. O objetivo 
é mostrar a diversidade do Brasil, enriquecer e dar mais dinamismo 
à edição. Nota 10 – Série ENEM traz também uma entrevista com 
a presidente do INEP, Malvina Tuttman, revelando o ponto de vista 
de quem realiza a avaliação. O programa, em 5 episódios, mostra 
histórias que nos inspiram e nos fazem acreditar na Educação como 
principal agente de transformação da sociedade.

NOTA 10 – SEGURANÇA PÚBLICA
A série apresenta um painel dos principais temas debatidos atual-
mente no campo da segurança pública: a relação entre civis e poli-
ciais, a identidade das nossas polícias, o trabalho realizado por elas, 
o protagonismo da juventude nas questões relacionadas à violência 
e a participação cidadã. 

NOVO TELECURSO
O Novo Telecurso é a ampliação do Telecurso 2000, através de novos 
conteúdos e atualização de informações e conceitos. Novas discipli-
nas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música, Teatro e Sociologia, tam-
bém enriquecem a coleção, atendendo à legislação brasileira para 
a educação básica. Além disso, são apresentadas novas linguagens 
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e tecnologias de acessibilidade em todos os programas, com a in-
serção de legendas ocultas (close caption) e Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). Outra novidade é a criação de um ambiente virtual para 
fomentar e compartilhar informações e experiências entre os dife-
rentes públicos do Telecurso: www.telecurso.org.br

O BOM JEITINHO BRASILEIRO
O programa fala da infinita capacidade de improvisação do nosso 
povo. Participando, a cada programa do dia a dia de um personagem 
singular, o espectador descobre que, por trás da informalidade con-
sagrada no Brasil, surgem maneiras diferentes de resolver os mesmos 
problemas, fazer a diferença e inventar um novo ‘jeitinho’.

OBJETIVOS DO MILÊNIO
Série concebida como um projeto de comunicação e de mobilização 
social, que busca reflexão e mudança de atitude em torno de impor-
tantes questões sociais e humanitárias inspirados na Campanha das 
Metas do Milênio, que evidencia valores como cooperação, engaja-
mento, respeito à diferença e transformação construtiva dos con-
flitos. A série traz animações em quatro idiomas: português, inglês, 
espanhol e francês, e utiliza as técnicas de stop motion e sequências 
de manipulação de bonecos, feita com o Grupo Giramundo.

OBRA REVELADA
O projeto Obra Revelada é composto por uma série de programas 
que busca mos¬trar o caráter único da relação entre pessoas e ob-
jetos artísticos. Cada programa tem dois convidados-narradores 
de diversas partes do país, que apresentam obras de arte de sua 
escolha, localizadas em acervos, coleções particulares ou espaços 
públicos de seus estados. Os convidados têm como interlocutor o 
Prof. Dr. Jorge Coli, titular em História da Arte da Unicamp, res-
ponsável pela coluna semanal do caderno Mais, no jornal Folha de 
S. Paulo, e curador do projeto. Os convidados não são da área de 
artes plásticas, mas sim escritores, filósofos, cartunistas, cineastas 
e matemáticos, entre outros. Suas visões sobre as obras seleciona-
das são uma janela para o público sobre as possibilidades de apre-
ciação artística e relaciona¬mento subjetivo com objetos artísticos 
reveladores da riqueza das artes visuais brasileiras e do patrimônio 
artístico nacional.
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PASSAGEM PARA...
Série de documentários em que o jornalista Luís Nachbin apresenta, 
num tom intimista, vários aspectos e curiosidades dos países que 
visita sozinho, acompanhado apenas por sua câmera. 

PEGADA ECOLÓGICA
Pegada Ecológica é um convite e uma provocação: você, consumidor, 
topa percorrer o caminho que trouxe esse produto até as suas mãos? O 
consumidor, nosso convidado, vai até as matérias-primas, visita as pes-
soas e os lugares envolvidos na sua transformação. Vamos vê-lo frente a 
frente com o impacto de seu consumo. Essa é a Pegada Ecológica: uma 
conta que, a partir dos hábitos de consumo, mede o impacto de cada 
um no planeta. E como todo mundo deixa a sua, há muitas pegadas a 
serem percorridas nesse caminho. O programa foi idealizado pela ONG 
Repórter Brasil, que há quase dez anos produz pesquisas sobre cadeias 
produtivas e foi um dos vencedores do I Pitching Social do Cana Futura.

PROFISSÃO REPÓRTER
O programa mostra os bastidores do jornalismo, os vários ângulos 
de um mesmo assunto e as questões éticas, pessoais e profissionais 
vividas pelos repórteres. Apresentado por Caco Barcellos.

PROFISSÕES DO FUTURO
Continuando o sucesso do ano anterior, a coprodução do Canal Fu-
tura com suas Universidades Parceiras é dirigida a jovens que estão 
prestes a ingressar no ensino superior e necessitam de informações 
sólidas sobre as carreiras que pretendem seguir. Os temas documen-
tados se encaixam no perfil de carreiras que estão despontando no 
mercado de trabalho e que têm um grande potencial de empregabi-
lidade para os recém-formados da área.

QUE EXPLORAÇÃO É ESSA?
Série que une dramaturgia com bonecos, entrevistas e informações, 
tendo como tema o combate à exploração sexual de crianças e de 
adolescentes. Na história, o caminhoneiro Milton sai para mais uma 
viagem, dessa vez acompanhado pelo filho Diego. A cada episódio, os 
dois se deparam em situações diferentes, revelando as várias formas 
em que esse crime pode ser praticado. Além de revelar o problema, a 
série aponta caminhos para que pessoas comuns possam contribuir 
para combater a exploração sexual de crianças e de adolescentes.
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QUE TRABALHO É ESSE?
Série apresentada através de ficção – onde um ator contracena com 
bonecos de marionete – e depoimentos, que aborda a questão do 
trabalho escravo no Brasil. A série, em parceria com a Fundação Vale, 
tem consultoria da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

SAGRADO
A série parte de um recorte histórico-cultural para elucidar os dife-
rentes pontos de vista das tradições religiosas. Representantes de dez 
religiões respondem aos questionamentos de temas variados, garan-
tindo visibilidade à diversidade de opiniões de diferentes matrizes 
de pensamento. A proposta da série é abrir as telas do Canal Futura 
e da TV Globo às vozes dessas representações. Na cultura brasilei-
ra, a religião é um elemento importante na formação da identidade 
nacional, presente em várias dimensões da nossa sociedade. A série 
aborda questões históricas e culturais das religiões de maneira di-
versa e plural, incentivando o diálogo inter-religioso e a convivência 
sem preconceitos.

SALA DE NOTÍCIAS
Programa jornalístico que discute e aprofunda reportagens de desta-
que na mídia a partir do acervo da Globo, da CNN e do próprio Jornal 
Futura. Com entrevistas, matérias e reflexões sobre os temas, o pro-
grama traduz as notícias que têm impacto na vida do grande público.

SALA DE NOTÍCIAS EM DEBATE
Programa semanal que discute, ao vivo, temas que estão em desta-
que no momento, com a presença de especialistas e personagens da 
nossa sociedade, confrontando visões de mundo e opiniões. 

SAÚDE TODO DIA
Saúde Todo Dia fala da promoção da saúde, atuando na prevenção e na 
manutenção da qualidade de vida. Cada episódio aborda temas espe-
cíficos e se desenvolve a partir de histórias reais, com enfoque na supe-
ração e na conquista coletiva. Os casos envolvem parentes, amigos, co-
legas de trabalho e profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros 
e fisioterapeutas. Para ampliar os horizontes da discussão, o programa 
apresenta casos de contraponto, relatos breves de experiências similares 
à história principal, mas que tiveram um outro desfecho. Saúde Todo Dia 
é uma parceria do Canal Futura, Hospital Sírio Libanês e da TV Globo.
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SEXUALIDADE, PRAZER EM CONHECER
Programa educativo sobre sexualidade, destinado a difundir conhe-
cimentos e informações de orientação sexual para adolescentes, pais 
e educadores, facilitando a comunicação entre eles.

TÁ NA RODA, UMA CONVERSA SOBRE DROGAS
O programa mistura debates, mini-documentários, depoimentos e 
é pontuado por cenas da novela O Clone. Contando com a partici-
pação de jovens, pais, educadores, especialistas e personalidades, a 
proposta é proporcionar discussões para tratar o tema das drogas in-
formando, ouvindo opiniões de especialistas, esclarecendo dúvidas 
e mostrando alternativas. 

TARU ANDÉ – O ENCONTRO DO CÉU COM A TERRA
No início da primavera, é realizado na Serra do Cipó em Minas Gerais, 
o Festival de Cultura Indígena, reunindo diferentes povos de todas 
as regiões do país. A série Taru Andé, apresentada por Ailton Krenak, 
parte desse encontro para visitar 12 aldeias de diversas etnias presen-
tes no evento: Krenak, Pataxó, Maxacalí e Xacriabá, de Minas Gerais; 
Ashaninka, Yawanawá e Caxinawá, do Acre; Guarani, de São Paulo; 
Suruí e Gavião, de Rondônia; Xavante, do Mato Grosso; Terena, do 
Mato Grosso do Sul. Os episódios abordam temas como a vida co-
tidiana nas tribos, religiosidade, tradições, ritos, educação e outros.

TECA NA TV
Teca na TV é um programa dirigido às crianças entre 5 e 7 anos de 
idade. O programa tem o objetivo geral de contribuir para a ampliação 
do repertório cultural das crianças, para o incremento de sua capaci-
dade de expressão e de seu espírito investigativo e para a construção 
do conhecimento, através de situações que privilegiam a ludicidade, 
a criatividade, a autonomia e a leitura crítica dos meios e do mundo. 
Na série, entretenimento e educação são componentes dosados com 
equilíbrio. O programa é modular, composto por uma sucessão de 
quadros justapostos na montagem. São pequenos blocos ágeis, com 
destaque para Aventuras da Teca, que narra as histórias vividas por 
Teca, sua família e amigos. As histórias tratam de temas abrangentes 
como formação pessoal e social, meio ambiente e ética, tudo levado 
para o universo infantil. Outros quadros com variadas linguagens que 
também compõem o programa abordam temas como dança, moda, 
música, ciências, brincadeiras, passatempos, culinária e animais.
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TECENDO O SABER 
Tecendo o Saber é um Telecurso para jovens e adultos, que abrange 
os conteúdos curriculares de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 
Reconhecido pelo MEC, conta com 65 programas e oito livros des-
tinados aos alunos, assim como 10 programas e quatro livros para o 
professor. Além da veiculação em canais educativos, Tecendo o Sa-
ber será trabalhado em telessalas de todo o país. De maneira inova-
dora, Tecendo o Saber apresenta seu conteúdo a partir de temas que 
têm total relação com a realidade dos alunos. O conhecimento não 
é dividido em disciplinas, mas vem a partir da vida de pessoas co-
muns: sejam nossos personagens de dramaturgia ou pessoas reais, 
por meio de documentários. Cada programa fala de um tema – em 
correspondência com um capítulo do livro do curso – e conta uma 
história ao longo dos dois primeiros blocos. O terceiro bloco parte de 
cenas exibidas nos primeiros blocos e mostra novas possibilidades 
sobre o conteúdo da aula, trazendo outros olhares e informações, 
ampliando o tema de cada programa.

TEMPOS DE ESCOLA
Programa de entrevistas apresentando por Serginho Groisman que 
revisita os tempos de escola de personalidades do esporte, música, 
televisão, entre outras áreas.

TODA BELEZA – A SÉRIE
Série documental que explora vários aspectos do tema da Beleza por 
meio dos olhares dos diretores Lula Queiroga, Belisário Franca, Carlos 
Nader e Eder Santos. Personagens inusitados, ângulos e trilhas sono-
ras desconcertantes pontuam a série. Os documentários discutem a 
beleza dos sons, o que há de bonito no ir e vir cotidiano, a relação dos 
indivíduos com suas moradas, os relacionamentos humanos, as dife-
rentes celebrações da fé e o que cada um tem de belo no seu interior.

TOM DA AMAZÔNIA
Na música, as sete notas são combinadas para produzir os sons. Na 
natureza acontece o mesmo. Os seres também interagem entre si e 
com o ambiente produzindo harmonia. Na Amazônia não é diferen-
te, tudo está interligado, como numa sinfonia, como numa canção 
de Tom Jobim. Apresentados pelo músico e compositor paraense 
Almir Gabriel, os programas refletem a paixão e as preocupações do 
maestro com a preservação ambiental. 
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TOM DA MATA
Programa de educação ambiental, que estimula o desenvolvimento 
de atividades de proteção ao meio ambiente - em especial da Mata 
Atlântica - e de educação musical, utilizando diferentes materiais 
educativos, métodos e inovações pedagógicas. A obra do maestro 
Tom Jobim e sua paixão pela Mata Atlântica são a base do projeto.

TOM DO PANTANAL
O programa mistura ficção e realidade nas aventuras do menino da 
cidade grande durante suas férias com o primo do Pantanal Mato-
grossense. Juntos, eles exploram a região e ouvem histórias do tio 
sobre os animais, as plantas e o povo desse lugar. E para embalar, 
músicas de Antônio Carlos Jobim. Outro brilho da série são as poe-
sias de Manoel de Barros, poeta mais conceituado da região.

UM PÉ DE QUÊ?
No programa a árvore é o ponto de partida de um passeio por di-
versas áreas do conhecimento. A apresentadora Regina Casé mostra 
várias espécies da nossa flora, começando pelos aspectos botânicos, 
como origens, características físicas e épocas de floração. Em segui-
da, Regina busca ocasiões em que as árvores pon-tuam aspectos da 
cultura e da história do Brasil. 

UMAS PALAVRAS
O programa exibe o encontro da escritora Bia Corrêa do Lago com 
personalidades nacionais e estrangeiras, todas ligadas aos universos 
da literatura e da música. Os convidados têm em comum o fato de 
usarem a palavra como forma privilegiada de expressão: são compo-
sitores, dramaturgos, poetas, romancistas, cronistas, etc. As entrevis-
tas revelam a maneira como cada um produz seus trabalhos, assim 
como a relação que eles têm com as infinitas possibilidades de uso 
da língua.

VIVA LEGAL
Programa para toda a família com questões ligadas à saúde e com-
portamento. Cada assunto é tratado com profundidade, com dicas 
e sugestões de aplicação prática demonstradas passo a passo. Re-
portagens, depoimentos de especialistas, vinhetas e testemunhos de 
pessoas que enfrentaram e superaram os problemas de saúde mais 
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frequentes no Brasil integram o cardápio básico do programa. O pro-
grama traz ainda informações objetivas sobre prevenção de doenças, 
alimentação, higiene e saneamento, sempre utilizando uma lingua-
gem direta e coloquial.

ZERO, DEZ, VINTE 
Série de três documentários acompanha a vida de 11 crianças do 
Brasil, China, Índia, Quênia, Letônia, Noruega, Papua Nova Guiné, 
África do Sul, Inglaterra e Estados Unidos. Todas nasceram no ano da 
Eco-92, evento sediado no  Rio de Janeiro que buscava um mundo 
mais sustentável para as futuras gerações. Vinte anos depois, os per-
sonagens contam suas esperanças, medos e ambições para o futuro. 
O projeto é um diário que relata como é crescer em um mundo glo-
balizado e de rápidas mudanças.

215



A COR DA CULTURA
Projeto criado em 2005 com a intenção de traduzir em programas de 
televisão, com caráter informativo e educativo, um pouco do cotidia-
no, da experiência e da história dos afrodescendentes, assim como a 
contribuição da população negra à sociedade brasileira. Parceira en-
tre a sociedade civil e o Governo Federal, que visa unir esforços para 
a valorização e preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro. O 
projeto também atua na formação de professores por meio de um 
kit educativo distribuído e implementado em seis estados brasileiros. 
Em 2010, o projeto lançou sua segunda edição.

AÇÃO SAÚDE
O Ação Saúde é um projeto de promoção da saúde, que apóia a 
gestão pública nos municípios das áreas de atuação da Vale, visando 
ao enfrentamento de problemas da área de saúde, especialmente da 
relação mãe-bebê, com a participação da sociedade civil para uma 
intervenção organizada. Para tanto, sensibiliza e promove a forma-
ção de profissionais de saúde e de lideranças locais na metodologia 
do projeto. São convidados a participar representantes das prefeitu-
ras, das secretarias municipais, dos conselhos de políticas públicas, 
de instituições da sociedade civil organizada, líderes, agentes locais, 
profissionais de saúde e educação, além de outras organizações que 
estejam envolvidas diretamente com a agenda de saúde e que ten-
ham interesse em contribuir para uma atuação integrada à gestão 
pública. Estes agentes sociais, articulados, formados e organizado 
em grupos de trabalho, “Células”, passam a atuar como multiplicador 
local do projeto. Após aprofundarem o diagnóstico dos contextos 
de vulnerabilidade e desenharem um plano de intervenção local, os 
grupos atuarão nas comunidades para o enfrentamento de um prob-
lema de saúde eleito como prioritário. Como apoio ao trabalho, os 
participantes recebem o kit educativo Ação Saúde, que será utilizado 
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como recurso educacional e de comunicação para atuação em cam-
po. O modelo do projeto pressupõe que os grupos iniciais multipli-
carão a formação recebida para outros atores sociais, que formarão 
novos grupos ou se juntarão aos já existentes.

CUIDANDO DO FUTURO
Uma parceria com a Fundação Bradesco, que tem como objetivo 
proporcionar que alunos e educadores das 37 escolas de Educação 
Básica da Fundação Bradesco aprendam a diagnosticar e a resolver 
problemas, conhecendo e intervindo na realidade, de maneira crítica 
e construtiva, por meio de projetos relacionados aos temas transver-
sais: Meio Ambiente, Saúde (Sexualidade e Drogas), Trabalho e Con-
sumo e Pluralidade Cultural e utilizando-se de diferentes linguagens.

GER@ÇÃO BRASIL
O projeto Cuidando do Futuro, desenvolvido a partir da parceria com 
a Fundação Bradesco, envolve também um trabalho diferenciado 
com um grupo de alunos protagonistas sob a mediação dos profes-
sores articuladores, denominado Ger@ção Brasil. O objetivo é instigar 
os alunos a refletirem sobre os problemas relacionados aos temas 
transversais: Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo e Plurali-
dade Cultural, de forma a desenvolver o espírito de cidadania, mobi-
lizar a escola e comunidade para a viabilização de possíveis soluções 
e elaborar planos de melhoria pessoal e social. 

O Ger@ção Brasil é formado por um grupo de 20 alunos de 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 1ª a 2ª séries do Ensino Médio, que 
atuam como protagonistas, ou seja, participam desde a diagnose dos 
problemas até a elaboração das possíveis propostas de soluções.
A atuação desses jovens iniciou-se em 2006, em cinco escolas-pó-
lo da Fundação Bradesco: Campinas/SP, Ceilândia/DF, Gravataí/RS, 
Jaboatão/PE e Manaus/AM e foi ampliada para mais cinco unidades 
em 2008/2009: Bagé/RS, Conceição do Araguaia/PA, Natal/RN, Rio 
Branco/AC e Rio de Janeiro/RJ.

O grupo Ger@ção Brasil em cada escola-pólo começa a atuar com a 
participação em uma oficina que tem o objetivo de prepará-los para 
a ação, ou seja, apreender a desenvolver o projeto. Vale ressaltar que, 
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durante o desenvolvimento do projeto, os programas do Canal Futu-
ra são utilizados pelos educadores como instrumentos motivadores 
para discutir problemáticas atuais que façam parte do cotidiano dos 
alunos, possibilitando que se apropriem dessa linguagem para apre-
sentarem suas propostas de soluções.

No decorrer do trabalho, alunos representantes de cada escola-pólo 
participam de uma oficina de mídias realizada na sede do Canal Fu-
tura, no Rio de Janeiro, para instrumentalizar os alunos e articula-
dores sobre o potencial do uso das novas linguagens nos projetos, 
facilitando o acesso às informações e à construção de novos con-
hecimentos. E também entram em contato com as várias etapas de 
produção de audiovisuais – roteiro, câmera, design, uso das mídias, 
edição e finalização - onde aprendem a filmar e editar vídeos, criar 
webs, tendo em vista a possibilidade de realizarem documentários, 
propaganda, telejornal, clipe, etc. Esses alunos, posteriormente, as-
sumem a responsabilidade de formar os demais alunos do grupo.

Para facilitar a interação do grupo Ger@ção Brasil nas 10 escolas-pólo, 
foi criado um ambiente virtual que possibilita a publicação de docu-
mentos, bem como, para criar um Blog para divulgar o projeto do 
grupo e demais trabalhos do Cuidando do Futuro da escola, ou seja, 
participar de uma comunidade de prática com o objetivo de socializar 
as conquistas, as dificuldades, as soluções e avaliações do projeto.

GERAÇÃO FUTURA
O projeto é voltado para jovens, com ên-fase na experimentação 
audiovisual, na produção de TV e na formação de redes de articu-
lação e comunicação. Através de workshops de produção audiovi-
sual, de atividades de mobilização social e contato com múltiplas 
lingua-gens, são oferecidas aos participantes ferramentas técnicas e 
conceituais para expressão artística e participa-ção efetiva na comu-
nidade. Por ano, duas turmas de jovens - for-madas durante as férias 
de janeiro e julho - participam de workshops de câmera, edição, di-
reção, roteiro,  novas mídias, videografismo e produção, ministra-dos 
por profissionais do Futura e do mercado de produção de TV. Ao 
final da oficina, com quatro semanas de duração, cada grupo produz 
peças televisivas, que são exibidas na gra-de nacional do Futura.
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MALETA FUTURA
Kit temático formado por dvd´s da produção televisiva do Futura em 
um dado espaço de tempo de produção, um caderno de atividades 
montado especialmente para cada edição do projeto, com textos 
complementares elaborados por consultores do canal, sugestões de 
uso dos programas e outras fontes de referência. Além destes, as 
Maletas Futura contam com um livro cortesia, o Anuário de Pro-
gramação do Futura e uma provocação lúdica elaborada para cada 
tema tratado pelo projeto. Fruto de ações de articulação com insti-
tuições de referência, que associam parte de seus acervos ao pro-
jeto, a Maleta Futura não é um projeto finalizado. O acervo pode e 
deve ser complementado pelos usuários, estimulando articulações 
inter-comunitárias entre instituições a partir das temáticas apre-
sentadas. O convite é feito para instituições de referência, a fim de 
que a Maleta Futura seja agregada às ações já realizadas por estas 
instituições em seu cotidiano. Ao aderir ao projeto, as instituições 
firmam um termo de cooperação técnica com o Canal Futura e pas-
sam a contar, durante um ano, com o apoio dos mobilizadores do 
canal na implementação das Maletas através de visitas de acom-
panhamento e reuniões de socialização das atividades com outras 
instituições participantes e consultores. Para facilitar a disseminação 
dos conteúdos e utilização dos mesmos nas redes de diálogo das 
instituições participantes, são entregues o que chamamos de Maleta 
Básica, uma versão simplificada da Maleta Futura. O projeto contem-
pla ainda, como contrapartida das instituições que firmam parceria 
com o Futura, o preenchimento de um sistema de monitoramento 
virtual. Desde sua criação, já foram produzidas e implementadas 
maletas com os temas Beleza, Meio Ambiente, Democracia e Saúde. 
www.futura.org.br/maleta/flash

SALA FUTURA
São espaços físicos onde se dá o encontro entre o conteúdo do 
canal e estudantes, educadores e integrantes da comunidade, para 
troca de experiências e conhecimento. Essas salas são instaladas 
em espaços dos parceiros e desenvolvidas de acordo com as priori-
dades temáticas e o foco de atuação de cada local. Até o momento 
existem Salas Futuras em Areia Branca (RN), Ouro Preto (MG) e Rio 
de Janeiro (RJ).
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PARCEIROS MANTENEDORES DO CANAL FUTURA


