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Ana Lúcia D’Império Lima
Economista, iniciou sua car-
reira de pesquisa na Itália. De 
volta ao Brasil, a partir de 1987 
passou a integrar a equipe do 
Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (IBOPE), 
em São Paulo, onde foi CEO 
até 2003, gerindo a área de 

pesquisa de mídia e realizando a expansão das operações 
do IBOPE para 12 países da América Latina. Participou, 
no ano 2000, da concepção e fundação do Instituto Pau-
lo Montenegro — organização que conduzia as ações de 
investimento social do grupo IBOPE, com foco em pro-
jetos de educação e mobilização comunitária. Em 2005 
assumiu a diretoria executiva da organização. Durante sua 
gestão, expandiu a atuação dos programas Indicador de 
Analfabetismo Funcional (INAF) e Nossa Escola Pesquisa 
Sua Opinião (NEPSO), e abriu novas frentes de atuação 
para o Instituto Paulo Montenegro (IPM), colocando sua 
expertise no campo da pesquisa de opinião à disposi-
ção de parceiros e outros investidores sociais. Orientou 
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o desenvolvimento e a implementação do programa Per-
guntAção, ancorado em metodologia que promove a 
construção coletiva de consultas participativas de opinião 
como estratégia para gerar engajamento e mobilização. 
Em 2016, funda a Conhecimento Social — estratégia e 
gestão, consultoria especializada na produção de conhe-
cimento no campo social. Participa como sócia fundadora 
da organização sem fi ns lucrativos Rede Conhecimento 
Social. As duas organizações dão continuidade aos pro-
gramas do Instituto Paulo Montenegro, atuando na área 
de Educação e de produção de conhecimento no terceiro 
setor em parceria com outras organizações do campo do 
investimento social e com foco no uso de metodologias 
participativas de pesquisa, articulação e mobilização.

Ana Paula Brandão
Historiadora, mestre em Co-
municação e Cultura pela 
Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (ECO/UFRJ); 
Gerente de Mobilização e 
Produção do Canal Futura, 
onde atua desde 1997. Pos-

sui mais 20 anos de experiência na gestão de projetos 
culturais e educacionais. No canal Futura é responsá-
vel por gerenciar a produção de programas de tele-
visão e projetos de educação; estabelecer e manter 
parcerias nacionais e internacionais; gerenciar proje-
tos de extensão e mobilização com ONGs, universida-
des e agências governamentais.
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André Libonati
Formado em jornalismo, traba-
lhou como produtor teatral dos 
espetáculos Quem Tem Medo 
de Virgínia Wolf?, de Edward 
Albee, com direção de João 
Falcão; Os Solitários, texto de 
Nicky Silver, e A Morte de um 
Caixeiro Viajante, de Arthur Mil-
ler, ambos com direção de Feli-

pe Hirsch; e Nada de Pânico, de Michael Frayn, com 
direção de Enrique Diaz. Em 2004, entrou no Canal 
Futura para a equipe do Projeto Educação nos Trilhos, 
onde trabalhou como produtor dos programas Recor-
tes do Brasil, Diário de Bordo, Dica que Vale e Vou te 
Contar — causos maranhenses. Em 2007, foi para a 
área de Produção Executiva. Desde 2009, trabalha na 
Gerência de Conteúdo do Futura. É coordenador de 
programas e projetos como a ofi cina de audiovisual 
Geração Futura, Pitching Doc Futura, Curtas e de pu-
blicações como o Anuário de Programação.

Andrea Pilar Marranquiel
Jornalista e ativista pelos direitos 
humanos e causas ambientais, 
Andrea criou e dirigiu a série 
Krenak, vivos na natureza morta, 
exibida no Canal Futura, no fi nal 
de 2017. Em cinco episódios 
sobre os indígenas que 
perderam seu modo de vida no 

desastre ambiental causado pela Samarco, Andrea confere 
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o protagonismo da série ao Povo que viu seu rio morrer. 
Já no início de 2018, a documentarista assinou criação, 
roteiro e direção do longa Carnaval do Silêncio, numa 
produção em parceria com a Santa Rita Filmes, exibido 
na TV Sesc. No fi lme, os mistérios do maracatu rural e os 
homens que incorporam o Caboclo de Lança na intrigante 
Zona da Mata dos canaviais pernambucanos. Em mais 
de 20 anos de andanças pelo Brasil e América do Sul, 
dirigiu programas, séries e docs sobre sustentabilidade, 
educação e cultura para emissoras como Globo, Cultura, 
SBT, Rede TV e Band. Criou e produziu novos produtos 
para TV e transmídia, como a série Últimos Guerreiros da 
Floresta, em breve em produção com o Canal Futura, em 
mais uma parceria com a Santa Rita Filmes. E numa série 
ainda inédita na TV, a diretora vira ativista, e a ativista vira 
criadora e produtora da série Guerrilha Animal, em ações 
de resgate e proteção aos bichos vítimas de grandes 
tragédias ou abandonados no Brasil e América do Sul. 
Dessa experiência nasceu o longa ainda inédito Guerrilha 
Animal — o desastre em Mariana, sobre as ações de duas 
veterinárias para salvar os animais após a tragédia da 
Samarco em Minas Gerais.

Anna Penido
Diretora do Inspirare, instituto fa-
miliar cuja missão é inspirar ino-
vações para melhorar a educação 
brasileira. Jornalista formada pela 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), com especialização em Di-
reitos Humanos pela Universidade 
de Columbia e em Gestão Social 
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para o Desenvolvimento pela UFBA. Em 2011, parti-
cipou do programa de formação de lideranças para 
impacto social da Universidade de Harvard. Fundou e 
dirigiu a CIPÓ – Comunicação Interativa. Coordenou o 
escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) para os estados de São Paulo e Minas Gerais. 
Faz parte da rede Ashoka de Empreendedores Sociais.

Beatriz Lindenberg
Diretora do Instituto Marlin Azul/ 
Coordenadora do Projeto Reve-
lando os Brasis. Nascida em Vi-
tória (ES), em 19 de agosto de 
1967. Formada em Comunica-
ção Social na Universidade Fede-
ral do Espírito Santo, com espe-
cialização em literatura brasileira 
contemporânea na Fundação 

Nelson Abel de Almeida. Fundadora do Instituto Marlin 
Azul e coordenadora dos projetos da instituição, com 
especial destaque para o Revelando os Brasis (2004) e 
Projeto Animação/Núcleo Animazul (2002).

Bruno Tarpani
Psicólogo pela Universidade de 
São Paulo (USP) e pós-graduado 
em Produção Audiovisual para 
Multiplataformas pela Univer-
sidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR). Durante anos, desen-
volveu projetos na área das Ar-
tes Visuais e da Psicologia Social 
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junto a serviços públicos de Saúde Mental. Seu último 
curta, Flowers to the Sea, foi premiado pela Aliança das 
Civilizações das Nações Unidas (United Nations Allian-
ce of Civilizations — UNAOC). Participou como diretor 
e roteirista do documentário Ouvidores de Vozes, ven-
cedor do 7º Doc Futura.

Débora Garcia
Há mais de 20 anos trabalha com 
mídia e educação, seja na progra-
mação ou na criação e conceitua-
ção de programas e interprogra-
mas de TV, materiais impressos 
e de apoio pedagógico. Desde 
2005, é responsável pelo Pitching 
do Futura e, mais recentemente, 
pelos editais para seleção de cur-

tas. É mestre em Educação pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF)/ Georgia State University, com espe-
cialização em Gestão do Conhecimento pelo Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro  
(COPPE/UFRJ). É gerente de Conteúdo do Canal Futura.

Diego Knack
Doutorando em História Social 
pelo Programa de Pós-Graduação 
em História Social da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (PP-
GHIS/UFRJ — Conceito 6 CAPES). 
Atua como historiador, professor 
da educação básica e consultor na 
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área de História para o desenvolvimento de conteúdo au-
diovisual educativo. Colaborou para o desenvolvimento 
da série Canal da História, no Canal Futura.

Djamila Ribeiro
Nasceu em Santos, em 1980. 
Mestre em fi losofi a política pela 
Unifesp e colunista on-line da 
revista CartaCapital, foi secretá-
ria-adjunta da Secretaria de Direi-
tos Humanos e Cidadania de São 
Paulo. Coordena a coleção Femi-
nismos Plurais, da editora Letra-
mento, pela qual lançou o livro O 

que é lugar de fala (2017). Em 2018, lançou, pela Compa-
nhia das Letras, Quem tem medo do feminismo negro?.

Ellen Paes
Ellen Paes é jornalista, diretora e 
roteirista de audiovisual. Em 2017 
lançou o documentário #EuVocê-
TodasNós, onde fi gura como per-
sonagem central e diretora. Tam-
bém em 2017 participou da cons-
trução do relatório sobre violência 
de gênero na internet da ONU e 
fez parte do primeiro Catálogo In-
telectuais Negras: um documento 

que reúne mulheres negras de destaque em atividades 
intelectuais de todo o país. Ellen é repórter e apresen-
tadora no Canal Saúde, apresentadora do webprograma 
Querendo Assunto e paralelamente atua em coletivos fe-
ministas como o “Mães e Crias na Luta” e o “Negramãe”.
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Fabiana Cecy Magalhães
Cineasta, MBA em Gestão e 
Produção Cultural. Atua há 
nove anos na área de mobiliza-
ção e articulação social do Ca-
nal Futura.

Francisco José Daher Junior
Jornalista graduado pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), especialista em Comu-
nicação, Sociedade e Meio Am-
biente pela Universidade Federal 
do Tocantins (UFT), mestre em 
Gestão Social, Educação e De-
senvolvimento Local pelo Centro 

Universitário Una e doutorando em Ciência da Informa-
ção na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Traba-
lhou como coordenador da Central de Comunicação 
Público-Educativa da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) entre os anos de 2010 a 2013 e, atual-
mente, na mesma universidade, exerce a função da jor-
nalista na Coordenadoria de Comunicação Institucional 
(CCI/UFOP).
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Giselle Mantovani
Professora de Caxias do Sul (RS), é 
membro do Conselho de Educa-
dores do Canal Futura e coautora 
da série Mitopédia. É formada em 
Letras (Português, Inglês e Espa-
nhol), com mestrado e doutorado 
na área. Atuou como tradutora e 
professora de línguas e literatura 
até se aposentar em meados de 

2016. Atualmente se dedica a escrever poesia e pesquisar 
temas de seu interesse, como mitologia e dança de salão.

José Brito Cunha
Mestre em Ciências Sociais com 
especialização em Cinema-docu-
mentário pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV-Rio) e Gestão Edi-
torial Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM-SP). 
Professor de jornalismo na ESPM
-Rio. Iniciou a carreira no Globo 
Ecologia em 1998. Funcionário 
do Grupo Globo desde 2006, 

quando ingressou na Fundação Roberto Marinho como 
repórter e editor. Atualmente, é Gerente de Distribui-
ção do Futura, onde atua como gestor de projetos de 
tecnologia e inovação em Educação a partir da produ-
ção de conteúdo transmídia em plataformas digitais. 
Autor de livros e artigos sobre produção audiovisual e 
colaborativa, é ainda membro do Comitê Executivo da 
Associação dos Jornalistas de Educação (JEDUCA).
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José Ricardo De Oliveira
É nascido em Pombos/PE. Edu-
cador Social, com Graduação 
em Serviço Social pela UFPE e 
com atuação na promoção e 
defesa de Direitos de crianças 
e adolescentes. Desde 2004 in-
tegra o Centro Dom Helder Câ-
mara de Estudos e Ação Social - 

CENDHEC. No período tem representado o Cendhec 
em vários espaços, inclusive assumindo espaço de 
Coordenação. No Fórum DCA Recife, Rede de Enfren-
tamento à Violência Sexual contra Crianças e Adoles-
centes em Pernambuco. Participando também do Fó-
rum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil PE- FEPETIPE. Representante do Cendhec no 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Crianças 
e Adolescente CEDCA PÉ. Representa o Cendhec em 
âmbito nacional no ECPAT Brasil; Associação Nacional 
dos Centro de Defesa -ANCED.

Juliana Vicente
É diretora, produtora e fundadora 
da Preta Portê Filmes. Formada 
em Cinema pela Fundação Ar-
mando Alvares Penteado (FAAP) e 
pela Escuela Internacional de Cine 
y TV (EICTV), em Cuba; dirigiu o 
curta Cores e Botas, exibido mun-
dialmente em mais de 50 festivais. 

Como diretora convidada, integrou o grupo do Berlina-
le Talents (2015), no Festival de Berlim, mesmo ano em 
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que foi premiada com a coprodução A Terra e a Sombra, 
no Festival de Cannes. Em 2016 foi contemplada com 
o edital Rumos Itaú Cultural para a produção do fi lme 
Diálogos com Ruth de Souza, atualmente em produção, 
e desenvolve o roteiro de seu primeiro longa de fi cção, 
Cores de Maio, contemplado no edital de Doctoring, da 
Spcine, e participante do BrLab 2017. Na TV, em 2017, 
lançou a série documental Afronta!, em parceria com o 
Canal Futura, e dirigiu a 13º temporada da série Espe-
lho, de Lázaro Ramos, exibida no canal Brasil. 

Lídia Rodrigues
Formada em Filosofi a pela Uni-
versidade Estadual do Ceará 
(UFC), atua na área dos direitos 
humanos, especialmente infân-
cia e juventude e gênero. Atuou 
em um grande número de ins-
tituições de referência na área, 
faz parte da coordenação cole-
giada da Rede ECPAT Brasil e 
do Fórum Cearense de Mulhe-
res, além de ser coordenadora 

da Campanha ANA – Aliança Nacional de Adolescen-
tes desde fevereiro de 2013.
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Louise Zeni
Formada em Tecnologia em 
Comunicação Institucional pela 
Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná (UTFPR) e tra-
balhou como jornalista durante 
oito anos, em Curitiba (PR). Pos-
sui experiência como repórter, 
editora de revistas segmentadas 
e assessoria de imprensa. Pela 

Organização Internacional Nova Acrópole, atuou vo-
luntariamente na produção e divulgação de eventos 
de cunho artísticos e fi losófi cos. Enquanto atriz, pos-
sui cursos de interpretação pela Academia Cena Hum, 
Hollywood Film Academy, Casa das Artes de Laranjei-
ras (CAL), Escola de Atores Wolf Maya, entre outros. O 
trabalho com Chatbots começou em 2016 com a cria-
ção de fl uxo de conversas. Até o momento, Louise foi 
responsável pelos Chatbots do Canal Futura, Rock in 
Rio, Coca-Cola, Fanta Guaraná, Hospital Albert Eins-
tein, Rota das Carreiras para Estácio e Tecnomagia 
para Embratel.

Luis Lomenha
É diretor e produtor. Formado 
em Literatura pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-
RJ), iniciou no audiovisual no 
premiado fi lme Cidade de Deus. 
Em 2001 fundou, junto com os 
diretores Fernando Meirelles 
e Katia Lund, o Cinema Nosso, 



23

que em 15 anos se tornou uma das principais escolas 
de audiovisual do mundo. Em 2006 criou a Jabuti 
Filmes, produtora focada na produção de conteúdos 
audiovisuais com temática socioambiental. A união 
das questões audiovisuais e socioambientais lhe 
rendeu indicações para o prêmio Liberdade para Criar, 
em Cingapura, em 2009; ele foi o vencedor do prêmio 
Orilaxé, na categoria de personalidade audiovisual, 
em 2012; vencedor do prêmio Economia Criativa 
do Governo Federal, em 2013, com a metodologia 
“Produtora — Escola Cinema Nosso”, uma empresa 
júnior formada por jovens da periferia. Foi diretor 
da microssérie Rede Povos da Floresta, exibida no 
programa de TV Fantástico, da TV Globo; diretor 
do documentário Vida Nova com Favela, vencedor 
do prêmio Andi, no Festival de Jovens Diretores do 
Mercosul, em 2006; diretor do documentário Uma 
Mãe como Eu, vencedor do prêmio Curta o Curta, 
no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, em 
2008; diretor do longa Luto como Mãe, vencedor 
do prêmio de melhor longa no Festival Internacional 
de Cinema de Santa Cruz da Serra — Bolívia, 2010; 
produtor do longa-metragem Cidade de Deus — 10 
anos depois, vencedor do Festival Tiradentes, 2013; 
diretor e produtor das três temporadas da série Minha 
Rua, no Canal Futura; produtor da coprodução da série 
Reimagine Rio (Brasil e EUA), dirigida por Kátia Lund; 
diretor do documentário Som da grota, produtor da 
série As Receitas do Velho Braun, coprodução Brasil 
e Chile; produtor do documentário El Rey Negro, 
coprodução Brasil, Espanha e Bolívia, produtor do 
documentário Mulheres da Terra, coprodução Brasil 
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e EUA, diretor da série Quem Mandou me Convidar, 
apresentada pela arquiteta Bel Lobo e diretor da série 
Sob Traçantes, do Canal Futura, com estreia prevista 
para 2019. Participou de júris importantes, como o 
júri de fi cção do Festival Internacional de Cinema de 
Viña Del Mar, no Chile, em 2009; júri ofi cial do Festival 
Internacional de Cinema de Santa Cruz de La Sierra, 
na Bolívia, nas edições de 2008, 2010, 2012 e 2015.

Márcia Tiburi
Graduada em Filosofi a e Artes 
e mestre e doutora em Filosofi a 
pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) 
(1999), tendo feito um pós-
doutorado em Artes. Publicou 
diversos livros de fi losofi a, entre 
eles As mulheres e a Filosofi a 
(Ed. Unisinos, 2002), Filosofi a 
Cinza — a melancolia e o corpo 
nas dobras da escrita (Escritos, 

2004); Metamorfoses do Conceito: ética e dialética 
negativa em Theodor Adorno (Ed. UFRGS, 2005; 
vencedor do Açoarianos de melhor ensaio), Mulheres, 
Filosofi a ou Coisas do Gênero (EDUNISC, 2008), Filosofi a 
em Comum (Ed. Record, 2008), Filosofi a Brincante 
(Record, 2010; indicado ao Jabuti), Olho de Vidro: a 
televisão e o estado de exceção da imagem (Record 
2011; indicado ao Jabuti), Filosofi a Pop (Ed. Bregantini, 
2011), Sociedade Fissurada (Record, 2013), Filosofi a 
Prática, ética, vida cotidiana, vida virtual (Record, 2014). 
Publicou também romances: Magnólia (2005; indicado 
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ao Jabuti), A Mulher de Costas (2006) e O Manto 
(2009) e Era meu esse Rosto (Record, 2012; indicado 
ao Jabuti e ao Portugal Telecom). É autora ainda dos 
livros Diálogo/Desenho (2010), Diálogo/Dança (2011), 
Diálogo/Fotografi a (2011), Diálogo/Cinema (2013) e 
Diálogo/Educação (2014), todos publicados pela editora 
SENAC-SP. Em 2015 publicou Como Conversar com 
um Fascista – refl exões sobre o cotidiano autoritário 
brasileiro (Record, 2015; indicado ao Troféu APCA — 
Associação Paulista de Críticos de Arte), que está em 
sua décima edição. Uma Fuga Perfeita é sem Volta 
(2016), seu quinto romance, concorreu ao Prêmio Rio de 
Literatura em 2017. Desde 2008, Marcia Tiburi coordena 
um Laboratório de Escrita Criativa, atualmente no Rio de 
Janeiro, na Escola Passagens. É colunista da revista Cult.

Marcos Ferreira
Empreendedor de economia 
criativa e sócio-diretor da mob-
CONTENT, possui premiação 
nacional e internacional no seg-
mento, eleito “Young Creative 
Entrepreneur” pelo British Cou-
ncil, selecionado e premiado 
em eventos na Inglaterra, Ca-
nadá, França, Estados Unidos e 

Argentina. Atende clientes como Conservação Inter-
nacional, Museu do Amanhã, Canal Futura, Canal Bra-
sil, Sebrae, Oi, Movile, entre outros. Consultor de ino-
vação audiovisual para o Ministério da Comunicação 
e palestrante com apresentações no Brasil e exterior.
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Margarida Gorecki D’Império 
Zanelato

É jornalista, formada pela Pon-
tifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), cientista 
social graduada na Universida-
de de São Paulo (USP) e mes-
tre em Mídia, Comunicação e 
Desenvolvimento pela London 
School of Economics (LSE). Sua 

tese de mestrado, focada na representação da vio-
lência pela grande mídia nos protestos de 2013, foi 
publicada dentre as melhores de 2014 pelo departa-
mento de comunicação da instituição. Em sua trajetó-
ria profi ssional, possui dez anos de experiência com a 
produção de conteúdo, estratégias de comunicação e 
pesquisa, tanto em redações como em organizações 
do terceiro setor. Passou por veículos como a Revis-
ta Época, Globo Rural, Red Bull Amaphiko e Metro, 
e por organizações como Ação Educativa, Inspirare e 
Fundação Tide Setubal, além de realizar trabalhos no 
campo social também para Natura, Conselho de Se-
cretários de Educação (Consed) e Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação e Ação Comunitária (Cenpec).
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Maria Corrêa e Castro
É graduada em Pedagogia pela 
Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ) e pós-gradu-
anda em História da África pela 
Fundação Educacional de Du-
que de Caxias (FEUDUC)/ Ins-
tituto de Pesquisa e Memória 
dos Pretos Novos (IPN). É pro-
fessora da rede municipal do 
Rio de Janeiro e Coordenadora 

de Projetos no Canal Futura.

Mônica Dias Pinto
Mestre em Educação pela Pon-
tifícia Universidade Católica 
(PUC-RJ), com MBA em Web 
Intelligence & Digital Ambien-
ce pelo Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (COPPE/UFRJ). Cursou o 
Programa de Desenvolvimento 

de Executivos da Fundação Dom Cabral. Tem pós-
graduação em História e Cultura Contemporânea pelo 
Centro Universitário Metodista Bennett (RJ) e gradu-
ação em Pedagogia pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ). Gerente de Desenvolvimento 
Institucional da Fundação Roberto Marinho, trabalha 
no desenvolvimento de parcerias do Canal Futura e é 
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responsável pela área de Avaliação da Fundação. No 
Colégio Pedro II, trabalha na Pró-Reitoria de Ensino, 
na área de projetos educacionais. Nos anos 1980 e 
1990, atuou como professora e coordenadora peda-
gógica em Educação Básica (escolas da rede privada 
e Colégio Pedro II, hoje Instituto Federal de Ensino). 
Foi consultora e coordenadora do Programa Nacional 
de Formação de Professores, vinculado ao MEC e à 
TVE (Um Salto Para o Futuro). Como consultora em 
Mídia-Educação, atuou junto ao Sesc Nacional, TV Es-
cola, secretarias municipais e estaduais de educação, 
dentre outras instituições. Foi Gerente de Conteúdo 
do Canal Futura no período de sua criação e imple-
mentação (1997 a 2000). É membro do Conselho de 
Governança do Grupo de Institutos, Fundações e Em-
presas (GIFE) e do Conselho Consultivo do projeto 
Parceria Votorantim Pela Educação. Integra também o 
Conselho Empresarial de Educação RJ, o Conselho do 
Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) 
e o Conselho Executivo do projeto Conviva, liderado 
pelo Instituto Natura.

Ney Mello
Carioca (36 anos), pesquisa-
dor (há 17 anos), professor (há 
14 anos) da rede pública (há 
10 anos) e pai do Miguel (de 2 
anos). Concluiu, na Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), a graduação (Biologia), 
mestrado (Biociências Nucleares 
— Biologia Animal) e doutorado 
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(Ciências). Atualmente leciona Biologia no Colégio de 
Aplicação da UERJ. Nos cursos de especialização e mes-
trado na UERJ, atua como professor de Biomimética no 
Ensino de Ciências e Biologia. Foi pesquisador-visitante 
no National Museum of Natural History (Smithsonian) e 
na California Academy of Sciences. Colabora como revi-
sor em quatro periódicos de Educação fi liados à Cana-
dian Center of Science and Education. É coautor da série 
O que é, o que é no Canal Futura, com 10 interprogra-
mas sobre tecnologias inspiradas em animais. É membro 
do Conselho de Educadores do Canal Futura e parceiro 
do canal em diversas campanhas. Atua como roteirista 
e apresentador do programa que criou (Rádio Animal) 
na Rádio Roquette Pinto 94,1 FM, com mais de 200 epi-
sódios dedicados à divulgação científi ca sobre vida ani-
mal e popularização da biologia. Dedica-se ao ensino 
através da transdisciplinaridade que une os saberes, do 
“edutretenimento” que ensina com entretenimento, e 
do “sciencetelling” que traduz os conhecimentos cientí-
fi cos em histórias acessíveis para qualquer pessoa.

Paula Lagoeiro
Graduada em Cinema, em 2008, 
com pós-graduação em Plane-
jamento Estratégico para Mí-
dias Sociais. Desde dezembro 
de 2011 atua como produtora 
executiva e gerente de projetos 
da Coopas. Atuou durante sete 
anos com produção de progra-
mas e documentários para tele-

visão com enfoque em saúde, meio ambiente, direitos 
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humanos e políticas públicas. Dirigiu a produção dos 
curtas-metragens Homem Bomba, Garoto de Aluguel 
e Cowboy, todos premiados em festivais de cinema. 
Assinou a produção executiva do documentário De 
Volta, uma coprodução Coopas e Canal Futura, in-
dicado ao Emmy International Awards, na categoria 
documentário. Em 2017 realizou diversas produções 
na Coopas, com destaque para o documentário #Eu-
VocêTodasNós e para a série de TV Amor de Cozinha.

Paulo Mol
Diretor de Operações do Serviço 
Social da Indústria (SESI). É mes-
tre em Economia pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais e 
especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental. Tra-
balhou como assessor econômi-
co do Ministério da Fazenda no 
Brasil entre 1998 e 2004, quan-

do iniciou suas atividades na Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Na CNI exerceu cargos de Gerente 
Executivo de Política Industrial e Superintendente do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Nacional. Foi o coordena-
dor executivo da Mobilização Empresarial pela Inova-
ção, movimento empresarial que reúne empresários e 
altos executivos das maiores empresas brasileiras, com 
o objetivo de fortalecer a agenda de inovação nas em-
presas.
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Priscila Pereira
Graduada em Literaturas de 
Língua Portuguesa pela Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), pós-graduada em 
Antropologia e Desenvolvimen-
to Cognitivo pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Hoje, 
é coordenadora de projetos de 
Mobilização e Articulação do 

Canal Futura, liderando projetos voltados ao enfrenta-
mento das violências sexuais contra crianças e adoles-
centes, incluindo o projeto Maleta Futura.

Rafael Figueiredo
Diretor de TV e cinema, com 
mestrado em Comunicação 
pela PUC-RS. Foi diretor em 
produtoras de conteúdo do sul 
do país e, de 2000 até 2012, 
dirigiu séries de fi cção e docu-
mentário para o Núcleo de Es-
peciais da RBS TV. Idealizou e 

dirigiu a série Primeira Geração - fi nalista do New York 
Festival 2009 Film & Video Awards. Foi professor de 
direção no Curso de Realização Audiovisual da UNI-
SINOS/RS. Dirigiu A peste da Janice, curta premiado 
nos festivais de Gramado, Bahia, Cartagena e Huel-
va, e Groelândia, melhor curta no Festival de Huelva 
e no Festival de La Plata. Foi o vencedor do 3° Pit-
ching do Canal Futura, com o documentário De Volta, 
exibido em 2013 e fi nalista do Emmy Awards 2014. 
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Em 2016, dirigiu o doc Como Ser Herói para a sé-
rie A Olimpíada Passou por Aqui, uma coprodução 
Coopas/Casa de Cinema de Porto Alegre e SporTV. 
Em 2017, dirigiu o doc #EuVocêTodasNós e a série 
Amor de Cozinha para o Canal Futura. Atualmente, é 
coordenador de projetos de cinema e TV da Coopas/
Canal Saúde.

Roberto Fernandes Sousa
Educador, coordenador peda-
gógico da rede pública de Ca-
maçari, Bahia. Especialista em 
Educação, Pobreza e Desigual-
dade Social pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Mes-
trando do Programa de Pós-
Graduação em Educação de 
Jovens e Adultos pela Universi-

dade do Estado da Bahia (UNEB).

Ronaldo Lemos
Advogado, especialista em tec-
nologia, mídia e propriedade 
intelectual. É professor da Uni-
versidade Columbia (School for 
International Public Affairs — 
SIPA). É mestre em Direito pela 
Universidade de Harvard e dou-
tor em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP). Pesquisador 

e representante no Brasil do MIT Media Lab. Foi pro-
fessor visitante e pesquisador nas universidades de 
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Princeton e Oxford. É um dos criadores do Marco Civil 
da Internet, lei aprovada em 2014. Foi apontado pelo 
Fórum Econômico Mundial como um dos “Jovens Lí-
deres Globais”. É membro do conselho de administra-
ção de várias organizações, como a Mozilla, criadora 
do navegador Firefox, Access Now e o Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz. É coautor do plano nacional de 
Internet das Coisas (IoT), adotado pelo Brasil em 2018, 
em parceria com a Mckinsey. Escreve semanalmente 
para a Folha de São Paulo. Foi vice-presidente do Con-
selho de Comunicação Social do Congresso Nacional. 
É fundador e um dos diretores do Instituto de Tecno-
logia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITSrio.org). Autor 
de vários livros, estudos, séries e documentários, pu-
blicados no Brasil e no exterior.

Rosalina Maria Soares
Mestre em Educação, na linha 
de Políticas Públicas: planeja-
mento, monitoramento e avalia-
ção, pela Faculdade de Educa-
ção da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Atuou em 
pesquisas sobre “Efeito Escola” 
e em projetos de devolutiva pe-
dagógica do Sistema Mineiro 
de Avaliação da Educação Pú-
blica (SIMAVE), como pesquisa-

dora do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais 
(GAME/UFMG). E como Técnica em Avaliação — con-
cursada — da Secretaria de Educação de Minas Ge-
rais. Desde 2011 coordena o Núcleo de Pesquisas e 
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Avaliações na Fundação Roberto Marinho; sendo res-
ponsável pela avaliação prospectiva, desenvolvimento 
de Modelo Lógico e Teoria da Mudança, pelo design 
e controle de qualidade das avaliações dos projetos 
das áreas de Educação, Educação Profi ssional, Meio 
Ambiente, Patrimônio e do Canal Futura.

Samy Dana
Professor da Escola de Admi-
nistração de Empresas da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
comentarista econômico da Rá-
dio Globo, da GloboNews, da 
Sportv e da TV Globo nos tele-
jornais Hora 1, SP1, Esporte Es-
petacular e Jornal da Globo. É 
também colunista do Portal G1 
de notícias e do jornal impresso 
O Globo. Possui graduação e 

mestrado em Economia, doutorado em Administração 
e Ph.D. in Business.

Tatiana Klix
É formada em jornalismo pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Já foi 
repórter no jornal Zero Hora, 
editora-executiva no portal cli-
cRBS, editora de educação no 
portal iG e editora-chefe do site 
sobre inovações educacionais 
Porvir. Atualmente, trabalha 
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como gestora de mobilização do Instituto Inspirare. 
Com a missão de inspirar inovações para a educação 
brasileira, dá palestras, facilita ofi cinas, faz curadoria 
de eventos de educação, media debates e traça es-
tratégias de comunicação e mobilização social para a 
causa. Também é cofundadora do Quero na Escola, 
uma plataforma que conecta a sociedade à escola, 
dando protagonismo para o estudante escolher o que 
quer aprender além do currículo, apresentadora no 
programa de TV Educação na Veia, colaboradora do 
Canal Futura e integrante do conselho da Associação 
de Jornalistas de Educação (JEDUCA).

Tcharly Magalhães Briglia
É licenciado em Letras (Inglês-
Português) desde 2011 e 
Bacharel em Comunicação Social 
(Rádio e TV) desde 2016 pela 
Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC). Atua como professor 
e coordenador pedagógico. Foi 
bolsista de Iniciação Científi ca 
(2008-2010) pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB). Participou, em 2014, do projeto Geração 
Futura Universidades Parceiras (Canal Futura), retornando 
em 2015 como produtor dos projetos Geração Futura 
Educadores e Geração Futura Universidades Parceiras. Foi 
o diretor e produtor geral de Programe-se (2015-2016), 
produção transmídia desdobrada em documentário, 
websérie e e-book, sobre o impacto da convergência na 
televisão brasileira. Possui resenhas e artigos científi cos 
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publicados em sites, anais de congressos e em revistas 
nacionais e internacionais. Em audiovisual, atua na área 
de produção, roteiro, direção e edição.

Vanessa Pipinis
Graduada em Direito e Jorna-
lismo, mestre em Educação e 
atua há 15 anos na área social. 
Já atuou em projetos educomu-
nicativos envolvendo crianças, 
jovens e adultos e, nos últimos 
anos, tem se dedicado mais à 
formação inicial e continuada 
de professores. Desde 2010 in-
tegra a área de mobilização e 

articulação comunitária.

Viviane Mosé
Capixaba, psicóloga e psicana-
lista, formada pela Universida-
de Federal do Espírito Santo 
(UFES). É especialista em Elabo-
ração e Implementação de Polí-
ticas Públicas pela UFES. É mes-
tre e doutora em fi losofi a pelo 
Instituto de Filosofi a e Ciências 
Sociais da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora há mais de 30 
anos, tendo iniciado sua vida docente aos 18 anos, 
em 1982, como professora do Curso de Formação 
para Professores da Educação Infantil. A partir daí tra-
balhou em diversas instituições públicas e privadas de 
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graduação e pós-graduação. É professora convidada 
da Fundação Dom Cabral, onde discute novas lideran-
ças e gestão em rede, é palestrante renomada e pres-
ta consultorias estratégicas para empresas públicas e 
privadas, tais como a reformulação curricular da Se-
cretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, de 
2008 a 2010, e da reestruturação da rede pública mu-
nicipal de educação de Cachoeiro de Itapemirim, de 
2015 a 2016. Em 2005 e 2006 desenvolveu, escreveu 
e apresentou temas da fi losofi a em uma linguagem 
cotidiana no quadro “Ser ou Não Ser”, no Fantástico, 
da TV Globo, e em 2008 no Canal Futura. Foi, duran-
te seis anos, comentarista da Rádio CBN nos quadros 
Liberdade de Expressão e A arte da Gestão. É autora 
de mais de dez livros, entre poesia, fi losofi a e educa-
ção, tendo duas indicações ao Prêmio Jabuti, Stela do 
Patrocínio — reino dos bichos e dos animais é o meu 
nome, de 2002, e A Escola e os Desafi os Contempo-
râneos, de 2013.

Vladimir Seixas
Formado em Filosofi a pela UERJ 
e em Direção Cinematográfi ca 
pela Escola de Cinema Darcy Ri-
beiro, seu curta de estreia, Hiato, 
foi selecionado para vários festi-
vais nacionais e internacionais e 
recebeu 12 prêmios. Depois de 
realizar outros curtas, também 
com circulação, dirigiu seu 1º 
longa Atrás da Porta, documen-

tário que acompanha a luta de ocupações de prédios 
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e os abusos dos despejos na cidade do Rio de Janeiro. 
Trabalhou como Assistente de Direção em quatro sé-
ries para TV e três longas. Dirigiu recentemente seu 2º 
longa Vozerio pela produtora Couro de Rato, onde é 
sócio, premiado como melhor fi lme no Festival Cacho-
eiraDoc. Atualmente, está lançando o documentário 
sobre linchamentos no Brasil A Primeira Pedra, vence-
dor do 8º DocFutura e coproduzido com o Canal Fu-
tura. E, também, desenvolvendo o longa Nosso Rolê, 
sobre rolezinhos e ocupações de shoppings, em copro-
dução com o CineBrasilTV.
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Canal Futura: quando o 
audiovisual se coloca a serviço da 

transformação social

Por Débora Garcia 

Há exatos 20 anos, quando do nascimento do 
Canal Futura, então um embrionário projeto de edu-
cação concebido pela Fundação Roberto Marinho, 
uma iniciativa tão nova e ainda em seus primeiros pas-
sos que sequer tinha um nome ofi cial e operava pela 
singela alcunha de “canal de educação”, tínhamos um 
retrato de Brasil bastante distinto do que percebemos 
hoje. Lá se vão duas décadas de intensas mudanças 
sociais, de desafi os de toda ordem, que ganharam 
ou perderam proporções enquanto políticas públicas 
implementadas por diferentes governos, e a própria 
sociedade civil organizada ajudou a rascunhar e deli-
near um novo país. Nesses últimos anos, não sem per-
calços, o Brasil foi capaz de lidar com dois fantasmas 
implacáveis de tempos passados: a dívida externa e a 
infl ação. O desemprego oscilou, mas, se considerar-
mos uma perspectiva histórica, foi reduzido. Milhares 
e milhares de brasileiros saíram da pobreza extrema 
e puderam ter acesso ao crédito, ampliando o consu-
mo, reconfi gurando a pirâmide social.

Nesse contexto, o campo da Educação também 
se reconfi gurou. Em alguns aspectos, para melhor. Em 
outros, aponta ainda para desafi os estruturais que pre-
cisam ser enfrentados. O Futura é um canal da inicia-
tiva privada, porém de interesse público. Franqueia 
sua grade de programação e seus projetos especiais a 
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conteúdos de qualidade em torno das principais agen-
das dos brasileiros. Conteúdos que tratam de questões 
contemporâneas sem perder de vista a perspectiva his-
tórica. Que lidam com temas espinhosos, como os que 
tangenciam os direitos humanos, sem uma abordagem 
vitimista. Que especulam sobre novos caminhos para 
resolver antigos problemas de forma corajosa e inclusi-
va. Que ampliam o coral de vozes, construindo um dis-
curso plural e polifônico em sua programação televisiva 
e também em sua atuação digital por outras platafor-
mas. Que não sejam “top down”, mas que se consti-
tuam a partir da relação e mediação constante com os 
diferentes grupos sociais, negociando, na composição 
temática da grade, espaços múltiplos e inspiradores 
pintados com diferentes tons e matizes, garantindo um 
colorido intencional em sua estrutura.

Um projeto social de comunicação que abraça uma 
causa: a Educação!

Existem razões bastante concretas para que o 
Futura, em seus 20 anos de trajetória, tenha como 
principal bandeira de atuação a Educação. Apesar de 
avanços consideráveis em alguns quesitos, como uni-
versalização do acesso ao ensino público, o Brasil ain-
da enfrenta o desafi o de garantir qualidade da Edu-
cação, além de promover a permanência e a apren-
dizagem dos alunos nas escolas. É lamentável, mas a 
proporção de estudantes que terminam o Ensino Fun-
damental é muito baixa. Dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) afi rmam que, de cada 100 alunos matriculados 
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DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

no Ensino Fundamental, somente 53 conseguem con-
cluí-lo. Conhecendo as desigualdades regionais que 
são características de uma nação como a nossa, sa-
bemos que esse quadro se agrava nas regiões mais 
pobres no Norte e Nordeste, onde menos da metade 
das crianças matriculadas concluem o Ensino Funda-
mental. No Ensino Médio, os problemas se acumulam 
e intensifi cam. De cada 100 crianças que ingressam 
na escola, somente 65 delas concluem o Ensino Mé-
dio, sendo que um contingente ínfi mo deles sai da 
escola com aprendizagem adequada em Matemática 
e Português. A trajetória rumo ao Ensino Superior fi ca, 
dessa forma, gravemente comprometida, além da pa-
tente diminuição das chances de boa colocação pro-
fi ssional no futuro.

Outro problema grave vivido pelos alunos bra-
sileiros é a discriminação racial. Para se ter uma ideia 
das consequências disso, a média de anos de estudo 
de crianças negras na faixa de 7 a 14 anos é de 3,78 
anos, contra 4,43 das crianças brancas na mesma faixa 
etária. As taxas de repetência e abandono escolar en-
tre crianças negras também são maiores quando com-
paradas com as crianças brancas. No topo dessa lista 
de mazelas, há ainda uma outra: a taxa de repetência.

Nesse cenário árido e complexo da Educação na-
cional, a construção e sedimentação de uma iniciativa 
como o Futura, um projeto social de comunicação que 
aponta para a transformação social por meio de seus 
conteúdos e ações de mobilização que implementa, 
constitui-se como uma ferramenta muito potente que 
contribui para uma mudança positiva nesse quadro. 
Não é por acaso, portanto, que apostamos em falar 
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primordialmente para e com jovens e educadores. E 
também não é de forma randômica que investimos 
em títulos como o Afronta. Nessa série, defendemos 
a potência de jovens negros periféricos de toda parte, 
como num manifesto estético-político, mostrando que 
têm absoluto lugar de fala para reivindicar seus direi-
tos e “afrontar” aqueles que ainda guardam as maze-
las do preconceito em seu discurso e em suas práticas. 
Foram 26 histórias poderosas e singulares sobre a rea-
fi rmação da ancestralidade negra e o posicionamento 
contemporâneo num contexto de afrofuturismo dinâ-
mico, sagaz e que não pede licença, ocupa com digni-
dade um lugar que é seu. Ou mesmo iniciativas como 
o Destino Educação — escolas inovadoras. Trata-se 
de uma proposta que acredita numa escola inclusiva, 
democrática, competente e capaz de inspirar e formar 
crianças e jovens de maneira inovadora, sempre tendo 
como perspectiva os desafi os do século XXI. Da mes-
ma forma, a produção de séries, como, por exemplo, 
o Canal da História. Questões históricas brasileiras são 
apresentadas de maneira irreverente, bem-humorada 
e problematizadora, sendo uma importante ferramen-
ta para ajudar professores e alunos a olhar para o pas-
sado usando lentes contemporâneas, percebendo os 
elos entre fatos, fi guras, contextos e acontecimentos. 

Uma praça pública multitela 

Nossas telas (TV, website, Futuraplay, redes so-
ciais, game CDF) são, por assim dizer, revestidas de 
histórias, cores, formas e sons necessariamente po-
lissêmicos. Com auxílio de educadores de nossas 
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redes, formulamos e selecionamos conteúdos para 
nossa grade, como nos conta o professor de História 
Diego Knack em seu artigo no primeiro segmento do 
livro. Com jovens, fazemos valer uma aprendizagem 
signifi cativa que pode ocorrer através da produção 
de vídeos, como é o caso do exitoso projeto Gera-
ção Futura, descrito nessa publicação por um de seus 
egressos, Tcharly Briglia. E a partir de pontos de vis-
ta tão ricos e distintos como os de Djamila Ribeiro, 
Samy Dana, Ronaldo Lemos e Viviane Mosé, provo-
camos novas refl exões sobre temas contemporâneos, 
entendidos em sua complexidade e em suas múltiplas 
camadas. É com esse ímpeto de encarnar uma verda-
deira “praça pública” onde diversos conhecimentos 
e visões de mundo se conectam, se reconstituem, se 
reconfi guram e se complementam, que fazemos uma 
seleção de documentários pungentes como Ouvido-
res de Vozes e #EuVocêTodasNós. Uma praça pública 
de muitos encontros e trocas. Como todo território 
de catalização de sentidos deve ser. Esse é o Futura. 
Bem-vindos a essa deliciosa experiência de Educação 
que completa duas décadas com o mesmo vigor de 
seus anos iniciais, certos de que estamos percorrendo 
uma trilha desafi adora e ao mesmo tempo vibrante, 
porque acompanhada de muitos e variados pés. 
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O Destino da Educação é Ser Cada 
Vez Mais Inovadora

Por Anna Penido e Tatiana Klix

Um exercício de futurologia. Esse foi o nosso co-
tidiano e a nossa grande aventura ao mergulhar no uni-
verso das instituições de ensino que protagonizaram a 
série Destino Educação: escolas inovadoras. Ao longo 
de duas temporadas, percorremos 17 países, em cin-
co continentes, onde nos debruçamos sobre 24 esco-
las que estão criando experiências educacionais mais 
conectadas às demandas do século 21. Nossa missão 
era descobrir como repensam seus currículos e práticas 
pedagógicas, reorganizam seus ambientes físicos e res-
signifi cam seus processos, papéis e relações.

Que privilégio e que responsabilidade assumir 
a consultoria técnica dessa desafi adora produção do 
Canal Futura e do Serviço Social da Indústria (SESI), 
realizada com muita sensibilidade pela equipe do Ci-
negroup. Nossa principal preocupação era descobrir 
as experiências mais inovadoras do mundo e mostrar 
que poderiam servir de inspiração mesmo para os 
educadores que lidam com as já conhecidas difi culda-
des da Educação pública brasileira.

Um dos grandes desafi os do Canal Futura ao 
longo dos seus 20 anos tem sido justamente ajudar 
os professores a entender como a Educação no nosso 
país pode se tornar cada vez mais relevante, especial-
mente para os estudantes. A série Destino Educação 
nasceu com esse propósito e foi encontrando novas 
respostas a cada temporada.
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O primeiro conjunto de programas mostrou 
como estavam estruturados os sistemas de ensino dos 
países mais bem colocados no Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (PISA), realizado a cada 
três anos pela Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). O segundo retratou a 
realidade das escolas brasileiras com melhor coloca-
ção no Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (IDEB), criado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para 
medir a qualidade do aprendizado nacional e estabe-
lecer metas para a melhoria do ensino.

Ao descortinar as ações que estavam por trás 
desses indicadores, a série foi nos permitindo com-
preender com muita clareza que o modelo tradicional 
de escola, esse que nós conhecemos e nos quais nos 
formamos, já não dá conta da realidade contempo-
rânea. Também nos mostrou que ainda precisamos 
descobrir como fazer uma escola diferente, capaz de 
responder a esse novo contexto.

Assim surgiu a ideia de se produzir o Destino 
Educação: Escolas Inovadoras e com ela o convite para 
que o Instituto Inspirare apoiasse a empreitada, apor-
tando o amplo repertório de conhecimentos que acu-
mulamos ao longo dos seis anos em que mantemos o 
portal Porvir, especializado em inovações educacionais. 

O desafi o de garimpar as escolas inovadoras

Escolas inovadoras são preciosas, mas extrema-
mente raras. Garimpá-las constitui-se em exercício ao 
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mesmo tempo angustiante e encantador. Embora os 
dilemas da Educação sejam bastante conhecidos, so-
luções que gerem bons resultados ainda se mostram 
escassas e pontuais. Por outro lado, as escolas que re-
almente conseguem se reinventar tornam-se ambien-
tes criativos, atraentes, engajadores e inspiradores, que 
cumprem sua função de educar com muita maestria 
justamente por incorporarem conceitos e práticas mais 
integrados às transformações sociais, culturais, tecnoló-
gicas, políticas e econômicas que ocorrem à sua volta.

No esforço de mapear as escolas para a série, 
consultamos publicações internacionais, entrevista-
mos especialistas e realizamos pesquisas através de 
produtores localizados em diversos países. A investi-
gação foi nos mostrando o fl uxo das inovações em 
Educação pelo mundo. Por conta da produção de 
conteúdos para o Porvir, já sabíamos que essas ex-
periências transformadoras difi cilmente são implanta-
das de forma sistêmica. Escolas inovadoras ainda se 
constituem em iniciativas pulverizadas e isoladas, com 
algumas claras tendências regionais.

O maior contingente de inovações educacionais 
concentra-se nos Estados Unidos, país em que tanto o 
poder público quanto a iniciativa privada têm investido 
fortemente na criação de escolas e soluções inovadoras 
para aumentar os níveis de engajamento, aprendiza-
gem e equidade em seu sistema de ensino. As experi-
ências visitadas no país têm como característica comum 
promover o intenso uso da tecnologia para mudar prá-
ticas pedagógicas, desenvolver as chamadas compe-
tências para o século 21 e preparar os estudantes para 
o Ensino Superior e o mundo do trabalho.
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Na América Latina, as principais mudanças bus-
cam tornar as escolas mais humanas, democráticas e 
conectadas com a comunidade à sua volta, especial-
mente no que se refere à contextualização dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem em relação ao ter-
ritório e à cultura local. Na Europa, há uma grande 
preocupação em modernizar o espaço físico da pró-
pria escola, para que possa fomentar práticas pedagó-
gicas mais interativas e ambientes educacionais mais 
inclusivos e diversos.

Encontrar experiências inspiradoras em outros 
continentes foi mais difícil, seja porque temos menos 
acesso a informações sobre esses lugares aqui no Bra-
sil, seja porque ainda estão menos abertos à mudan-
ça. Na Ásia e Oceania, nossa pesquisa mostrou que 
as inovações se concentram em colégios particulares, 
que têm como foco a personalização da aprendiza-
gem e a Educação para a sustentabilidade. Ainda me-
nos frutíferos foram os esforços para encontrar escolas 
inovadoras na África, onde as iniciativas mapeadas 
mostraram-se interessantes, mas pouco disruptivas.

Ao longo dessa jornada, o que fez os nossos olhos 
brilharem foi descobrir que as escolas do século 21 são 
lugares de muito aprendizado signifi cativo e também 
de muito prazer, alegria e satisfação para estudantes, 
professores, gestores e famílias. Também compreende-
mos que não existe uma fórmula única e que as escolas 
inovadoras podem — e devem — reinventar-se de dife-
rentes maneiras, de modo que respondam aos desafi os 
e à realidade de cada comunidade escolar.

Por isso, decidimos transformar as próprias es-
colas em personagem principal da narrativa de cada 
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programa da série. Depoimentos e imagens procura-
ram desvendar as diferentes facetas das instituições 
de ensino, como currículo, práticas pedagógicas, uso 
de tecnologias e outros recursos didáticos, papéis, re-
lações e ambiente escolar, infraestrutura física, proces-
sos de avaliação da aprendizagem, formação e enga-
jamento de professores, gestão e organização da es-
cola, participação dos estudantes e envolvimento das 
famílias e da comunidade. Os documentários não têm 
narradores, para que os próprios integrantes contem 
como estão transformando os seus colégios e que im-
pacto essas mudanças estão causando.

Tendências colocadas em prática

Mais do que uma série de televisão, o Destino 
Educação: escolas inovadoras tornou-se uma platafor-
ma que sistematiza práticas educacionais inovadoras 
tão diversas quanto consistentes, as quais traduzem 
as principais tendências em Educação da atualidade.

A personalização do ensino, por exemplo, está 
fortemente presente no fi lme sobre o Projeto Âncora, 
uma comunidade de aprendizagem em Cotia, na re-
gião metropolitana de São Paulo, na qual os alunos não 
são divididos por faixa etária, nem têm aulas. A apren-
dizagem acontece por meio do acompanhamento de 
planos de estudo individuais e de atividades práticas 
que respeitam o ritmo e os interesses de cada um. No 
Colégio Fontán, na Colômbia, os alunos também não 
participam de aulas formais, mas de ofi cinas e de per-
cursos mediados por tecnologia, que levam em conta 
a autonomia e o desenvolvimento de cada indivíduo.



52
« ANNA PENIDO | TATIANA KLIX  »

O aprendizado de competências mais contem-
porâneas, um dos destaques da recém aprovada Base 
Nacional Comum Curricular brasileira, faz parte dos 
currículos de algumas escolas da série, como a River-
side School, na Índia, e a Glashan Public School, no 
Canadá. A primeira oferece aos alunos experiências 
e desafi os que desenvolvem o caráter e a consciência 
social, enquanto a segunda aposta na Educação por 
projetos e no uso de ferramentas digitais para promo-
ver o desenvolvimento socioemocional.

A tecnologia tem papel central nas práticas pe-
dagógicas da Steve Jobs School, da Holanda, em que 
plataformas e objetos digitais embarcados em table-
tes orientam a aprendizagem de todos os estudantes. 
Já a Escola Técnica Estadual Cícero Dias — Núcleo 
Avançado em Educação (NAVE), de Recife, incentiva 
os jovens do Ensino Médio Técnico Integrado a apren-
der à medida que criam e desenvolvem produtos digi-
tais, como vídeos, jogos e aplicativos.

Outro colégio brasileiro, o SESI Internacional de 
Curitiba, é um bom exemplo de instituição que transfor-
mou a organização da escola. Funcionando em tempo 
integral, a instituição oferece muitas atividades em que 
os alunos aprendem enquanto trabalham em equipes 
formadas por colegas de diferentes idades. Ainda mais 
radical são as inovações na gestão da Hadera, escola 
democrática de Israel, na qual as decisões são tomadas 
em assembleias com forte participação dos alunos, que 
se corresponsabilizam pela sua aprendizagem e pelo 
funcionamento da própria instituição de ensino.

Colocar a mão na massa é o diferencial da 
High Tech High, nos Estados Unidos, em que todo o 
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aprendizado ocorre através de projetos. Após intenso 
trabalho de planejamento dos professores, os alunos 
se envolvem em atividades práticas e desenvolvem 
produtos ou soluções para a escola ou a comunidade.

Tornar o ambiente educacional uma fonte de 
aprendizado é a característica marcante da Green 
School, na Indonésia. A escola construída com ma-
teriais e arquitetura sustentável procura desenvolver 
a consciência ecológica e uma boa relação dos seus 
alunos com o meio ambiente. Já na Ørestad Gymana-
sium, na Dinamarca, o prédio moderno, com grandes 
salões envidraçados, tem papel importante no estímu-
lo a que os estudantes sejam ativos e protagonistas de 
seus processos de aprendizagem.

Vem de Rosário, na Argentina, uma experiência 
que mostra que o aprendizado não acontece apenas 
entre as paredes da escola, mas em diversos lugares 
do seu entorno. Integrante da Associação Internacio-
nal de Cidade Educadoras, o município cria condições 
para os estudantes aprendam em museus, centros es-
portivos, praças e parques.

A preocupação com o projeto de vida dos alu-
nos também é alvo de práticas específi cas em alguns 
programas da série Destino Educação: escolas inova-
doras, como a Bath Studio Schools, na Inglaterra, em 
que o aprendizado acontece em ateliês que simulam 
ambientes profi ssionais e por meio de parcerias com 
empresas locais onde os estudantes realizam estágios 
e colocam em prática o que aprendem na escola. Na 
Estônia, a Väätsa Põhikool, localizada na zona rural, 
incentiva o empreendedorismo por meio do desen-
volvimento de projetos e de visitas a empresas.



54
« ANNA PENIDO | TATIANA KLIX  »

Promover a diversidade é uma preocupação da 
Escola Municipal  Waldir Garcia, de Manaus, e do Co-
légio Pukllasunchis, no Peru. Na Amazônia, imigrantes 
e alunos com defi ciência participam conjuntamente 
de atividades que têm como foco o seu desenvolvi-
mento integral. Em Cuzco, estudantes de diferentes 
origens convivem e aprendem a partir de um currículo 
profundamente conectado com a cultura local. 

Destacando-se pelas especifi cidades que as 
tornam únicas, todas essas experiências nos mostram 
que é possível aprender de muitas — e criativas — 
formas. Também apontam alternativas concretas para 
redesenharmos escolas que sejam capazes de reduzir 
desigualdades e promover a formação integral dos 
estudantes, para que encarem os desafi os e encon-
trem soluções para os problemas da vida presente 
e futura. Nossa esperança é que essas histórias tão 
inspiradoras possam encorajar professores e escolas 
brasileiras a abraçar o desafi o de se reinventar, para 
que tenhamos muitas experiências inovadoras a com-
partilhar nos programas que o Canal Futura produzirá 
ao longo dos seus próximos anos.
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Expresso Futuro: debatendo a 
tecnologia de forma acessível a 

todos, mas sem concessões

Por Ronaldo Lemos

Como falar de tecnologia de forma acessível, 
mas sem fazer concessões nem tratar o público de 
forma paternalista? Esse é o desafi o que o Expresso 
Futuro enfrenta, com sucesso. Como sabemos, a tec-
nologia virou o novo rock’n’roll. Em outras palavras, 
muitas das grandes celebridades do mundo de hoje 
estão de alguma maneira — seja na forma ou no con-
teúdo — ligadas ao universo tecnológico.

Do ponto de vista aspiracional, essa mudança é 
ainda mais clara: garotos e garotas em todo o mundo 
sonham com as histórias de sucesso das startups, muitas 
delas criadas a partir de uma ideia e com poucos recursos.

O resultado dessas aspirações é visível: no Brasil, 
por exemplo, possuímos um ecossistema sólido e cres-
cente de inovação, com empresas de tecnologia sendo 
criadas todos os dias — muitas delas por jovens — espa-
lhadas por todo o Brasil. Esse universo tornou-se tão con-
sistente no Brasil que parece ser até mesmo impermeável 
às nossas múltiplas crises. O crescimento constante do 
ecossistema de startups no Brasil, na contramão da reces-
são econômica do país nos últimos anos, foi até mesmo 
objeto de matéria no Techcrunch, site que funciona como 
a bússola de investimentos no Vale do Silício1.

1 Veja <https://techcrunch.com/2015/09/27/as-brazilian-economy-descends-into-
crisis-tech-is-growing-double-digits/> e <https://techcrunch.com/2016/09/28/why
-have-some-of-silicon-valleys-top-investors-started-investing-in-latin-america/>.
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É nesse contexto aspiracional que o Expresso 
Futuro se coloca. Sua premissa é falar com jovens e 
adultos no Brasil que já foram tocados pela impor-
tância da tecnologia. Seja pelo fato de ela ter efeti-
vamente modifi cado suas vidas (a forma de estudar, 
trabalhar, paquerar, interagir com outras pessoas), seja 
pelo fato de a tecnologia ter se tornado uma aspira-
ção profi ssional (“quero trabalhar com tecnologia!”), 
ou até mesmo uma preocupação (“o avanço tecnoló-
gico pode ser uma ameaça à minha profi ssão atual”).

Pensando em todos esses elementos, o Expres-
so Futuro criou uma narrativa que é ao mesmo tempo 
compreensível para qualquer pessoa, quanto é profun-
da e abrangente nas suas análises. Cada temporada do 
programa consiste em 10 episódios. Cada um desses 
episódios é organizado na forma de um ensaio explora-
tório, que mergulha e desenvolve um tema específi co.

Na primeira temporada do programa, abrimos 
com o tema da “Inteligência Artifi cial”, que desperta a 
curiosidade (e por que não dizer, preocupação) global 
no mundo de hoje. Tratamos também da emergên-
cia das moedas virtuais, como o Bitcoin e, sobretudo, 
da tecnologia que permite sua existência, a chamada 
“blockchain”.

Só de abordar esses dois assuntos, o progra-
ma marcou dois “golaços”, verdadeiros “furos tele-
visivos”, que anteciparam debates que só viriam a 
acontecer na televisão brasileira muito depois de o 
Expresso Futuro ter ido ao ar. Por exemplo, o tema 
do “bitcoin” ganhou enorme relevância no segundo 
semestre de 2017, quando a moeda virtual chegou 
a ser cotada a US$ 19 mil a unidade. Apenas como 
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referência, no dia que o episódio sobre criptomoedas 
do Expresso Futuro foi gravado, o valor da moeda era 
de US$ 1.700, fato que foi registrado no ar.

Esse tipo de “devir” é essencial para o Expres-
so Futuro. Falar de tecnologia é falar de um fenôme-
no em permanente e rápida mudança. Para lidar com 
isso, o programa tem por objetivo fugir de uma arma-
dilha muito comum na cobertura tecnológica: a tenta-
ção de seguir o ciclo usual de notícias (“News cycle”) 
que em geral pauta o dia a dia da cobertura da mídia 
e dos sites especializados com relação ao tema.

Essa seria a receita para obsolescência pratica-
mente imediata. Para que o Expresso Futuro perma-
neça sempre relevante, mesmo falando de um tema 
tão fugidio e em transformação, ele precisa buscar 
uma discussão que seja universal e na medida do pos-
sível, atemporal. Conseguimos fazer isso com louvor 
na primeira temporada do programa.

Nosso modelo de “ensaios temáticos”, aplica-
do para cada episódio, acaba funcionando como um 
“primer” sobre aquele tema, isto é, uma apresenta-
ção que primeiro introduz o tema ao espectador, fami-
liarizando-o com o assunto. Logo em seguida, quando 
uma linguagem e um campo de compreensão comum 
são estabelecidos, o tema é aprofundado por meio 
de exemplos, prática e discussões éticas e de impacto 
político e social.

Com isso, em vez de a tecnologia ser abordada 
como um “dado”, que devemos simplesmente acei-
tar, ela é apresentada como um problema, cujas esco-
lhas humanas são determinantes para orientar a forma 
como aquele avanço irá impactar nossos modos de 
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vida. Convidar o espectador a fazer parte dessa refl e-
xão sobre essas escolhas relacionadas à tecnologia é 
o grande objetivo do Expresso Futuro.

Fizemos isso em todos os episódios que produ-
zimos ao longo deste semestre. Cada um deles eiva-
do tanto de conceitos tecnológicos instigantes, como 
de dilemas éticos que estão vivos e são palpáveis por 
qualquer pessoa no mundo de hoje. Isso fi ca claro pela 
própria lista de temas que o programa selecionou:

- Inteligência Artifi cial;

- Moedas Virtuais e o Futuro das Finanças;

- O Futuro do Trabalho;

- Relacionamentos em Tempos de Hiperconexão;

- Cidades Inteligentes;

- Ativismo na Internet;

- Realidade Virtual;

- Democracia e Tecnologia;

- Arte e Tecnologia;

- Inovadores Brasileiros no Exterior.

Só de ler os temas acima dá para ver claramente 
que o Expresso Futuro é não só um programa sobre 
tecnologia, mas é também um programa sobre so-
ciedade. Como nos últimos 20 anos estamos cami-
nhando cada vez mais para um tecnocentrismo, isto 
é, a tecnologia tornando-se uma força cada vez mais 
universal e onipresente capaz de reorientar os modos 
de vida humanos, seria absurdo falar de tecnologia 
sem enfrentar as questões sociais que ela levanta. 
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Mais do que absurdo, seria irresponsável. Grande par-
te das decisões que precisaremos tomar como socie-
dade nos próximos anos terá como objeto nossa rela-
ção com a tecnologia.

Por essa razão, um programa como o Expres-
so Futuro precisa funcionar efetivamente como um 
convite. Ele precisa não só introduzir cada tema tec-
nológico como um ativo intelectual — despertando a 
curiosidade de quem assiste —, mas precisa mostrar 
claramente para a espectadora que tudo aquilo que 
está sendo apresentado tem a ver com a sua vida, 
aqui e agora. E legitimar a expectadora a se sentir em-
poderada e bem-vinda a participar do debate sobre a 
presença daquele tema tecnológico em sua vida. Em 
outras palavras, o programa busca provocar um pa-
thos, levando à construção de um novo olhar sobre os 
objetos técnicos que nos circundam, sejam eles físicos 
ou digitais, superando a visão empobrecida de que 
eles são apenas dados ou meios passivos e neutros. 

Nesse sentido, o Expresso Futuro tem uma pro-
funda infl uência Mcluhaniana, no sentido de levar às 
últimas consequências sua famosa afi rmação de que 
“o meio é a mensagem”, constando que qualquer 
mudança nos meios tecnológicos leva inevitavelmen-
te a mudanças abrangentes na própria confi guração 
da sociedade. 

Para lidar com um tema complexo em lingua-
gem televisiva, no entanto, é preciso ter uma visão 
inspirada na produção do programa. Para isso, traba-
lhamos junto com a Producing Partners, empresa de 
produção audiovisual fundada por brasileiros e ba-
seada em Nova York (mais um caso de “inovadores 
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brasileiros no exterior”!) que é reconhecida nacional e 
internacionalmente por seu trabalho.

A Producing Partners é a maior produtora inde-
pendente de conteúdo audiovisual em português fora 
do Brasil hoje. Tem experiência em enfrentar desafi os 
complexos de produção, como é o caso dos programas 
de viagem exibidos no Multishow, apresentados pelo 
Pedro Andrade, Titi Muller e Didi Wagner. Muitas vezes 
cada temporada desses programas (com 10 episódios) 
é gravada em até 15 países diferentes, representando 
um desafi o logístico e de produção nada trivial.

No caso do Expresso Futuro, a produção do pro-
grama dá-se em uma única cidade global: Nova York. 
No entanto, o desafi o de produção do programa confi -
gura-se não como logístico, mas sim de conteúdo. Para 
falar de tecnologia com profundidade é preciso ter 
acesso às melhores cabeças globais sobre o assunto. E 
a cidade de Nova York é o lugar ideal para isso.

Nesse sentido, uma das conquistas do Expresso 
Futuro é justamente sua ampla galeria de entrevista-
dos. Muitos deles consistindo em algumas das auto-
ridades mais importantes em suas respectivas áreas, 
com quem conseguimos falar pessoalmente e com 
total liberdade para o programa.

Na primeira temporada, tivemos mais de 40 en-
trevistados. Dentre eles, falamos com Micah White, 
ninguém menos que o criador do movimento Occupy 
Wall Street, que sacudiu o mundo e cujos refl exos ainda 
estão entre nós. Micah falou sobre o esgotamento dos 
formatos de protesto tradicionais e do papel cada vez 
mais amplo da tecnologia para a mobilização política. 
Falamos também com Gabriella Coleman, professora 
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da McGill University e uma das maiores especialistas 
em mídias digitais do planeta. Gabriella fala no pro-
grama sobre a manipulação da esfera pública, sobre 
o fenômeno das “fake news” e sobre a relevância de 
atores como os “anônimos”, coletivo de hackers que 
criou boa parte das práticas hoje empregadas tanto por 
ativistas quanto por atores maliciosos que buscam in-
terferir na esfera pública de um determinado país.

A lista de entrevistados é longa e relevante. 
Mohammed Abdelmalik, que é o coordenador da Blo-
ckchain Initiative, na Universidade de Columbia; Ansaf 
Salleb, professora de inteligência artifi cial de Colum-
bia, que ensina mais de 100 mil alunos simultanea-
mente sobre o tema, usando para isso a internet; Alex 
Van de Sande, integrante da Fundação Ethereum, que 
é responsável por uma das plataformas e criptomoe-
das mais importantes do planeta. E assim por diante.

Fica o convite para ver on-line cada um dos en-
trevistados da série. Mais do que isso, vale destacar 
a excelente iniciativa do Canal Futura de divulgar os 
programas não apenas em sua grade televisiva tra-
dicional, mas também de colocá-los na íntegra e de 
uma única vez na internet. Tanto na excelente plata-
forma do Futura Play, quanto também em sites como 
o YouTube e redes sociais.

Essa iniciativa é fundamental, ainda mais para 
um programa que possui um público central dinâmico 
e antenado, como é o caso do Expresso Futuro. Ao 
permitir que os episódios do programa sejam dispo-
nibilizados on-line, de uma só vez, antes mesmo de o 
programa ir ao ar em seu horário de estreia, o Futura 
dialoga com o presente e o futuro.
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Essa prática revela-se positiva em todos os as-
pectos. Permite divulgar os programas de forma ar-
rojada e relevante, sem deferir seu acesso no tempo 
para quem é tocado pela divulgação. Mais do que 
isso, permitiu a construção de um buzz sobre o pro-
grama. Claramente, graças à divulgação na internet, 
cada episódio conseguiu achar o seu público. Ou ain-
da, cada pessoa interessada por cada um dos temas 
do programa acabará encontrando o episódio corres-
pondente ao seu interesse, mais cedo ou mais tarde.

Isso dá relevância e vida longa para o programa, 
cujo conteúdo, como mencionado acima, é desenha-
do para ser atemporal e manter seu valor muito de-
pois do seu momento de produção. Em suma, é com 
grande alegria que participo dessa bela iniciativa do 
Canal Futura. Apostar na cobertura da tecnologia, em 
conversas informadas e nada paternalistas, e em uma 
perspectiva global com alto valor de produção, a par-
tir de Nova York, são escolhas acertadas e joviais do 
Canal. Nesse sentido, mais do que tudo, o Expresso 
Futuro é um programa feito para jovens. Tanto aque-
les de idade, mas também, e não menos importan-
te, aqueles de cabeça e de coração. Embarque nesse 
nosso expresso. Você já sabe onde ele irá te levar.
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A Economia das Coisas

Por Samy Dana

A compreensão da Economia de uma forma 
mais ampla acontece quando as pessoas passam a 
associar a ciência aos comportamentos do cotidiano. 
Dessa forma, além de despertar um interesse genuíno 
da população em geral, uma vez que fi ca evidente a 
presença da Economia em nosso dia a dia, descobri-
mos como podemos controlar melhor nossas fi nanças 
e entender mais sobre nossos padrões de atitudes.

O Entrevista foi uma oportunidade de discutir es-
sas questões em pautas relacionadas a negócios, fi nanças 
pessoais, planejamento fi nanceiro, dentre outros assuntos 
de momento. Com muita descontração, mostramos para 
as pessoas que seus hábitos de consumo estão muito 
mais relacionados a comportamentos irracionais, por mais 
que pensemos que somos racionais o tempo todo.

Além disso, mostramos algumas situações em que 
a Economia pode trazer insights polêmicos, mas bené-
fi cos para a sociedade, bem como modelos em que a 
tentativa de solução econômica pode acabar gerando 
problemas maiores, conforme descreverei mais adiante.

Comportamento irracional

Sobre a irracionalidade, por exemplo, vale lem-
brar a entrevista com a neurocientista Cláudia Feitosa-
Santana. Na ocasião, ela relembrou uma interessante 
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pesquisa sobre irracionalidade e tomada de decisão 
envolvendo colchas de cama. Em uma determinada 
loja nos Estados Unidos, os preços das colchas para 
camas de solteiro, queen e king variavam de acordo 
com seus tamanhos. Certo dia, no entanto, houve 
uma promoção em que todas as colchas fi caram dis-
poníveis pelo mesmo preço. Nesse cenário, mesmo as 
pessoas que possuíam cama de solteiro optaram por 
comprar colchas maiores, ainda que não fossem do 
tamanho que elas realmente precisavam.

É algo tão irracional quanto vestir roupas de ta-
manho P e optar por comprar o tamanho G, só para 
não “perder a oportunidade”. No entanto, diante do 
experimento, os resultados apontaram que a irracio-
nalidade falou mais alto.

Outro fenômeno muito conhecido e comenta-
do pela especialista foi o efeito Priming — ou efei-
to de primeira impressão —, que costuma infl uenciar 
nossas atitudes constantemente, sem que notemos. 
Por exemplo, quando alguém lhe pergunta se você 
se sente feliz, você provavelmente dará uma resposta 
vaga. No entanto, se antes de lhe fazer essa pergunta 
o questionamento for: “Quantos encontros amorosos 
você teve recentemente?”, a resposta sobre felicida-
de em seguida terá infl uência do que você respondeu 
anteriormente. Em outras palavras, seu nível de felici-
dade estará condicionado à quantidade de encontros 
amorosos que você teve recentemente. Essa impres-
são fi cou gravada e infl uenciou a resposta seguinte.

Isso acontece no dia a dia. Ela citou, por exem-
plo, a seleção musical das lojas para induzir o públi-
co-alvo a gastar mais. Lojas de vinho costumam usar 
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música clássica para estimular a venda de safras mais 
caras. Música pop é o que funciona melhor para lojas 
voltadas para o público adolescente. Parece mera am-
bientação, mas de modo inconsciente essas estraté-
gias têm sucesso em aumentar o consumo.

A conversa com a economista comportamen-
tal e professora da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), Flávia Ávila, também mostrou a 
infl uência do contexto ao nosso redor para a nossa to-
mada de decisão. De um modo geral, sabemos que o 
clima, as circunstâncias e o estado pessoal de alguém 
podem alterar drasticamente uma decisão.

Mas vale relembrar como isso pode acontecer 
sistematicamente quando estamos olhando para o 
futuro em comparação à forma como olhamos para 
o presente. Ela relembrou um estudo feito pelo pes-
quisador George Lowenstein, em que um grupo de 
pessoas em uma reunião deveria responder o que 
preferia comer dali a uma semana: uma maçã ou um 
pedaço de bolo. Nesse contexto, a maioria optou 
pela maçã. No entanto, quando questionados o que 
preferiam comer naquele exato momento, a maioria 
decidiu pelo bolo.

Ou seja, nossa mente tende a enxergar um fu-
turo otimista — em que damos preferência para um 
alimento mais saudável — ao mesmo tempo em que 
não quer abrir mão do prazer presente. Na vida eco-
nômica, é esse tipo de comportamento que nos leva 
a priorizar as compras imediatas e sem planejamento 
— para dar ênfase ao prazer momentâneo — em vez 
de nos preocuparmos em criar reservas para a apo-
sentadoria.
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As polêmicas e os erros da Economia

Dentre os convidados que passaram pelo pro-
grama, conversei com o economista Leonardo Lima 
sobre situações do cotidiano em que o olhar da Eco-
nomia faz toda diferença. Um caso muito conhecido 
na literatura econômica é o da suposta correlação, 
que certa vez foi criada, de que países com maior con-
sumo de álcool tendiam a ser mais violentos.

Diante da suposição, os economistas decidiram 
olhar a questão por um viés empírico e concluíram jus-
tamente o contrário: países com maior consumo de 
vinho, por exemplo, possuem taxas de homicídio me-
nores do que países com consumo menor. Ao investi-
garem o motivo disso, perceberam que a inversão se 
dava porque os países com maior consumo de vinho 
possuíam melhores condições socioeconômicas. Ou 
seja, a correlação direta entre consumo de bebida al-
coólica e violência estava equivocada.

No entanto, é válido também relembrar o con-
traponto que discutimos, sobre os erros que os eco-
nomistas costumam cometer — e o aprendizado que 
devemos levar deles.

Por exemplo, o famoso caso do Efeito Cobra. O 
termo surgiu quando a Índia ainda era uma colônia bri-
tânica. Diante de uma população crescente de cobras 
em Nova Delhi, o governo britânico entendeu que seria 
uma boa saída oferecer recompensas a moradores que 
capturassem cobras. Diante da situação, quem captu-
rava as cobras começou a perceber que aquela era, na 
verdade, uma boa oportunidade de negócio. Ou seja, 
passaram a criar cobras para entregarem ao governo. 
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Quando as autoridades perceberam o efeito perverso 
do incentivo, as recompensas foram suspensas. O re-
sultado fi nal? As cobras dos criatórios foram soltas e o 
problema inicial só se agravou.

O caso da Lei Seca nos Estados Unidos foi ou-
tro exemplo do Efeito Cobra. Na tentativa de inibir o 
consumo de álcool, o governo acabou dando brecha 
para o surgimento de um mercado paralelo. Naquele 
momento, as pessoas consumiam bebidas de proce-
dência clandestina e fabricação duvidosa, o que levou 
muitos americanos a intoxicações por álcool. Além 
disso, houve uma explosão de disputas de gangues 
pela venda do produto. Como resultado, o governo 
americano acabou gastando mais com saúde e segu-
rança pública, o que consequentemente levou a lei a 
ser revogada.

Espaço para o debate de ideias não convencionais

Esses foram apenas alguns exemplos de entrevis-
tas dentre uma série de convidados que contribuíram 
enormemente para discussões no campo econômico. 
A grande satisfação de participar do projeto foi ter um 
espaço para discutir ideias inovadoras do campo eco-
nômico, que fogem dos padrões convencionais.

Houve grande repercussão da série nos meus 
perfi s das redes sociais. Pelo Facebook, por exemplo, 
recebi comentários como “O Entrevista consegue tra-
zer convidados e explorar temas com um olhar dife-
rente dos telejornais”, o que confi rma que, nas redes, 
esse tipo de enfoque é bastante valorizado.
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É por meio de abordagens como essas que cria-
mos empatia com o público e levamos as pessoas a 
entender que a Economia está presente em suas ro-
tinas em cada detalhe. Ou seja, você não precisa ser 
um entusiasta do caderno econômico do jornal para 
trazer a Ciência Econômica para a sua vida.

Inclusive, quem tiver interesse em desbravar 
mais sobre insights comportamentais e psicológicos 
no ramo da Economia, vale a pena visitar alguns au-
tores. Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel 
de Economia de 2002, escreveu o Rápido e Devagar: 
duas formas de pensar. A obra é muito rica em estu-
dos e experiências que contestam a racionalidade na 
hora da tomada de decisão.

Richard Thaler, também ganhador de prêmio 
Nobel de 2017, é o autor de Comportamento Ina-
dequado, o qual também versa sobre os vieses que 
interferem em nosso comportamento cotidiano e im-
pactam diretamente a forma como tomamos decisões.

Por fi m, também acho válido indicar um clássi-
co do psicólogo econômico Dan Ariely, o Previsivel-
mente Irracional. Com uma linguagem descontraída 
e popular, ele também gera vários insights sobre o 
tema – muito indicado para quem está começando a 
ler sobre tomada de decisão.
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Sobre a Função Social 
de um Canal de TV

Por Djamila Ribeiro

“A máscara não pode ser esquecida. Ela foi uma 
peça muito concreta, um instrumento real que se tor-
nou parte do projeto colonial europeu por mais de 
300 anos” (Grada Kilomba, em Plantations Memories).

Abro meu texto com essa citação da intelectu-
al Grada Kilomba por acreditar que ela expressa de 
modo latente o que foi minha participação como an-
fi triã do Entrevista, em 2017. Penso que ao abordar 
temas como direitos humanos, juventude, memória e 
verdade, racismo, transfobia, entre outros, foi possível 
estilhaçar um pedaço dessa máscara, para usar uma 
expressão da escritora Conceição Evaristo.

Dos 14 entrevistados, 11 eram pessoas negras e 
uma indígena. Isso é um marco, é algo a ser dito. É ne-
cessário reconhecer o feito histórico disso, sobretudo 
em um país que ainda se nega a de fato ter diversida-
de em espaços televisivos.

Ressalto, ainda, o fato de se ter dito intersec-
cionalidade na prática. Passaram, nessa temporada, 
homens negros heterossexuais e homossexuais, mu-
lheres negras, pessoas trans negras, jovens negros, 
mostrando que não somos um bloco único e homo-
gêneo, evidenciando as várias possibilidades de ser 
negro. Cada pessoa, com perfi s e origens diferentes, 
contribuiu para episódios ricos e que não se esgotam, 
tamanha profundidade e refl exão crítica que trazem.
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Confesso que não foi tarefa fácil, no início, sair 
do lugar de entrevistada para entrevistadora. Não é 
nada simples esse papel, e passei a valorizar ainda 
mais a função. Mas tive sorte de ter pessoas incríveis 
e generosas para me ajudar nessa tarefa, como a ge-
rente de produção Ana Paula Brandão, quem me fez 
o convite. Até hoje me lembro de minha alegria ao 
ler seu e-mail me convidando para ser anfi triã. Cris 
Reckziegel, diretor querido do programa, talentoso e 
paciente, e a grande Maíra de Melo, produtora das 
melhores. Luana Sá foi a responsável por me deixar 
impecável, com looks incríveis e muito profi ssionalis-
mo. Vale ressaltar que todo o processo de escolha dos 
entrevistados foi feito de modo coletivo e houve mui-
ta sintonia.

A primeira entrevistada foi Marielle Franco, ve-
readora pelo PSOL, no Rio de Janeiro, socióloga, bru-
talmente assassinada no Rio de Janeiro em março de 
2018. Foi uma ótima entrevista sobre segurança pú-
blica, mulheres na política. Marielle, de um jeito leve 
e acessível, nos faz entender a importância de se dis-
cutir como a presença do Estado nas comunidades se 
dá pelo meio da repressão e não da inclusão social. O 
segundo entrevistado foi o também sociólogo e baba-
lorixá Rodney William. Conversamos sobre intolerân-
cia religiosa, outras cosmogonias e a importância da 
organização da luta contra o racismo religioso. Rod-
ney, além de sacerdote, é um intelectual sério e nos 
ensinou muito sobre religiões de matriz africana.

Depois, tivemos a cantora Tássia Reis, que, com 
sua alegria e “rap jazz”, contagiou a todos e todas. 
Confesso que foi difícil fi car séria, pois rimos o tempo 
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todo com sua presença alegre e leve. Tássia também 
cantou para nós alguns trechos de músicas de seu en-
tão novo disco.

Mc Linn da Quebrada foi nossa quarta entrevis-
tada, e penso que uma das conversas mais tocantes. 
Linn se abriu de uma forma muito bonita, e me senti 
feliz pela confi ança. Não falamos somente de sua car-
reira e de música, mas de sua infância, a relação com 
a mãe. Foi emocionante ouvi-la falar sobre esse lugar 
abjeto em que travestis são colocadas, sobretudo ne-
gras, e seu papel em restituir a humanidade negada 
por uma realidade tão dura e violenta. Foi uma verda-
deira aula.

A quinta entrevistada foi Giovana Xavier, profes-
sora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e idealizadora do grupo e disciplina “Intelectuais Ne-
gras”, que vem fazendo um trabalho potente de dis-
puta de narrativas. Em 2017 foi lançado o site e o “Ca-
tálogo Intelectuais Negras Visíveis”, na Feira Literária 
Internacional de Paraty (FLIP), em um evento marcante 
e único. Giovana falou sobre sua infância, sua experi-
ência como acadêmica e doutora e a necessidade do 
feminismo negro.

Gabriele Roza, uma jovem negra estudante de 
jornalismo, também marcou presença. Gabriele faz 
parte do Coletivo Nuvem Negra, da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC-RIO), que vem travando lutas 
importantes dentro daquele espaço para o reconheci-
mento de epistemologias negras e evidenciando a re-
alidade dos jovens negros estudantes e a necessidade 
de políticas de permanência.
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Célia Xakriabá foi a sétima entrevistada. Ela, 
que é mestranda na Universidade de Brasília (UnB), 
também foi coordenadora de Educação Indígena de 
Minas Gerais e membro da Rede de Juventudes In-
dígenas (REJUIND). Foi uma conversa ótima sobre 
descolonização do conhecimento e uma aula sobre a 
realidade dos povos indígenas no Brasil.

Edson Teles, professor do departamento de Fi-
losofi a Política da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), falou sobre a comissão de memória e ver-
dade, ditadura militar e direito à memória. Edson é 
fi lho da grande militante Amelinha Teles, que foi presa 
política e torturada no período da ditadura. Foi im-
portante para aprendermos como o país ainda lida de 
modo equivocado com a questão da memória e como 
ainda se está longe de fato de punir os torturadores.

A escritora Ana Paula Lisboa, colunista do jornal 
O Globo, foi uma excelente entrevistada. Simpática, 
de fala fácil, ela falou sobre literatura, sobre como é 
importante se enxergar pessoas negras de modo a 
respeitar as subjetividades; de como deveriam ter o 
direito de escrever sobre temas variados e não so-
mente àqueles referentes a racismo.

Nossa décima entrevista parou o estúdio lite-
ralmente. No mesmo dia, jovens que participavam 
do Geração Futura bloquearam a entrada do estúdio 
para ver e acompanhar a entrevista com um dos gran-
des nomes da música da nova geração: Liniker. Fiquei 
particularmente comovida com essa entrevista, pois 
ao terminar, Liniker me agradeceu. E fez isso porque 
pela primeira vez havia se sentido à vontade para se 
abrir sobre temas pessoais. Foi surpreendente saber 
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que, mesmo com a fama e prestígio, Liniker se sente 
só muitas vezes, como se incomoda por ver seu corpo 
ser objetifi cado e colocado num lugar de extremos: 
da desumanização ou da idolatria, o que faz com que 
ela reivindique o simples poder ser humana. E ainda 
tivemos música inédita sendo cantada para nós em 
primeira mão.

Sílvio Almeida, advogado e professor universitá-
rio, rendeu uma conversa incrível sobre racismo estru-
tural, formação do Estado Brasileiro e Direito Antidis-
criminatório. Sílvio, que também é escritor, falou sobre 
seu último livro Sartre: Direito e política e sobre seu 
papel na academia. Conversa muito qualifi cada.

Lígia Batista fechou esse timaço de entrevistas 
com uma importante conversa sobre a necessidade 
de uma outra política de segurança pública. Lígia é 
uma jovem pesquisadora na Anistia Internacional Bra-
sil e, de modo leve, mas fi rme, trouxe dados de pes-
quisas realizadas em sua instituição sobre a realidade 
dos jovens negros no Brasil.

Foi uma experiência incrível, e disponibilizar 
tudo on-line mostra o compromisso do Futura em de-
mocratizar informação de qualidade e disseminar co-
nhecimento comprometido com a transformação de 
mentalidades e da sociedade.

É um trabalho desse canal que precisa ser reco-
nhecido como de utilidade pública por cumprir uma 
importante função social. Foi uma honra poder escre-
ver essa história junto.



75

Janelas Abertas para o Mundo

Por Viviane Mosé

O Brasil é um país não apenas continental, mas 
complexo. Além de sua imensa extensão territorial, 
possui uma enorme pluralidade de gestos, de modos 
de ação e de vida, enfi m, de culturas. E isso deixa de 
ser um jargão quando lidamos de perto com estas lo-
calidades. São muitas as realidades brasileiras, e que 
já não correspondem aos retratos traçados em nossas 
leituras corriqueiras e preconceituosas; o pobre nor-
deste, o educado sul, o primitivo norte, o esquecido 
centro-oeste, o urbanizado sudeste, enfi m. Mesmo 
ainda presente nos discursos, estas realidades não 
correspondem. Vivemos o aumento da criminalida-
de no sul, uma riqueza cada vez mais ascendente no 
centro-oeste, o estado referência em Educação Fun-
damental está no nordeste, na verdade há hoje um 
pouco de tudo em todo lugar. O Brasil enfi m se tor-
nou o Brasil, mesclado, mestiço, misturado, vivemos 
em uma sociedade em rede, tudo se conecta.

Um dos meus maiores orgulhos é conhecer o 
Brasil. Conheço todos os estados brasileiros, especial-
mente os municípios do interior, aqueles que quase 
ninguém conhece, e sempre movida pela Educação. 
Quando os discursos corriqueiros afi rmam de forma 
leviana que “A educação no Brasil é horrorosa, uma 
vergonha”, isto de algum modo me fere, porque não 
é absolutamente verdade. Primeiro porque é preciso 
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entender de que tipo de Educação estamos falando, 
Educação Infantil? Ensino Fundamental? Médio? Gra-
duação? Pós-graduação? Educação formal? Pública, 
privada? Educação continuada? Poucas críticas atin-
gem a Universidade, por exemplo, e ela é a respon-
sável por formar professores. Encontramos hoje ex-
celentes escolas públicas de Ensino Fundamental em 
regiões pobres, isoladas, e que poderiam dar aulas 
de novas metodologias às nossas melhores Universi-
dades. Municípios e estados de regiões consideradas 
muito pobres hoje alcançam índices muito melhores 
do que municípios ricos e urbanizados.

Quando fui convidada a apresentar o Janelas da 
Inovação, vi ali uma excelente oportunidade de apresen-
tar este Brasil que poucos conhecem. Ter acesso a estas 
experiências tão bem-sucedidas é essencial para nossa 
trajetória em direção a um Brasil mais ético e mais justo, 
primeiro porque estas experiências são a prova cabal de 
que sabemos fazer dar certo, segundo porque este dar 
certo é diferente em cada lugar, em cada canto deste 
país, o que evidencia nossa pluralidade não apenas nas 
danças, na culinária, no folclore, mas na inovação, na ou-
sadia intelectual, na inteligência viva, criativa de nossa 
gente. Sim, nós sabemos educar crianças e jovens, cons-
truímos metodologias próprias, capazes de atingir as pe-
riferias das grandes cidades, os municípios do interior, os 
povos da fl oresta, os quilombos, as aldeias indígenas, e 
muito mais. Experiências exitosas não nos faltam, foi o 
que enfi m mostramos nas 40 escolas apresentadas no 
Janelas, mas poderíamos apresentar mais 40, mais 80 
escolas e muitas mais, que nos enchem de orgulho e es-
timulam expectativas favoráveis. Mas quase ninguém as 
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conhece. Além do mais, o que são 100, 200, 500 escolas 
em um país que possui cerca de 150 mil escolas públicas 
de Ensino Básico? Parece não ser nada, mas isto é um 
engano. Se, ao contrário de eternamente mostrarmos as 
escolas quebradas, os atrasos, o fracasso, divulgarmos, 
valorizarmos e inclusive premiarmos estas incríveis expe-
riências tão bem-sucedidas, estaremos compartilhando 
um modo efi ciente de resolver determinados proble-
mas, e isso pode estimular o sucesso em outras escolas. 
Assim como a sensação de fracasso é contagiante, pro-
voca descrença e gera passividade, a sensação de que é 
possível também contagia, provoca a vontade de mudar, 
estimula a força.

O Janelas da Inovação fez isso, expos estas ex-
periências, as compartilhou, cumprindo um papel es-
sencial que é exatamente a difusão de boas práticas. 
É comum no Brasil a ideia de que a denúncia é um 
modo efi ciente de fazer política. Sim, é essencial de-
nunciar os desvios, as falhas especialmente nos ser-
viços públicos, mas não basta. Se queremos de fato 
mudar estas realidades e não apenas denunciá-las, 
precisamos aprender a também difundir as boas práti-
cas, incentivando nesta imensa pluralidade de alterna-
tivas que temos, novas iniciativas que são por sua vez 
compartilhadas e assim por diante. 

Um outro ponto comum em nossos discursos é a 
ideia de que somente com muitos recursos fi nanceiros 
podemos ter uma boa educação, mas isso não é ab-
solutamente verdade, mostramos no Janelas escolas 
muito pobres com ótimos resultados, mas todos co-
nhecemos escolas e municípios com muitos recursos 
e investimentos e com péssimos resultados para os 
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alunos e para a comunidade. Do mesmo modo como 
as escolas privadas que, mesmo com mais recursos, 
ainda apresentam resultados medíocres. Mais do que 
o montante de recursos aplicados, é preciso consi-
derar o modo como estes recursos são investidos, os 
modelos de gestão, as metodologias.

Muitas vezes me perguntei, como podemos 
transformar o Sistema educacional brasileiro se o igno-
ramos? Se o avaliamos não por dados qualifi cados, mas 
por preconceitos? De uns anos para cá, fomos aos pou-
cos saindo dos preconceitos, e passaram a proliferar 
pesquisas, índices, estatísticas, que avaliam o quanto 
vamos mal sem qualifi car de fato estes resultados. Sim, 
os resultados ainda são ruins se comparados a outros 
países, mas o Brasil tem um passivo muito alto, temos 
dívidas com a Educação muito altas e muito antigas, 
que temos que pagar antes de, de fato, começarmos a 
crescer. Mas as estatísticas muitas vezes não são anali-
sadas, são apenas expostas, como se números fossem 
sufi cientes para retratar a vida daquelas pessoas; os 
professores, que também estudaram em Universidades 
ruins; as gestoras, muitas vezes heroínas do orçamen-
to, e da diplomacia diante da violência; as Secretárias 
de Educação pressionadas pelos vereadores, prefeitos, 
por sua vez pressionados pelo Partido ou pela vaidade, 
pela cobiça. Tudo isso é a Educação brasileira e muito 
mais, não apenas estatísticas estanques apresentadas 
como denúncia, como fracasso.

Não tenho nada contra os índices, muito ao con-
trário, os indicadores são essenciais para balizar nos-
sas ações, e foram estes mesmos índices que conse-
guiram mostrar, referente aos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental na última avaliação do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (IDEB), por exemplo, 
que o Estado do Ceará possui 77 das 100 melhores 
escolas do Brasil; mais do que isso, todas as 24 pri-
meiras melhores escolas, inclusive, estão no Ceará. O 
IDEB do município de Sobral, por exemplo, é 8,79, 
muito melhor do que muitos países europeus. Mas 
quase ninguém sabe disso, nem mesmo nossos prin-
cipais meios de comunicação. E é essencial mostrar. 
Não apenas mostrar, mas compartilhar estas experiên-
cias, fazê-las falar. Precisamos nos inspirar, precisamos 
acreditar.

Fiquei muito feliz quando fui convidada pelo Ca-
nal Futura a apresentar a série, viabilizada pela Funda-
ção Telefônica: o Janelas da Inovação. Quando entrei 
no projeto, as escolas já estavam gravadas, mas ain-
da não totalmente editadas. E soube que os vídeos 
tinham sido feitos por jovens das localidades, o que 
mais me animou. Gostei de cara quando me apresen-
taram a lista das escolas, muitas delas eu já conhecia 
pessoalmente e da grande maioria sabia a respeito 
do trabalho. Adorei cada vídeo, em alguns, chorei co-
piosamente. Não vou citar nenhuma escola, porque 
teria que falar de todas. Quanta vida havia ali, quan-
ta juventude, vontade, brilho nos olhos e muita garra 
também, mas especialmente alegria, porque é muito 
alegre transformar a realidade, a vida das pessoas. A 
certeza de que o nosso trabalho moveu vidas, am-
pliou possibilidades, transformou realidades, isto nos 
potencializa muito, nos fortalece. Fui vendo o material 
em vídeo e pesquisando cada escola, sua trajetória 
na rede, o modo como se expõe, o que falam dela, 
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fui fi cando íntima e fui escrevendo alguns textos, que 
serviram para apresentar cada escola. Tudo pronto, a 
série estreou no canal Futura, e, enquanto isso, eu a 
postava em minha rede social. Tive retornos incríveis, 
professores de todo o Brasil agradecidos, emociona-
dos, dispostos a lutar por suas escolas. Muitos fi ca-
vam impressionados, não tinham noção de que isso 
era possível, não conheciam as metodologias nem 
imaginavam que estas inovações fossem possíveis em 
escolas públicas, mas são.

O alcance de iniciativas como esta do Janelas 
é impossível medir objetivamente, mas eu não tenho 
dúvidas que serão muitos os desdobramentos. O ex-
celente material que foi produzido e exibido na TV, 
ainda terá longa vida na internet, inspirando pessoas, 
sustentando debates, produzindo conteúdos. Agra-
deço ao Canal Futura pela rica experiência e a para-
benizo pelo excelente trabalho. Que venham muitos 
outros nesta direção afi rmativa, propositiva, especial-
mente neste momento de descrença política e institu-
cional em que vivemos.



81

O Futuro do Contemporâneo

Por Márcia Tiburi

Fiquei muito contente quando fui convidada 
pelo Cristiano Reckziegel para essa série do Entrevis-
ta. A proposta de apresentação e curadoria participa-
tiva era aquele tipo de televisão que eu queria fazer. 
Lembro do Cristiano na época em que era estagiário 
na TV Unisinos e, ao vê-lo agora, um profi ssional tão 
elegante e cuidadoso, atento e aberto ao diálogo, 
fi quei verdadeiramente orgulhosa. Pessoas como a 
Maíra Fernandes de Melo na produção do conteúdo 
e a Aline Veroneze resolvendo a organização foram 
absolutamente essenciais. A equipe toda: simpatia 
generalizada.

Nas conversas defi nimos a importância de pen-
sar o contemporâneo, um tema tão abrangente quan-
to misterioso, bastante falado e pouco debatido em 
cenários mais amplos como o da televisão de nossa 
época. Cristiano sugeriu que pensássemos o “futuro” 
do contemporâneo. Ou seja, que incluíssemos algo na 
linha do “que fazer”, do que imaginar quanto ao que 
fará parte de nossas experiências teóricas e práticas, 
aquilo que viveremos assim que as transformações do 
momento se tornarem comuns.

Fazer do programa algo prazeroso não seria 
nada difícil. Tendo em vista os convidados, seria ainda 
mais agradável. Os 13 nomes foram escolhidos bus-
cando reunir grandes intelectuais, pensadores e pes-
quisadores que têm muito a contribuir com o avanço 
da refl exão sobre diversos temas em nossa cultura. 
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Cada tema era escolhido para compor um diálogo de 
abertura junto ao público, tendo em vista que os teles-
pectadores do programa pudessem acessar aspectos 
da vida da pesquisa e do trabalho cultural, artístico e 
refl exivo que enriquecem a refl exão na vida cotidiana, 
na qual não se tem muito tempo de parar para pensar. 
A televisão pode ajudar nesse sentido. Cada um dos 
convidados representava, a partir de sua história, de 
sua obra e de sua análise das questões propostas, a 
chance de uma melhoria nas condições de comunica-
ção junto ao público.

Nesse espírito, convidamos pessoas tão interes-
santes como Andréa Pachá, juíza carioca, famosa por 
seus livros de crônicas e por sua imensa contribuição 
no campo do direito das mulheres e das crianças. Em 
função de sua experiência em varas de família, e de 
um livro seu que está em preparação, conversamos 
com ela sobre dois temas: as famílias e as idades. 
Sobre as famílias, colocamos a questão da diferença, 
quanto à idade, ao caráter de marcador de opressão 
que a idade tem entre nós, sobretudo em relação às 
mulheres. Andréa Pachá refl etiu conosco sobre a con-
dição das pessoas idosas e sobre as crianças, duas 
fi guras em relação às quais nossa sociedade parece 
bastante confusa.

Roberta Barros, artista visual, performer e pro-
fessora, nos ajudou a tratar do tema “arte”, um dos 
conceitos mais complexos que vimos transitar no cam-
po do entendimento no ano de 2018. Seguimos con-
versando sobre Arte e Feminismo, como as mulheres 
foram retratadas na história da arte e como seu traba-
lho foi tanto ocultado quanto, em muitos contextos, 
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sistematicamente inviabilizado. Avaliar esse aspecto é 
importante porque se trata de uma injustiça histórica 
que ainda não foi sufi cientemente compreendida e 
desmontada.

Com o psicanalista e professor da Universidade 
de São Paulo (USP) Christian Dunker, conversamos so-
bre o estado da subjetividade em nossa época. O em-
pobrecimento de nossa experiência subjetiva diante 
do mundo das mercadorias e tecnologias parece levar 
a uma forma de sofrimento específi co, um sofrimento 
acumulado com o passado. Haveria cura para o sofri-
mento atual, haveria chance de reverter o cenário das 
catástrofes anunciadas em nossa época, antes que 
elas ocorram? As formas de sofrimento mudam com 
o tempo e conhecer seu processo histórico pode fazer 
diferença em nossas vidas. 

Angel Vianna, uma das maiores artistas da dan-
ça do Brasil, criadora da Escola Angel Vianna, aos 90 
anos, está mais ativa do que nunca. A entrevista com 
ela foi particularmente especial por sua posição míti-
ca, por assim dizer, entre as pessoas que se ocupam 
ou se interessam por dança. Criadora de um méto-
do de aprendizado e expressão em dança, Angel nos 
mostrou porque o corpo é “o grande fi lósofo”. Con-
versamos com ela sobre a fi losofi a do movimento e 
sobre o corpo que, ao pensar, dança. 

Outro momento fundamental no processo do 
Entrevista foi a conversa com o professor de Filoso-
fi a Charles Feitosa, com quem pudemos falar sobre 
o próprio conceito da série “O Futuro do Contem-
porâneo” e sobre o que signifi ca pensar, em termos 
fi losófi cos. Charles Feitosa é professor de Filosofi a 
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da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) e autor de Explicando a Filosofi a com Arte, 
um livro que foi contemplado com o Prêmio Jabuti 
quando foi lançado, há cerca de uma década. Char-
les Feitosa é conhecido por trabalhar com a questão 
contemporânea e, em alguns contextos, polêmica da 
Filosofi a pop.

Rualdo Menegati, geólogo, professor do Depar-
tamento de Paleontologia e Estratigrafi a do Instituto 
de Geociências da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), é um grande pesquisador, com 
um currículo acadêmico imenso. Conversamos com 
ele sobre a ciência contemporânea, na intenção de 
defi nir questões centrais para o campo hoje em dia. 
Falamos também sobre a questão ecológica na atua-
lidade. Rualdo é um teórico muito completo, pois co-
nhece os dois lados das ciências — as humanas e as 
tecnológicas — e tem uma profunda refl exão sobre o 
que se chama Antropoceno, uma nova época geoló-
gica. Por essa visão se avalia o impacto das atividades 
humanas nos ecossistemas terrestres.

Com Jessé Souza conversamos sobre temas 
presentes em sua vasta produção bibliográfi ca. Em 
um livro recente chamado A Elite do Atraso — da es-
cravidão à Lava-Jato (Ed. Leya), o Brasil aparece em 
uma dimensão que merece debate. Jessé Souza é 
professor e sociólogo, um dos intelectuais brasileiros 
mais atuantes e críticos da produção intelectual tradi-
cional sobre o Brasil. Em sua pesquisa, da qual nasce 
uma forma de pensar autóctone, com a marca pes-
soal que só os grandes pensadores têm, ele discute 
o Brasil para além de mitos. Seu viés crítico coloca a 
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desigualdade como questão fundamental na base da 
construção e sustentação da sociedade brasileira.

Com a ialorixá Wanda Araújo, a conversa se de-
senvolveu como refl exão sobre a religiosidade atual, 
sobre a importância do respeito às diferenças religio-
sas em um país no qual convivem diversas crenças. 
Wanda Araújo é um nome muito importante no cená-
rio da luta contra o racismo religioso, uma pensado-
ra da religiosidade que mostra a miséria espiritual da 
intolerância atual.

Na linha dos temas para os quais os meios de 
comunicação têm pouca ou nenhuma atenção, Sacha 
Amback, compositor contemporâneo, participou do 
diálogo sobre o lugar do silêncio no contexto do que 
chamamos de “Paisagem Sonora”. Na medida inversa 
com que a paisagem visual da qual fazemos parte foi 
naturalizada, a paisagem sonora é o âmbito apagado 
da nossa experiência sensível. Conversamos com o 
compositor sobre o estado e as condições da audição 
contemporânea e sobre o lugar da música, sua criação 
e recepção, nesse contexto.

Esther Solano, professora de Ciência Política da 
UNIFESP, uma jovem pesquisadora e ao mesmo tem-
po muito madura do ponto de vista das metodologias 
de pesquisa e das teorias políticas, também por ser 
feminista e por sua análise cuidadosa e crítica da so-
ciedade atual, nos ajudou a entender melhor o senti-
do da política no cotidiano e a pensar nos caminhos 
e descaminhos da democracia em tempos de pola-
rizações produzidas para os fi ns da manutenção dos 
sistemas de opressão e poder.
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Fábio Oliveira, professor de Filosofi a da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), pesquisador especia-
lista em ética animal, abriu nossos olhos para a questão 
da ética em relação à moral e à formação de si. Nos 
dando uma verdadeira aula em termos de conteúdo e 
forma, encontramos o conceito pouco conhecido de 
bioética, aquele que nos permite abordar temas tais 
como eutanásia e aborto, e a vida dos animais. 

Com o psicanalista Daniel Kupermann, buscamos 
conversar sobre um dos temas que mais despertam in-
teresse em nossa época, o tema do amor romântico, do 
amor entre pessoas. O amor como assunto cotidiano e 
como objeto da psicanálise, o amor como fantasia, como 
elemento ético, como categoria política. Pensar no amor 
nos obriga a falar do sofrimento que ele pode causar, no 
entanto, nossa opção foi partir para uma análise do riso, 
do lugar ou do não lugar da ironia, e da inteligência que 
nos permite relacionar-se com os outros.

Ivana Bentes, professora da UFF, por fi m, foi uma 
conversa igualmente instigante que nos fez pensar 
sobre o estado da comunicação em uma sociedade 
ética e politicamente comprometida. A refl exão sobre 
o caráter comunicacional de nossas vidas e sobre a 
inconsciência quanto à linguagem deu lugar à análise 
da sociabilidade nas redes sociais do ciberespaço.

Assim, concluímos o Entrevista sabendo que 
o diálogo que surge na alma dos espectadores está 
apenas começando, isso justifi ca socialmente e etica-
mente um programa como o Entrevista, comprome-
tido com a expansão da refl exão e do pensamento 
voltado ao conhecimento em nossa época.

De minha parte, alegria e gratidão.
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Arriscar Juntos

Por Marcos Ferreira

A perna por vezes falhava ao subir cada de-
grau do Morro da Providência. Não só porque o 
sol do meio-dia parecia mais perto da cabeça na-
quela altura, que permitia a visão debruçada sobre 
a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Não só pela 
adrenalina que sobe quando, à esquerda do seu 
ombro há policiais fardados com fuzis a tiracolo, e à 
direita, traficantes empunhando com leve discrição 
seu armamento, em um armistício que anos depois 
descobriríamos que não iria durar muito. Não era 
medo, não era cansaço. Era excitação de ver uma 
ideia tomando forma.

Cada degrau escalado por Maurício Hora, 
protagonista do episódio piloto do projeto Show 
Mambembe, naquele ano de 2011, representava al-
guns segundos a mais de um projeto ainda sem ca-
nal televisivo, voltado para a veiculação na internet, 
foram alguns frames a mais gravados nos cartões 
de memória. Era a consolidação material de algo 
concebido por amigos de faculdade, inspirado por 
projetos estrangeiros com pelo menos quatro casas 
decimais a mais de orçamento. A versão brasileira 
saía do forno, na raça, na unha.

Do alto da escada da Providência, Show 
Mambembe ganhou páginas de revistas especia-
lizadas, foi finalista de três grandes seleções pú-
blicas e, quem diria, chegou a Londres, escolhido 
pelo evento Power to the Pixel, onde moravam os 
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projetos com os zeros a mais nas suas planilhas de 
orçamento.

Recebeu colo definitivo não tão longe — na 
verdade, a dois ou três quilômetros do Morro da 
Providência.

Seis anos depois da escalada de Maurício 
Hora, a série subia oito andares de elevador na 
sede do Canal Futura, no Rio Comprido, para sua 
reunião de “start”. Show Mambembe iria ocupar a 
lacuna de um dos maiores programas do canal, Afi-
nando a Língua, com o desafio de trazer a música 
para a esfera do conhecimento, combinado à pro-
posta original da série, de desnudar o artista do seu 
palco e o colocar em um ambiente público.

No programa, convidamos um artista a conhe-
cer mais a fundo um bairro com o qual tenha algu-
ma relação afetiva, coroando esta visita com apre-
sentações musicais acústicas em locais públicos. 
Queríamos ver o músico no mesmo nível, na mes-
ma altura que eu, você, todos nós que não temos 
um palco. Queríamos instigar a interação com os 
habitantes locais e seus personagens. Assim, o ar-
tista, durante o episódio, era ciceroneado por uma 
pessoa de relevância na região. Como era Maurício 
Hora, fotógrafo e promotor da Casa Amarela, cen-
tro cultural que fica no topo das escadas do Mor-
ro da Providência. Maurício recebeu gentilmente 
o artista Maurício Baia. Mostrou o processo de re-
moção dos moradores da favela para a construção 
de teleféricos — que descobriríamos anos depois 
que não iriam funcionar por muito tempo. Apresen-
tou-lhe a Dona Francisca, moradora do cume do 
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Morro, que toma conta, sozinha e voluntariamente, 
do Oratório, uma pequena capela de mais de 100 
anos esquecida do poder público. Convidou Baia a 
se apresentar, então, a partir dali. Baia percorre as 
vielas, cruza com cachorros latindo, crianças, sobe 
em lajes e conclui sua apresentação em um giro pa-
norâmico entre a Baía de Guanabara e a Central do 
Brasil.

Temos um piloto.

Seis anos depois, a história era bem diferente. 
Montamos uma empresa com clientes de peso, acu-
mulávamos já algumas horas de produção televisiva 
e alguns milhares de horas de produções para a in-
ternet. As coisas não eram mais tocadas por amigos, 
mas sim por funcionários e terceirizados. Coisas que 
não eram problema para um grupo de amigos pro-
duzindo para internet começaram a se sobressair 
quando Show Mambembe foi convidado a ser reto-
mado para ocupar a grade do Canal Futura.

Como garantir a qualidade da captação so-
nora de uma apresentação no meio da rua? Letícia 
Novaes iria se apresentar ao lado dos ônibus da 
praça São Francisco Xavier. Como garantir a per-
formance do artista se apresentando algumas ve-
zes em movimento? Felipe Cordeiro tocou guitarra 
com seu pai no bondinho de Santa Tereza em pleno 
sacolejo. Como garantir a segurança da equipe e 
dos artistas? MC Leo e MC Júnior se apresentaram 
em uma não pacificada favela do Vidigal. Como 
construir um programa baseado em apresentações 
musicais em um canal de TV a Cabo que tem ônus 
de direitos autorais em cada acorde?
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Desafios estes que a equipe foi domando, 
um a um. Um formato ousado, de difícil produção, 
de desafiadora finalização, ia se moldando a cada 
novo episódio gravado. Estávamos certos de que, 
entregue esta temporada, nenhum dos profissio-
nais ali envolvidos seria o mesmo.

Mas não bastava uma equipe de ponta. Pre-
cisávamos de artistas que incorporassem o espírito 
do programa. Que topassem a aventura.

Pietá, Matheus VK, Érika Martins, Maíra Mar-
tins e Augusto Ordine, Orquestra Voadora, Alvinho 
Lancelotti, Maíra Freitas, Cris Braun, Filipe Ret, 
João Cavalcanti, Felipe Cordeiro, Letícia Novaes, 
MC Leo e MC Junior toparam. E ao longo de quatro 
meses costuramos um belo retrato vivo dos bairros 
do Rio de Janeiro e adjacências, bem ao largo dos 
cartões postais.

E contamos com um Canal que topou essa 
aventura. Que ajudou a construir cada etapa, que 
esteve sempre atento ao risco como possibilidade 
de experimentação linguística. Que nos confiou a 
primeira produção em vídeo 360 graus do canal — 
concomitante a cada episódio veiculado na TV e 
no Futura Play, disponibilizamos na rede social do 
canal um vídeo que mostrava os bastidores da gra-
vação. Se desnudamos o artista ao tirá-lo de seu 
palco, quebramos a quarta parede mostrando ao 
espectador como o episódio foi montado, como se 
ele estivesse ali, na hora da gravação.

Experimentação. É o que buscamos oferecer, 
sempre. E já tinha acontecido antes com o Futura.
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Criamos um projeto de documentário que 
abordava o ainda incipiente movimento maker no 
Brasil a partir do ponto de vista de realizadores 
locais. Garagem Maker foi finalista da seleção de 
documentários do Canal, o Doc Futura. Não levou, 
mas deixou a impressão de que era um assunto afi-
nado ao público do canal.

Tal qual o Show Mambembe, fomos convida-
dos a adaptar Garagem Maker para a grade do ca-
nal, mas desta vez de forma mais radical: para uma 
série de interprogramas, de episódios de dois mi-
nutos. De cara chegamos à conclusão de que tería-
mos que bolar o novo formato do zero. E assim foi.

O conceito básico do movimento maker é que 
as pessoas devem se apropriar da tecnologia dis-
ponível para que elas mesmas construam e conser-
tem seus dispositivos, uma apropriação dos meios 
de produção. Qualquer um pode. As informações 
estão disponíveis pela internet, softwares livres 
ocupam quase toda demanda tecnológica hoje em 
dia, e dispositivos estão cada vez mais baratos. Pre-
cisávamos de uma representação universal.

A mão. O símbolo extremo do “bota pra fa-
zer”, o meio primordial para se realizar algo. A mão 
seria esse elemento. Ela se transformou na prota-
gonista do novo formato de Garagem Maker.

Queríamos também que as temáticas abor-
dadas fossem de alcance universal. Nada que uma 
pessoa com conhecimento mediano não pudesse 
fazer. Por esse motivo escolhemos uma linguagem 
“how-to” em invenções cotidianas, com peças aces-
síveis em qualquer garagem. Assim escolhemos o 



« MARCOS FERREIRA »
92

ar condicionado caseiro montado com um balde e 
um ventilador velho, um bebedouro para gatos fei-
to com uma bomba de aquário, ou um amplifi cador 
para celular baseado em canos de PVC.

Os roteiros seguiram uma lógica humorísti-
ca, fugindo do tom professoral. A mão, apesar de 
universal, tinha personalidade. E a elaboração dos 
projetos não parava nos dois minutos: na homepa-
ge do Canal Futura, e na rede social do programa 
era possível baixar um guia para a reprodução da 
invenção mostrada no interprograma.

A gravação tomou cerca de 20 dias e acon-
teceu em uma sala conjugada ao escritório da em-
presa. Sim, enquanto trabalhávamos ouvíamos as 
peripécias da mão, interpretada por Amanda Ham-
mes, que ocupava à época a função administrativa-
financeira da empresa. Por 20 dias tivemos, de fato, 
uma garagem maker instalada ao nosso lado.

O sucesso da série veio não somente na re-
percussão com o público, mas também pelo re-
conhecimento de ter sido indicada como um dos 
melhores interprogramas da América Latina pelos 
Prêmios TAL, em Montevidéu.

Novamente o risco. Fazer humor com uma 
mão requer habilidade, timing. A fronteira do di-
vertido para o ridículo é tênue. Precisamos nova-
mente de uma equipe e de um canal dispostos a 
comprar esse desafio.

Deu certo. Talvez não desse em outra disposição, 
em outro canal, ou talvez nem mesmo acontecesse. 
O Canal Futura para nós da mobCONTENT é um oásis 
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em meio a um mercado geralmente mais disposto a 
apostar em fórmulas prontas ou recursos fáceis. Temos 
a confi ança de que estamos trabalhando em um canal 
com um propósito, que não está disposto a se desfazer 
de suas convicções e que tem a percepção de que o 
risco faz parte deste desafi o de entreter sem abando-
nar valores. E encontramos em cada um dos interlocu-
tores do Canal esta crença.

Vida longa ao Futura. Temos prazer em traba-
lhar com vocês.
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Um Rio, Um Povo, Muitas Histórias

Por Andrea Pilar Marranquiel

O primeiro contato com os Krenak se deu em 
2013, quando o Rio Doce ainda estava vivo. Na épo-
ca, tive a oportunidade de dirigir um documentário 
para a ESPN sobre esporte educacional em Aymorés, 
no Espírito Santo, e pesquisas sobre Povos Originais 
e esportes nos levaram até Resplendor, em Minas Ge-
rais. No Território Indígena Krenak, uma sequência 
de rituais sagrados e uma miniolímpiada nos aguar-
davam. Quando começamos a fi lmar as crianças, co-
loquei uma câmera no peito de um menino de uns 
cinco ou seis anos e disse a ele: “vamos brincar?”. O 
pequeno krenak me olhou, saiu correndo, eu e o ci-
negrafi sta atrás, e o garoto se jogou no Uatu (nome 
em borun que signifi ca Rio Doce). Por sorte era uma 
Go Pro com uma caixa estanque, já preparada para as 
sequências que gravaríamos sobre natação. Sai de lá 
com a vontade de voltar e contar a história daquele 
Povo tão ligado ao Vale do Rio Doce, tão conectado 
com cada pedaço de terra e de água...

Em 2015, quando a lama tóxica da Minerado-
ra Samarco invadiu o Rio Doce, assistimos a maior 
tragédia ambiental brasileira, e uma das maiores do 
mundo, mudar o mapa hidrográfi co do país e acabar 
com o modo de vida e a história de muita gente. Entre 
essas pessoas estavam os Krenak. Imediatamente me 
veio a imagem do menino jogando-se nas águas do 
seu rio. Dessa lembrança nasceu a ideia: Krenak, vivos 
na natureza morta.
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Falar sobre populações indígenas num país cria-
do à margem de sua própria história não é fácil. Já 
ouvi de muitos executivos da mídia a desanimadora 
frase: “história de índio não vende”. Em 2016 o Telas 
Fórum, em São Paulo, abriu a janela que o projeto 
precisava! Unimos três pequenas produtoras: a Criola 
Filmes e a In Midia Digital, dos produtores executi-
vos Rosi Fer e Fernando Mira, respectivamente, e a 
minha, a Matilha Conteúdo & Imagem. Selecionamos 
os canais, e o Futura de cara nos pareceu a casa certa 
para o projeto. O Futura solicitava séries transmídia e 
com pegada social. Para atender a demanda, chama-
mos mais um parceiro, a Agência Digital ComTexto, e 
criamos a proposta da série com projeto de inclusão 
digital, onde um grupo de jovens indígenas participa-
ria de uma ofi cina de capacitação para o uso de re-
des sociais, durante o período de fi lmagens, um mês 
mais ou menos. Inicialmente pensamos em atender 20 
pessoas da comunidade Krenak. Também abrimos a 
participação de — inicialmente — três jovens Krenak 
na equipe de fi lmagem. Enviamos o projeto e ele foi 
selecionado no “pitching”. A defesa oral seria feita a 
João Alegria, gerente geral do Canal Futura. Apresen-
tamos o teaser e defendemos a ideia da série. Alegria 
falou “nossa, esse ano como vieram propostas sobre 
índios”. Pensei: “ai que medo, só falta vir a célebre 
frase...”, não veio. O canal procurava conteúdo indí-
gena e era sensível ao tema apresentado. Nascia, ali, 
uma parceria que mudaria não só a vida desses pro-
dutores independentes apaixonados por temas que 
não vendem, mas também dos personagens centrais 
dessa série, o Povo Krenak do Uatu.
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Desde o início nossa equipe fi cou ligada a um 
sinal de alerta: o tempo do indígena não é o nosso 
tempo, lição aprendida com o convívio e produção 
de outros conteúdos indígenas... e isso permeou a 
condução de todo trabalho. Era essencial respeitar 
os personagens, afi nal, eram eles os protagonistas 
de sua própria história, em suas casas, em um estado 
emocional fragilizado pela violência sofrida, e que já 
haviam manifestado o desconforto causado por outras 
produções que só extraiam suas histórias e invadiam 
sua privacidade sem dar nada em troca. E não era di-
nheiro que eles queriam. Era respeito. E essa preocu-
pação norteou todas as ações que viriam a acontecer.

A nossa equipe já estava montada, e a produ-
ção de conteúdo fi cou ao encargo da jornalista An-
gela Santos, responsável pela difícil tarefa de transfor-
mar as ideias em ações no Território onde sete aldeias 
ocupam uma área de 4 mil hectares. Cada setor do 
projeto tinha seus contatos diretos dentro do Futura, 
do conteúdo à produção executiva, vídeo e web. Isso 
facilitou muito os trâmites burocráticos que envolvem 
qualquer produção em um Território Indígena e o pró-
prio andamento da série. A cada reunião aumentava 
o envolvimento de todos com o conteúdo, preocupa-
ção máxima expressa pelo Canal. Nesse processo, os 
pré-roteiros foram minuciosamente avaliados e cons-
truídos num trabalho de equipe com a Tatiana Milanez 
e a Ana Chaves de Melo, fi guras constantes em todas 
as etapas que se seguiriam.

Sabíamos que, por se tratar de série documen-
tal, muita coisa mudaria, mas tínhamos o desenho dos 
cinco episódios já sendo discutidos com as lideranças 
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Krenak, por telefone e e-mails. Nesse meio tempo fi -
zemos a visita técnica, onde defi nimos, sempre com 
a participação atuante dos Krenak, quem seriam os 
protagonistas e os principais personagens.

Cada episódio teve seu arco dramático defi ni-
do. Partimos de São Paulo para Resplendor a bordo 
de um 4x4, com uma equipe de guerrilha: diretora-ro-
teirista, motorista, dois cinegrafi stas e um assistente. 
Nossa missão: produzir a cada cinco dias um episódio 
de 13 minutos. Seguiríamos uma estrutura cronológi-
ca. Na sequência de captação: Episódio 1 — A lama 
matou nosso rio; Episódio 2 — A lama matou nossos 
bichos; Episódio 3 — A lama matou nossas plantas; 
Episódio 4 — A lama matou nosso riso; Episódio 5 — 
Nós, os Krenak, vivos! Tudo devidamente detalhado 
pela produção com os indígenas. Era só gravar...

Mas os Krenak são um Povo guerreiro com vonta-
de própria. Livres em suas decisões, não se submetem 
facilmente às decisões de outros. A vida no Território 
Indígena já tinha seus ritmos e tempos. Todos os dias 
fazíamos uma reunião antes de sairmos do hotel na ci-
dade de Resplendor. Passávamos a sequência de gra-
vação, checklist e tal. Do primeiro ao 28º dia, derrubá-
vamos esse planejamento centenas de vezes: “nosso 
tempo não é o do indígena”, lição aprendida, conse-
guimos adaptar pedaços de episódios, acomodando 
as necessidades da gravação, a realidade de um meio 
diferente do nosso. Estávamos dentro das vidas que 
seguiam, de pessoas violentadas em seus direitos bási-
cos. Nossa primeira semana foi de surpresas e desafi os.

O educador Itamar Krenak, diretor da Escola da 
Aldeia Athoran, e sua mãe, a pajé Dejanira Krenak, 
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foram fi guras decisivas na realização de todas as ações. 
Dona Deja abençoou nosso trabalho com um ritual 
sagrado debaixo de uma mangueira e sob o céu lotado 
de estrelas e uma lua cheia de fazer inveja a qualquer 
produtor de set! O ritual está no Episódio 1. A partir daí, 
todo dia passávamos na casa da pajé para pedirmos a 
benção dos Marets (espíritos protetores dos Krenak). 
Nossa base passou a ser a casa de Itamar e sua família, 
amigos queridos que nos davam aconchego e descanso 
entre as gravações no Vale, que ardia sob um sol de 
quase 40 graus.

Na construção do roteiro havia, em cada episó-
dio, um jovem que representava o tema proposto, e 
esse jovem introduzia um outro elemento. Ele aparecia 
com uma câmera gravando, em alguns momentos de-
terminados, imagens de denúncia da situação caótica 
criada pelo crime ambiental. Ao fi nal de cada episódio, 
o protagonista “entregava” a câmera — ferramenta de 
poder simbólica — ao próximo jovem indígena, per-
sonagens reais, sem nenhuma experiência com vídeo 
ou como ator. No Episódio 1, por exemplo, a jovem 
Yoná Krenak representaria o espírito do rio e, de acor-
do com o roteiro, não falava. Sua atuação tinha que ser 
marcante, e era decisiva por pontuar a morte do rio, 
o que dava origem a todas as outras histórias. Imagi-
namos gravá-la em duas diárias. Mas a construção do 
personagem dela, após várias revisões das gravações, 
só foi concluída no penúltimo dia de fi lmagem. Assim 
como a equipe técnica, eles também amadureciam 
durante o processo. Entendemos que os episódios se-
riam orgânicos, verdadeiros, genuinamente protagoni-
zados pelos Krenak. E por fi m, nossa equipe, formada 



« ANDREA PILAR MARRANQUIEL »
100

por profi ssionais de cinema, TV, web e pela equipe do 
Canal Futura, fi nalmente estava completa: os Krenak 
entraram na produção de corpo e alma, com a confi an-
ça conquistada através do respeito às diferenças e ao 
conhecimento de cada um.

Com a integração que rolou, a ofi cina de inter-
net pensada para 20 jovens teve a participação de 
60 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos. 
O material gerado por eles virou um site. E a equipe 
técnica de fi lmagem passou a ter assistentes indíge-
nas em todas as funções: Ana Krenak, assistente de 
produção. Fernando Krenak, assistente de áudio, e 
os jovens protagonistas também quiseram ir além da 
atuação. Maycon, por exemplo, participou até a pós
-produção da série.

No dia a dia das gravações, o mergulho na vida 
desse Povo ancestralmente ligado ao Rio Doce não dei-
xava espaço para muito riso. Se sensibilizar com a dor do 
outro é quesito fundamental para transmitir verdade a 
uma produção. No primeiro dia, enquanto entrevistáva-
mos Itamar Krenak na beira do Uatu, o educador parou de 
falar e chorou. Tudo era tão denso, que todos choramos. 
O silêncio em torno daquele rio, até novembro de 2015 
vivo e ruidoso, pesava feito funeral. Nossa equipe não 
passava um dia sem sentir e refl etir sobre a dor dos Kre-
nak. A Natureza Morta nos desafi ava a encontrar a beleza 
da fotografi a feita de ausências: os animais que desapare-
ceram, as plantas que não mais crescem, os rituais sagra-
dos e as brincadeiras que não mais acontecem. Longos 
dias de fi lmagens acabavam em longas noites no hotel. 
Com o Luis Américo, assistente de direção, avaliávamos 
o material produzido e fi nalizávamos, aí sim, os roteiros. 
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O acompanhamento da jornalista, pesquisadora e produ-
tora Angela Santos no contato direto com especialistas 
e com o Ministério Público para conectar o trabalho de 
campo a análises sobre o impacto da lama e as perspecti-
vas para o futuro da bacia do Rio Doce foram fundamen-
tais. A equipe do Futura nos dava segurança para a busca 
interminável de mais informações, estávamos às vésperas 
de uma efeméride (os dois anos da tragédia), e ainda ha-
via muito a ser dito sobre o crime.

Encerradas as gravações, voltamos para São Pau-
lo com a missão de fi nalizar as edições cuja montagem 
já estava em andamento com Emerson Moreira. Fo-
ram meses de refl exão. Ver todas aquelas imagens e 
depoimentos aprofundava a certeza de que tínhamos 
um compromisso não apenas ético, mas humano, um 
elo que não poderia ser rompido. A região que já en-
frentava um processo de desertifi cação causado por in-
vasões, pecuária, mineração, agora tinha também um 
rio envenenado por quanto tempo ninguém sabe. A 
impunidade pelo crime cometido permanece e está 
adoecendo o Krenak de muitas formas, física e emo-
cionalmente. Deixa em nós, produtores da série, uma 
sensação de dívida com essa gente mais uma vez. Povo 
perseguido pelo regime militar, violentado, maltratado 
em seu próprio país. Fechado num Território num Vale 
que seca, com um rio morto. Produzir essa série em 
parceria com o Canal Futura consolidou uma denúncia: 
esse é um crime em andamento. E deu voz a pessoas 
invisíveis para os donos do poder que julgam um crime 
como desastre. Ainda precisávamos fazer mais.

Eis que Tatiana Milanez dá a notícia que o Canal 
quer fazer um pré-lançamento da série! No Rio de Janeiro, 



« ANDREA PILAR MARRANQUIEL »
102

para a imprensa ou... Ou! O caminho era um só: vamos 
lançar os episódios no Território Krenak. E mais uma 
vez o prazer de trabalhar com um canal comprometido 
e com responsabilidade social deu ao Povo do Uatu a 
oportunidade de acreditar na relação construída. Dona 
Deja, a pajé que toda manhã nos abençoava, não 
acreditou. “ah, não acredito. A gente vai ver primeiro?”. 
Itamar, seu fi lho e diretor da escolinha: “mais isso é 
muito bom! Vai fazer o Krenak se sentir orgulhoso! 
Nosso Território tá aberto pra vocês”. Logo, o grupo no 
WhatsApp já bombava com os jovens querendo saber o 
que ia acontecer, quem estaria por lá da equipe!

Uma semana antes da série estrear no Futura, 
um telão de cinema montado no pátio da Escola da 
Aldeia Athoran reuniu mais de 150 Krenak, produto-
ras, Futura e imprensa numa sessão a céu aberto, com 
direito a batata doce feita pela equipe da Cida Kre-
nak, professora e gourmet ofi cial dos próximos even-
tos que virão, nessa parceria que apenas começou. 
Durante a exibição, choro e riso, surpresa e orgulho. 
Dona Deja resumiu: “nunca pensei que a gente ia po-
der falar tudo o que aconteceu. E que isso ia aparecer 
na televisão. Vai mesmo, minha fi lha, vai assim mes-
mo?”. Vai, dona Deja. Foi.

Transformados por essas trocas, tocados por tan-
tas imagens e histórias de violências e perdas, já esta-
mos em construção em parceria com o Futura de um 
longa-metragem sobre a história que é uma verdadeira 
saga de sobrevivência, resiliência e resistência do Povo 
do Uatu. Pouco mais de 300 indígenas de um povo va-
lente que mora no Vale do Rio Doce. E que não quer sair 
de lá. Ainda há muito o que falar sobre O Krenak vivo.
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Minha Rua
 

Por Luis Lomenha

A série Minha Rua surgiu de uma síntese da mi-
nha memória afetiva das ruas do subúrbio do Rio de 
Janeiro. Inspirada em uma infância com os jogos de 
futebol no Campo do Seu Zé, no Complexo do Ale-
mão, os jogos de Taco nos becos, a corrida atrás dos 
doces de Cosme e Damião, as longas viagens de trem 
em busca dos Candomblés na baixada fl uminense, as 
idas de bicicleta para pescar siri na Ilha do Fundão, 
dentre tantas outras memórias das quais muitas já 
não fazem parte da vida dos moradores de periferias 
como nos anos 1980 e 1990. Uma vivência com pou-
cos recursos, porém com muita aventura e alegria nas 
ruas de Inhaúma!

As ruas da periferia do Rio de Janeiro possuem 
uma dinâmica própria, que não faz parte da vida das 
pessoas que nasceram nas zonas mais ricas da cidade. 
E, assim, estas pessoas acabam também por não te-
rem representatividade positiva na TV, onde, na maio-
ria das vezes, a periferia é retratada de forma negativa 
através dos telejornais e da própria teledramaturgia. 
Minha Rua foi pensada justamente para quebrar es-
ses paradigmas. A Jabuti Filmes, produtora da série, 
é uma empresa focada em produção de conteúdos 
socioambientais, e foi dentro desta atmosfera que 
criamos Minha Rua. Por sorte, encontramos no Canal 
Futura uma imensa sinergia com os valores da produ-
tora e uma vontade imensa de ser parte desta causa! 
Assim, nossa união foi fundamental para a realização 
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do projeto. Das três temporadas que fi zemos em par-
ceria com o Canal, fi caram 39 episódios e um montão 
de boas lembranças.

Essa ideia de trazer a beleza da periferia para 
a TV começou a ser pensada lá pelos anos de 2003, 
quando eu e o apresentador Leandro Firmino come-
çamos a viajar o mundo promovendo o Projeto Cine-
ma Nosso em eventos que o fi lme Cidade de Deus era 
exibido. Ficávamos sempre espantados com a relação 
que as pessoas tinham com a rua nos países “desen-
volvidos”, em lugares como Londres, New York, Paris, 
Berlim, Los Angeles, Madrid, Amsterdã, etc. Na gran-
de maioria das vezes, a rua é apenas um lugar de pas-
sagem, que serve de acesso a um outro lugar. As pra-
ças são pouco ocupadas, nas ruas não existem jogos e 
brincadeiras, as pipas não rasgam os céus, os vizinhos 
não furam bola de criança, os cães doidos não cor-
rem atrás da roda de motos e bicicletas, não existem 
padeiros de porta em porta, o carro com 30 ovos por 
10 reais não passa por lá. Foi através destas memó-
rias do passado e das experiências mais recentes que 
começamos o Minha Rua em 2014, com o patrocínio 
de uma instituição inglesa chamada ABC, e o Canal 
Futura, como um grande parceiro, foi nossa primeira 
janela de exibição no Brasil.

A série já começou ousada no primeiro ano, 
pois além de termos fi lmado em três diferentes es-
tados brasileiros, fi lmamos também alguns episódios 
em Londres, podendo mostrar um pouco da diferença 
entre as ruas dos dois países. Lá mesmo, na periferia, 
só víamos o vaivém das pessoas apressadas para seus 
afazeres e controladas pelo tempo. Até os cães que 
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caminhavam lado a lado em matilhas, guiados por 
seus passeadores, também pareciam caminhar escra-
vos do tempo. Esta relação tempo-espaço que ainda 
mantemos nas nossas periferias é a grande mensagem 
da série, e assim viajamos, em três temporadas, por 
todo o Brasil buscando transmitir a história e cultura 
de personagens que fazem das ruas da periferia onde 
vivem uma verdadeira extensão de suas casas, levan-
do mais cor, alegria, afeto e movimento a estes lu-
gares. Buscamos aqueles e aquelas personagens que 
são famosos/as na sua vizinhança e motivo de orgulho 
para a comunidade.

Ao longo das três temporadas, conhecemos e 
pudemos compartilhar com todos/as os/as nossos/
as espectadores e espectadoras experiências incríveis 
com personagens como o Mestre Célio, capoeirista da 
comunidade da Carobinha, em Campo Grande. Um 
lugar a poucos metros da Avenida Brasil, disputado 
por facções rivais do crime organizado e onde a liber-
dade de ir e vir é extremamente cerceada. De lá saiu 
Mestre Célio e foi lá que ele começou os primeiros 
movimentos na capoeira, que o levaram a conhecer o 
mundo exportando sua metodologia, porém sempre 
retornando para a comunidade, onde construiu sua 
nova casa e segue trabalhando com jovens e crianças 
daquela região acreditando em um futuro melhor. 

Na segunda temporada fomos até Morro Agu-
do encontrar Dudu, um rapper guerreiro que acredita 
no desenvolvimento sociocultural da baixada e que 
também ganhou o mundo. Com a metodologia que 
criou no “Enraizados”, ganhou dezenas de prêmios 
nacionais e internacionais, mas segue fi rme e forte 
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em Morro Agudo, promovendo dezenas de eventos 
todos os anos e formando centenas de crianças e jo-
vens através da cultura Hip Hop. E foi lá em Morro 
Agudo nossa festa de estreia da segunda temporada. 
Um enorme evento a céu aberto para mais de 1.500 
pessoas, com direito a grafi te, Hip Hop e, é claro, um 
telão gigante com o episódio de abertura. Nesta mes-
ma temporada, estivemos em Belo Horizonte, no Qui-
lombo do Abacate, e lá conhecemos Bujão, um jovem 
marceneiro que resgatou a cultura do Rolimã em BH, 
promovendo o maior campeonato de Rolimã do mun-
do, que acontece todos os anos na periferia daquela 
cidade. Do Quilombo do Abacate, pulamos para o 
Jongo de Pinheiral e dançamos ao calor da fogueira 
com Fatinha do Jongo. Fatinha é uma grande anfi triã 
e fez questão de nos contar suas memórias das ruas e 
trilhas do Vale do Café.

Antes mesmo de começarmos a terceira tempo-
rada, percebemos e tivemos a certeza do quanto as 
pessoas gostavam do Minha Rua, e assim criamos um 
concurso que se chamava “Minha Rua Vale uma Foto”. 
Foram centenas de fotos que geraram uma interação 
fantástica com o público. Junto com as belas fotos das 
ruas vieram excelentes indicações de personagens 
por todo Brasil. Além disso, a terceira temporada nos 
mostrou uma admiração do público pelo trabalho do 
Leandro, que ia muito além do Cidade de Deus.

Fazendo um parêntese, um grande desafi o sem-
pre foi fi lmar pelo Brasil com Leandro, porque ele ainda 
é muito reconhecido e assediado pela lembrança que o 
público tem de seu maior personagem: o Zé Pequeno 
do fi lme Cidade de Deus. Por muitas vezes tivemos que 
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interromper as fi lmagens porque um fã invadia o set 
para tirar foto ou pedir autógrafo. Era muito comum, 
ao longo destes anos, gente de todo o tipo no mundo 
inteiro abordar o Leandro para falar do personagem. 

Uma semana antes de começarmos a fi lmar, Le-
andro me contou que foi à casa da sogra na favela 
do Salgueiro, em São Gonçalo, e logo na entrada da 
favela se deparou com um soldado do tráfi co que o 
abordou dizendo a seguinte frase: “Cara, te conhe-
ço!”. Leandro imediatamente pensou: “Mais uma pes-
soa para falar do Zé Pequeno”. Ledo engano! A fala 
do menino foi a seguinte: “Está pensando que não 
te conheço? Sei que você é o cara que faz o Minha 
Rua! Assisti lá todas as suas ‘reportagens’, não perdi 
nenhuma, tu deu a maior moral para o grafi teiro aqui 
de São Gonçalo!”. Ele se referia ao episódio que fi ze-
mos com o Marcelo Eco, que é cria de São Gonçalo. 
“Quando vai ter mais?”. Leandro respondeu que co-
meçaríamos a terceira temporada na semana seguin-
te, se despediu e seguiu viagem.

Outra história engraçada da época das origens 
das ideias do Minha Rua aconteceu durante a primeira 
vez que estivemos em NY. Fomos a uma série de even-
tos em universidades sobre cinema e direitos humanos 
e tínhamos palestras a fazer na New York University 
(NYU), na Columbia e, na sequência, partiríamos para 
Brown e depois Harvard. Era a volta das férias de ve-
rão, e tínhamos uma casa alugada no Brooklyn. Desli-
gados, resolvemos comprar umas cervejas, colocar na 
geladeira e fi car na porta da casa bebendo enquanto 
ouvíamos música e observávamos a vizinhança. Nes-
se momento esquecemos das imagens dos fi lmes nas 



« LUIS LOMENHA »
108

quais as pessoas usavam saco de papel para guardar 
a lata de cerveja, e não demorou 10 minutos para che-
gar a polícia, que perguntou porque estávamos be-
bendo na rua. Nós dissemos que porque o dia estava 
bonito, tínhamos acabado de chegar do Brasil e era 
nosso único dia de folga! O policial riu e disse: “Vo-
cês não conhecem as leis daqui?”. Dissemos que não. 
Então um dos policiais falou em espanhol: “Só não te 
dou uma multa porque sou descendente de Domini-
canos, acabei de ver seu fi lme e, se não tirar uma foto 
com você, meu fi lho não vai acreditar que te vi!”.

Quando estávamos fi lmando Minha Rua em 
Londres, fomos em um mercado de produtos jamai-
canos a céu aberto, na periferia da cidade, onde uma 
amiga inglesa não queria autorizar nossa ida porque 
afi rmava que quase todos por lá tinham envolvimento 
com tráfi co e se tratava das áreas mais violentas da ci-
dade, mas mesmo assim seguimos rumo ao mercado. 
Já lá, procurando por discos de reggae, um carinha da 
barraca perguntou de onde éramos, e dissemos: do 
Brasil. Ele fi cou feliz falando da copa do mundo que 
aconteceria no Brasil três meses depois, começou a 
conversar e falar de música do Gilberto Gil, Jorge Ben 
Jor, Seu Jorge... “Opa, falando em seu Jorge, você se 
parece com o cara do fi lme. Você é o cara do fi lme?”. 
Leandro pensou muito em decidir se dizia que sim. 
Foi o tempo de ele convocar todos os barraqueiros 
da feira e fi carmos presos conversando por lá durante 
toda a tarde.

Quando começamos a terceira temporada, o 
primeiro episódio foi o do músico Bhega Silva, lá no 
Complexo da Maré. Andávamos fi lmando pelas ruas, 
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e as pessoas paravam falando do Minha Rua, sugerin-
do outros personagens e parabenizando pela escolha 
do Bega dizendo: “Este representa a comunidade”. 
Da Maré fomos para Icapuí, e tivemos nossa maior 
surpresa: lá, o Canal Futura era aberto e tinha uma au-
diência impressionante! Idosos paravam nossa equipe 
porque a segunda temporada estava sendo reprisada 
justo naquela semana. Lá fomos atrás da Sid Sereia, 
uma pescadora e atleta que fez nosso apresentador 
sofrer com seus desafi os, que foram de subir no co-
queiro a fazer aulas de kitesurf e skibunda. Ao fi nal das 
fi lmagens, fomos convidados por espectadores e es-
pectadoras do programa para um jantar em homena-
gem ao Minha Rua, que foi, sem dúvida, nossa maior 
experiência. Essa temporada nos reservou ainda mais 
surpresas no Nordeste, como conhecer e poder com-
partilhar lugares e personagens, como a reserva da 
Sapiranga, na Praia do Forte, Bahia, e Adauto Poeta, 
o homem da fl oresta com suas sete fi lhas. Da Praia do 
Forte, seguimos pela rodovia Linha Verde até Indiaro-
ba, cidadezinha que está em Sergipe, mas faz fronteira 
com a famosa vila baiana de Mangue Seco. Lá, nosso 
apresentador viveu um dia de catador de mangaba ao 
lado das famosas mangabeiras de Sergipe. Fechamos 
voltando ao Rio de Janeiro com Givanilda, defi cien-
te visual que pega dez conduções para ir do trabalho 
para casa e leva a vida com alegria e muita música 
pelas ruas do Rio.

Minha Rua foi uma parceria incrível e deixa muita 
saudade na equipe e nos/as espectadores e espectado-
ras que sempre nos cobram uma nova temporada. Mas 
seguimos certos de que fi zemos três boas temporadas 
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mostrando e valorizando para o Brasil que periferia não 
é lugar de ausência. Pelo contrário, periferia é lugar de 
potência, e precisamos investir na potência, sobretudo, 
da juventude para que não precisemos mais falar de au-
sência. Hoje seguimos assistindo nas ruas do Brasil uma 
tentativa de americanização do espaço público cercean-
do liberdades e direitos adquiridos e loteando este es-
paço do povo para o mercado fi nanceiro. Este fenôme-
no está presente nos principais eventos de rua do país, 
como, por exemplo, o carnaval e réveillon. Mas, graças 
a Exú e Ogum, orixás das ruas e das estradas, a perife-
ria do Brasil, mesmo com todos os desafi os sociais que 
enfrenta, segue sendo uma grande sala de cinema a céu 
aberto, onde podemos ver boas histórias, comer, sorrir, 
chorar e sonhar coletivamente com dias melhores. 
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A Robótica e a Aplicação de 
Conhecimentos na Prática: novas 
formas de aprender e de ensinar

Por Paulo Mol 

O Serviço Social da Indústria (SESI) oferta, há 
mais de dez anos, o Programa de Robótica Educacio-
nal no Ensino Fundamental e Ensino Médio (dos 6 aos 
17 anos), trabalhando as áreas de conhecimento de 
forma integrada em toda a sua rede de escolas, aten-
dendo mais de 180 mil alunos por ano. O Programa 
apresenta um ambiente de aprendizagem inovador 
com o objetivo de preparar os alunos para a vida e 
para uma nova realidade profi ssional e, sobretudo, 
para enfrentar os desafi os que se anunciam em um 
mundo cada vez mais dominado pela presença coti-
diana da Ciência e da Tecnologia.

Com o objetivo de complementar a experiência 
dos estudantes, tornando-a mais desafi adora, desde 
2012 assumimos o compromisso de realizar, para es-
tudantes de todo o Brasil, o Torneio de Robótica First 
Lego League, uma competição voltada para crianças e 
jovens de 9 a 16 anos, com o objetivo de inspirá-los a 
seguir carreiras nas áreas de Engenharia, Tecnologia e 
Ciências, além de despertar nos alunos o pensamento 
crítico, cultura investigativa, criatividade, inovação e em-
preendedorismo. De forma concreta, ao integrar uma 
equipe que participará de uma competição, o estudante 
é exposto, antecipadamente, a situações comuns à vida 
profi ssional, como o desenvolvimento e apresentação 
de um projeto ou a elaboração de um plano de negócio.
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A nossa experiência nos mostra que, por meio 
da Robótica, é possível preparar os alunos para serem 
usuários de programas e sistemas, mas principalmen-
te para criar soluções viáveis para problemas reais, 
utilizando os vários tipos de tecnologia disponíveis no 
mercado para sua implementação, de maneira efetiva 
e signifi cativa, em contextos concretos. O dia a dia 
nas escolas demonstra que os estudantes aprimoram 
uma série de conhecimentos, competências e inteli-
gências relacionados ao raciocínio lógico, identifi ca-
ção de questões científi cas, realização de operações e 
a explicação de fenômenos, além de desenvolverem 
sua capacidade de argumentar, comunicar, modelar e 
representar.

Uma pesquisa realizada em março de 2018, de-
nominada de “Avaliação de Percepções de Impacto e 
de Resultado da Temporada do Torneio de Robótica 
do SESI”, com a participação de 513 estudantes e 142 
técnicos e professores participantes da etapa nacional 
da competição, demonstrou que 63% dos estudantes 
que participam das competições de fato pretendem 
optar por carreiras nas áreas de Matemática, Ciências 
e Tecnologias. Ao longo do estudo também foi possí-
vel concluir que a maioria dos competidores se sente 
mais preparada para enfrentar novos desafi os e afi rma 
ter interesse em continuar seus estudos. Os resultados 
positivos também são percebidos pelos professores, 
pois 86,6% relatam percepção de melhora no rendi-
mento escolar dos alunos.

O que podemos constatar, a cada ano, com o 
uso da Robótica nas escolas do SESI e nas compe-
tições nacionais e internacionais, é que o estudante 
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pode produzir coisas fantásticas, quando estimulado, 
motivado e respeitado em sua autonomia, capacida-
de e individualidade. E ainda que, ao posicionar os 
estudantes no centro das atividades, como protago-
nistas e pensadores, o Programa de Robótica altera 
signifi cativamente a forma com que eles se colocam 
no mundo. 

Para demonstrar o valor que é criado a partir 
deste protagonismo, em 2016 o SESI e o Canal Futura 
formalizaram uma parceria para a realização da série 
televisiva Turma da Robótica, que visa apresentar ao 
mundo a experiência de estudantes e professores ao 
trabalharem com o tema. A série, idealizada para con-
tribuir com a renovação da educação, da escola e das 
suas práticas, viaja pelas cinco regiões do Brasil em 
busca de estudantes e professores com experiências 
interessantes para compartilhar. Para garantir que a 
experiência seja relatada de forma completa, foram 
consideradas em sua concepção as diferentes realida-
des sociais, além da diversidade cultural brasileira. 

A cada episódio, os próprios estudantes falam 
sobre suas alegrias, mas também sobre os desafi os 
enfrentados, demonstrando o que é possível apren-
der ao desenvolver, montar e programar robôs. Com o 
objetivo de assegurar que a experiência do telespec-
tador seja completa, a série também aborda o pon-
to de vista do docente, destacando sua importância 
como peça fundamental na aprendizagem dos alunos. 
As experiências pedagógicas são disponibilizadas em 
formato atrativo para que possam incentivar o uso de 
ferramentas criativas nas escolas e, consequentemen-
te, tornar as aulas tradicionais mais interessantes. 
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Investir em Educação é uma das principais for-
mas de atualizar a indústria brasileira e aumentar a 
compreensão da sociedade sobre os desafi os contem-
porâneos. Com essa importante parceria, SESI e Canal 
Futura pretendem mostrar ao telespectador como o 
processo de aprendizagem de robótica pode mudar a 
vida de crianças e jovens, despertando no estudante 
o compromisso com seu próprio desenvolvimento e 
com a construção de uma sociedade melhor. 

Os resultados obtidos com esta parceria de su-
cesso nos demonstram que, ao disseminar modelos e 
processos de aprendizagem que consideram de for-
ma mais relevante o contexto em que estudantes e 
professores estão inseridos, estamos, SESI e Canal Fu-
tura, contribuindo para o fortalecimento da Educação 
no Brasil.
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Um País que se Descortina pelas 
Lentes das Câmeras

Por Beatriz Lindenberg

Seu Brilhantino morava em uma caverna no mu-
nicípio de Muqui, interior do Espírito Santo. Na cidade, 
ele era o homem do saco: sofria discriminação pelos 
moradores, que não entendiam aquele ermitão que 
vivia entre as pedras. Ériton Berçaco, jovem de Muqui 
selecionado na primeira edição do projeto Revelando 
os Brasis, passa alguns dias acompanhando o cotidia-
no de Seu Brilhantino e transforma em fi lme a história 
de vida: depois de perder suas terras, Brilhantino se 
recusou a ir embora, passando a morar em uma caver-
na da sua antiga propriedade, onde criou três fi lhas. 
Com o fi lme lançado no telão da praça de Muqui, Bri-
lhantino transformou-se em motivo de orgulho para 
os moradores, ganhando um novo signifi cado na co-
munidade. Ele entra no estúdio do Canal Futura para 
gravar um episódio do Programa Revelando os Brasis 
levando em uma bolsa — que segura como um tesou-
ro, sem deixar ninguém pegar, nem mesmo durante a 
entrevista — a escritura do terreno que agora é seu de 
papel passado!

Nesse mesmo estúdio, passaram outros 180 en-
trevistados vindos de todos os cantos do Brasil, com 
sotaques múltiplos e histórias ao mesmo tempo sin-
gulares e universais: são histórias de cidades, de per-
sonagens locais, lembranças de infância, conversas de 
pescador, psicodelismos, tradições quilombolas, mo-
dos de ser da cultura pomerana, de lendas indígenas, 
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causos, danças italianas, profi ssões em extinção, ma-
risqueiras feministas, amores proibidos, fi guras folcló-
ricas, a mulher de branco, a Matinta Pereira. Histórias 
do imaginário das pequenas cidades, de um país plural 
e diverso. Histórias escondidas, passadas de geração 
para geração, que juntas ajudam a construir a nossa 
identidade de nação. 

Revelando os Brasis foi lançando em 2004 e está 
atualmente na sexta edição. Nesses 14 anos, o projeto 
recebeu cerca de 3.500 histórias e realizou 180 fi lmes 
de curta-metragem, todos com roteiro e direção de 
brasileiros moradores de cidade com até 20 mil habi-
tantes. E o Canal Futura tem sido um parceiro ativo e 
afetivo do projeto durante toda essa trajetória.

O projeto nasceu com o objetivo de iniciar uma 
alfabetização audiovisual por meio do estímulo à 
produção de fi lmes. Qualquer brasileiro maior de 18 
anos, residente em municípios com até 20 mil habitan-
tes, pode inscrever uma história original, verdadeira 
ou inventada, no Concurso Nacional de Histórias. De 
acordo com levantamento divulgado em 2010 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), o 
Brasil possui 5.568 municípios; desses, 3.924 têm até 
20 mil habitantes. 

Autores selecionados se reúnem no Rio de Ja-
neiro para iniciar o aprendizado dos elementos básicos 
da linguagem audiovisual, numa verdadeira imersão no 
universo da construção das narrativas cinematográfi cas. 
Com aulas de roteiro, direção, produção, direção de 
arte, fotografi a, som, edição, fi nalização, direitos auto-
rais e mobilização comunitária, os futuros diretores retor-
nam às suas cidades para mobilizar vizinhos, familiares, 
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amigos e interessados em participar da experiência de 
realizar um fi lme. Profi ssionais de direção de fotografi a e 
som juntam-se à equipe local para garantir a continuida-
de da formação dos iniciantes e a qualidade técnica do 
material captado. 

O primeiro grupo selecionado reuniu pessoas 
com idades entre 18 e 80 anos. Eram professores, do-
nas de casa, vaqueiros, pescadoras, estudantes, mo-
torista de ambulância, agente dos correios, médico, 
agente sanitário, funcionários públicos, terapeutas, 
autônomos, locutores de rádio, agricultores, comer-
ciantes, contadores, produtores culturais, aposenta-
dos. Alguns estavam saindo pela primeira vez de sua 
pequena aldeia, experimentando o primeiro voo de 
avião, a primeira visão do mar, o calçadão de Copaca-
bana, as novidades do hotel, o inusitado de uma es-
cada rolante e, especialmente, o impacto da tela gran-
de. Das 40 cidades contempladas na primeira edição, 
apenas uma tinha sala de cinema. 

A estreia para muitos foi em grande estilo, numa 
luxuosa sessão de apresentação dos fi lmes Peões e 
Entreatos, seguida de debate com os diretores João 
Moreira Salles e Eduardo Coutinho, no Cine Odeon, 
Cinelândia. Um verdadeiro presente, uma bênção ao 
grupo e ao projeto!

O ciclo de ofi cinas é um enorme desafi o em 15 
dias de encontros, descobertas, trocas, compartilha-
mentos, cumplicidades e muito suor para a constru-
ção dos roteiros. Neste período, os autores também 
desenham os seus planos de produção e preparam-se 
para dirigir seus fi lmes. Ao retornarem às suas comu-
nidades, a dedicação se volta para a pré-produção, 



« BEATRIZ LINDENBERG  »
118

a mobilização dos moradores e a formação das equi-
pes locais de fi lmagem. 

Originalmente, o Revelando os Brasis não previa 
ações de difusão das obras realizadas. Entretanto, os 
40 curtas formaram um conjunto tão potente quanto 
rico e original. Nasceu aí o Circuito de Exibição, levan-
do telão, projetores, som e cadeiras para ruas e praças 
das pequenas cidades (e capitais) para promover o lan-
çamento do fi lme prata da casa. As sessões chegaram a 
reunir três mil espectadores, lotando as cadeiras, calça-
das, galhos das árvores, varandas e sofás trazidos para 
a praça para assistir às suas próprias histórias.

Houve sessões à beira rio, em terreiros, ruínas, 
assentamentos, galpões, na praia, em comunidades 
sem energia elétrica. Uma delas, do fi lme Tropeiros, 
aconteceu no descampado da casa de Seu Francisco, 
pai do diretor Arthur Gomes dos Santos, em Carnau-
beira da Penha, Pernambuco. A tela foi instalada nes-
se sertão onde as casas fi cam quilômetros distantes 
umas das outras. Para garantir a divulgação efi ciente, 
nosso protagonista saiu pela estrada no meio da caa-
tinga, convocando pessoalmente cada família para a 
sessão, e orgulhosamente anunciava: “Meu fi lme vai 
passar às sete da noite, lá em casa, sessão única!”. 
Pouco antes do horário marcado, famílias chegavam 
de bicicleta e a cavalo para ver a história de parentes 
e amigos tropeiros espelhada no cinema. 

São histórias como essa que chegam ao grande 
público por meio da parceria cuidadosa e afetuosa do 
Canal Futura. O programa de TV foi concebido para tra-
zer o Brasil de cada autor, a experiência de comunicação 
dos pequenos municípios, para além das discussões de 
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estética, mas onde os diretores podem falar de suas mo-
tivações, suas identidades, seus lugares, suas histórias, 
do envolvimento da comunidade, das pessoas e da ri-
queza dos processos de construção de cada fi lme. E a 
parceria se estendeu também para a etapa das ofi cinas. 

Conta o Eduardo Morotó, de Frei Miguelinho, 
Pernambuco, que a acolhida de todas as pessoas da 
equipe do Canal fez a diferença. Para ele, fi caram as 
boas lembranças da experiência de conhecer por den-
tro o mundo da TV. Chamou a atenção a disponibili-
dade da diretora do programa, que cuidadosamente 
mostra a operação da mesa de corte e os controles de 
luz, as conversas descontraídas com a apresentadora 
que logo o entrevistaria, as sessões de fi lmes comen-
tados com leveza e humor e as rodadas de contação 
de histórias pelos anfi triões, trazendo o jeito de ser 
do Futura. Quando o seu fi lme, Agreste Adentro, foi 
exibido no Canal, Eduardo já era estudante de Ci-
nema no Rio de Janeiro. Soube depois que sua mãe 
gravou a transmissão, produziu 200 cópias em DVD e 
distribuiu nas escolas, para os parentes e moradores 
de Frei Miguelinho que não tinham antena parabólica. 
Eduardo mergulhou fundo no mundo das imagens, é 
autor de seis curtas e está montando o seu primeiro 
longa-metragem, A Morte Habita a Noite. 

No dia da transmissão do programa Revelando 
os Brasis com o fi lme Daqui Nóis não Arreda o Pé, o 
diretor mineiro Jairo Teixeira instalou uma TV na pra-
ça da pequena Santana do Jacaré. A sessão histórica 
fi cou conhecida como a noite do “Jardim de Estre-
las”. As irmãs protagonistas, Tonha e Aparecida, re-
chaçadas pela cidade com um abaixo-assinado depois 
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de uma briga entre vizinhos, tiveram a sua redenção 
nesta estreia, quando o fi lme revelou duas senhoras 
doces e indefesas. 

Na Paraíba, moradores de Barra de São Miguel 
produziram cartazes manuais e espalharam nos pos-
tes, muros e escolas anunciando a data, horário e o 
número do Canal Futura a ser sintonizado para que 
todos pudessem ver pela primeira vez aquela cidade 
na TV, com o documentário A Encomenda do Bicho 
Medonho. O autor, André da Costa Pinto, engrenou 
a sua segunda produção audiovisual na cidade, regis-
trando as histórias das travestis locais Amanda e Mo-
nique. E seguiu revolucionando São Miguel com ciclos 
de ofi cinas de cinema, transformando-se em um gran-
de multiplicador do conhecimento. Ele também é um 
dos responsáveis pela implantação do curso de audio-
visual na Universidade Estadual de Campina Grande, 
ponto de partida de um dos mais vigorosos festivais 
universitários de cinema, o Comunicurtas, que ele 
criou e dirigiu durante muitos anos.  

Como André, muitos revelandos tornaram-se 
agentes culturais e desencadearam processos de mo-
bilização em seus municípios, criando rodas de con-
versa, ofi cinas e cineclubes: Luis Paiva, de São Felix 
do Araguaia, no Mato Grosso, faz o projeto Cinema 
na Kombi; Luciano Guimarães, criador do Cineclube 
Eco Social de Águia Branca, circula com mostras pelos 
interiores do Espírito Santo; Laércio Ferreira fundou 
do Ponto de Cultura Caminhos de Acauhan e é um 
agitador cultural em Aparecida, Paraíba. 

Há também os que montaram suas próprias pro-
dutoras ou se profi ssionalizaram em áreas técnicas 
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como a fotografi a: Carlos Sandim, de Jaraguari, Mato 
Grosso do Sul; Francisco Flor, de Guaramiranga, Cea-
rá; Ricardo Sena, de Serra Preta, Bahia. 

Há os professores de audiovisual, pesquisado-
res, realizadores premiados, como Ana Johan, Arthur 
Leite, Victorhugo Passabon, Zezinho Yube, Nilma Acio-
li, para citar apenas alguns. Ou ainda, casos como o 
de Maria Valdete Cunha, de Água Fria, na Bahia, que 
disse desde o início não ter a ambição de ser cineasta: 
“Eu quero é a oportunidade de revelar alguma coisa. 
Eu quero é um telão na praça da minha cidade, e isso 
já é maravilhoso”. E revelou a história do Santo que 
foi Condenado.

A realização do programa Revelando os Brasis 
no Canal Futura proporciona ainda o cobiçado encon-
tro dos selecionados após terem realizado seus fi lmes. 
Numa sala de projeção improvisada no hotel, grupos 
viram a noite vendo os fi lmes dos colegas, contando 
os percalços e as conquistas da produção, debatendo 
cinema. Nas horas vagas das gravações dos progra-
mas, a turma recebe orientações para a formatação 
de novos projetos, dicas para inscrições de seus fi lmes 
em festivais e novos editais.

Estamos neste momento fi nalizando os fi lmes da 
sexta edição. O novo conjunto revela histórias de um 
pescador arqueólogo que reúne um acervo de mais 
de 4.500 peças históricas e pré-históricas descobertas 
nas dunas do litoral cearense; a vida dos índios Ga-
vião, que encenam pela primeira vez uma fi cção tra-
zendo as suas práticas cotidianas; as experiências de 
uma escola rural transformadora; a recuperação das 
tradições da dança do Caxambu numa comunidade 
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quilombola; as relações de amor entre pai e fi lha, avô 
e neto; a tradição do fi ló italiano no interior gaúcho; 
a batalha de um menino na busca de um sonho: com-
prar sua primeira bicicleta. Histórias do imaginário de 
uma cidade ou sacadas da memória pessoal forman-
do um grande mosaico cultural do Brasil, mobilizando 
comunidades inteiras, religando pessoas, lugares e 
causas. 

A história do Revelando os Brasis está abraça-
da ao Canal Futura, por laços de 12 anos de parceria 
na construção e transformação de muitas histórias de 
vida. Assim como o Futura, acreditamos que a aliança 
entre Comunicação e Educação transforma pessoas e 
sociedade. E essa revolução passa pelo contar e ou-
vir histórias. Histórias que fortaleçam as identidades e 
multiplicidades brasileiras. Que vocês continuem ins-
pirando pessoas e projetos, valorizando as diferenças 
com ousadia e competência. Celebremos os 20 anos 
do Canal com 180 abraços Revelando os Brasis. Para-
béns, Futura!
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Um Canal de Muitas Histórias

Por Diego Knack

Imagine Pedro Álvares Cabral na sala de sua casa 
contando, ele mesmo, a grande aventura das navega-
ções. Ou Carlota Joaquina, esposa de D. João VI, com 
pernas para o alto em seu sofá, decidindo qual calça-
do da moda usar. Melhor: Luís Alves de Lima e Silva, 
o Duque de Caxias, em uma intensa e criativa batalha 
de rap. Juntos a eles, três jovens afi cionados por His-
tória do Brasil estão dispostos a fazer todas aquelas 
perguntas que surgem quando lemos um bom livro 
de História, ou que aparecem na hora de estudar para 
a próxima prova. É essa divertida e enriquecedora 
experiência que é proporcionada ao espectador do 
Canal da História, série do Canal Futura lançada em 
2017, para a qual tive a alegria de contribuir na pes-
quisa histórica e desenvolvimento.

Na trama, Clara e Neto, interpretados por Letícia 
Fagnani e Felipe Frazão, tomam a iniciativa de montar 
um canal em uma rede social voltado especialmente 
para a História do Brasil. A ideia surgiu depois que os 
dois acharam, no meio de um monte de coisas antigas, 
um velho aparelho de fax — um WhatsApp que impri-
me, nos dizeres de Clara. Ao colocá-lo para funcionar, 
descobrem que possuem algo valioso: uma máquina 
do tempo que, quando alimentada por um desenho 
de um personagem histórico e acionada por um gran-
de botão vermelho, é capaz de trazer para o presente 
indivíduos que viveram em outras épocas e que par-
ticiparam ativamente da construção do nosso país. 
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Para receber os viajantes do tempo, a turma do Canal 
conta ainda com a pequena Flora (Iara Almeida), que, 
com seu visual dark, sempre tem algo inusitado ou, di-
gamos, assombroso para acrescentar. Em cada episó-
dio, um novo “entrevistado”. Passaram pelo Canal da 
História fi guras célebres, como Zumbi dos Palmares, Ti-
radentes, os imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, mas 
também outras, talvez menos conhecidas, como Anto-
nieta de Barros, primeira deputada estadual negra do 
país; Nina, uma imigrante italiana; e Mário Juruna, in-
dígena e deputado constituinte de 1988, que com um 
pequeno gravador de voz tinha o hábito de registrar os 
acordos fi rmados com os políticos, para certifi car-se de 
que seriam cumpridos. 

Para que Clara, Neto e Flora fossem bem-suce-
didos em sua jornada pela história brasileira, muitos 
desafi os tiveram de ser enfrentados pelas equipes 
do Canal Futura, que integrei, e da produtora Caos 
e Tons, do criativo diretor Tom Hamburger. Isso por-
que, se quisermos lançar mão da máxima atribuída ao 
maestro Tom Jobim, o Brasil não é para principian-
tes. Nossa missão não poderia ser, portanto, menos 
complexa: produzir um programa divertido, mas que 
não perdesse de vista alguns dos principais eventos 
e processos históricos considerados pertinentes para 
entender os rumos do Brasil. Além disso, elaborar um 
tipo de conteúdo audiovisual que se parecesse menos 
com uma teleaula, estando mais próximo da lingua-
gem dos youtubers, tão popular atualmente, sendo, 
ao mesmo tempo, um material rico que pudesse ser 
apropriado por professores, estudantes e demais inte-
ressados que compõem a audiência do Futura. 
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O primeiro desafi o foi o de selecionar os convi-
dados e convidadas. Para apresentar um panorama di-
verso, queríamos sujeitos que não refl etissem somente 
o cânone, os grandes personagens da história nacional, 
mas abordassem perspectivas menos exploradas do 
nosso passado. Por isso talvez, foi dada voz a Martim 
Tibiriçá, líder tupi que se aliou aos portugueses, ou a 
Luiz Gama, expoente do movimento abolicionista que, 
por vezes, é pouco lembrado diante da compreen-
são global do processo histórico que resultou na (len-
ta) abolição da escravatura no Brasil. Contudo, fez-se 
necessário revisitar algumas das fi guras inescapáveis 
para a defi nição do que somos — como, por exemplo, 
entender a modernidade brasileira sem refl etir sobre 
Getúlio Vargas e o legado do trabalhismo? Outra preo-
cupação foi incluir mulheres, negros, indígenas, nobres, 
militares e operários na seleção. Quanto mais variada 
a escolha, melhor. Convenhamos: nunca é demais nos 
esforçarmos para a compreensão da multiplicidade nas 
narrativas sobre nosso passado. Mesmo a ideia de uma 
identidade nacional pressupõe certa homogeneização 
que diversos exemplos na história humana contribuem 
para que a vejamos com cautela.

Nesse sentido, buscamos também abranger as 
distintas regiões no território brasileiro. Fugir ao domí-
nio hegemônico do eixo Rio-São Paulo pode ser, mesmo 
para historiadores de ofício, um desafi o particularmente 
complicado. Tivemos, igualmente, a preocupação em 
sugerir alguma continuidade entre os diferentes episó-
dios, de modo que se contemplasse os tempos coloniais, 
o Império e a República, mas sem a pretensão de uma 
síntese completa. Mesmo os quadros “Neto explica” ou 
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“História Acelerada”, exibidos em vários deles, escapam 
dessa fi nalidade. Fora a sempre presente questão da 
adequação do discurso: qual a melhor forma de tratar 
temas polêmicos, delicados ou complexos sem simplifi -
cá-los demais? Como abordar tantos assuntos evitando 
a reprodução de mitos e maniqueísmos? De que jeito é 
possível abrir espaço para as curiosidades sem se afas-
tar demais das maiores questões? Não foram poucas as 
ocasiões em que precisamos debater os caminhos do 
roteiro.

Um historiador acadêmico mais ortodoxo talvez 
sustente que a experiência do Canal da História é invi-
ável, pois não é possível trazer um sujeito histórico de 
outra época sem incorrer em fatais anacronismos, como 
se diz no jargão da disciplina. Isto é, necessariamente, 
quando colocamos Tia Ciata ou Leila Diniz em uma boa 
conversa com Clara e Neto, estamos fazendo com que 
nossas ilustres convidadas se curvem aos valores de 
hoje em dia. Sustento outra avaliação: iniciativas como 
a do Canal da História carregam em si o êxito de con-
tribuírem para despertar o interesse e, principalmente, 
o debate em torno de importantes temas históricos. 
O que é algo que, parece-me, ainda falta muito entre 
nós, brasileiros. Ora, não é precisamente esse o efeito 
gerado por novelas históricas, minisséries, fi lmes, ro-
mances que têm assuntos de história como bússola? É 
exatamente essa uma das potencialidades do Canal da 
História: com a licença poética da máquina do tempo, 
podemos imaginar como seria um bandeirante paulista 
nos visitando hoje em dia, ou como se portariam An-
tônio Conselheiro, Carlos Lacerda ou Floriano Peixoto 
sob a mira da implacável curiosidade adolescente. 
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Um vídeo de Clara e Neto é apenas uma das 
construções possíveis, uma das muitas histórias a se-
rem contadas, em uma espécie de exercício de repre-
sentação histórica — aqui, algo muito próximo do que 
fazem os historiadores nas universidades. Mas que, no 
caso dos nossos aspirantes a youtubers, constrói-se 
no limite entre imaginação e conhecimento histórico. 
E não há nada de inadequado nesse movimento. Vale 
lembrar que parte fundamental do público-alvo da sé-
rie são os jovens dos ensinos Fundamental e Médio, 
juntos com seus professores. Queríamos chegar tam-
bém na sala de aula, espaço por excelência da cons-
trução do conhecimento histórico escolar. Nela, há 
maior liberdade para que o docente e seus estudantes 
criem os elos necessários, ergam as pontes que forem 
convenientes, para que edifi quem a aprendizagem 
sobre o passado. 

Como afi rmam especialistas da área da didática, 
o conhecimento histórico que se constrói na escola 
é fundamentalmente distinto daquele que se produz 
na pesquisa de ponta nas Ciências Sociais. Não se 
trata de mera simplifi cação daquela: o conhecimen-
to histórico escolar tem, como dizem, epistemologia 
própria. Logo, o docente está muito mais próximo do 
papel de um mediador que acompanha o caminho 
dos jovens na direção de um conhecimento específi -
co, histórico, em meio a tantos saberes (LOPES, 1999; 
MAHEU, 2001). Desta forma, um bom professor não 
pode ter sempre uma velha tática pronta, mas deve 
sempre adequar suas estratégias ao grupo com o 
qual trabalha e, para isso, deve estar bastante próxi-
mo a ele. Nessa linha interpretativa, a didática deve 
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ser situada, atrelada às dimensões nas quais o profes-
sor atua e coerente com os pontos de vista humano, 
social e político da realidade que o cerca (CANDAU, 
2012). Abdicar de tal engenho tão particular e único, 
que é uma aula, signifi ca correr o risco de entender 
a educação escolar como um simples depósito ban-
cário de conhecimento, reproduzindo esquemas de 
opressão e dominação, tal como nos alertou Paulo 
Freire (1996).

Se aceitarmos essa concepção de fazer peda-
gógico mais afi nada ao ponto de vista do estudante, 
passa a ser fundamental para um professor entender 
do que gostam seus alunos, quais as referências que 
compõem seus universos simbólicos. Mais um ponto 
para o Canal da História. Os vídeos estão cheios de 
memes e montagens típicas da internet, aspectos in-
contornáveis de nossa época. Fora a busca dos três 
jovens por likes, suas gírias, ironias, caretas e maneiras 
tão peculiares de expressão que se tornam uma forma 
de se aproximar daqueles que assistem e terminam 
por nos provocar inevitáveis risadas em poucos minu-
tos. Nesse sentido, não foi, para mim, um trabalho ár-
duo assistir, algumas vezes, as caras e bocas de Clara, 
Neto e Flora, bem como as tiradas de seus convida-
dos ou participantes especiais, como a Prima Consue-
lo e seu infalível sotaque argentino. 

Aproximando-se de duas décadas de grandes 
realizações, o Canal Futura apostou, mais uma vez, 
na inovação do conteúdo que produz, abrindo novas 
possibilidades para o aprimoramento do ensino e da 
cultura histórica em nosso país. Algo de que falamos 
muito, mas ainda é tão necessário conversar sobre. 
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Grande acerto. Enquanto heranças impertinentes de 
nosso passado, como o elitismo, o autoritarismo, o ra-
cismo, a desigualdade social — e outras tristes marcas 
nacionais persistem, nunca será demais fazer da histó-
ria uma ferramenta para estimular diálogos, refl exões 
e transformações. Nesse sentido, considero que os jo-
vens do Canal da História têm muito a nos dizer.
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Um Caldeirão de Afetos

Por Paula Lagoeiro e Rafael Figueiredo

A história do Amor de Cozinha tem início em 
2003, quando conheci nossa apresentadora Regina 
Tchelly.

Como o primeiro episódio da série mostra, Re-
gina trabalhou como doméstica na casa de Tereza 
Dulci. No mesmo período eu começava a estudar Ci-
nema e fi quei amiga de Pedro Dulci, fi lho de Tereza. 
Durante o período de faculdade, tive contato estreito 
com Regina na casa de Pedro e pude experimentar 
muitas das suas criações gastronômicas. Muitos traba-
lhos de faculdade, nossos primeiros fi lmes universitá-
rios foram regados com o som das risadas e quitutes 
daquela mulher que sempre foi uma “constelação”, 
como ela própria se defi ne. Regina, sempre marcante, 
carismática e criativa.

Dez anos após conhecer Regina, num almoço 
com Pedro, ele me contou sobre o projeto Favela 
Orgânica, sobre como Regina tinha se reinventado e 
como tudo tinha surgido. Fiquei completamente en-
cantada por ver como aquela mulher tinha transforma-
do a forma de olhar para o alimento e também para 
sua própria vida. 

Em 2014, criamos o projeto Amor de Cozinha na 
Coopas, e com um pouco de receio pedi o telefone 
de Regina para Pedro, pois queria apresentar a possi-
bilidade de realização de um projeto para a televisão. 
Não sabia se Regina se lembraria de mim. Quando 
falei meu nome, ouvi uma sonora gargalhada do outro 
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lado da linha: “Por onde você anda, sua danada? Que 
saudades!”. O sinal verde acendeu e mesmo a distân-
cia de alguns anos e todas as mudanças que tomaram 
conta da vida de Regina não diminuíram a identifi ca-
ção e o carinho que sempre sentimos uma pela outra. 

Regina imediatamente começou a me contar so-
bre o projeto Favela Orgânica e como o havia criado 
sozinha, que ela agora se chamava Regina Tchelly, que 
tinha viajado à Europa para falar sobre sua culinária, 
sobre sua relação com o Slow Food e sobre os prin-
cípios do aproveitamento total dos alimentos. Regi-
na havia se tornado umas das principais empreende-
doras sociais do Brasil. Mulher, mãe, ex-empregada 
doméstica, nordestina, moradora da Comunidade da 
Babilônia, no Rio de Janeiro, fez ofi cinas para mais de 
20 mil pessoas e é reconhecida no Brasil e no exte-
rior. O Favela Orgânica oferece ofi cinas, capacitações 
e serviços em gastronomia alternativa e práticas sus-
tentáveis, como a criação de hortas comunitárias em 
comunidades pacifi cadas da cidade, e tem o objetivo 
de modifi car a relação do ser humano com os alimen-
tos, abordando cada etapa do ciclo da alimentação: o 
planejamento das compras, o consumo, o preparo e o 
descarte do alimento, criando assim hábitos e práticas 
alimentares saudáveis para a família, a comunidade e 
o meio ambiente. Este aproveitamento inclui não ape-
nas o uso de cascas, talos e sementes nos seus pratos, 
mas também usa as partes descartadas como matéria 
prima para a produção de adubo.

Desde a primeira apresentação do projeto da 
série, a sintonia entre a proposta da Coopas e a fi lo-
sofi a de Regina era notável. Amor de Cozinha nasceu 
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do encontro de duas mulheres com a mesma idade, 
jornadas completamente diferentes, mas que por al-
gum motivo se cruzaram e acreditaram num sonho em 
comum. Regina queria falar para o grande público e 
eu queria contar essa história. 

 A chef de cozinha só tinha uma questão: queria 
muito que seu programa de estreia na TV fosse exibi-
do no Canal Futura. Regina queria falar exatamente 
com o público do canal. Em suas andanças pelo Brasil, 
realizando suas ofi cinas de aproveitamento total dos 
alimentos, tinha percebido que grande parte dos agri-
cultores, mulheres e jovens que tinham interesse no 
que ela transmitia eram telespectadores do “canal do 
conhecimento”.

Por outro lado, a Coopas já tinha uma relação 
consolidada com o Futura e, quando foi desenvolvido 
dentro da produtora, o projeto já tinha sido pensado 
para o canal, para sua audiência. 

No início de 2015, eu e Rafael Figueiredo, di-
retor artístico da Coopas, conversamos com Débora 
Garcia, gerente de conteúdo do Canal Futura, sobre o 
programa e as possibilidades de parceria com o canal. 
Ela acolheu o projeto e, em 2016, tivemos a felicida-
de de atrair o interesse de um forte investidor, que 
se juntou ao projeto: o Grupo Ultra, através de suas 
empresas Extrafarma e Ultragaz.

 Em dezembro de 2016, estava tudo pronto 
para começar a produção do programa quando Regi-
na Tchelly descobriu que estava grávida de sua tercei-
ra fi lha, com previsão de nascimento para próximo ao 
fi m das gravações. 
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Depois de um período de um certo stress, con-
seguimos adaptar o cronograma de produção e, em 
março de 2017, nossa equipe caiu na estrada para ini-
ciar as fi lmagens da primeira temporada do progra-
ma, que contou com 13 episódios de 22 minutos. Os 
episódios iriam mostrar o dia a dia na Comunidade 
da Babilônia e a vivência dos moradores com as pro-
postas de Regina contra a cultura do desperdício, a 
criação de hortas caseiras, a permacultura e a com-
postagem, destacando também os desafi os do proje-
to Favela Orgânica. Sempre com uma receita ao fi nal 
de cada episódio, em uma cozinha construída espe-
cialmente para o programa no alto do Morro da Babi-
lônia. E também dicas de preparo e nutrição, sempre 
com foco no aproveitamento total dos alimentos.

Ousamos e, já na primeira temporada, viajamos 
por sete estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, 
Ceará, Pará, Paraíba (terra natal da Regina), além da 
capital e interior do Rio de Janeiro. A ideia era co-
nhecer iniciativas que tivessem a ver com o univer-
so de Regina, desde o Slow Food, em Garibaldi, no 
Rio Grande, até o Mercado Ver-o-Peso, em Belém do 
Pará. Regina se revelou uma apresentadora desenvol-
ta e, ao mesmo tempo, bem diferente do que se en-
contra por aí: super espontânea, dona de um linguajar 
popular e extremamente bem-humorada.

O Canal Futura teve uma participação atenta e 
enriquecedora nos roteiros e no acompanhamento 
da produção. A equipe da Fundação Roberto Mari-
nho também foi fundamental na interlocução com o 
Grupo Ultra. Amor de Cozinha foi mais um produto 
marcante da parceria entre Coopas e o Canal Futura, 
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que já haviam coproduzido dois documentários, De 
Volta (2013) e #EuVocêTodasNós (2017), através do 
Doc Futura. Motivo de grande satisfação para nós, a 
segunda temporada do Amor de Cozinha estreia em 
2018, com novidades, agora com foco em alimentos 
típicos de diferentes regiões, presentes na mesa dos 
brasileiros e dentro dos princípios do aproveitamento 
total.

Ah, e Sol de Maria nasceu dia 8 de junho, so-
mente 23 dias após a última diária de gravação da 
primeira temporada, linda e saudável.
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Descolonize o Pensamento

Por Juliana Vicente

É a ocupação dos mesmos espaços. Não é a 
produção da violência, do confronto, mas que pode 
ser lido como tal, que pode gerar a sensação de inva-
são, já que os espaços não nos são concedidos, mas 
conquistados.

Reconstruir a nossa ancestralidade por meio de 
muitas vozes. Pensar nos caminhos, informações e 
sensações que nos faltaram como referência ao longo 
de nosso processo de formação. Encontrar pares, per-
mitir o lugar de troca, de fala, de escuta e observação 
(para promover o Futuro, agora). 

Como desenhar um lugar diferente e possível 
para as narrativas negras quando o material de pes-
quisa ainda parece tão escasso? Uma produção de 
conhecimento existente, mas que não está visível, à 
qual não tivemos acesso no processo educacional de 
formação nas escolas e universidades1. 

Afronta! nasce de um desejo primeiro de en-
contro, da necessidade de costurar, sob nosso próprio 
olhar, uma rede que enxergamos, um movimento para 
frente e altamente progressista, que tem como missão 
dar luz às nossas existências e nossas produções, que 
podem e devem provocar refl exão.

1  Autores e bibliografi as de pensamento negro: <https://www.geledes.org.
br/site-reune-obras-de-fi losofos-africanos/>. 
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No centro da discussão, um termo permeia o 
desejo. Ele é, antes, um ponto de união entre todos 
os entrevistados do que uma utopia por vir: AFROFU-
TURISMO. 

O Afrofuturismo, termo cunhado nos anos 1990, 
nos Estados Unidos, projeta uma realidade já existen-
te e em expansão na diáspora africana, mas que pou-
co tem tido espaço para falar com clareza sobre as 
vivências pretas contemporâneas. É um cruzamento 
entre ancestralidade e futuro que gera linguagens e 
tecnologias que conectam os povos afrodiaspóricos, 
não apenas no Brasil, mas no mundo. 

Estamos inseridos em um contexto social eurocen-
trado, em uma lógica de tempo e de mercado desenha-
das para uma experiência normativa, sobretudo no au-
diovisual, hegemonicamente branca e masculina, dado 
confi rmado pela recente pesquisa da ANCINE (2018), 
que aponta para um número de 2% de diretores negros 
e 0% de diretoras negras, baseados em lançamentos de 
fi lmes de longa-metragem no circuito comercial. 

Mesmo as histórias negras foram até este momen-
to narradas majoritariamente pelos olhos de pessoas 
brancas, fato que gera refl exos diretos no imaginário 
simbólico construído sobre o indivíduo negro no Brasil - 
evidenciando a importância do lugar de fala, tema abor-
dado em recente publicação de Djamila Ribeiro

Há tempos tenho procurado entender quais são 
as oportunidades que possibilitam que as pessoas fa-
çam o que chamo de equalização do olhar. Explico:

Quando se nasce em um lugar como o Brasil, 
onde as relações são formadas a partir de diretrizes 
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impostas pelo processo de colonização e no qual a 
história escrita e ensinada é também fruto dessa cons-
trução, encontrar um lugar de equalização de olhar é 
um desafi o ímpar, já que partimos de um princípio de 
diferenciação social dado, sobretudo, pela racialização.

Ora existe um olhar subalternizado, fruto da 
opressão; ora existe um olhar desconfi ado e, por ve-
zes, lido como superior, construído por defesa e resis-
tência. Ambos os olhares sinalizam um esforço para 
existir, uma luta travada contra um sistema que aponta 
e tem como resultado o silenciamento. 

Vemos, sistematicamente, pretos conquistando 
grandes feitos e, muitas vezes, não sendo reconheci-
dos ou creditados como autores deles. Tantos outros 
buscaram o embranquecimento como uma única via 
possível para penetrar em espaços de poder, se des-
fazendo de suas culturas e assimilando as diretrizes da 
sobrevivência; os alisamentos de cabelos, as cores só-
brias como obrigatoriedade, etc2. 

Afronta! apresenta um recorte de jovens pessoas 
negras que estão construindo projetos próprios, com 
autonomia, que por meio de seus trabalhos inspiram e 
promovem encontros e reconhecimento, em uma ten-
tativa bem-sucedida de promover mudanças ao alcan-
çar corpos pretos e corpos brancos. Um olhar que não 
te permite subalternizar nem se pretende superior, mas 
reside no mais ardiloso dos lugares, que é o da ocu-
pação de espaços que não foram designados para os 
pretos, o lado a lado, o afrontamento por excelência.  

2  Ver episódio #16 do Afronta!, com Dani Ornellas.
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Mercado audiovisual e produções negras

Tenho falado sobre a invenção dos negros em 
2015. Surge, na minha percepção, a partir daí, uma 
urgência de mercado, um gargalo que ainda não sei 
se é centrado em questões humanistas, que partem 
da percepção do absurdo da normatividade ter sido 
fundada na narrativa branca em um país com mais de 
50% de população negra, ou se é um esgotamento 
criativo, cruzado com os algoritmos que possibilitaram 
mapear melhor os grupos e os consumidores.

Embora eu quisesse acreditar na primeira hipó-
tese, sinto que a segunda é a mais coerente com a 
forma que o mercado opera.

É a partir dos encontros com outros pretos e 
pretas que percebo, de forma aguda, que estamos 
produzindo obras e pensamentos consistentes e ne-
cessários. Percebo também o quanto, nesse tempo
-espaço de aprendizado intenso que foram os últimos 
anos, comecei a ter um distanciamento enorme de 
grande parte dos meus amigos brancos a respeito da 
construção do olhar para a sociedade, e inicio uma 
investigação do que tem pautado essa diferença.

Percebo que nós, pretos, avançamos em pas-
sos largos na refl exão sobre a nossa existência dentro 
desse universo contemporâneo, que contém pessoas 
de diversas etnias, porque fomos e somos obrigados 
a “dominar a língua do outro, a língua normativa” e, 
portanto, nos construímos como corpos poliglotas3 

3  Ver episódio #12 do Afronta!, com Grace Passô.
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em um sentido simbólico, por ser a única forma de 
nos movimentarmos no mundo até então. Viemos for-
mados por uma cultura centrada nos estudos de fi ló-
sofos e pensadores brancos e, apenas recentemente, 
muitos de nós encontramos as nossas próprias refe-
rências, para além do reconhecimento da sabedoria 
passada oralmente, das culturas de terreiros e os res-
quícios das nossas histórias cantadas pelas músicas. 
Descobrimos pensadores contemporâneos ou de sé-
culos passados que, de fato, estão conectados com a 
nossa existência, como Achille Mbembe e Frantz Fa-
non, o qual, para legitimá-lo, ainda hoje preciso dizer 
que era amigo de Sartre. 

Como cita James Baldwin no documentário Eu 
não Sou seu Negro, “nós passamos a vida inteira ob-
servando vocês, portanto sabemos mais sobre vocês 
do que vocês sobre nós”, já que essa mirada é recente. 

É um momento importante de construção de 
espaços de potência, numa discussão afrocentrada 
(entre nós, negros). As redes sociais geram esses en-
contros, mas também uma falsa sensação da expan-
são desse discurso para além dos grupos específi cos, 
circulando quase sempre apenas nos locais autoriza-
dos. Enxergo a necessidade de expandir, de falarmos 
e sermos ouvidos, sobretudo por pessoas que nunca 
ou pouco pensaram sobre a existência negra nas di-
mensões que delineamos dentro da série Afronta! 

Entendemos que a composição da sociedade, 
ainda estratifi cada, com refl exos econômicos e so-
ciais, exige que a consciência dos nossos processos 
históricos e os refl exos contemporâneos sejam de co-
nhecimento de todos para um real avanço.
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Daí a importância da parceria com um veículo 
como o Canal Futura, um canal educativo importante 
na TV brasileira.

Construindo uma parceria

A televisão adentra inúmeras residências sem que 
a audiência tenha que buscar este tipo de conteúdo. His-
toricamente, ela foi esse veículo formador de pensamen-
to dentro do Brasil. Embora hoje nos grandes centros 
esse papel seja questionado, tendo em vista as dimen-
sões e desigualdades do nosso país, entendemos que 
ocupar esse espaço continua sendo de vital importância.

Fui, juntamente com a Preta Portê Filmes, ven-
cedora de dois Doc Futura (Leva, 2011; Escola das 
Águas, 2014) e fi nalista, em 2013, com Vivienda. No fi -
nal de 2016, Débora Garcia (gerente de conteúdo) me 
convidou a propor uma série para o Canal Futura. A 
ideia já existia como algo embrionário, gerada a partir 
de intensas discussões com Diana Costa, produtora e 
parceira, e com outros contemporâneos negros. 

Afronta! se propõe a apresentar pessoas negras 
em profundidade, ainda que em pouco tempo, em um 
recorte sem espaço para vitimização, reafi rmando que 
não somos fi guras mitológicas, tampouco a simples ce-
lebração da cultura popular. Era necessário nesse re-
corte evidenciar que a nossa existência real é múltipla 
e não cabe no imaginário construído para os corpos 
negros no Brasil. Das mais destacadas escolas constru-
tivistas aos bancos de renomadas academias que se 
prestam aos estudos em torno da cultura negra, nada 
ainda dá conta de abarcar a nossa multiplicidade.
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Disponibilizar este conteúdo na internet é tor-
ná-lo acessível para fi ns de pesquisa e informação. Ao 
concordarmos que a série estaria no Canal Futura e na 
TV Preta, plataforma que surge como ponto de en-
contro e espaço de convergência de conteúdos volta-
dos para o que hoje chamamos de diversidade (ainda 
nomeando como diverso o que é não branco, pela 
necessidade de nos comunicarmos com o mercado), 
o canal inova e se abre a uma proposta descentraliza-
dora do conhecimento.

Nosso encontro é um processo de cura

Nós nos propusemos a construir imageticamen-
te um retrato não convencional, maneira que nós ne-
gros somos retratados na televisão, segundo uma ló-
gica colonial — quando nos destacamos, somos már-
tires ou heróis; e do contrário, vilões ou vítimas.

Traduzir isto esteticamente exigiu uma equipe 
absolutamente conectada com todas as questões que 
atravessam a série. Inicialmente, comecei a fi lmar com 
algumas pessoas brancas no set, mas logo percebi 
que, para alcançarmos esse diálogo raro sobre todas 
as confabulações e percepções que o universo digi-
tal faz parecer de domínio público, nós precisávamos 
gerar um ambiente de troca, de confi ança, no qual 
tivéssemos tranquilidade de nos expressar sem preci-
sar adequar o discurso, que deveria ser estruturado na 
montagem. Então, adequamos a equipe. 

Reforçar vocabulário, destacar impressões, imprimir 
ritmo, sensação e conduzir o espectador para dentro de 
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nossas histórias exigiu uma intensa relação com o tema 
da série. Nenhuma função foi ocupada por executores, 
todos foram parte da criação do universo do Afronta! Ao 
longo do processo, fomos moldando e experimentando 
e, por fi m, concluímos que a equipe seria majoritariamen-
te negra, para a obtenção de melhores resultados. Ainda 
assim, houve embates conceituais, frutos da relação inter
-racial dentro do trabalho, que foram parte do crescimen-
to e da expansão da nossa capacidade de se comunicar, 
de se fazer entender e criar. 

Grande parte dos convidados está habituada a 
conceder entrevistas, e a particularidade da experiên-
cia foi a composição do set de fi lmagem, que permi-
tiu uma liberdade de troca, uma conversa com eco e 
reconhecimento4.

Conversei com 28 pessoas negras de idades e ori-
gens diferentes, com as quais as únicas coisas que atra-
vessam nossas vivências pessoais são o desconhecimen-
to do nosso passado e o desejo de reencontrar, delinear 
um futuro distinto das marcas que o processo histórico 
de colonização deixou na sociedade e o racismo sofrido 
por todos em diversas formas, níveis e profundidades.

A escolha dessas pessoas, recorte bastante restrito 
de um movimento muito maior, é o reconhecimento da 
tal equalização do olhar, processo que emancipou os re-
tratados e a potente forma que eles propõem refl exões 
sobre nossas existências e possibilidades de pensar a 
diáspora como um corpo. Ainda que se respeite as indi-
vidualidades, identifi co, nos meus pares, a necessidade 

4  Ver episódio #1 do Afronta!, com Loo Nascimento.
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de falar para além de si. Essa é também uma maneira 
que encontramos para reconstituir as nossas histórias de 
alguma forma, escutando uns aos outros. 

As partes dessa história

Muitas vezes nos deparamos em rodas de con-
versas com um hipotético ponto de conexão entre as 
histórias dos imigrantes europeus que vieram traba-
lhar em condições de exploração nas fazendas do Bra-
sil, com a história dos negros que foram capturados, 
trazidos e escravizados. Também estrutura o argumen-
to da meritocracia a ideia da escassez econômica e a 
pobreza como ponto de partida comum entre brancos 
e negros no Brasil. No entanto, não é possível ignorar 
duas partes dessa história. A que antecede a vinda 
dessas pessoas ao Brasil, e a que sucede o período da 
escravidão atravessado por ambos os corpos. 

Somos frutos da travessia do Atlântico, que se di-
fere pela forma que foi executada. A reconstituição da 
nossa história não é possível, nossos ancestrais não vie-
ram ao Brasil por desejo próprio, mas por um sequestro 
seguido de trabalho forçado e violência. Nossos docu-
mentos foram queimados, gerando uma lacuna enor-
me em nossas formações e no acesso à nossa história. 

Recentemente, um teste de DNA, ainda de aces-
so restrito, deu a possibilidade de ter uma pista, ainda 
que limitada, da nossa ancestralidade, e vem reconec-
tando algumas pessoas às suas origens e culturas5.

5  Ver episódio #23 do Afronta!, com Juliana Luna.
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No período do fi nal da escravidão (não conco-
mitante com a história desses europeus), o qual com-
pleta, neste ano de 2018, apenas 130 anos de uma 
abolição simbólica (que não operou  nem opera ver-
dadeiramente na nossa sociedade), tivemos uma es-
tigmatização que foi naturalizada e silenciada pelo 
mito da democracia racial6, instalado e corroborado, 
sobretudo, por meio do famoso e aclamado livro Ca-
sa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre (1933). 

Enquanto os brancos tiveram a possibilidade de 
se reconstruir, mesmo diante da pobreza, sobretudo 
por causa do olhar que ainda permeia a sociedade 
brasileira, do europeu, que mesmo não letrado tem 
a existência permeada pelas noções de virtuosidade, 
capacidade intelectual, além do projeto de embran-
quecimento do país; a população negra, em contra-
partida, estava talhada sob um olhar ligado apenas à 
força física, à ausência de emoção e subjetividade7; 
teve suas culturas criminalizadas, o que determina 
como vivemos hoje. 

Ao não termos acesso à história de nossa ances-
tralidade, não construímos uma identidade coletiva 
que impulsiona o avanço, mas opera como uma bar-
reira que ainda trabalhamos para dissolver em nossos 
pares, como falam Rincon Sapiência8 e Tasha e Tracie 
Okerere9 em seus episódios da série Afronta! 

6  Ver episódio #25 do Afronta!, com Diane Lima.
7  Ver episódio #09 do Afronta!, com Mariana de Matos.
8  Ver episódio #03 do Afronta!, com Rincon Sapiencia.
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Escutar as trajetórias que apresentamos na série 
Afronta! é também adentrar em um universo que é 
de pertencimento a todos os brasileiros. DESCOLO-
NIZAR O PENSAMENTO é, antes, nos entendermos 
como uma nação que foi colonizada. Romper com as 
narrativas clássicas nos auxilia a nos repensar como 
indivíduos e nação. Para nos reconhecermos como um 
corpo nacional, identidade tantas vezes forjada, é ne-
cessário que se conheça mais sobre todos os pontos 
de vista.

Finalmente, entendo o Afronta! como uma con-
tribuição para a criação de NOVAS NARRATIVAS, para 
a revisão da formação da ideia de povo brasileiro, não 
apenas negro, mas brasileiro, para uma possibilidade 
de futuro mais diverso, que abarque todas as pers-
pectivas possíveis, em um exercício de alteridade, no 
qual fi nalmente estaremos assimilando todas as exis-
tências, para nos narrar mais completos.
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#EuVocêTodasNós 

Por Ellen Paes

Do eu para o todas. De mim para outras. De 
nós para o mundo. 

O documentário #EuVocêTodasNós foi concebi-
do através de um convite do Rafael Figueiredo (dire-
tor) e da Paula Lagoeiro (produtora-executiva) a mim, 
com o objetivo de falar da repercussão e crescimento 
do ativismo digital feminista.

Com alguma hesitação e por considerar que 
um movimento tão importante não poderia de forma 
alguma ser narrado em primeira pessoa, aceitei, mas 
não sem algumas condicionantes. A primeira era que 
as histórias fossem múltiplas, diversas e heterogêneas, 
assim como o movimento é. E a segunda (e que ga-
rantiria que este conteúdo acontecesse dessa forma) 
era que essa história pudesse ser contada por uma 
mulher, não apenas como personagem, mas como 
sujeita ativa nas decisões sobre o conteúdo. Alguém 
que pudesse dirigi-lo. Fato que foi acolhido pronta-
mente, considerando a importância do protagonismo 
feminino na concepção de uma obra desta natureza.

O pitching e a parceria com o Canal Futura

Esta condicionante acabou me colocando à 
frente do documentário, como diretora de conteú-
do. E acredito que isso tenha feito diferença em todo 
o processo de construção do fi lme: desde a defesa 
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dele no pitching do Doc Futura, já que grande par-
te das perguntas eram centradas nas questões femi-
nistas e na forma como seriam desenvolvidas; até a 
fi nalização. 

Um processo que foi construído coletivamente 
com a equipe do Canal Futura, que por sua vez — e 
contrariando a realidade do mercado do audiovisual 
— foi composta por maioria de mulheres. O que fez 
com que ele passasse de #agoraéquesãoelas a, lite-
ralmente, #EuVocêTodasNós. Afi nal, estávamos fi nal-
mente falando por nós mesmas. 

Do protagonismo às personagens

Desde o início, a ideia era que eu fosse uma es-
pécie de costura entre as personagens. Assim como 
acontece na internet, mais especifi camente nas redes 
sociais, somos hiperlinks e estamos ligadas umas às 
outras. Logo, algumas personagens já faziam parte da 
minha própria rede. Outras eram pessoas já conheci-
das e consagradas como ativistas infl uentes. 

A principal preocupação e desafi o era não trans-
formarmos esta em uma história única, e como toda 
história única, perigosa e invisibilizadora1.

Como um documentário cuja narrativa busca fa-
zer um registro histórico sobre o movimento feminista 
impulsionado pelas redes sociais, retiramos da própria 

1  Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana e feminista, fala sobre o perigo 
da história única em seu discurso no TEDGlobal 2009. Disponível em: <https://
www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story>. 
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rede algumas das mais importantes vertentes feminis-
tas e mulheres que fazem parte delas. 

Obviamente, como em um fi lme de apenas 52 
minutos, seria impossível abarcar toda a infi nidade de 
discursos e narrativas que vem sendo construída nos 
últimos anos. Mas acredito que conseguimos incluir 
representatividades satisfatórias e a repercussão tan-
to entre as personagens, quanto entre o público, o 
que nos diz que a missão foi cumprida e só deixou, na 
verdade, uma expectativa por saber mais sobre cada 
uma dessas mulheres. Ou ainda sobre outros grupos, 
como o das prostitutas, indígenas, entre outras que 
acabaram não entrando no fi lme. 

A construção da narrativa e o ser mulher

Um grande desafi o foi conseguir passar exata-
mente a importância das personagens para a roteirista 
Cristina Gomes, já que eu era quem mais as conhecia 
e quem mais estava a par das pautas de cada uma. 
Cristina adentrou as realidades e conseguiu dar luz a 
um roteiro que acabou bastante fi el no resultado (gra-
ças também à competência e paciência da editora Ta-
tiana Vieira), mesmo que a essência de um documen-
tário conte com os imprevistos da realidade. 

Alguns desses imprevistos acabaram infl uen-
ciando e enriquecendo a narrativa; eu os chamo de 
“bônus”. Cito, entre eles, a personagem Larel Costa, 
que falou sobre o movimento das lésbicas separatistas 
e trouxe a namorada Mari Lopes ao enredo. O casal 
acabou desenvolvendo refl exões relevantes sobre o 
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que é ser mulher e o conceito de outro, concebido 
por uma das mais cultuadas teóricas feministas da 
história, a francesa Simone de Beauvoir. Mari Lopes 
afi rma em uma das cenas que ser mulher ainda é ser o 
outro. “Ser mulher é não ser”. 

A humanidade é masculina, e o homem defi -
ne a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela 
não é considerada um ser autônomo. [...] Ela não é 
senão o que o homem decide que seja; daí dizer-se o 
“sexo” para dizer que ela se apresenta diante do ma-
cho como um ser sexuado: para ele, a fêmea é sexo, 
logo ela o é absolutamente. A mulher determina-se 
e diferencia-se em relação ao homem, e não este em 
relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essen-
cial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro 
(BEAUVOIR, 20092, p. 10).

Não é mais 1949. Entretanto, em 2016, quando 
gravamos o documentário, Beatriz Pavão, com seus já 
sábios 14 anos, me respondeu que ainda não sabía-
mos o que era ser mulher, pois o “ser mulher” era algo 
abstrato, que não foi escrito por nós mesmas. Para ela, 
ainda estamos no caminho do saber quem somos, de 
se autoidentifi car mulher. Lembrou-me mais uma vez 
Beauvoir (2009) e o conceito de “tornar-se mulher”.

Nesse ritmo de construção da narrativa do fi lme e 
de se tornar quem somos, destaco ainda Rosa Luz, que 
falou sobre o fato de ser mulher e ter um pênis. Pergun-
tei a todas “o que é ser mulher?” e, no caso da Rosa, 
“o que é sofrer as violências de ter um corpo político, 

2  Original de 1970.
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transgressor e polêmico até mesmo entre outras mu-
lheres... e até mesmo dentro do próprio feminismo?”.

Incluir a Rosa no fi lme me obrigou a estar em 
locais que não eram minha zona de conforto e que 
poderiam também me colocar na fogueira das inqui-
sições virtuais. Explico: uma das grandes pautas fe-
ministas nas redes sociais era/é a inclusão ou não das 
mulheres trans no movimento. 

De um lado, as feministas radicais na defesa de 
que para ser mulher é preciso ter nascido com vagina 
e, portanto, sofrido as violências estruturais a que mu-
lheres estão vulneráveis desde que nascem devido à 
condição biológica. Também defendiam que ser mu-
lher não era utilizar signos da feminilidade, como ma-
quiagem, roupas ditas femininas, plásticas para obter 
seios e assim por diante. Já as mulheres trans defen-
dem que as violências são as mesmas que acontecem 
motivadas pela misoginia somada à falta de aceitação 
social da questão identitária. Eu, que não sou nem 
mulher trans, nem feminista radical, fi quei cá com a 
minha função de ouvir e dar espaço à discussão. 

Como feminista negra, acredito que as pautas pos-
sam ser divergentes e coexistir. Há opressões diversas e 
pessoas que podem sofrer uma, duas ou mais delas. Em 
algumas, há encontros; em outras, desencontros. De for-
ma que, para mim, era importante tentar mostrar essas 
variações e até as contradições do movimento aplican-
do, no fi lme, o conceito de interseccionalidade.

Kimberlé Crenshaw defi ne a interseccionalidade 
como “formas de capturar as consequências da in-
teração entre duas ou mais formas de subordinação: 
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sexismo, racismo, patriarcalismo.” Então, a intersec-
cionalidade tenta estudar não só o fato de ser mu-
lher, estuda ao mesmo tempo o fato de ser negra, ser 
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 
e transgênero), etc. Na verdade, segundo Kimberlé 
Crenshaw, frequentemente o fato de ser mulher racia-
lizada é relacionado à classe e ao gênero (MOUGEOL-
LE, 2015, s/p).

Logo, não foi ao acaso que também tivemos 
no fi lme mulheres de outras gerações e feminismos, 
como Lola Aronovich e Lucia Freitas, ou ainda Zilda 
Pavão, mãe de Beatriz, que falou sobre os confl itos 
da militância com o exercício da maternidade de uma 
fi lha adolescente e também feminista. 

A interseccionalidade e as mulheres negras no fi lme

Kimberlé Crenshaw diz que é preciso sempre re-
memorar que o conceito de interseccionalidade nasceu 
no feminismo negro para dar visibilidade às intersec-
ções entre raça, classe e gênero. E é claro que, num país 
onde mais da metade da população é negra, este docu-
mentário não poderia contabilizar uma ou duas mulhe-
res negras apenas para cumprir a “cota”. Muito menos 
mulheres negras concebidas em um bloco homogêneo, 
dentro de uma mesma vertente, defendendo os mes-
mos discursos e representando os mesmos papéis. 

Surpreendi-me sendo bastante questionada sobre 
esta escolha nos debates e exibições do documentário 
que fi zemos pelo Brasil e, refl etindo bem, hoje penso 
que, na verdade, nem sei se foi escolha ou se acabou 
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acontecendo naturalmente. O país tem muitas mulhe-
res negras que são diferentes entre si. O documentário 
mostrou este microcosmo dentro do próprio feminis-
mo. Aconteceu. A estranheza talvez aconteça por não 
estarmos habituados a vermos mulheres negras em 
maior número nas produções de Cinema e Televisão. 

Tivemos uma mulher gordativista negra, a Jés-
sica Ipólito. Ela estava ali para falar sobre o que é ser 
mulher gorda e, sim, por acaso também era negra. 

Lorena Oliveira era feminista negra radical, pe-
riférica, lésbica e mãe da simpática Cecília. Falou das 
questões da maternidade e da importância da rede e 
dos coletivos para que possamos ser mães e sujeitas 
políticas com nossas fi lhas e fi lhos também. 

Gisela Carvalho falou de seu relacionamento 
com outra mulher negra e seu fi lho homem já adulto 
e todas as situações que atravessam essa dinâmica. 

Luíse Belo falou sobre campanhas importantíssi-
mas que obtiveram enorme repercussão e foram res-
ponsáveis pelo boom do movimento nas redes, como 
o #MeuPrimeiroAssédio. Para além disso, também fa-
lou sobre conciliar o ser cristã e feminista.

Rosa Luz falou do transfeminismo, como já cita-
do anteriormente.

E até a Rhayssa Dantas, que descobriu durante 
o fi lme que era feminista e não sabia: “Para você ser 
feminista, basta você ser mulher”, declarou. 

“Graças a Olorum”, como bem disse Nathalia 
Grilo, temos muitos recortes. São muitos os feminismos 
e as feministas e também muitas mulheres negras que 
também estão aí há muito tempo carregando nossa 
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ancestralidade sem levantar bandeira ou se autodeno-
minar feministas, mas cuidando umas das outras, das 
crias e das famílias.

Hoje estamos também ocupando espaços pro-
fi ssionais, políticos e disputando narrativas em um 
momento histórico imprescindível para o país e para 
o mundo. 

É a nossa vez? Não sei. Talvez ainda não, se for-
mos avaliar as estatísticas. 

Seguimos falando, por vezes sendo ouvidas, 
mas nem sempre tendo nossos discursos aceitos. 

Romper paradigmas e estruturas não é fácil, e a 
vigilância é constante. Mas uma coisa é certa: a força 
de cada uma sozinha e de todas nós juntas mostrou 
ser potente e fi cou registrada no fi lme. 

Só tenho, depois disto, um desejo íntimo: que 
continuemos na luta, mas também que possamos con-
tinuar a contar nossas próprias histórias.

REFERÊNCIAS

BEAUVOIR, Simone. O Segundo sexo – fatos e mitos; 
tradução de Sérgio Milliet. 4 ed. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1980.

MOUGEOLLE, Léa. O Conceito de Interseccionalidade. 
Portal Sociologia, 20 jul. 2015. Disponível em: 
<http://www.sociologia.com.br/o-conceito-de-
interseccionalidade/>.



157

É Preciso Saber Ouvir 

Por Bruno Tarpani

Ouvimos a voz pelo telefone: “o projeto foi 
aprovado pelo Canal Futura!”.

Era real, um time que nos últimos meses corria 
de um lado para o outro buscando por materiais de 
pesquisa, autorizações e entrevistas teve, fi nalmente, 
a oportunidade de contar sua ideia na forma de um 
documentário: Ouvidores de Vozes. E ainda hoje, pas-
sados alguns meses desde o seu lançamento, ouvimos 
uma profusão de questionamentos ao falarmos sobre 
o assunto do fi lme: seria ele sobre experiências so-
brenaturais? Sobre pessoas doentes? Extraterrestres, 
talvez? Ou, reação tão comum quanto esta, ouvimos 
exclamações como “eu ouço vozes há muitos anos” 
ou “tenho um parente que ouvia vozes”. Eram co-
mentários que sinalizavam que estávamos numa boa 
direção. Não havia opiniões hegemônicas — e acredi-
to que ainda não há —, discursos viciados ou muitas 
certezas sobre esse assunto entre o grande público.

Ao mesmo tempo que nosso recorte temático 
se mostrava tão exótico, escolhemos deliberadamente 
abordá-lo sob o ponto de vista sempre revisitado da 
Saúde Mental. A escolha foi de fácil justifi cativa, já que 
o disparador da ideia foi o fato de existir, no município 
de Ribeirão Preto (SP), um grupo de pessoas que ou-
viam vozes e regularmente se encontravam para falar 
dessa experiência. Ponto de encontro do grupo: o Cen-
tro de Atenção Psicossocial (CAPS), serviço de saúde 
pública focado no tratamento de transtornos mentais. 
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De antemão estava claro que se trataria de um tema 
complexo e de abordagem delicada, visto que o espa-
ço atrai condições humanas limítrofes. Apesar de pes-
quisas apontarem para o grande número de pessoas 
que ouvem vozes e qualifi cam a experiência como po-
sitiva ou natural (BAKER, 1998), já esperávamos relatos 
de intenso sofrimento, assim como de fato se deu. 

A loucura e sua institucionalização são temas já 
familiares na cinematografi a brasileira de Ficção e Do-
cumentário. Sendo algumas abordagens mais poéticas 
e outras mais investigativas, muitas delas compõem im-
portantes materiais de denúncia, sensibilização e refl e-
xão sobre o tema, inseridos em um processo cultural e 
político que acusava os antigos manicômios de ferirem 
direitos humanos básicos — o que, no seu conjunto de 
críticas e ações, é chamado de Reforma Psiquiátrica. 
Apesar de um tema frequente no Cinema, escolher a 
porta de entrada “ouvir vozes” foi um diferencial que 
nos permitiu atingir o núcleo duro da maneira como 
os transtornos mentais são atualmente compreendidos. 
Vistos como um fenômeno quase que epidêmico e uni-
versal, um olhar mais atento à História nos mostra que 
o que se denomina transtorno mental sempre esteve 
circunscrito a um contexto social e histórico em perma-
nente mutação. É evidente que constatar tal transito-
riedade nos critérios que os caracterizam não diminui o 
status de realidade e o sofrimento com que são viven-
ciados por muitas pessoas. Ouvir vozes, no entanto, é 
uma experiência que resvala em diversas opiniões que 
estão claramente ligadas a nossas raízes culturais e fa-
miliares, o que acentua o caráter interpretativo dessa e 
de outras experiências semelhantes. 
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***

Contar a história de pessoas através de imagens 
é sempre um processo cercado de contratos, explíci-
tos e implícitos. Há inúmeros esforços formais a fi m de 
delimitar a relação entre equipe de fi lmagem e per-
sonagens — contratos, horários, locais de encontro. 
Como toda aventura humana, no entanto, o fator de 
imprevisibilidade sempre nos leva a resultados ines-
perados. Em nossos primeiros contatos, era comum 
que as três personagens (Isabel, Reginaldo e Marlene) 
contassem suas histórias de maneira cronológica, se-
lecionando os episódios mais dramáticos de suas vi-
das que as teriam levado até sua presente condição. 
Mas seria num segundo momento, de uma intimidade 
profunda construída pelo tempo, que seus verdadei-
ros sonhos e pesadelos viriam à tona. 

O que inicialmente eram entrevistas tranquilas 
e muitas vezes repetitivas (claramente pela resistência 
que as personagens sentiam em falar sobre alguns as-
suntos), transformaram-se em momentos de forte emo-
tividade para todos que estavam atrás ou na frente das 
lentes. Não era raro vermos as personagens pensativas 
sobre o porquê ouviam vozes, assim como também a 
equipe constantemente se consternava pela intensi-
dade dos relatos e por reconhecer neles seus próprios 
impasses. Não há desafi o técnico que se compare ao 
manejo dos afetos e relações que estavam em jogo.

Gostaria de dividir com vocês alguns momentos 
que nos cobraram atenção ao que as vozes que nos cer-
cavam diziam. O primeiro do qual me lembro refere-se 
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à incerteza de se conseguiríamos retratar a casa e a fa-
mília da personagem Marlene, sendo ela sempre evasi-
va quando perguntávamos sobre essa possibilidade. A 
chance de não conseguirmos cenas no local prejudicaria 
o equilíbrio de conteúdo entre as três personagens, e 
tornaria a contextualização de Marlene mais precária — 
isso nos enchia de ansiedade. Até que, em meio a uma 
conversa despretensiosa, Marlene põe-se a descrever 
sua residência: tratando-se, na verdade, de apenas um 
cômodo, seu quarto. Foi então que intuímos o motivo 
de sua resistência em nos receber; ao contrário de mui-
tas casas, onde podemos receber visitas estranhas em 
cômodos que não colocam nossa intimidade à vista, no 
caso de Marlene isso seria impossível — seu local mais 
íntimo e solitário estaria na porta de entrada. Um racio-
cínio aparentemente óbvio, mas que demandou com 
que nos colocássemos numa situação social distante da 
nossa. Ao ser questionada sobre se esse seria o motivo 
de sua reluta em nos receber, ela assentiu com um ar de 
“fi nalmente vocês entenderam”. 

Igualmente importante foi sondar durante as en-
trevistas os momentos em que a voz que Reginaldo 
escutava soava mais alta que a nossa. Ao abordarmos 
assuntos dolorosos a ele, o tom hostil e depreciativo 
de sua voz se acentuava, lhe impelindo ao suicídio e 
à mutilação. Por vezes víamos que os cortes em seus 
braços aumentavam nos dias seguintes às entrevistas. 
E mesmo sendo advertido de que o documentário es-
tava a serviço de sua história e não o contrário, Regi-
naldo não escolheu omitir o que mais lhe doía, sempre 
mostrando sua consciência sobre o quão benéfi co seu 
relato poderia ser para os outros que lhe assistiriam. 
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Tivemos cerca de quatro meses de fi lmagem, 
tempo sufi ciente para assistirmos de perto os altos e 
baixos radicais de vidas que estão imersas em vulne-
rabilidades — sociais, econômicas, de saúde. A agen-
da de fi lmagem precisava ser fl exível com o estado 
emocional das personagens, o que nos obrigava es-
tar em constante comunicação com seus familiares e 
profi ssionais de saúde. Ainda sobre as mutilações de 
Reginaldo, alguns profi ssionais do CAPS nos pediram 
para que não realizássemos entrevistas nas sextas-fei-
ras, para que o mesmo não fi casse desassistido pela 
atenção médica durante todo o fi nal de semana. Re-
cebíamos de todas as direções conselhos de como 
deveríamos lidar com as vozes de Reginaldo, assim 
como ele na cena em que se mostra uma reunião de 
sua família — um pequeno retrato do fogo cruzado 
em que se encontram pessoas em sofrimento psíquico 
em seus círculos familiares. 

Já com Isabel, seguimos uma história que des-
de o início se apresentou enigmática. A jovem perso-
nagem foi uma das primeiras a demonstrar interesse 
por participar das fi lmagens, se encantando por estar 
cercada de equipamentos desconhecidos que, even-
tualmente, gostava de manusear. Mas o mistério de 
Isabel não residia em nada disso (o que na verdade 
era mais do que esperado de uma jovem de sua ida-
de), e sim sobre as poucas informações que dava so-
bre sua vida pessoal, além do teor religioso que con-
feria às suas vozes, chamando uma de divina e a outra 
de demoníaca. Foi preciso conhecer aos poucos seus 
familiares e próximos para juntarmos diversas peças de 
seu quebra-cabeça. Impossível esquecer a sensação 
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de surpresa que tivemos ao saber de sua mãe que, na 
verdade, Isabel se tratava de uma fi lha adotiva. Até aí 
nada demais, se a isso não se somasse a informação 
de que sua avó adotiva também tinha o histórico de 
ouvir vozes há anos. O fato de frequentemente redu-
zirem os transtornos mentais apenas a causas heredi-
tárias — o que totalmente não se pode negar — fez 
com que sentíssemos uma quebra de expectativa que 
desde então queríamos provocar no espectador.

Quem sabe, tão presente quanto os dramas 
da história de Isabel, sejam também os de sua mãe 
Josiane, que experimenta os dilemas de como ser a 
melhor mãe possível. Quem saberia de antemão? Cla-
ramente seu fardo tornava-se mais pesado na medida 
em que toda a família tinha contato com vulnerabi-
lidades, como a ausência do pai em tratamento por 
dependência química e a falta de recursos fi nancei-
ros. E claro, a situação indiscernível de Isabel, com a 
qual não se sabe se a solução seria pela via religiosa, 
educacional ou medicamentosa — sendo esta última 
tomada pela mãe como uma solução urgente aos pro-
blemas da família. A medicalização da Saúde Mental 
é um tema que mostra suas facetas mais penosas, no 
caso de Isabel, ao assistirmos uma adolescente ter sua 
vivacidade soterrada pela letargia. Entretanto, no de-
correr dos meses, o que se deu foi uma diminuição 
gradativa de seus remédios, enquanto sua mãe a eles 
cada vez mais recorria para tratar seus próprios sinais 
de depressão. Foram inúmeras as vezes que Josiane 
desabafava sobre sua dependência dos remédios e o 
receio do que seria de seu humor se parasse de tomá
-los. Um retrato da vida de muitos numa sociedade 
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cada vez mais pronta a medicalizar tudo que seja dis-
funcional à produtividade de uma vida dita “normal”.

Por último, não poderia deixar de mencionar a ca-
tarse angustiante de Marlene na cena em que assistimos 
a uma sessão do Grupo de Ouvidores. Em um encontro 
no qual vemos os integrantes do grupo pouco dispostos 
a ceder sobre suas certezas, Marlene se viu sufocada e 
à mercê de suas vozes agressivas. Preferiu se retirar do 
grupo, atitude incentivada por mim quando sentei ao 
seu lado e escutei seus cochichos: “você está ouvindo as 
vozes também?”. Era preciso, naquele momento, deixar 
com que nossa relação fosse para fora do plano. Dizem 
alguns fotógrafos que o tesouro de um enquadramen-
to muitas vezes está fora dele, no que ele nos provoca 
imaginar que está excluído. Analogamente, quando fa-
zemos Documentário, parte essencial da relação com as 
personagens também precisa se dar fora do quadro para 
que, em outro patamar, novamente seja enquadrada. Fe-
lizmente, mesmo após a maior recaída que Marlene teve 
desde que nos conheceu, ela sustentou o desejo de en-
trar novamente em cena, e desta vez com um elegante 
vestido azul que marca uma nova tentativa de viver. 

***

O que acredito ter oferecido aos leitores através 
deste texto são fragmentos de memórias que marca-
ram profundamente meu trajeto pessoal e profi ssional. 
Momentos que me fi zeram refl etir sobre a extensão 
das transformações que um documentário pode rea-
lizar fazendo com que, parafraseando o antropólogo 
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Roberto DaMatta (1978), o exótico torne-se familiar e 
o familiar, exótico.

Em tempos de Direitos Humanos ameaçados por 
polarizações políticas e populares, fazer Documentário 
é ter em mãos uma poderosa forma de levar ao grande 
público questões complexas de maneira sensível. Me 
lembro que uma das sensações mais incríveis que tive 
em minha vida foi iniciar um processo psicoterapêutico 
pela primeira vez, como paciente. A situação de se ter 
um humano genuinamente disponível a lhe ouvir sem 
julgamentos e numa relação de cooperação era pode-
rosa e em si mesma terapêutica. Naquela época, me 
lembro de ter percebido nitidamente o quão difícil é 
colocar de lado hostilidades e preconceitos quando se 
vê a vida dos outros a distância. Foi por essa sensação 
única de poder enxergar as contradições e os dilemas 
de alguém, aspectos tão soterrados pela autoimagem 
que todos vendem de si mesmos nos dias atuais, que 
escolhi pela formação de Psicologia. 

Posteriormente, os caminhos da vida me leva-
ram a descobrir uma segunda paixão, que seria o tra-
balho com audiovisual. E hoje, refl etindo sobre esse 
caminho, reconheço que o que essencialmente me 
encanta em trabalhar como documentarista é o fato 
de, pela via de outros instrumentos, poder acessar a 
intimidade da história de alguém (ou de algo) e di-
fundi-la de maneira sensível a centenas de pessoas — 
o que não é possível com o trabalho em consultório, 
onde o sigilo é lei. Porém, é sempre importante lem-
brar que, apesar da contribuição artística e/ou social 
que um Documentário venha a trazer, grande parte 
de seu patrimônio é invisível e reside na relação e nos 
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dilemas éticos que se dão com seus personagens, es-
tando toda a dimensão desse processo muitas vezes 
fora do alcance dos espectadores. Mas marcado, defi -
nitivamente, naqueles que o vivenciaram. 
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Diante do Linchamento do Outro

Por Vladimir Seixas

O que vem à tona quando se ouve o grito “pega 
ladrão!”?

Os gatilhos acionados a partir desse gesto e o 
imperativo do tempo verbal convidam para a ação. O 
grito de acusação na rua tem a capacidade de desesta-
bilizar, de tirar as pessoas do trajeto, forjando um novo 
caminho, talvez inesperado. As forças que atuam para a 
formação das turbas capazes de linchar pessoas no Bra-
sil podem ser complexas, mas esse milésimo de segun-
do, capaz de nos arrancar da presença subjetiva e nos 
colocar no chamado comportamento de massa merece 
atenção especial. Esse é o ponto de partida para a cria-
ção do argumento do documentário A Primeira Pedra: 
realizar um fi lme capaz de mostrar a dureza das conse-
quências de um linchamento e investigar as motivações 
das pessoas que participam desse tipo de ação. 

O fundamental, inicialmente, era problematizar 
a predisposição para o ato de linchar, materializado na 
formação das turbas; estas, advindas da acusação inicial 
citada, com o grito, ou mais recentemente com a acusa-
ção em postagens nas redes sociais virtuais, cujas conse-
quências muitas vezes são concretas e sangrentas. 

Com esse argumento em mãos, juntamente 
com meu companheiro de cinema e sócio Luis Car-
los de Alencar, fui a campo realizar algumas fi lmagens 
para a criação de um teaser e entender o caminho 
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do documentário. A partir daí, muitos problemas se 
colocaram: como fi lmar e montar um tema tão vio-
lento? O que mostrar e o que suprimir na imagem e 
no áudio? Qual seria seu público-alvo? Onde exibir? 
Quem seria/aceitaria ser coprodutor de um fi lme so-
bre linchamentos? 

Na primeira entrevista, com o fotógrafo Custo-
dio Coimbra, me convenci de que não mostraria uma 
imagem sequer de pessoas sendo linchadas. Custodio 
fez a cobertura de um linchamento em Vigário Geral 
em 1993 e registrou fotografi as chocantes. Conversa-
mos muito sobre a função dessas imagens e ele as 
comparou com as fotografi as de casos de suicídio, que 
não são divulgadas na imprensa para evitar o efeito de 
imitação. Decretei a assepsia do fi lme convicto de que 
essa era uma resposta a não estimular linchamentos. E 
que o fi lme não deveria se prestar ao consumo sádico 
desse tipo de imagens. O teaser mostrou somente o 
gesto dos agressores, cortando todas as vítimas das 
imagens.

Selecionado para defesa oral do 8º concurso 
Doc Futura dentre 150 inscritos, outros problemas se 
colocaram na arguição realizada pelo Canal Futura. 
Mas ali apareceram também indícios do alinhamento 
com a proposta do projeto: como não transformar o 
documentário em uma reportagem jornalística? Como 
dar a dimensão de brutalidade sem mostrar vítimas 
sendo linchadas? Com a escolha de A Primeira Pedra 
como vencedor, os questionamentos foram sendo tra-
balhados conjuntamente e evidenciaram uma sintonia 
entre as equipes do Canal e da Produtora. Enfi m, en-
contramos o caminho do fi lme, do roteiro ao público.
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As fi lmagens, a convivência com sobreviventes, 
familiares de vítimas e conversa com estudiosos foram 
erguendo o fi lme. O chamado “cidadão de bem” apa-
receu como personagem chave do primeiro capítulo. 
Encontramos em alguns casos, por meio de relatos e 
reportagens, pessoas capazes de linchar em nome de 
uma concepção de bem essencialmente conservado-
ra, fundamentada no discurso da falência das institui-
ções públicas brasileiras. 

Essa forma conservadora de querer agir e eli-
minar o outro não se resume à crueldade de algumas 
pessoas assumidamente dispostas à aniquilação de 
quem lhe represente ameaça; há uma dimensão do 
fascismo que pode atravessar todos nós. Não se tra-
ta exatamente do fascismo historicamente remetido 
a Hitler ou Mussolini e que mobilizou multidões, mas 
o fascismo que nos penetra cotidianamente, que na-
turaliza o ouvido quando algum transeunte pragueja 
“tem de matar mesmo!”, que naturaliza as críticas cor-
rentes em relação aos diretos humanos. Em suma, o 
fascismo que evidencia que o inimigo está dentro de 
nós, mesmo que não cheguemos ao ato de linchar, 
mas que acorda e nos sacode no “pega ladrão!” e que 
deveria de alguma maneira ser trabalhado no fi lme.

A popularidade do clichê “bandido bom é ban-
dido morto” segue como avanço dessa triste nota do 
real. Mostrou-se necessário encarar frontalmente essa 
sentença por meio da abordagem de um caso de lin-
chamento com evidências de ato ilícito: a dor de uma 
mãe se apresenta para interromper ou desconstruir o 
clichê no segundo capítulo. Dona Maria Pires, mãe de 
Cleidenilson, assassinado em São Luís, no Maranhão, 
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após ter supostamente participado da tentativa de as-
salto, inicia a discussão racial nos linchamentos no fi lme. 
Seu fi lho negro foi linchado até a morte, enquanto o 
outro rapaz, branco, que também havia supostamente 
participado do assalto, imobilizado ao lado de seu fi lho, 
saiu vivo do linchamento. No Brasil, há casos de lincha-
mentos com vítimas brancas e negras. Contudo, com os 
negros, “o índice de crueldade” é maior, segundo pes-
quisadores. A contextualização histórica para investigar 
as razões desse índice racial de crueldade deu uma con-
tundência na narrativa. 

Ao conversar com os entrevistados, percebi 
também as difi culdades de se examinar o tema, pela 
carência de fontes e a quase total limitação aos veí-
culos de imprensa, que muitas vezes noticiam o lin-
chamento como mais um crime violento. O trabalho 
de referência do sociólogo brasileiro José de Souza 
Martins, Linchamentos — a justiça popular no Brasil, 
foi o maior destaque encontrado de sistematizações 
e hipóteses. Neste livro, o pensador investigou o fe-
nômeno a partir da catalogação de mais de dois mil 
casos, apontando substratos encontrados na barbá-
rie dos linchamentos. Assim surge a investigação do 
substrato ritualístico que emerge nos linchamentos 
como manifestação de uma cultura funerária brasileira 
no tratamento dado ao corpo linchado. Tema traba-
lhado no terceiro capítulo do documentário. 

Na narrativa identifi camos motivações simples 
presentes nos linchamentos, como ódio, vingança, co-
vardia, medo e um ímpeto reparador da sociedade por 
uma visão torpe de justiça, até camadas mais comple-
xas como a tradição funerária que se desenvolveu na 
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sociedade brasileira através da religiosidade, ou mes-
mo alguns maquinismos da psique acionados durante 
a prática da barbárie. Sem descaracterizar as diferenças 
entre agressores e vítimas, foram trabalhados os micro-
fascismos cotidianos que atravessam todos nós. Entre-
tanto, como contraste, merece ser realçada também 
a indisposição para a prática intolerante, pois muitos 
casos registram pessoas que não aderem. No fi lme foi 
retratado tanto o comportamento de massa quanto as 
diferenças das coletividades que afi rmam a vida: vemos 
pessoas que se agrupam e impedem linchamentos.

Em relação ao que as imagens de linchamento 
operam, o desejo inicial de assepsia se diluiu por meio 
de possibilidades de novos sentidos nas imagens bru-
tais. Ultrapassamos o consumo sádico e estimulante 
dessas imagens. Recordo os montadores de fi lme, 
Victor Molin e Tato Siansi, que precisaram parar algu-
mas vezes pelas náuseas sentidas ao assistirem os ar-
quivos da barbárie. Difi cilmente o espectador encon-
trará leveza na experiência do fi lme, mas nós três, que 
enfrentamos a montagem, testemunhamos como, na 
balança, o peso entre o que está no fi lme e o que su-
primimos está desigual. Talvez seja considerado suave 
em frente aos vídeos que encontramos na internet, 
mas acredito que seja pesado para a percepção não 
embrutecida ou acostumada a ver esse tipo de ima-
gem. Seguimos na montagem o tom de impacto para 
forçar o pensamento: optamos pela frontalidade do 
linchamento, sobretudo no último capítulo, que pro-
blematiza o registro desse tipo de imagem e sua fun-
ção. O impacto da primeira entrevista com o fotógrafo 
Custodio Coimbra enfi m foi assimilado.
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E, fi nalmente, há no documentário o testemunho 
de muita dor e traumas nas fi lmagens com familiares e 
sobreviventes. Adoecidos pelo que restou na memória. 
No entanto, encontrou-se nos depoimentos uma sere-
nidade que não clama por vingança. Há uma disponi-
bilidade das personagens em dar um novo sentido ao 
horror vivido, há com eles uma espécie de vontade co-
letiva própria do ser humano: uma outra concepção de 
justiça popular, na qual a revanche não aparece como 
caminho para a justiça, mas, ao contrário, que demons-
tra um senso de justiça denso e desafi ador. Há em A 
Primeira Pedra um desejo de alcançar, conjuntamente, 
o enfoque sensibilizador e refl exivo em relação ao pro-
blema, em um país que registra um caso de linchamen-
to por dia.
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Geração Futura Universidades 
Parceiras: um encontro 

de trajetórias, destinos e 
transformações

Por Tcharly Magalhães Briglia

Imagine reunir pessoas de diferentes lugares do 
Brasil, com costumes, hábitos e ideias diferentes e, an-
tagonicamente, semelhantes. Elas vão conviver duran-
te um período de tempo previamente estipulado e, ao 
longo desse processo, trabalharão em torno de objeti-
vos em comum. A premissa se assemelha à de um rea-
lity-show de confi namento, do tipo que hoje já é lugar 
comum na televisão mundial, mas no caso em questão, 
vai um pouco além. Embora também seja composto de 
realidade (e de show, por que não?), a experiência aqui 
relatada é só a ponta de um projeto cujos tentáculos 
vão além da sede do Futura. Trata-se da ofi cina Ge-
ração Futura Universidades Parceiras (GFUP), realizada 
desde 2006. Anualmente, os estudantes de Comunica-
ção Social das universidades parceiras se reúnem, na 
sede do Canal, durante duas semanas, para workshops 
de roteiro, direção, fotografi a, edição, trilha sonora, 
produção... Há lugar para tudo no GFUP. 

Diversos profi ssionais com currículos de exce-
lência na área são os facilitadores de cada encontro, 
recheados de uma troca tão rica de aprendizado que, 
quase sempre, é metaforizada pelos participantes 
como “a melhor experiência da vida”. Longe de ser 
uma frase de efeito para preencher a legenda de uma 
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foto postada na rede social, o resumo do convívio e 
do conhecimento construído no período da ofi cina 
se encaixa perfeitamente em clichês verbais que, na 
prática, se traduzem em domínios da mais completa 
idiossincrasia: “família para vida”, “amigos para sem-
pre”, “melhor momento”, “melhores pessoas”. Seja 
qual for o léxico empregado, a riqueza vocabular e 
humana de um projeto como o Geração só pode ser 
dimensionada quando vivida em profundidade. Mes-
mo a equipe que o realiza se impressiona, todo ano, 
com os relatos emotivos e maduros dos estudantes 
contemplados com uma vaga na ofi cina.

Antes de 2006, o Geração Futura era direcionado 
para estudantes de Ensino Médio, em uma proposta 
de proporções semelhantes, mas vivenciada de forma 
distinta, dada a faixa etária e o momento escolar dos 
participantes. Quando passou a ser destinada aos uni-
versitários, a ofi cina encontrou uma nova maneira de 
expandir a rede de relacionamentos construída com as 
universidades. No Brasil, dezenas de instituições de En-
sino Superior são parceiras de conteúdo e/ou de trans-
missão do Futura. Assim, além de estreitar laços, o pro-
jeto começou a ser uma alternativa altamente recom-
pensadora para conhecer os estudantes e entender 
as realidades vividas em diferentes pontos do Brasil. 
Diante desse cenário, nesses quase 15 anos de intensas 
atividades, o Geração foi ganhando um formato cada 
vez mais sedimentado em bases sólidas. O Canal sem-
pre pensou em oferecer ao jovem visitante uma opor-
tunidade de estabelecer conexões teóricas e práticas 
com o mercado de trabalho, a partir de um conjunto de 
ações. Para isso, as áreas de Conteúdo e Mobilização 
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(que intercambiaram a responsabilidade pelo projeto, 
desde 2013 realocado para o Conteúdo) buscaram 
construir uma ofi cina eclética: além da diversidade de 
discursos, era preciso oportunizar experiências ímpares, 
desafi adoras, inovadoras. E é isso que tem acontecido 
desde então. Impossível não mencionar aqui o traba-
lho desenvolvido por Tatiana Azevedo, Bia Thompson, 
Márcio Motokane, Débora Garcia, Acácio Jacinto, Ana 
Melo e André Libonati, o atual coordenador do projeto, 
ofi cialmente desde 2014. A Rede Globo, parceira do 
Futura, também contribui regularmente, seja com a tão 
aguardada visita aos Estúdios Globo (ex-Projac), seja 
com a palestra de boas-vindas de um funcionário da 
casa. Zeca Camargo e Fernanda Gentil são alguns dos 
nomes que já contribuíram de modo efetivo e afetivo 
com o GFUP. 

Basicamente, o Geração tem se desenvolvido 
de forma a ampliar o entendimento dos estudantes 
sobre a profi ssão. Como projeto social de Educação, 
o Futura prioriza a produção de conteúdos educati-
vos, criativos, interessantes para a grade e, de forma 
primordial, adequados aos anseios do seu público-al-
vo direto, hoje representado por professores. Desse 
modo, a ofi cina começa a selecionar os estudantes no 
segundo semestre de cada ano. Uma vez que o edi-
tal é publicado, os aspirantes às vagas enviam a ins-
crição, composta por questionário individual, análise 
de um programa, e, desde 2016, de um vídeo feito 
pelo próprio candidato. Já na seleção é possível obter 
uma primeira impressão dos universitários: a escrita 
e o vídeo produzido são elementos discursivos que 
auxiliam na escolha. Após a decisão, os selecionados 
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começam os primeiros contatos. A partir de 2016, 
a temática principal a ser trabalhada na ofi cina passou 
a ser experimentos científi cos, mas ao longo dos anos, 
outros temas já compuseram o mosaico do GFUP. Em 
2012, por exemplo, os quinze anos do Canal foram 
mote para a produção dos vídeos. Vídeos! É preciso 
explicar um pouco melhor o que os estudantes fazem 
em contrapartida pela experiência ofertada. 

Nos meses anteriores à ofi cina, os selecionados 
escolhem, em sua universidade, um projeto científi co 
que possa ser objeto para a produção de um interpro-
grama. Os workshops vivenciados no GFUP servem, 
assim, como preparação para o conteúdo que será 
realizado pelos participantes. No fi nal de semana em 
que está no Rio de Janeiro, o grupo também produz 
outras peças que são exibidas na grade do Futura. Es-
sas são editadas ainda na ofi cina; os interprogramas 
passam por um processo posterior, tendo em vista a 
necessidade de aprovação dos roteiros. As produções 
são gravadas na cidade de origem dos universitários, 
e, após a conclusão da pós-produção, entram no ca-
lendário de exibições. A equipe de conteúdo perma-
nece em contato com o estudante, auxiliando no ama-
durecimento e execução de cada ideia. 

A fi m de fomentar práticas de qualidade, o Futura 
investe alto e conta com profi ssionais para a mediação 
dos workshops, a começar pela equipe interna, respon-
sável pelas formações sobre roteiro, produção, mídias 
digitais, videografi smo, mobilização, entre outros. Com 
os colaboradores externos e eventuais produtores de 
conteúdo para o Canal, fi ca a responsabilidade pelo 
trabalho com direção, fotografi a, trilha sonora, edição 
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e demais temas que podem variar, conforme as neces-
sidades do grupo e das conexões com a contempora-
neidade. Luís Nachbin, Batman Zavareze e Fernando 
Moura são alguns dos parceiros essenciais. A riqueza 
proporcionada pela formação evidencia a confi ança do 
Futura no grupo de estudantes, o que também aumen-
ta o compromisso com a realização de conteúdos de 
excelência. 

Estar no Rio de Janeiro, essa cidade que invade 
os sonhos de muita gente ao redor do mundo, em ple-
no verão, é, como lembra André Libonati, no Anuário 
de Programação 2014 do Canal Futura, um momento 
tentador para a juventude, em plena efervescência do 
fazer acadêmico e na idade de “experimentar tudo”. 
Equacionar os desejos individuais e proporcionar um 
pacto coletivo de colaboração poderia ser algo difícil. 
O que impressiona, no entanto, é a sinergia constru-
ída pelas turmas. Elas amadurecem rápido. E mesmo 
que também aproveitem, obviamente, as dores e as 
delícias da Cidade Maravilhosa (com passeios e “ro-
lês” memoráveis), conseguem estabelecer um elo 
que, aos olhos de quem não vive a singularidade da 
experiência, pode soar hiperbólico. Mas, entre os mis-
térios que a vã fi losofi a humana não é capaz de esqua-
drinhar, há muito mais que curtição e formação. Há um 
laço irredutível que, da melhor forma possível, traduz 
o conceito de produção em rede do Futura. 

Os estudantes passam as duas semanas juntos, 
24 horas por dia, de modo intenso. Rapidamente, se 
tornam cúmplices, parceiros, confi dentes, amigos, pa-
rentes. Voltar para casa depois de tudo que foi vivido 
é um desafi o regado por medos, sonhos e lágrimas. 
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Sabe aquelas cenas de reality-show protagonizadas 
por participantes aos prantos, relatando a saudade e 
o afeto que marcam o convívio de alguns dias entre 
desconhecidos? É real. O último dia de ofi cina repre-
senta uma cisão dolorosa, afi nal, difi cilmente os mais 
de 30 contemplados conseguirão se reunir novamente, 
ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não vamos desa-
fi ar o destino, mas é fácil perceber que as distâncias 
geográfi cas e os projetos pessoais separam de forma 
mais incisiva do que a proximidade que a tecnologia 
busca sustentar. Em suas cidades, os estudantes criam 
novos conteúdos, expandem horizontes e propagam 
o conhecimento construído. Sim, há uma forma plena 
e bem-sucedida de continuidade simbólica do GFUP: 
os participantes tornam-se multiplicadores, agentes 
de transformação pontual em todo o país. Ao maximi-
zarem a “experiência Futura de produção”, os jovens 
passam a contribuir para a construção de uma comu-
nicação realmente mais social, justa, igualitária. Não há 
como sair da ofi cina ileso de uma mudança brusca, de 
ordem comportamental, conceitual, cultural e humana. 

Tal rede ricamente fi rmada proporciona ao Futu-
ra um grupo de colaboradores que, anualmente, esta-
belece vínculos profícuos com a programação, produ-
zindo conteúdos para séries de interprogramas, reali-
zando ações de mobilização e produção em ofi cinas 
e projetos, como o Janelas de Inovação e o Geração 
Futura Educadores. A conexão entre os GFs — neolo-
gismo usado pelos próprios participantes para nome-
á-los enquanto partícipes do processo — também se 
calca em raízes fortes. É comum ver produções conjun-
tas dos “novos amigos”, expandindo e aprimorando 



GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS: 
UM ENCONTRO DE TRAJETÓRIAS, DESTINOS E TRANSFORMAÇÕES

179

os seus conhecimentos. É fácil localizar também, em 
inúmeros veículos de comunicação do Brasil e do 
mundo, o nome de profi ssionais que vivenciaram o 
GFUP. É, eles crescem, ocupam vagas em emissoras, 
jornais, rádios, sites, livros, cinemas, telas várias. E 
enchem de orgulho os seus “professores”, categoria 
aqui ampliada ao máximo de signifi cado que o ofício 
pode alcançar. 

Desde 2013, o bairro de Laranjeiras tem abrigado 
os estudantes. A hospedagem, a alimentação, enfi m, 
toda a infraestrutura é tão bem elaborada que é sem-
pre habitual ouvir o relato dos participantes sobre esta-
rem se sentindo em “casa”. Seu Jacques, Tia Lú, Libo-
nati, Moto.... A intimidade criada com os profi ssionais 
que se responsabilizam pela ofi cina vai sendo moldada 
de forma impressionante. Assim, os 15 dias se tornam 
a experiência limítrofe entre o que os estudantes foram 
e o que, a partir de então, eles desejam ser. Entre os 
sonhos confusos pelas gírias de diversos vocabulários, 
estranho seria mesmo se eles não se apaixonassem 
pela vida, pela comunicação e pelo ser humano. Ao se 
verem dentro do Canal e dentro de uma experiência 
tão transformadora, os GFs se reconhecem como me-
recedores de uma oportunidade singular que, infeliz-
mente, não pode ser vivida por todos os estudantes 
de Comunicação do país. Daí, mais que um amor tri-
vial e promocional, estabelece-se, mesmo, um elo afe-
tivo que desafi a as regras e o formalismo do mundo 
corporativo, acadêmico, burocrático. Os sentimentos 
ocupam a instância máxima de extravasamento que es-
tão no domínio do humano e auxiliam a formação da 
identidade pessoal e profi ssional. Assim, os destinos e 
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histórias traçados nesse trajeto ganham ares quase que 
teledramatúrgicos, mas para a satisfação de todos os 
envolvidos, nem um pouco fi ccionais, haja vista que a 
experiência de transformação almejada pelo bom co-
municador só se fortalece com o arsenal ofertado pelo 
GFUP. 

Se já não bastasse o nome estampado na tela, 
com o interprograma, e no livro, com o anuário, a partir 
da década de 2010 as redes sociais passaram a tornar 
o Geração ainda mais múltiplo em suas possibilida-
des comunicativas. Seja pelo Orkut ou pelo Facebook, 
seja pelos grupos do WhatsApp ou pelos stories do 
Instagram: a rede familiar construída no projeto co-
meça um pouco antes da ofi cina. Não dá mais para só 
saber quem é o colega/amigo, no primeiro dia, afi nal, 
stalkear já é um verbo cuja prática é exponencial. Im-
pressionante mesmo é a velocidade da comunicação, 
que faz com que, a cada ano, a vivência se amplie. Em 
2017, a comunicóloga Sara Pavani criou a websérie do 
Geração, conteúdo diário que resume a experiência 
na ofi cina. As janelas de exibição se expandem em um 
movimento que, de tão improvável, chega a assustar. 
Making-of, série, vídeos produzidos pelos próprios es-
tudantes: as formas de registro do GFUP são várias. 
E, pelo jeito, só tendem a se ampliar. Além de Sara, 
outros estudantes também tiveram a oportunidade de 
retornar ao Canal para auxiliar André Libonati na pro-
dução da ofi cina. Mais uma prova da confi ança que 
o Futura tem nos participantes do projeto. Há uma 
preocupação com o lugar de fala e com a representa-
tividade, o que potencializa vivências várias, por meio 
de diversos universitários. A pluralidade de sotaques, 
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etnias e ideologias também é uma marca da ofi cina. 
Ainda com a analogia ao reality, o mais gratifi cante é 
saber que ele não acaba no último dia. Mesmo que a 
saudade perdure, as conexões estabelecidas se pro-
longam, comprovando a força exercida pelo projeto. 

Em tempos de convergência midiática, de con-
teúdos disponibilizados em multiplataformas, chega 
a ser difícil acompanhar a velocidade de tudo. Os 
“corações selvagens” dos GFs sabem, todavia, que o 
mundo inteiro pode estar realmente “naquela estrada 
ali na frente”, mesmo com toda “pressa de viver”. Ao 
retornarem para suas localidades, transformados, eles 
aprimoram o trabalho das suas instituições, se jogam 
no mercado de trabalho com mais confi ança e afi nco 
e ainda humanizam as relações, não só no conteúdo, 
mas na forma de lidar com as narrativas. Afi nal, é a for-
ça do chamado storytelling que guia a comunicação 
contemporânea, independentemente do gênero em 
foco. Formam-se, assim, produtores ávidos e ansiosos 
pela “simples alegria de ser”. Seja em qual tela for, a 
conectividade ultrapassa a grade de programação e 
comprova que um canal de TV precisa ir além dos seus 
muros para promover mudanças efetivas. Nesse inter-
câmbio multifacetado, ganham ambos: o Futura, ao 
contribuir para a formação de jovens profi ssionais, e 
os universitários, ao atualizarem suas defi nições de co-
municação, afeto e transformação, sentindo-se mais 
livres para acreditarem em suas histórias e talentos. 
Voam, assim, envoltos no sonho da liberdade, “essa 
palavra que o sonho humano alimenta, não há nin-
guém que explique, e não há ninguém que não en-
tenda”. 
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Uma Epopeia Mitológica

Por Giselle Mantovani

“Que mal terei feito eu aos deuses pra estar so-
frendo assim”? Essa pergunta eu me fi z repetidas ve-
zes há cerca de quatro anos. Tudo parecia dar errado, 
por mais que eu tentasse acertar. 

Só podia ser castigo dos deuses. 

Ou pelo menos era essa a ideia que me parecia 
mais plausível no momento. Não duvido que tivesse 
sido infl uenciada por uma leitura que havia feito re-
centemente — Medeia Vozes, romance da premiada 
autora alemã Christa Wolf, publicado em 1996 e en-
cenado no teatro com grande sucesso desde então.

Juli Wexel, à época mestranda em Letras, Cultu-
ra e Regionalidade na Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), Rio Grande do Sul, havia me convidado para 
fazer parte de sua banca de mestrado, e a leitura pré-
via do romance de Wolf, tema da dissertação, era in-
dispensável. Nele, a autora propõe uma espécie de 
redenção da mitológica personagem que por séculos 
tem sido associada a infanticídio e fratricídio. A mulher 
assassina e vingativa, que mata os fi lhos e a nova espo-
sa do marido que a abandonou, é mostrada por Wolf 
mais como uma vítima das lutas pelo poder, enredada 
em uma trama com a qual não tinha forças para lidar e 
cujo desfecho foge totalmente a seu controle. 

Pouco tempo depois de ler o romance, assisti à 
adaptação cinematográfi ca do primeiro livro da série 
Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, em 
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que a consagrada vilã Medusa aterroriza a todos até 
ser fi nalmente vencida pela astúcia de Percy. Outra 
vilã! E se ela também fosse vítima de algum enredo 
cruel dos impiedosos habitantes do Olimpo? E se, 
como eu, ela também sofresse as consequências do 
destino traçado pelas Parcas? Não me restavam mais 
dúvidas: eu precisava voltar a estudar a mitologia gre-
ga para tentar me entender e resgatar seja qual fosse 
a dívida contraída com os deuses.

Depois de uma tarde na biblioteca da UCS, trou-
xe para casa uma pilha de livros sobre mitologia e es-
palhei-os sobre a minha mesa de trabalho, mapeando 
os conteúdos que gostaria de aprofundar. Logo per-
cebi, no entanto, que precisava começar pelo início, 
entender a cosmogonia do ponto de vista dessa mi-
tologia. À medida que prosseguia, deparava-me com 
expressões muito comuns na minha fala diária, surpre-
sa com o emprego que fazia sem me dar conta da ori-
gem delas: um problema difícil de resolver chamava 
de um “bicho de sete cabeças”; sobre aquele empre-
sário bem-sucedido comentava que tinha o “toque de 
Midas”; alguém que servia como inspiração chamava 
de “musa”, entre outras tantas...

Enquanto isso, Juli Wexel concluiu seu mes-
trado, mudou-se para o Rio de Janeiro e começou a 
atuar como jornalista e apresentadora no Canal Fu-
tura. Convidou-me para fazer parte do Conselho de 
Educadores, uma rede virtual criada no Facebook que 
proporciona um espaço de troca entre profi ssionais de 
Educação de todo o Brasil. E, nesse espaço de dis-
cussão, foi lançada um dia uma pergunta para o gru-
po: alguém teria alguma ideia para a produção de um 
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programa que pudesse interessar ao público telespec-
tador do Futura? Imersa no conteúdo como eu estava, 
joguei a ideia de se investigar se as pessoas tinham 
ideia do que estava por trás de palavras, expressões, 
frases e até ditados que usados no cotidiano fazem 
referência a mitos gregos. Eu já até imaginava como 
poderia ser o programa: sair às ruas entrevistando 
uns e outros, fazendo perguntas como “Você conhe-
ce alguém narcisista?”, só para verifi car se sabiam a 
história de Narciso. Os entrevistados poderiam até 
dar respostas mais ou menos corretas, mas depois ha-
veria um entendido no assunto, algo assim como o 
Professor Tibúrcio do Castelo Rá-Tim-Bum, que daria 
a explicação defi nitiva sobre a origem mitológica do 
termo ou expressão (já que “Porque sim não é res-
posta”). Foi uma sugestão despretensiosa, mas que 
aparentemente agradou aos deuses... 

...Porque no meio das férias de verão de 2016, 
nada mais, nada menos que Débora Garcia, Gerente 
de Conteúdo do Canal Futura, me contatou para sa-
ber se eu teria interesse em levar adiante a ideia do 
programa. Nem o néctar dos deuses me teria deixa-
do mais inebriada naquele momento! Eu não tinha a 
menor noção de como funcionaria. Que papel eu ia 
ter? “De consultora”. O que signifi cava isso? Propor 
os temas e/ou expressões que seriam tópico do pro-
grama, fazer a pesquisa, enviar o conteúdo. Aceitei 
sem pestanejar. 

Enquanto eu executava a primeira tarefa, que 
era a de selecionar e sugerir as expressões que seriam 
mais interessantes, o Futura estruturou uma equipe 
para concretizar a proposta. A ideia cresceu e, em vez 
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de um programa, pensaram na produção de dez inter-
programas. “Interprograma” é o nome que recebe um 
audiovisual muito curto, de aproximadamente dois 
minutos, que é veiculado nos intervalos da programa-
ção regular do Futura. Fui colocada em contato com 
Ana Chaves de Melo, que seria a roteirista e faria a in-
terlocução da equipe comigo. E a proposta surpreen-
deu pela criatividade e novidade. Muito diferente da 
minha concepção original, a equipe pensou em ima-
ginar uma sequência curta contando a história por trás 
da expressão, utilizando ilustração e animação e uma 
linguagem bem jovem, para poder ser utilizado por 
professores como material de apoio e cativar também 
o público em idade escolar, já que o Futura é um canal 
educativo. Cada roteiro incluiria um destaque para a 
expressão focalizada e terminaria com imagens que 
remetessem a situações do mundo atual em que o 
conceito poderia se aplicar. A mim cabia dirimir as dú-
vidas da equipe sobre o conteúdo, ampliar a pesquisa 
em novas fontes, se fosse necessário, ler e aprovar os 
roteiros (ou sugerir acréscimos e alterações, se neces-
sário). O visionamento dos vídeos também fazia parte 
das minhas atribuições, e assisti ao primeiro como se 
acompanhando o nascimento de um fi lho.

E assim nasceram os dez episódios da série de 
animação que se chamou Mitopédia, que estreou no 
Futura em 5 de outubro do mesmo ano e já teve mi-
lhares de visualizações: Esforço titânico, Caixa de 
Pandora, Toque de Midas, Pomo da discórdia, Pre-
sente de grego, Calcanhar de Aquiles, Complexo 
de Édipo, Belo como um deus grego, Narcisista e 
Bicho de sete cabeças. 
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Os traços fortes dos personagens e a linguagem 
descontraída e bem-humorada são as características 
mais marcantes dos episódios, e contribuíram de for-
ma decisiva para o sucesso da série, que pode ser 
acessada no Futuraplay. 

Em janeiro de 2017, tive a oportunidade de par-
ticipar do curso de imersão Geração Futura Educa-
dores, aprendendo sobre a produção de audiovisuais 
juntamente com outros colegas professores de diver-
sas partes do Brasil, e a projeção de um dos episó-
dios do Mitopédia como exemplo do que se poderia 
criar me encheu de uma satisfação indescritível. Muito 
maior que isso, porém, foi o orgulho de me sentir par-
te de um grupo que não acredita nas limitações que 
muitas vezes são impostas aos educadores, que pre-
fere apostar na criatividade e em novas soluções para 
velhos problemas na Educação como um todo, entre 
os quais se encontra a desmotivação. 
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Futura Além do Canal de Televisão: 
o que um professor tem para 

contar

Por Ney Mello

Ofi cina Geração Futura Educadores

“Quando o modelo de vida leva a um es-
gotamento, é fundamental questionar se 
vale a pena continuar no mesmo caminho” 
(Sérgio Cortella).

Em 2014 fui convidado por um ex-aluno para par-
ticipar de uma ofi cina que ocorreria no Canal Futura. 
Tinha apenas seis anos lecionando em escolas públicas 
de dois municípios do Rio de Janeiro e em um centro 
universitário. Nessa época, dava aula para mais de 500 
alunos por semana, chegando a quase 60 tempos se-
manais. Um esforço que desgasta milhares de professo-
res em todo o Brasil, e eu era apenas mais um. Como 
diz a frase do Sérgio Cortella acima, algo precisava ser 
mudado. Foi a partir do aceite em participar da Ofi ci-
na Geração Futura Educadores que minha trajetória e 
transformação como professor começaria a mudar. E ela 
permitiria que eu ajudasse na transformação social, pes-
soal e profi ssional de muitos alunos a partir daquele ano.

A Ofi cina reuniu 20 professores do Rio de Janei-
ro, de diversos segmentos e Disciplinas para um desa-
fi o: produzir duas peças audiovisuais. Esta é uma ofi ci-
na que instiga professores a saírem de suas zonas de 
conforto e reviverem os tempos de aluno. Às vezes o 
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professor passa tantos anos dando aula que esquece 
das necessidades e difi culdades que passou quando 
era estudante. Nela são reunidos grupos heterogê-
neos com histórias e carreiras profi ssionais diferentes, 
para que tenham noções de como funciona a produ-
ção de peças educacionais em um canal de televisão. 
Recebemos noções de como produzir um interprogra-
ma educacional, aprendendo um pouco sobre roteiro, 
captação de imagem, produção, edição, direção, etc. 
Nosso grupo de professores coproduziu junto com o 
Canal Futura ideias advindas de salas de aula, que ga-
nharam vida em dois interprogramas: É Lixo ou não é 
Lixo e O que Você Carrega. A ofi cina foi uma opor-
tunidade de conhecer o processo criativo que poderia 
dar vida a textos que eu já produzia para um programa 
de rádio e usava em sala de aula. Pela primeira vez, 
fui conectado como professor à produção audiovisual 
educativa. Percebi que ela poderia melhorar o modelo 
de aulas que produzia, modernizá-lo e ressignifi cá-lo. É 
preciso que o professor de hoje entre em simbiose com 
os produtos educacionais nas diferentes mídias. De um 
lado, elas podem dar vida e movimento a conteúdos 
que estão ainda aprisionados em quadros e livros em 
sala de aula; de outro, o professor pode municiar as mí-
dias com conteúdos atualizados, conforme realidades 
regionais e suas experiências pessoais e profi ssionais.

Desde que fi z esta ofi cina, insiro a produção au-
diovisual em tudo o que posso, principalmente atuan-
do na formação e especialização de professores. Ne-
nhum professor tinha noções de como produzir uma 
peça audiovisual quando começou a Ofi cina Geração 
Futura Educadores. Se pudemos aprender, por que 
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não ensinar em nossas escolas? Procuro replicar a ofi -
cina em qualquer lugar onde dou aulas. Em 2018, tive 
uma aluna de mestrado selecionada para a ofi cina. O 
trabalho que desenvolvemos é justamente sobre pro-
dução audiovisual no ensino de Biologia, e como isto 
pode melhorar o ensino e ajudar a promover transfor-
mações sociais na escola.

Alguns meses depois da Ofi cina, ofereci um pro-
jeto derivado do programa de rádio que apresento, e 
foi bem recebido pelo Canal Futura. A ideia tinha uma 
temática arriscada e inovadora, sobre Biomimética. As 
portas foram abertas para uma duradoura parceria. Ou-
tros colegas de turmas posteriores a esta ofi cina propu-
seram seus projetos e tiveram espaço. O Canal Futura 
incentiva a participação direta dos professores do Gera-
ção Futura Educadores todos os anos, para que levem 
ideias de produções audiovisuais inovadoras. Esta é a 
melhor forma de construir uma ponte entre professor e 
canal educativo, que permite produzir conforme as ne-
cessidades que detectamos em sala de aula. Ou seja, 
o Canal Futura quer ouvir o professor, e o professor se 
sente incentivado a produzir com o canal.

Conselho de educadores do Canal Futura

“Quando você está acostumado a estar prepa-
rado para rejeitar a sabedoria convencional, isso deixa 
você aberto para aprender mais” (Mayim Bialik).

Nos 15 anos de Canal Futura, o Conexão Futu-
ra promoveu um debate sobre “professores e profes-
sauros”, comparando práticas modernas e cativantes 
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de ensino com outras engessadas e presas ao século 
passado (o dos “professauros”). Hoje, é fundamental 
que o professor esteja conectado à modernidade, à 
quebra de paradigma. Ele deve se permitir o risco, 
sair de sua zona de conforto, extrapolar o quadrado 
do convencional. Só assim, como coloca a neurocien-
tista Mayim Bialik, ele aprende mais. E qual o melhor 
lugar para absorver a modernidade em tempo real se 
não a internet?

Logo que acabou a ofi cina, fomos convidados a 
fazer parte de um grupo virtual de professores, coor-
denado pelo Canal Futura. Quando entrei em 2014, 
ele contava com pouco mais de mil professores. Em 
2018, quando o Canal Futura completa 20 anos, o 
Conselho já conta com quase dez mil professores de 
várias partes do Brasil. Nele, interagimos trocando 
experiências pedagógicas e sugerimos pautas para a 
grade de programação do Canal Futura, o que nos 
provoca sempre a pensar em inovações. Tenho partici-
pado ativamente sugerindo pautas para as entrevistas 
do Conexão Futura, Sala Debate e Debate, já tendo 
participado de algumas edições como convidado. Po-
rém, minha participação mais efetiva nestes anos tem 
sido com sugestões de práticas em sala de aula para 
colegas tanto da Biologia como de outras Disciplinas. 
Como trabalho diretamente com a transdiciplinarida-
de de conteúdos nas aulas, posto várias sugestões 
que já deram certo e tratam de práticas que envolvem 
saberes de diferentes áreas. Estou atento ao que os 
colegas de outras Disciplinas poderiam utilizar, e cos-
tumo relatar casos para que possam ser replicados e 
melhorados em escolas.
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É um ambiente virtual de troca de experiências, 
ao mesmo tempo em que nos conectamos ao Canal. 
Até encontros presenciais já realizamos, como o do 
Museu do Amanhã e Museu de Arte do Rio (ambos no 
Rio de Janeiro). Talvez o mais fantástico deste grupo 
seja estarmos conectados a práticas pedagógicas usa-
das em centenas de realidades culturais, sociais, eco-
nômicas, etc. diferentes, trocando experiências vivas 
que podem ter acontecido hoje. A perspectiva seria 
talvez estarmos conectados a 20 mil professores no 
aniversário de 25 anos do Canal Futura! Sair do con-
vencional pode ser libertador.

O que é, o que é?

“Criatividade é ver o que todo mundo vê, mas de-
pois pensar em um novo pensamento que nunca foi pen-
sado antes e expressá-lo de alguma forma” (Neil Tyson).

O Canal Futura é um veículo educacional que 
tem buscado, nestes 20 anos, inovações que possam 
ser utilizadas em sala de aula. E foi neste espírito de 
inovação que nossa parceria deu mais um passo.

Depois de passar pela Ofi cina Geração Futura 
Educadores, aumentou a atração e busca pelo domí-
nio do audiovisual como ferramenta para melhorar as 
aulas. A ofi cina instiga o professor a experimentar, a 
arriscar novas formas de ensinar conteúdos. Depois 
da Ofi cina Geração Futura Educadores, a gente per-
cebe que é possível transformar muitos conteúdos em 
materiais audiovisuais interessantes que atraem o alu-
no. A série O que é, o que é representou este desafi o, 
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e nada mais justo do que contar como ela foi feita, 
como tem sido usada em sala de aula e quais suas 
perspectivas. A proposta de revisitar esta série no Ca-
nal Futura e modernizá-la foi instigante, desafi adora e 
inovadora para mim como professor. Para escrever a 
série e coproduzi-la em parceria com o Canal Futura, 
utilizei uma máxima pedagógica: seja breve ou inte-
ressante. O desafi o foi ser ambos ao mesmo tempo.

Produzimos dez interprogramas, de 1min 30s, 
sobre animais que inspiraram tecnologias, várias são 
cotidianas. Misturamos animais popularmente conhe-
cidos (borboletas, tubarões, aranhas, gatos, baleias 
jubarte e polvos) a outros menos badalados (martim
-pescador, besouro-da-namíbia, pepinos-do-mar e as 
tamarutacas). A produção foi feita em constante par-
ceria com toda a equipe. Buscamos a sinergia entre a 
história a ser contada e o conceito audiovisual para fa-
zer um storytelling conjugando Educação e entreteni-
mento. Ou seja, a ideia era contar, em cada episódio, 
uma história que educasse e divertisse quem assistis-
se. Hoje, podemos afi rmar que a série representa uma 
inovação pedagógica e científi ca, pois se enquadra no 
sciencetelling. Este é um termo moderno usado pela 
National Geographic, pioneira do conceito de edu-
tainment nos anos 1960, para designar produtos que 
contextualizam a ciência ao cotidiano, criando histó-
rias que entretêm e educam.

Junto com a equipe, chegamos a uma estraté-
gia audiovisual que facilitava a absorção de conheci-
mentos pelo telespectador. O conceito do cubo que 
se move alternando as animações e momentos das 
histórias foi incorporado para dar mais dinamismo à 
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história. Estudos em fi siologia hormonal e neurobio-
logia já mostram que o cérebro forma ligações entre 
neurônios (sinapses) de forma mais efi cientes quando 
ocorrem estímulos audiovisuais no observador. A es-
colha de fazer cada episódio com apenas 1min 30s 
facilita que professores possam aplicar a série O que 
é, o que é em sala de aula otimizando o tempo. Fo-
ram destacadas palavras-chave de cada episódio nas 
animações para chamar a atenção dos conceitos prin-
cipais, porém uma característica fundamental deles é 
que podem ser explorados por diversas Disciplinas. 
As peças usam animais como pano de fundo para falar 
de tecnologias, mas há muito mais a ser explorado, 
porque eles trazem fundamentalmente a transdiscipli-
naridade para a sala de aula.

O episódio sobre as borboletas que inspiraram 
novos monitores de celular, tablets e e-readers, por 
exemplo, aborda a biologia da borboleta utilizando 
a física óptica que faz suas asas incolores produzirem 
a ilusão do azul-metálico. Mas também como a ideia 
é usada para reduzir o gasto da bateria de monitores 
modernos, o que leva à discussão do que é sustenta-
bilidade pela redução de seu descarte. Também po-
de-se abordar sobre o consumo na sociedade capita-
lista ou a saúde das pessoas ao falarmos da síndrome 
do text neck, que surge pelo tempo exagerado que 
passamos olhando para os celulares. Pesquisas re-
centes mostram que o brasileiro passa 3h 30min nas 
redes sociais, sendo muito deste tempo através dos 
smartphones. A Organização das Nações Unidas tem 
em seu calendário ofi cial a “Década Internacional da 
Energia Sustentável Para Todos”, de 2014 a 2024. 
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O episódio se insere bem nesta questão que é cotidia-
na e mundial. O que os alunos estão acostumados a 
ver como Disciplinas independentes podem ver como 
conteúdos transdisciplinares integrados. Ou seja, em 
1min 30s, o telespectador recebe argumentos dos 
mais diversos conhecimentos científi cos em lingua-
gem acessível, na forma de sciencetelling. 

Algo que me chama a atenção é que o aluno pode 
já estar predisposto a não querer acompanhar a aula. É 
como se fosse mais fácil oferecer a negativa antes mes-
mo de experimentar ouvir o que o professor tem a ensi-
nar. Tanto que é comum já termos alunos dormindo ou 
desatentos desde os primeiros minutos. Tenho quebra-
do este paradigma com sucesso frequentemente. O se-
gredo tem sido apresentar o episódio no início da aula, 
e desconstruí-lo. Faço o aluno revisitar o episódio pelo 
menos três vezes em momentos diferentes após cada re-
fl exão que discutimos. A percepção mais relatada pelos 
alunos tem sido a de que é uma novidade estudar um 
assunto sob diferentes perspectivas. O aluno de Ensino 
Médio, por exemplo, pode chegar a ter 12 Disciplinas 
por ano. Certamente suas preferências estarão em ape-
nas algumas, e ele evitará outras. Os episódios da série 
O que é, o que é, quando integrados, podem desfazer 
esta impressão. Na verdade, as borboletas só são intro-
duzidas a partir da metade da aula, quando já entramos 
em discussões muito mais amplas, que abrem os olhos 
para problemas cotidianos da sociedade. Neste caso, a 
produção e consumo de energia no mundo. Claro que 
a Física é convidada a trazer seus conhecimentos sobre 
óptica para explicar o efeito da iridescência nas asas da 
borboleta, mas precisamos provocar, instigar o aluno. 
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Ele precisa querer resolver o problema, se sentir atraí-
do, em catarse com a aula. Contar que uma borboleta 
que lhe parece azul-metálica na verdade é incolor pode 
provocar abalos em sua zona de conforto intelectual. 
Ou seja, provoque. Instigue a investigação. Deixe que 
o aluno construa com você. E, principalmente, que ele 
desconstrua este primeiro episódio e perceba que os sa-
beres são conectados.

Há episódios que são atemporais como o das 
roupas de natação inspiradas em tubarões. Embora 
fale como estes peixes inspiraram a produção de rou-
pas de natação hidrodinâmicas, que superaram vários 
recordes olímpicos, sempre cabe uma discussão sobre 
moral e ética nos esportes, e, ainda, sobre “dopping 
tecnológico”. E ainda se insere nas aulas de Educação 
Física de escolas.

Os episódios das tamarutacas que inspiraram fu-
selagens de aviões e dos martim-pescadores que leva-
ram aos novos trens-bala se inserirem na mobilidade 
urbana, por exemplo. Este é um problema que as co-
munidades escolares de todo o mundo podem enfren-
tar todos os dias. Como usar a natureza para facilitar 
nosso transporte e torná-lo mais econômico e rápido? 
Esta é mais uma característica da série O que é, o que 
é: a aproximação e identifi cação com o cotidiano das 
pessoas. Estes são apenas alguns exemplos de aplica-
ções que uso todos os anos. Já o dos coletores de água 
inspirados da carapaça hidrofílica dos besouros-da-na-
míbia trazem a discussão mundial sobre o uso susten-
tável e escassez da água. As possibilidades nos dez 
episódios são variadas, e todas as Disciplinas podem 
explorar de alguma forma esta série inovadora.
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A série foi utilizada este ano em uma nova ofi -
cina de “Produção de textos criativos científi cos para 
mídias: rádio e televisão”, na UniRio. A ideia foi incen-
tivar professores em formação de Biologia e Ciências 
a produzirem e utilizarem peças audiovisuais em sala 
de aula no futuro, o que tem funcionado.

Campanha Publicitária

“É o aluno inspirado que continua a aprender 
por conta própria. Isso é o que separa os verdadeiros 
realizadores do mundo daqueles que só se preocu-
pam em terminar as tarefas” (Neil Tyson).

Muitos alunos buscam inspiração em seus pro-
fessores. A neurobiologia moderna nos ensina que 
humanos aprendem muito copiando os demais. Exis-
tem neurônios-espelhos no córtex cerebral que são 
estimulados por tudo o que vemos e ouvimos, e é 
por causa deles que nos inspiramos a copiar o outro. 
Como diz Neil Tyson, se o aluno estiver inspirado, ele 
buscará aprender por conta própria.

Em agosto de 2017, fui convidado pelo Canal 
Futura para participar de uma Campanha Publicitária 
inspiradora da Fundação Roberto Marinho, chamada 
“O Futura está online. O Ney está no Futura”. A pro-
posta foi levar ao público em geral o conceito de que 
um professor vai muito além da sala de aula. Podemos 
realizar diversas atividades que complementam nossa 
formação e nossas vidas pessoais — há uma vida além 
da sala de aula! O resultado foi uma peça de 1min, cujo 
conteúdo humaniza a imagem do professor, atribuindo 
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atividades que podemos realizar no cotidiano. É uma 
forma de substituir a fi gura do ser inalcançável que 
deve apenas ser ouvido, envolto de uma aura de saber. 
A campanha mostrou o lado mais humano e cotidiano 
possível do professor e levou esta imagem para dentro 
das casas de milhões de brasileiros. Ela também mos-
tra como comecei a parceria com o Canal Futura, de 
uma forma que incentiva outros professores a fazerem 
o mesmo.

O interprograma foi replicado no YouTube do 
Canal Futura, Conselho de Educadores do canal e em 
redes sociais. O Sistema Globosat utilizou uma versão 
reduzida de 30seg para exibir em todos os seus canais 
associados. Entre os comerciais da novela das nove, 
da Rede Globo, nos intervalos do SporTV, no meio 
da programação do Multishow e em tantos outros ca-
nais de televisão afi liados. Enfi m, todos os canais do 
Sistema Globosat transmitiram a campanha em rede 
aberta e paga. No YouTube, a campanha viralizou com 
quase 870 mil visualizações até o momento. Durante 
a novela das nove, na Rede Globo, os picos de audi-
ência passavam de 50 milhões de telespectadores, e 
era nos intervalos que veiculava a campanha. Quando 
aceitei participar, não poderia mensurar as proporções 
de difusão que este projeto alcançaria. A mídia im-
pressa da Editora Globo também veiculou, como nas 
revistas Galileu, Super Interessante e Autoesporte, as-
sim como rádios afi liadas (Rádio Globo e CBN) utiliza-
ram o áudio. O que eu pensava que seria uma campa-
nha mais local para promover a imagem do professor, 
se tornou algo muito maior do que imaginava. O que 
isto trouxe para um professor de escola pública como 
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eu? O que mais lutamos todos os dias: a atenção dos 
alunos. A disseminação em todo o sistema Globosat 
tornou conhecida e popular minha parceria com o 
Canal Futura e um pouco sobre minha vida dentro e 
fora de sala de aula. No imaginário dos meus alunos e 
até de pessoas que antes não me conheciam, passei 
a ser um professor que tem uma vida comum, que 
faz muitas coisas diferentes além de dar aula — talvez 
até demais — e virou parceiro do Canal Futura. Foi o 
trabalho que mais abriu portas. Com esta visibilida-
de, muitas pessoas queriam me conhecer através da 
fanpage que já tinha há anos só para alunos. E isto 
levou ao efeito mais importante para mim como pro-
fessor: a empatia das pessoas e o desejo de ouvir. Ao 
mesmo tempo, trouxe uma enorme responsabilidade 
de utilizar esta nova via de visibilidade para ensinar, 
levar conhecimento, divulgar e popularizar ciência. 
Hoje, os YouTubers já comprovam que quanto mais 
popular é um professor, mais alunos atentos ele tem, 
e melhor pode propagar a Educação. O Canal Futu-
ra me ofereceu um atalho, e é nosso dever honrar a 
oportunidade para educar mais.

No mesmo ano, a Campanha do Canal Futura in-
diretamente levou-me à Universidade Federal de Bra-
sília (UnB), que me convidou para falar sobre “Revolu-
ção na Educação” em um evento acadêmico. Outras 
palestras vieram, o programa de rádio que apresento 
desde 2013 ganhou mais projeção, produzi ofi cinas 
de audiovisual para alunos, Disciplinas de mestra-
do e especialização em ensino de Ciências e Biolo-
gia. Foram diversos desdobramentos, que levaram 
a uma grande transformação profi ssional e pessoal. 
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Quem diria que apenas contar sobre essa história du-
radoura de parceria com o Canal Futura abriria tantas 
portas na minha carreira como professor.

Os frutos colhidos

“O maior sinal de sucesso para um 
professor... é poder dizer: ‘As crian-
ças agora estão trabalhando como se 
eu não existisse’” (Maria Montessori).

A parceria com o Canal Futura tem rendido fru-
tos dentro e fora da sala de aula. Destes 20 anos do 
Canal Futura, tive o prazer de fazer parte de quatro. 
Nota-se o compromisso do canal com a transforma-
ção social, popularização do conhecimento e incen-
tivo à transformação social. Que esta parceria dure 
muitos anos, renda muitos frutos e que possamos criar 
condições para uma Educação democrática, pública, 
acessível, de qualidade, inovadora, transformadora e, 
principalmente, cativante.
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Os Modos de Fazer do Futura: 
articulação e mobilização 

comunitária

Por Ana Paula Brandão

Ainda hoje costumamos chamá-lo de Canal Fu-
tura, remetendo a sua face televisiva. Mas o Futura 
sempre foi muito mais que isso. E agora, no alto dos 
seus 20 anos, é que não faz mais sentido chamá-lo de 
“canal de televisão”. Multiplataforma, o Futura con-
tinua sendo um canal, mas como sinônimo de meio, 
de modo, via, ou intermédio; seus conteúdos e sua 
programação circulam em diferentes plataformas, in-
clusive presencialmente. Minha intenção aqui é contar 
um pouco sobre um desses modos de fazer do Futura: 
a atuação presencial de articulação e mobilização. 

Mantido por uma fundação familiar e por oito 
parceiros da iniciativa privada1, o Futura realiza e/ou 
apoia presencialmente projetos sociais e educativos. 
Os modos de fazer do Futura se diferenciam das for-
mas tradicionais de produção de comunicação e, es-
pecialmente, de televisão. O que se vê nas “telas” 
do Futura é fruto da interação entre produtor e au-
diências, numa proposta de fortalecer uma audiência 
compartilhada2, uma recepção que permita a singu-
larização na relação de diálogo e, simultaneamente, 

1   O Canal Futura é um projeto da Fundação Roberto Marinho, membro do 
Grupo Globo. Sobre os parceiros, ver <www.canalfutura.org.br>. 
2  Podemos também nomeá-la de audiência participativa ou audiência críti-
ca ou audiência dialógica ou audiência articulada. Todas elas funcionariam 
na lógica de uma relação dialógica com o público.
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a massifi cação em termos da capilaridade dos grupos 
com os quais trabalha (OROZCO GÓMEZ, 2001). 

Estabelece-se, tanto com nossos parceiros 
quanto com as audiências, relações baseadas no res-
peito à diversidade e no princípio da horizontalidade, 
contrário a práticas hierárquicas ou autoritárias. Reco-
nhecendo os saberes distintos dos nossos e os valori-
zando; contribuindo para fortalecer iniciativas cidadãs 
que ajudem para a maior democratização de nosso 
país; reconhecendo e valorizando a produção de no-
vos e distintos discursos vindos de setores da popu-
lação brasileira, que muitas vezes foram invisibilizados 
e emudecidos por práticas autoritárias tão presentes 
em nossa sociedade: grupos populares, campone-
ses, indígenas, negros, jovens, mulheres, moradores 
e moradoras de favelas e periferias, etc. Enfi m, sendo 
um projeto social de comunicação, todos eles devem 
encontrar lugar e, principalmente, se reconhecer no 
Futura (CANAL FUTURA, 2012). O Futura, portanto, é 
um canal que pretende ser um lugar de encontro de 
pessoas, sujeitos e grupos que assumem a responsa-
bilidade por projetos relevantes da agenda nacional.

Articular e mobilizar para...

A comunicação não deve ser entendida como 
um mero processo de repasse de mensagens de um 
ponto ao outro, mas sim como fruto de uma polifo-
nia social e discursiva em que os sentidos são pro-
duzidos, circulam e são consumidos (ARAÚJO, 2002). 
Está tudo aí, um mar de comunicação, informação e 
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sentidos circulando. O que o Futura faz é pescar, pre-
parar e depois oferecer em forma de conteúdos im-
pressos e audiovisuais, que são disponibilizados de 
forma digital, remota e presencial. 

O Futura, constituído como um projeto social de 
comunicação, se articula com universidades, setores 
públicos, parceiros locais e instituições do movimento 
social organizado, que contribuem efetivamente para 
qualifi car a nossa programação. Essa atuação ocorre 
de uma maneira integrada, sinérgica, em que, ao dia-
logar com os diferentes grupos sociais, suas demandas 
e causas acabam refl etindo na programação audiovi-
sual, e esta programação retorna para estes grupos 
muito além do que a sua própria exibição, numa re-
lação atitudinal (BRANDÃO, 2017). As premissas são: 
atuar em redes; contribuir para o acesso à informação; 
ampliar a capacidade de comunicação de diferentes 
grupos sociais; apoiar e conhecer causas prementes 
de diferentes grupos; e fortalecer projetos de Educa-
ção com o uso do audiovisual. 

Ao se relacionar diretamente com parte de seu 
público, o Futura consegue manter um constante diálogo 
com o público que intenta atingir, se relacionando com 
grupos organizados socialmente que representam 
setores da sociedade brasileira. Podemos dizer que 
a atuação presencial do Futura se baseia na lógica 
articulação e mobilização — produção de conteúdo 
em rede — mobilização e acompanhamento do uso 
dos conteúdos. Essa estratégia circular rompe com a 
estrutura de emissor-receptor. “É desse modo que a 
complexidade de tais operações ultrapassa os limites 
do dispositivo televisivo tradicionalmente centrado na 
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emissão e o canal se converte em um projeto social de 
comunicação, construindo novos desenhos de políticas 
públicas” (ZUCOLO, 2012, p. 231).

O Futura acompanha os espaços de participa-
ção da sociedade civil em diálogo com os grupos de 
referência que, por um lado, utilizam os conteúdos 
dos programas em seus projetos, dando escala ao 
trabalho presencial do Canal e, por outro, apoiam a 
geração de modelos que possam ser reapropriados 
em diferentes partes do país. Dessa relação nos ter-
ritórios, por exemplo, ocorre o desenvolvimento de 
conteúdos e metodologias educacionais, que são dis-
ponibilizados e implementados junto com as organi-
zações de todo o país, conforme a demanda da região 
ou do grupo em questão. Projetos como o A Cor da 
Cultura3, fruto de uma parceria entre governo federal 
e organizações sociais, que teve por objetivo a produ-
ção de material paradidático e a formação continuada 
de professores e educadores visando à implementa-
ção da Lei 10.639/03, que obriga o ensino da Cultura 
Afro-Brasileira e Africana em toda a Educação Básica. 
Foram produzidos centenas de programas, exibidos 
no Futura e em outros canais educativos, cadernos 
e livros sobre a temática e outros materiais lúdicos e 
educativos, que são acomodados em um kit e distri-
buídos para escolas públicas brasileiras.

Além do A Cor da Cultura, o Futura tem outros 
projetos de relevância temática e de grande alcance, 
como o projeto Crescer sem Violência, composto pe-
las séries Que Exploração é essa?, Que Abuso é esse? 

3  Disponível em <http://www.acordacultura.org.br>.
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e Que Corpo é esse?, que tratam do enfrentamento e 
prevenção à exploração e abuso sexual de crianças e 
adolescentes e da importância do autocuidado, e que 
deram origem a um kit que é implementado em redes 
de proteção à criança e em secretarias de Educação e 
Assistência Social por todo o país. Temas complexos 
como esse são objeto de cuidadoso processo de cria-
ção, contando com a participação de especialistas e 
de instituições de referência na temática, como são a 
Childhood Brasil e Unicef, ambas parceiras do Futura 
neste projeto.

Destacam-se também as Salas Futura, distribu-
ídas em diferentes pontos do Brasil, que são espaços 
físicos que disponibilizam acesso à programação e 
promovem a troca de saberes entre crianças, jovens, 
educadores e comunidades. Viabilizadas através de 
diferentes modelos de parceria e apoiadas na iden-
tidade cultural local, as Salas Futura possuem como 
viés integrador o incentivo ao pensamento, a criativi-
dade e a construção do conhecimento. Nas Salas, as 
equipes responsáveis por estes espaços desenvolvem 
projetos temáticos que promovem a refl exão a partir 
de conteúdos pertinentes à realidade local, focando a 
melhoria da qualidade de vida das regiões e em ações 
socioeducativas. 

O Diz Aí é mais um projeto concebido e realizado 
a partir da articulação e mobilização, no caso, com cole-
tivos e grupos jovens. Fortemente ancorado na questão 
do território, os coletivos defi nem quais temas são prio-
ritários para eles e daí se constrói uma estratégia forma-
tiva tendo audiovisual como ferramenta. Nas 13 edições 
do projeto, em 18 estados, já foram formados cerca de 
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900 jovens, resultado de uma articulação que contou 
com mais de 300 instituições. O Diz Aí já teve versões 
no semiárido, na Amazônia, nas fronteiras do Brasil com 
Uruguai e Argentina, no Rio Grande do Sul, na tríplice 
fronteira do Paraná, com Paraguai e Argentina, na Zona 
da Mata, no Agreste, falou com as juventudes rural e ur-
bana, já tratou de temas como o extermínio da juventu-
de negra, racismo institucional e dos indígenas. 

Outra estratégia de atuação direta com os dife-
rentes públicos do Canal é a Maleta Futura. A Male-
ta consiste em um kit composto por uma seleção de 
programas do acervo recente do Canal Futura feita a 
partir de recortes temáticos, além de material impres-
so inédito, produzido junto com consultores externos; 
material temático de instituições parceiras; produtos 
lúdicos e educativos. Tudo isso é reunido em uma 
mala, customizada conforme o tema em questão. Para 
a construção desse material são convidados especia-
listas e consultores que, junto com algumas institui-
ções de referência na temática abordada, dão o tom 
do material. Estas instituições também doam conte-
údos que passam a fazer parte do acervo da Maleta. 

Até hoje já são sete as Maletas produzidas, e 
os temas são defi nidos em consonância com as te-
máticas relevantes discutidas na sociedade. Assim, já 
foram produzidas Maletas sobre Estética, que provo-
cava o rompimento com padrões estabelecidos e via a 
beleza nas pequenas coisas (e as diferentes formas de 
discutir o belo); Meio Ambiente, com foco no aque-
cimento global; Saúde, com foco em saúde coletiva; 
Democracia e Participação Política; Educação Inte-
gral e Infância; Educação, Pobreza e Desigualdade, 



OS MODOS DE FAZER DO FUTURA: 
ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

211

que discute como a Educação pode contribuir no de-
bate e na superação das condições de pobreza da po-
pulação brasileira; e a Maleta Juventudes, que tema-
tiza as questões sobre a estigmatização da juventude, 
privações de direitos, discriminação e preconceito, 
difi culdade de acesso ao trabalho, desvalorização das 
iniciativas juvenis e baixa participação política.

Ao todo, foram distribuídas em todo o país cer-
ca de 300 unidades da versão completa da Maleta e 
mais de 2.600 maletas básicas, que são um extrato 
da versão completa e servem para dar capilaridade às 
ações das instituições que recebem o projeto. 

A Maleta, sendo uma das estratégias para orga-
nizar e acompanhar a distribuição da programação e 
dos materiais que compõem o kit, se consolida como 
uma oportunidade do Futura de dialogar com a so-
ciedade civil na construção conjunta de possibilidades 
de atuação local. O projeto Maleta sintetiza a relação 
que o Futura estabelece com suas audiências e que 
Orozco Gómez (2001, p. 37) aponta sobre audiência 
compartilhada4:

Audiência é aqui assumida como con-
junto segmentado a partir de suas in-
terações mediáticas de sujeitos sociais, 
ativos e interativos, que não deixam de 
ser o que são enquanto estabelecem 
alguma relação sempre situada com 
o referente mediático, seja esta direta, 

4  Não é uma tarefa simples a defi nição/nomeação da parcela particular da 
audiência com a qual a Mobilização (e através dela todo o Canal) estabe-
lece uma relação mais próxima e direta. Entendemo-las como uma relação 
dialógica.
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indireta ou diferida. Consequentemen-
te, “recepção” não pode ser entendida 
como mero recebimento, senão como 
uma interação, sempre mediada por 
diversas fontes e contextualizada mate-
rial, cognitiva e emocionalmente, que 
se estende ao longo de um processo 
complexo situado em vários cenários 
e que inclui estratégias e negociações 
dos sujeitos com o referente mediático, 
da que resultam apropriações variadas 
que vão desde a mera reprodução até 
a resistência e contestação.

O projeto possibilita o acompanhamento pró-
ximo dos usos possíveis dos conteúdos do Futura e, 
mais ainda, a construção coletiva de novas metodo-
logias para o uso do mesmo, adaptando-os aos seus 
contextos e seus objetivos. Pode-se afi rmar, portan-
to, que a Maleta Futura se constitui num dispositivo 
de comunicação já que seu uso gera novos discursos 
(novas práticas, novas linguagens). “O projeto visa, 
então, potencializar um conjunto de dispositivos com 
objetivo de ser um indutor de uma transformação so-
cial, calcada no reconhecimento e afi rmação das di-
ferenças (culturais, sociais, econômicas) e no diálogo, 
sempre atuando rede” (BRANDÃO, 2017, p. 22).

Seria, então, o projeto Maleta uma síntese do 
Futura, na medida em que é resultado de uma ação 
de articulação, cujos conteúdos são frutos do diálogo 
e de uma produção coletiva (e em rede), que circulam 
e são consumidos através de ações de mobilização, 
sejam elas presenciais, digitais ou audiovisuais (jorna-
lismo, redes sociais do Futura, etc.).
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Diz Aí: juventudes, 
territorialidades e educação 

em diálogo

Por Fabiana Cecy Magalhães e Roberto Fernandes 
Sousa

A diversidade de dimensões que, entrelaçan-
do-se, constroem o apanágio de vidas e convivências 
dos jovens no Brasil, e mesmo em outros lugares do 
mundo, sempre se constituíram em provocações que 
povoaram a tela, as mídias, os debates, encontros e 
desencontros do Canal Futura ao longo das suas duas 
décadas de existência. Em diversas oportunidades 
em que, por meio da articulação e mobilização social, 
estivemos em contato com educadores de espaços 
formais ou populares, obtivemos manifestações es-
pontâneas sobre a boa receptividade dos jovens às 
abordagens do Futura para temas como sexualidades, 
drogas, trabalho, cultura, arte, direitos humanos, den-
tre outros. 

Sendo um projeto social de comunicação que 
desenvolveu, preservou e vem aprimorando, ao longo 
da sua trajetória, o olhar e a escuta atenta na rela-
ção com a diversidade de interlocutores do quais se 
aproximou, ou pelos quais foi provocado, o Futura 
foi envolvido pela possibilidade de enveredar numa 
experiência que vem se consolidando como um re-
conhecido espaço de convergências e perspectivas 
juvenis, acerca de temáticas diversas. Estas perspec-
tivas e convergências estimulam debates e põem em 
diálogo experiências que, mesmo estando localizadas 
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em territórios defi nidos, conectam causas que podem 
dizer muito sobre o que pensam, o que desejam e o 
que constroem as juventudes. 

Considerando o numeroso, expressivo e quali-
fi cado grupo de educadores e movimentos com que 
o Futura interage e conversa, oportunamente faremos 
provocações a partir do modo como entendemos que 
o Projeto Diz Aí pode conectar aspectos atinentes aos 
caminhos curriculares ou propostas de formação de-
senvolvidas por, com e para as juventudes, sendo elas 
em espaços institucionais ou espontâneos e populares. 

Das defi nições sobre juventude, a mais objetiva 
e referenciada é aquela que alude ao fator etário, o 
qual se relaciona com fatores físicos, orgânicos e psí-
quicos inerentes a este período da vida, compreen-
dido entre os 15 e 29 anos. Estas dimensões indicam 
que existe uma categoria demográfi ca chamada po-
pulação jovem, que no Brasil, conforme projeções do 
IBGE (2017), perfaz algo superior a meia centena de 
milhões de pessoas. 

Contudo, outros caminhos para a construção 
de olhares nos indicam a necessidade de ampliar o 
entendimento sobre a juventude. Estes caminhos po-
dem levar em conta, de maneira mais contundente, 
delineadores que compreendem a juventude na rela-
ção com o seu território físico, social, cultural, político, 
simbólico e, por conseguinte, com as expectativas e 
aspirações construídas a partir destes territórios. Nes-
te sentido, há sempre que se falar em “juventudes”. 
Esta concepção parece revelar-se mais adequada às 
diversidades que correspondem ao rico universo das 
populações juvenis. 
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As juventudes em diálogo no Diz Aí

As diversidades juvenis sempre estiveram como 
demarcadores conceituais e práticos na consolidação 
do Projeto Diz Aí. Tendo o aperfeiçoamento da nossa 
jovem, e ameaçada, democracia como um dos referen-
ciais da sua atuação, o Futura acompanhou a constru-
ção e realização de várias conferências nacionais, nas 
quais a sociedade civil foi instada a sistematizar pro-
postas sobre questões como Direitos Humanos, Saú-
de, Educação, Meio Ambiente, Diversidade Étnico-ra-
cial e outras diversidades. Ao manifestar seu interesse 
nas pautas em disputa, nos consensos e dissensos na-
turais ao processo de consolidação dos documentos 
síntese de tais conferências, o Futura esteve próximo 
de interlocutores qualifi cados, que muito contribuíram 
para que as abordagens na tela acerca das questões 
democráticas fossem as mais diversas possíveis.

Este intento animou a construção da primeira 
leva de programas da Série Diz Aí, realizado no bojo 
da Conferência Nacional de Juventude (2007/2008), 
quando o Futura esteve próximo às várias mobilizações 
juvenis, dialogando e pondo em diálogo pessoas e co-
letivos motivados ao debate, a partir dos eixos temá-
ticos delineadores da Conferência. Estas mobilizações 
juvenis aconteceram nas chamadas conferências livres 
e em outras oportunidades espontâneas de encontros 
e debates. Esta experiência, movida por uma provo-
cação feita pelas juventudes em territórios em que o 
Futura já experimentava oportunidades de parceria, re-
sultou numa produção audiovisual que, ao retornar a 
estes territórios, confi gurou-se em conteúdo promotor 
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de diálogo, colocando-se como mais uma oportunida-
de para o compartilhamento de concepções e expec-
tativas sobre Cultura, Educação, Comunicação, Diversi-
dades, Meio Ambiente e Trabalho. 

Desde então, o Diz Aí se desdobrou em outras 
oportunidades de interlocução com as juventudes, 
provocado por indagações como a manifestada por 
Serpa (2011, p. 22), que propõe refl etir sobre como os 
meios de comunicação (como o Futura) podem “servir 
de mediação para a enunciação de lugares, a partir da 
ação e do discurso de diferentes grupos e iniciativas, 
portadores de ideias alternativas ou contra hegemô-
nicas”. Esta motivação acompanhou a tessitura dos 
vários programas subsequentes que captaram as ex-
periências de intervenção, transformação e resistência 
engendradas pelas juventudes urbanas, periféricas, 
do campo, do semiárido, engajadas nas questões dos 
seus lugares, nutridas por convicções as mais variadas. 

Sempre aberto às oportunidades plasmadas 
pela ação e discurso dos grupos com os quais man-
teve diálogo, pensando ação e discurso como “os 
modos pelos quais os seres humanos se manifestam 
uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas 
como seres humanos” (ARENDT, 2000, p. 189), o Diz 
Aí caminhou permitindo-se experimentar outros cami-
nhos, outros modelos, outras tessituras. Nesta pers-
pectiva é que se abriu ao desafi o de discutir a morte 
violenta dos jovens negros no Brasil. 

No bojo de construção da Série Diz Aí: enfrenta-
mento ao extermínio da juventude negra, o Canal Fu-
tura realizou fóruns discursivos com a participação de 
coletivos juvenis e movimentos diretamente engajados 
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no tema do enfrentamento à violência e ao extermínio, 
em diferentes regiões do Brasil. Nestas oportunidades 
foram analisados cenários de produção e reprodução 
de visões, conceitos e práticas que legitimam as altas 
taxas de morte das juventudes, sobretudo a juventude 
negra. Os fóruns legaram propostas de abordagem ao 
tema, perspectivas de formação, mobilização e enfren-
tamento a esta realidade. Disso resultou a produção 
de quatro episódios que analisam o contexto a partir 
de diferentes abordagens temáticas. Ensejou, ainda, a 
produção de uma publicação, moldada a muitas mãos, 
que trouxe uma gama de sugestões didáticas para o 
trato do assunto, a partir do uso dos programas da sé-
rie. 

A consequente maturidade legada pelas experi-
mentações possibilitou ao Futura revistar o modelo de 
Projeto do Diz Aí. Com isso, duas temporadas foram 
produzidas com juventudes sul-americanas da Argen-
tina, Uruguai, Paraguai, além do Brasil, recebendo a 
série o nome de Diz Aí Fronteiras I e II. Este passo in-
ternacional foi possível graças à parceria com o Banco 
de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A essa 
altura, o Projeto já se propunha a extrapolar os limites 
da produção audiovisual, passando a incorporar pro-
cessos formativos numa fase anterior à construção dos 
programas. 

O Diz Aí Fronteiras I e II estimulou-se pela pos-
sibilidade de conectar juventudes que, apesar da 
aproximação territorial, possuem distanciamentos de 
várias dimensões. Outra face desafi adora desta expe-
riência foi pensar de que modo poderiam se consoli-
dar legados que contribuíssem para a valorização das 



« FABIANA CECY MAGALHÃES | ROBERTO FERNANDES SOUSA »
220

identidades, para a convergência de ideias e atitudes, 
motivando, ainda mais, as juventudes ao engajamen-
to nas questões de seus territórios. O caminho esco-
lhido para tal foi experimentar metodologias de edu-
cação popular, articulando-as com didáticas de edu-
comunicação, percebendo o audiovisual como uma 
ferramenta de interferência social, que pode visibilizar 
causas e anseios relevantes para as juventudes. 

As juventudes e suas territorialidades 
provocam a Educação

Uma dimensão essencial para pensar as juventu-
des em suas diversidades é questão da territorialidade 
e suas relações com lugar físico e concreto, a partir do 
qual plasmam suas ações e manifestam seus discursos 
e perspectivas — e suas subjetividades. 

Ao pensarmos nas juventudes e seus lugares, 
podemos mobilizar os mesmos questionamentos de 
Souza, Meireles e Bicalho (2015, p. 135) sobre a Edu-
cação e território: “Que uso se pode fazer do terri-
tório para discutir educação [...]? De que maneira as 
refl exões propostas pelos estudos territoriais podem 
propiciar análises das vivências educativas?”.

O território é o espaço onde a vida se concre-
tiza, se materializa. Nele, os sujeitos confi guram suas 
histórias, suas memórias, produzem os seus saberes. A 
vida se materializa em (não) moradias, em (não) lazer, 
em (não) relacionamentos sociais, em (não) trabalho, 
em (não) direitos. Assim, não podemos pensar os su-
jeitos fora do seu espaço, pois negar o espaço é negar 
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os sujeitos (ARROYO, 2014), reduzindo-lhes à invisibi-
lidade, à insignifi cância. 

A partir do pensamento de Costa (2004, p. 20), 
vamos entender que “sociedade e espaço social são 
dimensões gêmeas. Não há como defi nir o indivíduo, 
o grupo, a comunidade, a sociedade sem, ao mesmo 
tempo, inseri-los num determinado contexto geográfi -
co, territorial”. As confi gurações políticas, econômicas, 
sociais e materiais atinentes aos modos de vida mol-
dam-se nos territórios. Para uma leitura coerente acerca 
dos jogos de poder que se desenvolvem nas cidades 
ou no campo, por exemplo, uma variável importante 
é perceber que grupos ocupam quais espaços e, no 
interior destes territórios, como tais grupos forjam suas 
estratégias de sobrevivência e organização social. 

Em nosso cotidiano urbano, podemos constatar 
que a destinação de recursos públicos para as inter-
venções infraestruturais ocorre a partir de uma visão 
dos gestores para a forma como o território se con-
fi gura política, econômica, física e socialmente. Des-
te modo, territórios ocupados por classes mais bem 
posicionadas economicamente costumam merecer in-
tervenções mais qualifi cadas, ao passo que territórios 
ocupados por coletivos empobrecidos apresentam la-
cunas em termos dos serviços públicos mais básicos.

Nas relações entre os sujeitos e o espaço, po-
demos também perceber as noções que se forjam de 
cidadania, democracia e participação social. Os estu-
dos sobre o território apontam para a espacialidade 
como locus no qual os sujeitos também exercitam 
suas práticas criativas. Diante das adversidades, re-
constroem os cenários precários, buscando atender as 
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suas necessidades mais urgentes (SOUZA; MEIRELES; 
BICALHO, 2015). Jovens organizam-se em coletivos 
de resistência, criando formas de expressão acerca do 
modo como percebem a si mesmos, como enxergam 
seus espaços e como reagem ao lugar físico e simbó-
lico a que são relegados. 

E como os processos educativos podem acolher 
estas dimensões de territórios, juventudes e diversi-
dades? Uma postura fundamental é não lhes negar a 
existência. Estando os currículos ofi ciais assentados 
em visões lineares do conhecimento, certamente, pro-
por experiências educativas que contemplem as várias 
dimensões que envolvem as relações entre juventu-
des, diversidades e territórios não é algo que aconte-
ce num estalar de dedos. 

Um aspecto importante, nesse processo, é re-
conhecer toda e qualquer experiência humana como 
produtora de conhecimentos relevantes. Diante disso, 
Arroyo (2013, p. 105) provoca: “Qual relação entre a 
experiência social e conhecimento? O currículo se re-
laciona com estas experiências?”. Daí, Arroyo (2013, 
p. 117) evoca um pensamento de Boaventura Souza 
Santos, para quem “a injustiça social assenta na injus-
tiça cognitiva”. Portanto, ecoar os discursos e ações 
das juventudes nas propostas educativas de que estas 
mesmas juventudes são participantes, é realizar certa 
reparação pedagógica.
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Projeto Crescer sem Violência

Por Lídia Rodrigues e Priscila Pereira

Crescer é uma grande aspiração da vida! É tam-
bém um grande desafi o! O desafi o de garantir o cres-
cimento saudável e protegido às crianças e adoles-
centes deve ser uma responsabilidade compartilhada 
por todos, pois, além da condição peculiar vivida por 
esses sujeitos que os faz portadores de direitos prio-
ritários, sua proteção é uma estratégia societária para 
o desenvolvimento coletivo. Um dos grandes desafi os 
para efetivar essa estratégia é o modo como a socie-
dade de uma forma geral se relaciona com as crianças, 
tratando-as como objetos, propriedades cujo destino 
pode ser defi nido pelos adultos. 

A violência contra as crianças é uma cruel ex-
pressão dessa realidade, na qual os poderes e saberes 
são manipulados, impactando diretamente no desen-
volvimento desses sujeitos. Dados de notifi cações de 
violências contra crianças e adolescentes em 2016, 
recebidas pelo Disque Direitos Humanos e disponibi-
lizadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da República (IBGE, 2017), evidenciam 
a gravidade desse problema. Dos 76.171 registros 
efetivados com denúncias voltadas para essa parce-
la da população, a maior parte refere-se a casos de 
negligência e abandono de crianças e adolescentes 
(37,6%), seguidos de violência psicológica (23,4%), fí-
sica (22,2%) e sexual (10,9%). 

É importante destacar que a negligência 
e o abandono são “a porta de entrada” para as 
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diferentes formas de violência praticadas. A criança 
e o adolescente negligenciados vivem situações de 
múltiplas privações e constante exposição a riscos. 
Além disso, situações de violência contra a criança são 
sempre cumulativas, ou seja, a violência física implica 
violência psicológica, a violência sexual é também 
violência física e psicológica, a exploração sexual 
é também exploração econômica, violência física, 
sexual e psicológica. Tendo ainda em vista que estes 
números se referem apenas às violências denunciadas 
e não refl etem a extensão dessa problemática. É 
inaceitável a desproteção e a violação de direitos das 
quais são vítimas milhares de crianças brasileiras. 

A violência sexual contra crianças e adolescen-
tes, além da dimensão dos poderes desiguais rela-
cionados à geração, envolve uma série de opressões 
e relações de poder construídas historicamente. O 
machismo e o lugar social e sexual atribuído às mu-
lheres faz com que 67,7% das vítimas sejam do sexo 
feminino, o que nos revela o seu caráter sexista. A 
exotização erotizada da população negra e indígena 
demonstra ainda que essa violência tem um caráter 
racista. A exploração da pobreza de centenas de me-
ninas e meninos ao redor do mundo evidencia que a 
violência sexual, especialmente a exploração sexual, 
pode ter recortes classistas. 

As opressões que se articulam em torno das 
violências sexuais fazem com que elas sejam complexas 
e ao mesmo tempo profundamente arraigadas na 
sociedade. Também fazem com que sua identifi cação e 
enfrentamento sejam difíceis, uma vez que está envolta 
por um sistema de violências legitimadas e naturalizadas 
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sócio e culturalmente. Além das ameaças presenciais, 
outro desafi o importante é o crescimento do aliciamento 
e da exploração sexual de crianças on-line. 

Em 2016, uma pesquisa do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância — UNICEF (2017) ouviu mais 
de 10 mil jovens de 18 anos em 25 países e consta-
tou que 80% deles têm medo de sofrer abuso sexual 
on-line, e metade considera que os amigos possuem 
comportamento de risco enquanto utilizam a internet. 
Este medo é fundamentado por números alarmantes. 
Uma pesquisa da agência da ONU (2015) mostra que 
quase três quartos das mulheres conectadas à internet 
já foram expostas a algum tipo de violência cibernéti-
ca. Ainda segundo o relatório, apesar dos crescentes 
ataques on-line, apenas 26% dos órgãos responsáveis 
de 86 países estudados tomam medidas apropriadas 
para coibir e punir estes atos. Levando-se em conta 
que crianças hoje representam um terço de todos os 
usuários da internet, torna-se uma prioridade global 
protegê-las também neste ambiente.

O enfrentamento às violências sexuais passa indu-
bitavelmente pela difusão de informação de qualidade 
para a população em geral e na qualifi cação dos pro-
fi ssionais que atuam diretamente com crianças, adoles-
centes e suas famílias. A Educação é uma ferramenta 
que abre brechas na desesperança que brota da vio-
lência. Nesse contexto, em 2009, o Canal Futura assu-
miu o desafi o de desenvolver ações e projetos para o 
enfrentamento das violências sexuais contra crianças e 
adolescentes. O projeto Crescer sem Violência hoje se 
apresenta como contribuição importante para a trans-
formação da realidade vivida por milhares de crianças 
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e adolescentes brasileiros. Esta parceria do Canal Futu-
ra com o UNICEF Brasil e a Childhood Brasil visa dis-
seminar informações de qualidade e metodologias para 
ações locais de enfrentamento a essas violências. 

Antecedendo a produção do material televisivo, 
diversas organizações e redes que atuavam com a te-
mática foram chamadas. Afi nal, não partir do zero é 
uma das premissas para conseguir avançar e caminhar 
junto para ir mais longe. Além das informações rela-
cionadas à problemática e seu enfrentamento, foram 
escolhidos conjuntamente os temas mais importantes 
a serem abordados, a linguagem e imagens mais ade-
quadas para tratar um assunto que por si já é tão pe-
sado, provocando engajamento no lugar de repulsa. 

O material foi dividido em módulos. O primeiro de-
les, dedicado às questões relativas da exploração sexual, 
ganhou o nome de “Que exploração é essa?” (2009) e 
trata, através de fi cção com marionetes, de temas como 
o tráfi co de pessoas, turismo sexual, exploração nas rodo-
vias, etc. Mais de 30 organizações que atuam com a causa 
em Recife e São Paulo colaboraram para a sua realização. 
A experiência metodológica se repetiu para a constru-
ção da série seguinte e, em 2014, foi ao ar “Que abuso é 
esse?”, voltada para todas as facetas do abuso sexual em 
suas diversas peculiaridades e delicadezas. 

Instrumentalizados por esses saberes e com o 
material elaborado, restava ainda a questão de como 
fazer com que esse produto, feito a tantas mãos, não 
fosse apenas visto pelo público, mas que os profi ssio-
nais pudessem refl etir com profundidade sobre esse 
problema, dialogassem sobre suas raízes, trocassem 
experiências revendo suas práticas e tivessem acesso 
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a formas de utilização do mesmo. Buscava-se que o 
efeito desse projeto pudesse reverberar sendo pro-
pagado ao máximo. E, para tal, diferentes estratégias 
foram desenvolvidas: a elaboração de kits com textos 
complementares e guia de uso dos programas, proje-
tos de imersão em territórios específi cos, ofi cinas de 
sensibilização para a causa em todo o território na-
cional, distribuição de DVDs, lançamentos na rede de 
proteção, participações em congressos e seminários. 

Os projetos de imersão envolveram a implemen-
tação de 3 mil kits pedagógicos em nove municípios 
de cinco estados, com parcerias estabelecidas com 
mais de 400 organizações do poder público e socie-
dade civil e formação e acompanhamento periódico 
durante seis meses de ações de enfrentamento reali-
zadas por 670 profi ssionais. Nessas formações, eram 
convidados a participar diversos profi ssionais atuantes 
no Sistema de Garantia de Direitos, a fi m de fortalecer 
a atuação das redes de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente para atuar na prevenção e no en-
frentamento às violências sexuais, por meio do uso 
pedagógico do kit educativo Crescer sem Violência1. 

As formações seguiam um esquema metodológi-
co que mixava imagens e conceitos, conteúdo e dinâmi-
cas que induziam processos refl exivos. A intenção peda-
gógica era a de que os profi ssionais que passassem por 
esse processo fossem inicialmente sensibilizados sobre 

1  Em 2018, a terceira etapa do projeto foi lançada, o “Que Corpo é Esse?”, 
uma animação realizada em parceria com o UNICEF e Childhood Brasil e 
que tem como objetivo informar e instrumentalizar educadores, crianças, 
adolescentes e famílias sobre a importância do autocuidado e do respeito 
ao direito à sexualidade.
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a temática, que conhecessem os tipos e conceitos das 
diferentes formas de violência sexual, como identifi car a 
violência e agir em rede nos casos denunciados. Os epi-
sódios das séries eram usados como ponto de partida 
para que se partilhasse suas impressões e experiências, 
criando uma dialogicidade e a construção de um saber 
que fi zesse sentido para aquelas pessoas e se relacio-
nasse às suas realidades. 

Ao fi nal, o grupo se organizava em grupos meno-
res e construía um plano de ação de como utilizar o ma-
terial que estava recebendo. A proposta de construção 
do plano de ação era feita de modo que eles pudessem 
identifi car e sinalizar como o material poderia fortalecer o 
trabalho já desenvolvido por cada uma das organizações 
presentes e como essas organizações poderiam atuar em 
rede para prevenir a violência sexual. Os participantes re-
cebiam o material, e a equipe envolvida na implementa-
ção marcava um novo momento com o grupo. 

No segundo momento, além do aprofundamento 
nos temas, havia a intenção de saber sobre os desafi os 
enfrentados por esses profi ssionais no uso do material e 
oferecer subsídios técnicos para a superação desses desa-
fi os. Após as formações, foram muitas as devolutivas dadas 
pelos profi ssionais participantes sobre a importância do 
material e da formação para a melhoria do seu trabalho. 

Ademais, foram lançadas as séries “Que Explora-
ção é Essa?” e “Que Abuso é Esse?” em seminários, for-
mações e debates para diferentes públicos, participação 
em 76 palestras ou seminários dirigidos em nove anos, 
para mais de 5.800 pessoas. As equipes responsáveis 
ministraram 138 ofi cinas de sensibilização, com a partici-
pação de 2.852 educadores, 2.115 profi ssionais da rede 
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de garantia de direitos de crianças e adolescentes, com 
envolvimento total de 3.679 escolas e 1.151 instituições 
de 403 municípios em todos os estados brasileiros. Reali-
zaram, ainda, a produção e distribuição de mais de 4.000 
cópias de DVDs com a série “Que Abuso é Esse?” e a ar-
ticulação na região da tríplice fronteira Brasil, Argentina e 
Uruguai através do PAIR Mercosul. Estas ações conferiram 
ao projeto o I Prêmio Neide Castanha de Direitos Huma-
nos em 2011, na Categoria Boas Práticas, e o Prêmio TAL, 
na categoria Grande destaque, em 2016. 

Refl etimos e compreendemos que a metodologia 
aplicada e o conteúdo das séries poderiam ser utilizados 
com diversos públicos adaptando as dinâmicas; que o tra-
balho junto com as redes já existentes é uma forma de 
fortalecer quem já está nesse caminho há algum tempo 
e, por vezes, sente solidão; que é importante seguir dia-
logando sobre sexualidade e desenvolvimento protegido 
de crianças e adolescentes e que, embora sejam muitos 
os desafi os postos pelo problema da violência sexual e 
a erradicação dessa violência pareça um horizonte muito 
distante, já estamos mais perto dele porque avançamos 
um tanto de passos. E que a jornada continue! 
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A Jornada das Salas Futura nos 
Territórios: uma experiência de 

mobilização social

Por Vanessa Pipinis

“A mobilização social não é uma oportuni-
dade de conseguir pessoas para ajudar a 
viabilizar nossos sonhos, mas de congregar 
pessoas que se dispõem a contribuir para 
construirmos juntos um sonho, que passa a 
ser de todos”.

(Bernardo Toro) 

Graças ao avanço tecnológico que vivenciamos 
na contemporaneidade, os processos comunicacio-
nais e educativos ganharam outra dimensão, atribuin-
do aos saberes e à informação uma confi guração de 
centralidade na produção cultural (HALL, 1997). Neste 
cenário de midiatização acelerada, a TV, o rádio e a 
internet se transformaram em ferramentas poderosas, 
capazes de colocar à disposição dos indivíduos uma 
grande quantidade de dados e notícias que se com-
plementam ou se opõem, fazendo com que a intensa 
circulação e a troca de informações sejam característi-
cas fundamentais da atualidade. 

Não é possível, portanto, deixar de considerar o 
lugar estratégico que a Comunicação — em especial 
a televisão — ocupa nos novos modelos de sociedade 
e em suas complexas dinâmicas, fazendo com que a 
criação de elos para uma maior aproximação entre a 
Comunicação e a Educação seja urgente e necessária. 
Tanto é que o desenvolvimento de “uma pedagogia 
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que trate seriamente da mídia” ou de uma “pedago-
gia do audiovisual”, cujo objetivo maior seja desvelar 
como a paisagem midiática espelha uma determinada 
maneira de ver o mundo e, consequentemente, um 
“mecanismo gerador de injustiças simbólicas” (TAVA-
RES, 2008, p. 166), pode ser considerado um campo 
de estudos, ação e criação que mobiliza cada vez mais 
pesquisadores, educadores e comunicadores. 

É neste contexto que o Canal Futura se compro-
mete com a transformação social: atuando também de 
forma presencial em todos os territórios do país por 
meio de uma área de mobilização e articulação comu-
nitária. O Canal se propõe a mediar processos de diá-
logo críticos e constantes em parceria com instituições 
públicas, privadas, redes, ONGs e movimentos popu-
lares. O resultado desse mosaico de saberes, fazeres, 
práticas, sotaques e modos de ver é a inclusão nas te-
las do Futura de novos temas, perspectivas, estéticas e 
uma diversidade mais ampla de pontos de vista. 

Aos mobilizadores do Futura cabe a missão de 
acompanhar os espaços de participação da sociedade 
civil, mediar o desenvolvimento de conteúdos e meto-
dologias educacionais, conduzir processos formativos 
e, inclusive, disponibilizar o acervo da emissora para os 
mais diversos parceiros1. Durante este processo, os con-
teúdos do Futura são reapropriados e ressignifi cados, 
funcionando como disparadores em encontros formati-
vos e ferramentas para atividades de mobilização social. 

1  Ao longo de quase 20 anos de atuação, mais de 16.000 instituições foram 
impactadas por este trabalho (44% na Região Nordeste e 33% da Região 
Sudeste), totalizando mais de 441.000 educadores formados para o uso 
pedagógico da programação do Futura em suas atividades.
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O projeto Sala Futura é um, entre outros projetos 
da mobilização, em que o ciclo virtuoso de troca de 
informações — elaboração de conteúdos — exibição 
nas telas — devolutiva aos territórios se materializa. 
Mas não é só: fruto de uma parceria entre o Futura e 
organizações da sociedade civil, a Sala Futura tem o 
objetivo de promover a troca de saberes entre atores 
locais e comunidades a partir de uma midiateca, que 
funciona como um espaço de incentivo ao pensamento 
crítico, à criatividade e também à construção coletiva 
do conhecimento. Em outras palavras, a Sala Futura se 
coloca como um lócus facilitador de encontros e produ-
ção colaborativa, propiciando e fortalecendo redes que 
integram escolas, equipamentos e serviços públicos, fa-
mílias e comunidades em prol do enfrentamento de um 
problema eleito pelo próprio coletivo. Nesta perspec-
tiva, a Sala Futura realiza pontes e aproximações, não 
perdendo do horizonte a ideia de território educativo. 

Metodologia e articulação local: 
a Sala Futura nos territórios

Graças à mediação de um monitor, a Sala Futura 
se confi gura como um espaço físico que oferta à co-
munidade onde está inserida conteúdos variados para 
a facilitação de encontros e ofi cinas, metodologias de 
uso do audiovisual em processos de mobilização so-
cial e materiais pedagógicos para a formação conti-
nuada de educadores nas mais diversas temáticas. A 
Sala ainda funciona como um espaço de reprodução 
gratuito dos programas que compõem seu acervo. 
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A ideia que norteia o projeto é a de “praça pública”, 
local em que as mais diversas atividades são cocriadas 
a partir dos mais diversos temas, englobando desde 
ofi cinas sobre meio ambiente e saúde às ações de 
sensibilização para enfrentamento ao abuso e explo-
ração sexual infantil, por exemplo. “Amarrar” estas 
múltiplas facetas não é um processo fácil e envolve 
a intensa criação de canais de diálogo e construção 
coletiva. Só assim a Sala Futura consegue superar os 
diversos desafi os que se apresentam nesta jornada. É 
sobre eles que passamos a conversar. 

Na confi guração que o Projeto Sala Futura apre-
senta, a fi gura do monitor ganha destaque: a partir de 
um processo contínuo de mapeamento e articulação 
com a comunidade, cabe ao mediador construir canais 
de comunicação horizontalizados e acolhedores, a fi m de 
identifi car os temas prioritários emergentes no entorno 
da Sala, criando e fomentando ecossistemas comunicati-
vos entre as mais diversas instituições mapeadas e tendo 
como objetivo fi nal a construção colaborativa de projetos, 
além da melhoria da capacidade de expressão, comuni-
cação e emancipação de todos os atores envolvidos. 

O caminho formativo trilhado para a efetiva-
ção da formação inicial do monitor tem início com 
a apropriação do acervo midiático e com o início do 
planejamento de ações, o que envolve realizar o diag-
nóstico da comunidade e o mapeamento de organi-
zações atuantes na região, além de iniciar, com elas, 
um processo de articulação. Essa fase inicial formativa 
apresenta diversos desafi os: o primeiro deles implica 
na própria apropriação dos conteúdos da Sala Futura, 
cujos temas são muito variados e abrangentes. 
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Outro desafi o que merece menção é a compre-
ensão da dimensão mediadora da função do monitor, 
compreendida como a capacidade e sensibilidade para 
realização de diagnósticos na interface entre Educação 
e Comunicação a partir de espaços de escuta. Promo-
ver o deslocamento da postura daquele que simples-
mente oferta atividades descoladas da real necessida-
de da comunidade para aquele que constrói atividades 
com e para o público atendido não é simples e envolve 
uma visão mais dialógica e democrática de Educação, 
uma visão horizontalizada de processos educativos e 
comunicacionais e ainda outros tempos: o tempo da 
construção de laços e vínculos de confi ança entre Sala 
Futura e comunidade, o tempo do amadurecimento 
das ideias e necessidades da comunidade, o tempo do 
diálogo e da troca entre diversos atores e o tempo da 
construção coletiva de ações. 

Só então, costurando os múltiplos e diversos 
tempos de cada um dos atores, o processo de mobili-
zação social acontece, especialmente 

quando um grupo de pessoas, uma 
comunidade ou sociedade decide e 
age com um objetivo comum, bus-
cando, cotidianamente, resultados 
decididos e desejados por todos. 
Mobilizar é convocar vontades para 
atuar na busca de um propósito co-
mum, sob uma interpretação e um 
sentido também compartilhados 
(TORO, 2007, p. 13). 

Nesse sentido, a Sala Futura se revela como um 
espaço privilegiado de mobilização social, tendo em 
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vista a convergência de ações e iniciativas para en-
frentamento dos problemas pactuados localmente.

Num segundo momento, quando as fases da 
apropriação do acervo e articulação local estão venci-
das, a equipe de mobilização e articulação comunitá-
ria realiza formações continuadas e acompanhamento 
sistemático da Sala, auxiliando na resolução de pro-
blemas e superação de desafi os. 

Trata-se, pois, de uma metodologia de trabalho 
que se materializa em áreas de intervenção social bem 
defi nidas, quais sejam: ações de Educação para co-
municação, ações de mediação tecnológica em pro-
cessos educativos e também em ações de gestão da 
comunicação em espaços educativos, por meio do 
planejamento e realização de ações que se articulam 
no âmbito da Comunicação, Cultura e Educação (SO-
ARES, 2000). 

Além da formação dos monitores e agentes que 
atuam nas diversas Salas Futura e da facilitação de fl u-
xos de comunicação e de formação de redes em cada 
um desses espaços, o próprio território onde o projeto 
está inserido também revela potências e desafi os úni-
cos. Atualmente, as Salas Futura estão presentes em 
nove territórios distintos: Campo Limpo (São Paulo), 
Glória do Goitá (Pernambuco), Novo Airão (Amazonas), 
Ouro Preto e Belo Horizonte (Minas Gerais), Passo Fun-
do (Rio Grande do Sul), Maré e São Gonçalo (Rio de Ja-
neiro) e Valente (Bahia). Em cada um desses territórios, 
a articulação local apresenta características próprias. 

Em São Paulo, fruto de uma parceria com o Pro-
jeto Arrastão, organização referência na área da crian-
ça e adolescente, a Sala Futura Campo Limpo está 
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localizada na divisa com Taboão da Serra e é habitada 
por mais de 13% da população paulistana. A região 
também é considerada a mais violenta da cidade. 
O bairro também conta com poucos equipamentos, 
como centros culturais, bibliotecas e parques públi-
cos, para uso da comunidade, contexto que vocaciona 
a Sala Futura Campo Limpo para temáticas voltadas 
à promoção da infância e adolescência, juventudes, 
direitos humanos, saúde e participação democrática. 

Já em Pernambuco, a Sala Futura é resultado de 
uma parceria com o Giral (Grupo de Informática, Comu-
nicação e Ação Local) no município de Glória do Goitá, 
região rural, e com forte tradição na produção de ma-
mulengos e de mestres mamulengueiros. Nas terras 
pernambucanas, as relações étnico-raciais, o combate 
ao trabalho infantil e à exploração e abuso sexual con-
tra crianças e adolescentes são temas frequentes. Já 
no Amazonas, a Sala Futura desembarcou em Novo 
Airão, em parceria com a Fundação Almerinda Mala-
quias, levando conteúdos diversos às comunidades da 
região metropolitana de Manaus. Em sintonia com as 
demandas e características locais, a Sala Futura Novo 
Airão é fortemente marcada pela temática ambiental, 
assim como a Sala Futura Passo Fundo, resultado da 
parceria entre Canal Futura, Grupo Ecológico Sentine-
la dos Pampas e o Fórum Local da Agenda 21. 

Já o estado mineiro conta com a presença de 
duas Salas: fruto de uma parceria entre o Futura e a 
Casa do Professor. A Sala Futura Ouro Preto tem for-
te vocação para conteúdos e formações voltadas à 
educação formal, sendo também a primeira Sala do 
projeto, inaugurada em 2003. Já em Belo Horizonte, 
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a Sala Futura PUC-MG leva o nome da instituição par-
ceira e está vocacionada ao atendimento do público 
adulto com temas que variam entre cultura e cidada-
nia. 

Única Sala em um espaço de escola de samba, 
a Sala Futura São Gonçalo é resultado da parceria en-
tre o Instituto Usina Social e o Instituto da Escola de 
Samba Porto da Pedra com o Canal Futura e sempre 
esteve fortemente vinculada às questões ligadas à in-
fância e cultura. No Complexo da Maré, na cidade do 
Rio de Janeiro, a OSC Redes da Maré abriga mais uma 
Sala Futura, localizada junto à sua biblioteca. Por fi m, 
o território baiano conta com uma Sala na cidade de 
Valente, em parceria com a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região 
Sisaleira (APAEB), espaço que refl ete os desafi os vi-
venciados na região do sisal. 

Em cada uma das Salas em funcionamento a 
ideia de “praça pública” se materializa, e vivenciamos 
diversos públicos trocando experiências e sentidos. 
Em cada um desses contextos, a concepção de ter-
ritório educativo se faz presente, sendo este sempre 
o norte que orienta a articulação de atores, serviços, 
equipamentos, escolas e da própria comunidade.

Apenas no primeiro semestre de 2017, por exem-
plo, foram realizadas 117 atividades nas Salas Futura, 
e mais de 2.800 pessoas foram envolvidas em ofi cinas, 
reuniões e atividades livres com temáticas variadas. En-
tre elas, sobressaem ofi cinas sobre meio ambiente, arte, 
cultura, cidadania, enfrentamento à violência sexual 
contra crianças e adolescentes e também saúde e ex-
periências voltadas à interface entre mídia e Educação. 
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As Maletas Futura e os kits Consciente Coletivo, A Cor 
da Cultura e Crescer sem Violência foram os conteúdos 
mais utilizados, sendo o público infantojuvenil o mais 
mobilizado para as ações (39,3%), seguido por profes-
sores da rede básica (15,4%). Considerando que um dos 
principais desafi os enfrentados pelos territórios onde o 
projeto Sala Futura está é a desarticulação entre serviços 
e equipamentos locais, o que impacta signifi cativamente 
o acesso a territórios educativos por parte de crianças, 
adolescentes e jovens, nada mais natural que este pú-
blico se apresentasse como prioritário não apenas como 
foco das ações planejadas, mas como atores centrais em 
seu processo de elaboração. Trocando em miúdos, a in-
fância, adolescência e juventudes não são apenas temas 
para as Salas Futuras, que têm a missão de trazer esses 
públicos para a centralidade da sua existência. 

Nestes 20 anos do Canal Futura, vivenciamos ini-
ciativas inovadoras e muitas das experiências que ti-
vemos nos territórios nos transformaram radicalmente. 
No caso da Sala Futura, sem medo de errar, podemos 
afi rmar que não há quem tenha passado por essa ex-
periência e que não tenha saído totalmente diferente. 
Não é só o espaço físico que transforma, muito em-
bora ele seja essencial em contextos de pouco ou ne-
nhum recurso, mas sobretudo as relações que são ali 
estabelecidas: monitores, usuários e gestores do pro-
jeto revelam uma signifi cativa transformação de suas 
práticas pedagógicas, de seus olhares para os educan-
dos e uma irreversível sensibilização para temáticas até 
então invisibilizadas. Além disso, a dinâmica estabele-
cida neste território educativo nos convida a exercitar 
com mais intensidade nossa capacidade de diálogo 
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e escuta para, a partir deles, construir práticas peda-
gógicas que fazem sentido. Gosto sempre de retomar 
um causo, ocorrido nos idos de 2014, numa tentativa 
de aproximação com mulheres de meia idade profi s-
sionais do sexo, quando apresentamos a possibilidade 
de palestras sobre saúde. Mesmo com todas (e as me-
lhores) justifi cativas para convencê-las da importância 
da ideia, o desinteresse foi avassalador. Quando não 
tínhamos mais argumentos, perguntamos: “Mas o que 
vocês acham que seria importante?”. E ouvimos de 
volta: “Não que isso não seja importante. Mas na ver-
dade o que a gente mais queria mesmo é aprender a 
ler”. Para construir pontes, é preciso saber ouvir. Que a 
Sala Futura continue a facilitar a construção de pontes. 
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Pedra, Papel e Tesoura, um Projeto 
que Possibilitou Participação, 

Reflexão, Ação e Mudança

Por José Ricardo de Oliveira e Maria Corrêa e Castro 

A problemática da Exploração do Trabalho In-
fantil é delicada e latente no cotidiano do Brasil1 e do 
mundo, é uma categoria da exploração entre seres 
humanos que têm componentes perversos que in-
terferem no saudável desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. Esses pequenos estão expostos a uma 
vida de limites, privações e até mesmo ao risco de 
morte por acidentes graves, devido ao trabalho em 
locais insalubres e sem nenhuma proteção. Outro pro-
blema grave é a perda da infância em sua plenitude, 
por não terem tido direito a ela.

É neste contexto que, em 2015, o Futura estabe-
lece uma parceria com o CENTRO DOM HELDER CÂ-
MARA DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL (CENDHEC) e 
com outros atores importantes do sistema de garantia 
de direitos para a realização do Projeto Pedra Papel 
e Tesoura2, uma iniciativa que conseguiu tratar da ex-
ploração do trabalho infantil em três modalidades dis-
tintas e em três estados do Nordeste (nas carvoarias, 

1  Segundo dados da PNAD (IBGE, 2016), 1,8 milhão de crianças de 5 a 
17 anos trabalhavam no Brasil. Mais da metade delas, 998 mil, estava em 
situação de trabalho infantil.
2  Pedra, Papel e Tesoura é um projeto educativo que tem por objetivo 
contribuir para dar visibilidade ao tema trabalho infantil, além de fortale-
cer o debate sobre o desenvolvimento da infância e as violações aos seus 
direitos.
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em Santa Cruz — RN; no sisal, em Conceição do Coité 
— BA; e no polo têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe 
— PE). Nos anos subsequentes, seguiu sua implemen-
tação em outros municípios nordestinos, chegando ao 
número de 12 municípios, em cinco estados.

Nos últimos anos, o Futura tem atuado em es-
paços de mobilização e articulação voltados para o 
combate ao trabalho infantil, participando e acompa-
nhando a atuação dos fóruns de prevenção e erradi-
cação do trabalho infantil, principalmente em Pernam-
buco e no Rio Grande do Norte. Nesse sentido, para 
a realização deste projeto, foi estabelecido um diá-
logo e parceria com o Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), o Fórum 
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho In-
fantil em Pernambuco (FEPETIPE), o Fórum Estadual 
de Erradicação do Trabalho Infantil, Aprendizagem e 
Proteção ao Adolescente Trabalhador (FOCA/RN) e o 
Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Trabalhador Adolescente (FEPETIPA/BA).3

A Parceria

O CENDHEC tem uma trajetória de atuação na 
prevenção e a erradicação do Trabalho Infantil, uma 

3  Vale ressaltar outras importantes parcerias estabelecidas no território 
para a realização do projeto, a exemplo do CENDHEC, que também inte-
gra o FEPETIPE, da Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande 
do Norte (SRTE/MTE) e do Centro Estadual de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST), membros do FOCA/RN e o Movimento de Organi-
zação Comunitária (MOC), na Bahia.
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temática que integra o conjunto de questões sociais 
trabalhadas pela instituição. 

A metodologia pensada para esse trabalho4 
contou com a participação de crianças e adolescentes 
na condição de protagonistas de sua realidade e de 
sua própria história, além de serem parte fundamental 
na criação e desenvolvimento dos materiais pedagó-
gicos do projeto: um DVD com histórias de animação 
e um gibi confeccionados a partir de desenhos fei-
tos pelas crianças e adolescentes participantes das 
ofi cinas do projeto e uma Cartilha Pedagógica com 
textos de referência na temática escritos por parceiros 
que compõem a rede de proteção. Todo o material 
foi elaborado a partir de ofi cinas de sensibilização fei-
tas com os alunos da rede pública dos três municípios 
envolvidos e refl exões sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e as diferentes situações de tra-
balho infantil vistas, vividas ou presenciadas por eles 
foram subsídios para a criação destes materiais.

Além disso, cabe o registro da importância desse 
trabalho no sentido maior que foi de subsidiar o po-
der público, em especial a comunidade escolar, com 
os materiais produzidos a fi m de que possam contribuir 
com a qualifi cação de educadoras e educadores acerca 
de mecanismos e formas de prevenir e enfrentar a ex-
ploração do trabalho infantil nos municípios. A Educa-
ção é um parceiro importante no enfrentamento dessa 
problemática, e estabelecer parcerias com secretarias 

4  Foram realizadas ofi cinas de 24 horas de formação para construção de 
roteiros, confecção de histórias em quadrinhos e vídeos de animação para 
um grupo de 75 crianças e adolescentes nos estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Bahia.
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de educação foi uma das estratégias do projeto para 
garantir o diálogo com esse segmento.

A participação do CENDHEC no projeto contri-
buiu para a qualifi cação da instituição no tema a partir 
do conjunto de trocas de conhecimentos e no contato 
direto com as experiências das crianças e adolescen-
tes que sempre nos ensinam e nos fortalecem para 
continuar na luta pelo fi m da exploração do trabalho 
infantil. O formato do projeto favoreceu a construção 
coletiva dos materiais, considerando organizações de 
áreas distintas, com parceiros estratégicos e principal-
mente com a contribuição de crianças e adolescentes 
de diferentes contextos.

A referida experiência ainda é muito pertinen-
te, principalmente em face do cenário nacional atu-
al, considerando a redução dos investimentos nas 
políticas sociais de atenção básica e nas políticas de 
proteção especial. Existe o temor de que as situações 
de trabalho infantil se elevem, assim como de outras 
problemáticas relacionadas, como a exploração sexu-
al de crianças e adolescentes, entendida como uma 
das piores formas de exploração do trabalho infantil. 

Ao defi nir essa temática e desenvolver um con-
junto de materiais pedagógicos, o Futura confi rma 
sua vocação por causas relacionadas à proteção e 
garantia de direitos de crianças e adolescentes e no 
combate às violências contra elas praticadas. Ainda 
nos deparamos com um universo cultural de aceitação 
do trabalho infantil, naturalizado como uma alternati-
va, seja de sobrevivência, seja de ocupação ou ainda 
como forma de escapar da criminalidade, o que é um 
equívoco. É preciso estar alerta, pois essa crença só 



PEDRA, PAPEL E TESOURA, 
UM PROJETO QUE POSSIBILITOU PARTICIPAÇÃO, REFLEXÃO, AÇÃO E MUDANÇA

249

reforça os recortes de classe, ou seja, para as crianças 
e adolescentes pobres, o ônus do trabalho precoce é 
visto como alternativa de superação ou amenização 
da situação de pobreza ou de miséria, crença essa re-
forçada por ditos populares e pelo senso comum.

Ao tratar dessa questão, o projeto propõe uma 
mudança de cultura, uma discussão mais ampla e qua-
lifi cada sobre o tema, visando contribuir para a cons-
trução de alternativas que possam levar à redução das 
taxas de exploração do trabalho infantil.

A questão é tão naturalizada, que as violações 
são constantes e quase nunca são combatidas, por-
que muitas vezes acontecem no âmbito familiar. O 
polo de confecções de Pernambuco, por exemplo, 
é composto pelos municípios de Caruaru, Toritama e 
Santa Cruz do Capibaribe, e é uma das regiões mais 
fortes do país na produção de vestuário. Santa Cruz, 
em especial, é responsável por pelo menos 30% da 
produção do estado. A região concentra um grande 
registro de autuações do Ministério Público do Traba-
lho em Pernambuco por fl agrante de trabalho infantil. 
A cidade passou por um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) em 20135 a fi m de reverter essa situação. Ape-
sar da ação dos órgãos de fi scalização e responsabi-
lização nas empresas, constatou-se uma nova forma 
de perpetuação dessa prática que difi culta o trabalho 

5  O TAC foi assinado por representantes do município que se compro-
meteram a criar ações como prever orçamento para combater o trabalho 
infantil, realizar diagnóstico de outros menores em condições de trabalho e 
inserção deles em programas sociais, proibir a contratação ou manutenção 
de menores de 16 anos (exceto aprendizes, a partir dos 14) e proibir a con-
tratação ou manutenção de menores de 18 anos em atividades noturnas 
ou perigosas.
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dos órgãos de fi scalização, o trabalho é feito dentro 
das casas, com envolvimento de toda família, princi-
palmente de crianças e adolescentes. 

Durante as ofi cinas do projeto Pedra, Papel e 
Tesoura, uma situação fl agrante de trabalho infantil foi 
relatada por uma das crianças participantes, a aluna 
X chegou atrasada porque teve que trabalhar até a 
madrugada no corte de “ponta de linha”. O serviço 
consiste em aparar pedaços de linha que sobram no 
acabamento das costuras e arremates, e “mãos pe-
quenas” são ideais para esse trabalho. É importante 
salientar que o material utilizado para isso são velas, o 
que consiste em uma combinação perigosa para esses 
pequenos: criança, fogo e tecido. 

A realidade apresentada nessa região, certa-
mente, não tem muita diferença das outras situações 
encontradas nos outros estados, cada uma com seu 
nível de gravidade. Nesse sentido, podemos afi rmar 
que a pertinência do projeto Pedra Papel e Tesoura 
é alta, considerando que contribuiu no processo de 
visibilização da causa e incidência junto com o Poder 
Público para o planejamento de ações de prevenção 
e enfrentamento à exploração do trabalho infantil nes-
ses municípios; e porque não dizer nos estados e re-
gião nordestina. 

O CENDHEC entende o Pedra, Papel e Tesoura 
e sua metodologia como uma importante contribui-
ção do Futura para a causa, e ser parte dessa constru-
ção ajudou a qualifi car as ações de escuta de crianças 
e adolescentes, e entender que seu protagonismo ao 
relatar sua própria realidade deve ser levado em con-
sideração ao se pensar ações de enfrentamento ao 
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problema. Esse foi um dos aprendizados que o proje-
to trouxe para todos os que compuseram as equipes 
de trabalho; os roteiros, os desenhos, as animações, 
todo material que foi concebido a partir das ofi cinas 
traduz a participação de todo o grupo, com destaque 
para os meninos e meninas participantes. 

No conjunto dos desafi os postos, a replicação 
de experiências como a do Pedra, Papel e Tesoura 
é enorme, posto que os processos de exploração do 
trabalho infantil apresentam novas formas a cada dia, 
assim como também retoma antigos métodos. Por 
isso é preciso que redes de proteção se articulem e 
que novas iniciativas possam surgir a fi m de fortalecer 
a causa e a luta por direitos, e para que se rompa de 
forma mais efetiva com esse ciclo perverso da explo-
ração do trabalho infantil. 

Entendemos que quanto maior e mais articulado 
for o trabalho do projeto com a rede de proteção6, le-
vando essa discussão para as escolas, famílias, órgãos 
públicos (CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, postos 
de saúde, etc.), hospitais, igrejas, enfi m, para a comu-
nidade em geral, maiores serão as chances de ampliar 
e capilarizar a discussão sobre o trabalho infantil e de 
sensibilizar a sociedade para essa causa.

6  Desde 2015, o projeto formou diretamente 900 profi ssionais do Sistema 
de Garantia de Direitos entre professores, educadores sociais, assisten-
tes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, etc. e distribuiu 450 kits do 
projeto. Articulações com secretarias municipais de Educação, Assistência 
Social e Direitos Humanos foram parte das parcerias estabelecidas para 
efetiva implementação do projeto junto a essas redes.
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A Urgência do Diálogo

Por Francisco José Daher Junior

A manutenção de um caráter perene e inovador 
em projetos de TVs Educativas é um desafi o sem pre-
cedentes, quando o que está em jogo é a própria edu-
cação enquanto processo de construção social e as re-
lações hegemônicas e contra-hegemônicas advindas 
deste contexto. Tal desafi o, entretanto, ganha cores 
e contornos especiais a partir do momento em que 
estes projetos são desenvolvidos no âmbito das uni-
versidades, sobretudo nas públicas, onde as relações 
de poder se estabelecem de forma mais horizontal — 
o que, por um lado, cria um ambiente de inquietação 
favorável à quebra constante de paradigmas, mas, por 
outro, uma instabilidade, especialmente em período 
de baixa capacidade de investimentos fi nanceiros.

A TV UFOP não foge a este cenário, mesmo ten-
do a sua emergência ocorrida ainda quando as uni-
versidades públicas experimentavam certa opulência 
em termos de investimentos. Inicialmente, tirando a 
centralidade dos processos institucionais, é funda-
mental destacar que esta história se inicia, principal-
mente, a partir do sonho de uma juventude em que-
rer fazer a diferença no mundo do audiovisual, e no 
próprio mundo, com perspectivas de liberdade para 
criar e experimentar novas linguagens. Antes de ope-
rar em sinal aberto – isso ocorreu a partir de outubro 
de 2011, no canal concedido à Fundação de Rádio e 
TV Ouro Preto (FEOP), jovens remanescentes dos cur-
sos de Artes Cênicas, Comunicação, Direito e História, 
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entre outros, já nutriam um sonho de possibilidades 
informacionais, artísticas e estéticas.

A partir dessa efervescência criou-se, em 2006, 
o embrião que deu origem à TV UFOP, denominado 
Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual (CPPA), 
momento em que se assinou o primeiro convênio com 
o Canal Futura. Importantes pesquisas foram realiza-
das na ocasião, gerando a base dos conteúdos do que 
viriam a ser veiculada por estes veículos.

A consolidação institucional do canal, por sua vez, 
se deu em 2010, a partir da aprovação, pelo Conselho 
Universitário da UFOP, do Projeto Acadêmico Institu-
cional, cujo objetivo era normatizar e organizar o fun-
cionamento orgânico da Assessoria de Comunicação 
Institucional, estruturada, naquele período, na Pró-Rei-
toria de Projetos Especiais (PRPE). Em 2013, a Portaria 
497, publicada em junho, transforma a Assessoria de 
Comunicação Institucional em Coordenadoria de Co-
municação Institucional, vinculada à Reitoria, sem, no 
entanto, alterar os conceitos do projeto original.

A partir desse projeto, fi caram defi nidos os pa-
péis da Comunicação Institucional e da Comunicação 
Público-Educativa, sendo que a TV UFOP se encontra, 
do ponto de vista organizacional e conceitual, nesta 
última, no contexto dos

veículos de mídia eletrônica, de rá-
dio [...] e de novas tecnologias para 
a difusão de programas voltados para 
educação, cultura, preservação da 
memória, da história regional e nacio-
nal, veiculação de produção musical 
de qualidade, incentivo ao debate e 
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à refl exão, divulgação de projetos e 
de resultados de pesquisa científi ca, 
campanhas de conscientização e de 
cidadania. A comunicação público
-educativa complementa a comuni-
cação institucional, abrangendo um 
universo ainda maior de pessoas e 
disseminando informações. (UFOP, 
2010, p. 24)

Estas centrais trabalham de forma integrada, 
conforme a UFOP (2010), tendo os propósitos de 
suas realizações no Ensino, na Pesquisa e na Exten-
são. Mais recentemente, as estratégias de comuni-
cação passaram a estar articuladas com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2016/2025, contri-
buindo, dessa maneira, para que a UFOP cumpra a 
sua missão:

Produzir e disseminar o conhecimento 
científi co, tecnológico, social, cultural, 
patrimonial e ambiental, contribuin-
do para a formação do sujeito como 
profi ssional ético, crítico-refl exivo, 
criativo, empreendedor, humanista e 
agente de mudança na construção de 
uma sociedade justa, desenvolvida so-
cioeconomicamente, soberana e de-
mocrática (UFOP, 2016, p. 15).

Assim, a TV UFOP, com todos os desafi os que 
enfrenta para se manter, preservando, sobretudo, a 
sua capacidade criativa e inovadora, desempenha pa-
pel fundamental nas diretrizes das políticas de comu-
nicação da Universidade.
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Desafi os

Os aspectos relativos aos investimentos são fun-
damentais para a manutenção de qualquer veículo de 
comunicação. No âmbito de uma universidade públi-
ca, porém, outros elementos devem ser levados em 
consideração: falta de vagas para a constituição de 
um quadro técnico necessário ao seu funcionamen-
to e a questão da identidade do próprio veículo aos 
olhos das comunidades que o cercam.

A questão das vagas, hoje limitadas pela baixa 
oferta de códigos para a abertura de concursos pú-
blicos, tem implicado intermináveis contestações jurí-
dicas, principalmente pelo fato de os conteúdos pro-
duzidos serem viabilizados, em parte, por meio das 
fundações de apoio. A fé na licitude dos processos, 
no caso da TV UFOP, comprovada em suas próprias 
produções e na formação anual de dezenas de estu-
dantes, de várias áreas do conhecimento, talvez venha 
dando perenidade, até aqui, a um processo que, por 
si, juridicamente apresenta-se como frágil.

Em âmbito nacional, com todo este potencial de 
formação, de proposta educativa, de pesquisa e de 
extensão advindos de um projeto de TV, o Executi-
vo, o Legislativo, o Judiciário e a inciativa privada não 
conseguem apontar soluções aos problemas históricos 
que se estabeleceram no âmbito legal, principalmen-
te a aspectos ligados à contratação de pessoal e ao 
fi nanciamento. Arriscamos dizer que isso é decorrente 
de nossa falta de visão para perceber e entender que 
as TVs Educativas geridas por universidades públicas 
estão além das próprias universidades e de qualquer 
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outro poder constituído nas instâncias citadas, por, 
justamente, se confi gurarem como potenciais espaços 
livres para o exercício da cidadania.

Sobre a identidade de uma TV no âmbito uni-
versitário, a primeira consideração a ser feita está na 
própria defi nição do que vem a ser TV Educativa e TV 
Universitária. A dimensão de um canal educativo, nes-
te contexto, se esvai à medida que houver qualquer 
pretensão de instrumentalização deste canal para ou-
tros fi ns, ou se estabelecer para estes parâmetros re-
lativos a audiência como garantia de sua existência.

Na UFOP, mesmo com todos os cuidados institu-
cionais que colocam a sua TV no âmbito público-educa-
tivo, essa discussão vem à tona, principalmente quan-
do a questão do fi nanciamento passa a ser impactada 
em decorrência de contingenciamentos orçamentários. 
“Para que uma TV?”, “O dinheiro da TV poderia ir para 
o laboratório X, Y, ou Z” e “Nunca vi esta TV” são, entre 
outros, alguns questionamentos registrados no senso 
comum que comprovam essa crise de identidade.

Este ponto frágil — a identidade —, no entanto, 
é, ao mesmo tempo, um ponto forte, pois, apesar de 
aparentemente desgastante, se torna extremamente 
saudável no momento do planejamento de novos con-
teúdos. Como não existe uma zona de conforto que 
garanta uma estabilidade ao projeto, é preciso se es-
tabelecer uma mediação constante entre os diversos 
sujeitos que, horizontalmente, exercem poder sobre o 
processo, ou seja, aqueles que compõem as comuni-
dades que giram em torno do canal, dentro ou fora da 
Universidade. As pessoas precisam se ver naquele lu-
gar para, assim, criarem vínculos de pertencimento e, 
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consequentemente, fortalecerem a identidade do veí-
culo, no caso da UFOP, enquanto uma instância de co-
municação pública, de caráter educativo. Trata-se de 
um trabalho exaustivo que, ao longo dos últimos anos, 
vem dando resultado, a partir da agregação de um 
número crescente de olhares e dissenso que acabam 
instigando a pesquisa por novas linguagens e, conse-
quentemente, a diversidade dos novos conteúdos.

Redes e parcerias 

Como o mundo vem acabando e se reconstruin-
do com velocidades avassaladoras, sobretudo nos 
últimos anos — e Hobsbawn apud Barreto (2007, p. 
19), ao analisar o Século XX, disse que a humanidade, 
nos últimos 50 anos daquele período “viu inserir no 
seu convívio mais inovações do que em todo o resto 
da sua história” —, precisamos tentar entender que, 
além do fi nanciamento, da busca de soluções jurídicas 
e das transformações das identidades que impactam 
na constituição do canal, outros elementos se fazem 
presentes, como a constituição das redes e das par-
cerias para que as janelas de conteúdos se multipli-
quem, assim como a qualidade dos mesmos.

As referências sobre hegemonia e contra-hege-
monia, abordadas no início desta refl exão, podem estar 
neste lugar. Mais do que nunca, se quisermos sobrevi-
ver localmente, sustentando nossas identidades, preci-
samos aceitar, pelo menos como hipótese, a perspec-
tiva de que a globalização, conforme Miranda (2000, 
p. 82), pode fortalecer “a proliferação de identidades 
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locais e, ainda que pareça utópico, a sociedade da in-
formação que estamos ajudando a construir pode dar 
espaço para culturas geografi camente isoladas”.

As exaustivas discussões estabelecidas com o 
Canal Futura durante os encontros de jornalismo aca-
baram fortalecendo a parceria atualmente em curso 
com a Universidade Federal de Ouro Preto, instituição 
que, em consonância com os princípios da RedeIFES, 
sempre buscou um posicionamento para o estabele-
cimento de uma rede horizontal, não fechada, permi-
tindo a sobrevivência dos canais das universidades, a 
partir da preservação de suas identidades (BOTELHO-
FRANCISCO et al., 2016).

O estabelecimento deste diálogo, nem sempre 
simples ou consensual, principalmente quando das 
primeiras discussões, sofreu importante evolução a 
ponto de, arriscamos dizer, infl uenciar a própria evo-
lução conceitual desta rede. O ponto forte para que 
esta evolução acontecesse não estava no campo fi -
nanceiro — os convênios em curso estabelecidos com 
o Canal Futura não implicam transferência ou troca de 
recursos desta natureza —, mas sim na capacidade de 
produção, com liberdade conceitual e busca autôno-
ma de outras janelas para difusão dos conteúdos dos 
demais entes participantes do processo, o que aca-
bou resultando no fortalecimento da convergência de 
interesses que ressaltassem a diversidade, a democra-
cia e a inserção social, entre outros atributos.

Por meio desta parceria, a UFOP e a região dos 
Inconfi dentes passaram a ter mais visibilidade em nível 
nacional. As reportagens produzidas pelo Núcleo de 
Jornalismo, veiculadas no “Jornal Futura”, nos anos de 
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2011, 2012 e 2013, ocuparam lugar de destaque, sen-
do, no período, a universidade que mais contribuiu com 
conteúdos para a rede. Nessa parceria, também foram 
produzidos programas especiais, como as séries Quer 
Saber? (2009) e Fórum das Letras (2010), o interprogra-
ma O Mundo a sua Volta (2014) e duas temporadas do 
programa de música Concertos Didáticos (2015)1. 

Para fi nalizar (ou começar o diálogo)

Da mesma forma em que vivemos um mundo de 
inúmeras oportunidades para uma ampliação dos diá-
logos, vivenciamos a antítese de tudo isso, a ameaça 
de retrocessos, a exemplo dos preconceitos e da into-
lerância, ora exacerbados em cânticos fundamentalis-
tas, trazendo à tona, talvez, barreiras que já existiam, 
mas que não se revelavam em função de restrições 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
disponíveis até então.

Sabemos também que isso não é novidade nem 
mal do século, considerando que Benjamin (1987, p. 
23) já alertava para o risco do fi m da liberdade do 
diálogo, em um mundo que estava abrindo mão da 
solidariedade em favor da quantifi cação das “condi-
ções de vida, do dinheiro”. Talvez aquele processo, 
iniciado nos primeiros anos do século XX, não tenha 
parado e, somente agora, com a exacerbação da ca-
pilaridade das TICs, estamos percebemos o tamanho 

1  Dados retirados de relatórios internos elaborados pela Coordenadoria 
de Comunicação Institucional.
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deste hiato, resultado das disparidades sociais em ter-
mos de renda e oportunidades.

Mattelart (2005), na abertura de conferência reali-
zada em Salvador/BA, em 2005, disse que somente “a 
utopia do saber compartilhado na produção como no 
consumo pode nos munir contra os projetos de socieda-
de da informação ligados a seus engodos reciclados das 
ideologias etnocêntricas da modernização sem fi m”. Tal 
condição, e lembrando que as utopias são possíveis, foi 
colocada pelo intelectual como “o único baluarte contra 
o retorno à barbárie” (MATTELART, 2005).

Assim, mais do que nunca, experiências viven-
ciadas nesta rede, que completa 20 anos, como es-
paço de ensaios para a convergência da diversidade, 
com vários sotaques, idiomas e cores, precisam ser 
multiplicadas. Este e outros espaços, no entanto, me-
recem ser ocupados a partir do respeito ao diálogo, 
outrora tão reclamado por Benjamin lembrando que 
o fi lósofo acabou sucumbindo diante da perspectiva 
da constituição de um estado policial, com vocação 
totalitária (Nazismo).

Hoje, os tempos também são duros, asnos e 
desafi adores, e não podemos ter dúvidas disso; mas 
temos parte importante de um ferramental — a capa-
cidade de produção de conteúdos em redes — para 
o contraponto, sustentado na perspectiva da constru-
ção de um saber crítico e participativo, assim como 
na sua distribuição, livre de ingerências e de precon-
ceitos, visando à utopia da construção de um mundo 
mais justo.
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O Futura na Era da Convergência 
de Meios

Por José Brito Cunha

Manhã ensolarada de um dia de semana da pri-
mavera do Rio. Lá fora, céu claro. No elevador, a luz 
vermelha que circula o botão de número 4 no painel se 
apaga. Tiro os fones de ouvido. Adeus Spotify. Consi-
go ouvir o silêncio ao desembarcar no quarto andar do 
prédio da Fundação Roberto Marinho. Chego para tra-
balhar no escritório do Futura. O cheiro do café se mis-
tura com a madeira que cobre praticamente todos os 
cantos das paredes da minha sala. Como de costume, 
acendo a luz do abajur da mesa, ligo os monitores do 
computador, das tvs e o tablet. Ali, bem pertinho, um 
colorido ameaçador na forma de Post-Its insiste em me 
lembrar das tarefas pendentes. Preciso dar feedback às 
equipes, acompanhar entregas de fornecedores, cum-
prir metas e prazos. Posiciono meu smartphone estra-
tegicamente ao meu lado. Com o polegar, checo pela 
décima vez as mensagens da última hora no WhatsApp. 
A partir desse momento, tudo o que acontecer ao lon-
go do dia terá uma relação direta com este aparelho. 

A 15 mil quilômetros de distância, em pleno 
Centro-Oeste, um menino de 18 anos se torna o 
primeiro jogador a vencer a barreira dos 400 mil pontos 
em um quiz de perguntas e respostas. Kelvin Ferdinand. 
Morador de Palmas (TO) e estudante do terceiro ano do 
Ensino Médio, Kevin conquistou a medalha de ouro no 
concurso cultural realizado pelo Canal Futura a partir de 
um game redesenhado especifi camente para usuários 
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de smartphones. Disponível gratuitamente na Apple 
Store e na Google Play, o CDF - Clube Desafi o Futura 
representa uma virada no conceito de relacionamento 
do Futura com parte importante de seu público-alvo: 
educadores e jovens. Com mais de 8 mil perguntas 
programadas randomicamente em 5 categorias — 
que passam por temas como Atualidades, Educação e 
Cultura, Tecnologia e Negócios, Cidadania e Direitos e 
Bem-estar e Ambiente — o jogo estabelece um novo 
ponto de contato com os usuários de smartphones. 

Realizada em parceria com a agência Sioux, 
Blend New Research e o Game Lab da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM), a pesquisa Game 
Brasil 2017 revela algumas questões importantes. En-
tre os jogadores brasileiros, 77,9% revelam utilizar o 
smartphone como principal plataforma para jogar, à 
frente de computadores, videogames e smart TVs. De 
acordo com a mesma pesquisa, entre as pessoas que 
declararam jogar algum tipo de jogo eletrônico entre 
os anos de 2013 e 2017, o público feminino cresceu 
de 41% para 53,6%, o que confi rma seu crescimento 
contínuo e ultrapassando, inclusive, o público mascu-
lino. Outra pesquisa, esta realizada pela Panorama 
Mobile Time/Opinion Box - Uso de Apps no Bra-
sil, em dezembro de 2017, com 1.987 brasileiros que 
acessam a internet e possuem smartphone — respei-
tando as proporções de gênero, idade, faixa de renda 
e distribuição geográfi ca desse grupo — revela que 
a proporção de internautas brasileiros que possuem 
smartphone há mais de três anos é de 6 em cada 10.

A partir deste exemplo, cabe ressaltar que a 
produção de conteúdo do Futura não se esgota nas 
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telas e no audiovisual. O compromisso com a distri-
buição e a sua aplicação em diferentes formas inte-
gram uma cadeia produtiva baseada na análise de 
dados e coparticipação. Está no DNA do projeto. Por 
duas décadas o Futura acompanhou o surgimento de 
movimentos importantes na busca pela melhoria da 
qualidade da Educação, envolvendo-se com a agenda 
pública brasileira e suas causas. Agora se vê diante de 
novos desafi os. Desafi os de um tempo de convergên-
cia de meios, de inquietude, intolerância, de comba-
te à corrupção, ao racismo, pelo direito à igualdade 
de gênero, pela qualifi cação do trabalho da impren-
sa. A emancipação do ser humano começa, sim, pelo 
acesso ao conhecimento, sobretudo de seus direitos 
civis. Entre documentários, entrevistas, reportagens e 
webséries, contamos com o olhar de muitos agentes 
sociais de todas as regiões do país para a produção e 
distribuição de conteúdo. 

Nesta relação fi na entre teoria e prática estão 
iniciativas que norteiam muitas das ações do projeto 
social de Educação. Um conselho de Educadores no 
Facebook, que conta com cerca de 10 mil usuários 
cadastrados (dados de fevereiro de 2018) se transfor-
mou em um fórum capaz de produzir, constantemente, 
comentários e críticas sobre a agenda da sala de aula 
e políticas de Educação. Esta participação representa 
um jogo de ganha-ganha, pois todos se sentem pro-
tagonistas da produção de conteúdo, além, é claro, 
da percepção coletiva de qualifi cação da abordagem 
sobre temas propostos.

Outras redes se formaram ao longo do tempo. 
Hoje, são mais de 70 universidades parceiras e mais 
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de 1.500 projetos sociais que utilizam conteúdos au-
diovisuais produzidos com o Futura para debates e 
ações presenciais locais ou remotas. Nossos editais 
para coprodução de audiovisuais já representam uma 
prática bem-sucedida com estudantes universitários, 
jovens produtores independentes e educadores que, 
junto conosco, experimentam os primeiros passos em 
um mercado competitivo e que, sim, precisa de estí-
mulo e qualifi cação. Nossa gestão está baseada numa 
relação não hierárquica, mas dialógica e colaborativa. 
Um grande laboratório de ideias com protagonismo 
nas duas pontas.

Quando a análise de tendências representa opor-
tunidade para riscos controlados

Aluna do sétimo período do curso de jornalis-
mo da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
do Rio, Domênica Soares é daquelas jovens mulheres 
entusiastas de seu tempo. Radiante e determinada, 
ela é capaz de contagiar toda equipe com seu jeito de 
ser. Se é preciso inovar, por que esperar? Aprendemos 
com os erros ao aperfeiçoar projetos. Assim é Domê-
nica. Certa vez, numa conversa rápida, pensei nela 
para dar um passo a mais em um projeto pelo qual 
tenho muito carinho em minha trajetória no Futura. 
O Minuto Futura. Feito especialmente para consumo 
no ambiente digital, o minuto consiste na produção e 
oferta de vídeos diários, de curta duração, elaborados 
a partir do tripé: informação, diversidade e fotografi a. 
Em 60 segundos e com uma legião de colaboradores, 
este projeto encontrou na veia criativa dos estagiários 
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do Futura seu porto seguro. Domênica é uma destas 
estrelas. Em meio a tantas discussões sobre forma 
e conteúdo, ela não perde oportunidade de propor 
ideias. 

Conversamos certa vez sobre a possibilidade de 
utilizar legendas para adequar a performance dos ví-
deos às melhores práticas de algumas redes sociais, 
principalmente no Twitter e, claro, no Facebook. A 
ideia veio a partir de experimentos de um grupo de 
alunos do Portal de Jornalismo da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), que adotaram a 
estratégia. Sou professor lá e Domênica foi uma de mi-
nhas alunas. Detalhes como este, o simples recurso de 
uma legenda, dialogam com tendências reveladas em 
dados e pesquisas. Este insight veio a partir de um le-
vantamento da Digiday Magazine, revista especializada 
em consumo de mídia em redes sociais, que revelou o 
fato de 85% das cerca de 8 bilhões, repito, 8 bilhões 
de visualizações diárias do Facebook, serem realizadas 
sem a ativação do som por parte dos usuários. Em uma 
época de convergência de meios, quando grandes cor-
porações como o Facebook alteram, a seu único cri-
tério, algoritmos para conduzir o conteúdo distribuído 
aos seus usuários, determinando o que cada um de nós 
recebe em seu feed de notícias, este projeto se fi rmou 
como uma das principais alternativas do Futura para di-
álogo imediato com o contemporâneo, uma vez que 
os vídeos representam altos índices de engajamento na 
plataforma. A mesma pesquisa revela ainda que, até 
2016, posts com vídeos alcançavam sete vezes mais 
engajamento de curtidas, comentários e compartilha-
mento do que links com apenas fotografi as e textos. 
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Interessante perceber, a partir desta perspec-
tiva, a capacidade de uma marca em gerar empatia, 
independentemente da forma ou do ambiente em 
que atua. Alguns dos experimentos propostos entre 
2016 e 2018 representaram para o Futura uma opor-
tunidade de aferição deste indicador. No Instagram 
reinventamos a presença da marca a partir da identi-
fi cação de melhores práticas na plataforma. Um feed 
de fotografi as que antes era puramente experimental 
passou a ser organizado, com cuidado estético, es-
tratégia de divulgação e, sobretudo, valorização de 
técnicas de storytelling em trios fotográfi cos. Outro 
recurso muito utilizado veio a partir da evolução do 
próprio Instagram com a difusão de vídeos e com-
posições estéticas que desaparecem ao longo do 
dia no feed do usuário. As publicações em stories. 
O público reagiu bem. Em pouco tempo, o número 
de seguidores do Futura quintuplicou, passando de 
2 mil usuários para quase 12 mil. (Google Analytics. 
Mar/2018). 

FIGURA 1 – Exemplos de publicação no perfi l do Futura 
no Instagram

Fonte: Reportei (mar/2018).
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Costumo dizer que 2017 foi um ano intenso 
para o Futura. Temporada cheia de novidades. Muita 
inovação. Parece que os 365 dias do ano resumiram-se 
a três ou quatro semanas. Houve pesquisa em diversos 
nichos. Algumas iniciativas avançaram mais. Outras 
menos. Das vendas na black friday, aproveitamos a 
referência da tecnologia dos serviços de mensageira 
para criar o chatbot do Futura no Messenger. 
Assistência virtual associada ao conteúdo multitela 
vem se mostrando como oportunidade para muitas 
marcas. No campo do entretenimento e da Educação, 
ainda há um longo caminho a ser desbravado. Estamos 
otimistas. No YouTube, ultrapassamos a barreira dos 
100 mil inscritos em nosso canal. Produção contínua 
de conteúdo, melhor indexação de dados, promoção 
dentro dos vídeos e, novamente, o cuidado estético 
com a plataforma. Hoje, produzimos capas para cada 
novo vídeo. Um selo necessário para valorizar cada 
um em um universo de milhares. Isso é valorização das 
diferenças. Tudo para dar conta da melhoria necessária 
na experiência de consumo dos usuários. Em um ano, 
foram mais de 16 milhões de visualizações em nossas 
playlists1. 

Para tudo isso, foi necessário fazer o exercício de 
se colocar no lugar do outro lado da mensagem. En-
tender o público. Onde está o consumo? Quem clica? 
Quando? Onde? O que fala? Do que gosta? Do que 
não gosta… enfi m, analisar dados virou rotina para toda 

1  Dados do Google Analytics obtidos através de relatório do aplicativo Repor-
tei. Disponível em: <https://app.reportei.com/report/69252/ZktLRMAl6ihTT-
n2stE0YAyZyhhW5Ld4B>. Período de aferição: 1º out. 2016 e 24 out. 2017.
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a equipe, e não apenas para analistas de mídias sociais 
e programação. Hoje, atuamos de forma integrada, 
mais certeira. Personas foram defi nidas para cada rede. 
Quem é que fala pela marca Futura? Como fala? Usa 
gíria? É homem? Mulher? Jovem? Assim? Assado? Te-
mos perfi s bem identifi cados No Facebook, Twitter e 
Instagram. E isso nos ajuda bastante pois serve de guia 
para o trabalho rotineiro. No Facebook, por exemplo, a 
marca Futura fala sob a persona feminina. Uma mulher, 
educadora, na casa dos 27 anos, engajada em causas 
sociais, atenciosa, simpática, tem interesse em múlti-
plas linguagens e inovação, questionadora, conectada, 
agente de mudança e com alguns predicados a mais 
que dispensam apresentação.

FIGURA 2 – Fluxograma do planejamento digital do Futura

Fonte: Gerência de Distribuição (fev. 2017).
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Futura Play: plataforma livre 
que redimensionou práticas

O Futura é um canal de televisão educativo que se 
propõe a apoiar a transformação social e, para isso, preci-
sa também se transformar para fazer, cada vez mais, uma 
televisão comprometida com a ampliação da representa-
ção na mídia de pessoas e grupos que formam a socieda-
de brasileira. E para tanto precisa estar em constante di-
álogo com o público que intenta atingir, se relacionando 
com grupos organizados socialmente que representam 
setores diversos da sociedade brasileira. Nesse sentido, 
a tecnologia e o acesso à informação são fundamentais. 
Em 2016 lançamos o Futura Play. Sinal ao vivo da pro-
gramação distribuído sem custo ou necessidade de ca-
dastro para qualquer dispositivo com acesso à internet. 
Mudança de paradigma. O papel da TV se complementa 
a novos padrões de consumo. Não é mais preciso reunir 
a família ao redor de mesa de jantar, de frente para a tele-
visão, para saber o que está acontecendo ou o que vem 
por aí. Essa reunião de família pode continuar assim, ou 
não. No entanto, independentemente da grade de pro-
gramação, do horário do programa, o convidado para o 
jantar que chegou, inadvertidamente, é o smartphone, 
presente nas mãos, ou bem ali, pertinho, ao alcance rápi-
do da grande maioria dos telespectadores. 

É aí que eu me lembro de uma tragédia brasilei-
ra. Parênteses para o fatídico 7 x 1 na Copa de 20142. 

2  A partida entre Brasil e Alemanha, referida também como Mineiraço, foi 
disputada no dia 8 de julho de 2014, válida pela Copa do Mundo FIFA de 
2014. A partida fi cou marcada pela derrota sofrida pela seleção brasilei-
ra contra a seleção alemã pelo placar de 7x1.
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Em meio ao solavanco causado pelo trator alemão 
que massacrou o escrete canarinho no Mineirão, na 
semifi nal da Copa no Brasil, as redes sociais semea-
vam um fenômeno criativo na forma de milhares de 
memes3, gifs4 e hashtags5 capazes de levar ao delírio 
até o mais fanático dos torcedores. E isso acontece 
a todo o momento, seja a partir de uma programa-
ção ao vivo, seja com conteúdo relevante de um fi lme 
clássico, documentários, variedades, reality shows, es-
portes, o fato é: acontece sim, muitas vezes colado ao 
consumo da TV. No entanto, todos querem entrar na 
conversa. O consumo globalizado promove conexões 
estéticas e comportamentais a todo o momento. O 
conteúdo pessoal pode, em um click, ganhar dimen-
sões estratosféricas. 

No caso do Futura, vale considerar especial 
atenção ao ambiente de TV por assinatura. Apesar 
do nome TV por assinatura, nosso modelo é gratuito. 
Estamos em praticamente todos os pacotes oferta-
dos das principais operadoras. Dados da Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) indicam 

3  “Meme é um termo criado em 1976 por Richard Dawkins no seu bestsel-
ler O Gene Egoísta e é para a memória o análogo do gene na genética, a 
sua unidade mínima. É considerado como uma unidade de informação que 
se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação 
é armazenada (como livros). No que diz respeito à sua funcionalidade, o 
meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode de algu-
ma forma autopropagar-se” (MEME, ANO, s/p). Se popularizou muito com 
o advento da internet.
4  Imagens compactadas que utilizam técnicas de animação randômica 
para reduzir o tamanho dos arquivos.
5  Referência simbólica para identifi car conversas e busca por assuntos em 
redes sociais. Recurso utilizado em ambientes digitais para facilitar iden-
tifi cação dos principais tópicos relacionados a um assunto em destaque.
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FIGURA 3 – Cartazes de alguns dos programas do Futura 
oferecidos sob demanda no Futura Play

Fonte: Gerência de Distribuição (dez. 2016).

um forte crescimento do setor de TV paga na primeira 
década do século XXI. Entre 2002 e 2017, o núme-
ro de assinantes saltou de 3.5 milhões para 18.9 mi-
lhões. Fonte: PTS até 2008 – Anatel/ABTA a partir de 
2009 - mês base: Abril/2017. 

Paradoxo estabelecido, e a oferta multiplatafor-
ma se faz, mais uma vez, uma necessidade. Não bastava 
inovar na distribuição para novos nichos. Era preciso ir 
além. Tínhamos que estar sob demanda, para todos e 
em alta defi nição. E foi assim que, em 2017, lançamos 
o Futura HD. Uma grande conquista, possível graças ao 
esforço de diversas equipes e ao compromisso de par-
ceiros, como os colegas da G2C — Globosat Comercia-
lização de Conteúdos, na representação da distribuição 
do Futura para as maiores operadoras do país: NET HD 
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(CANAL 587), SKY HD (CANAL 424), VIVO HD (CANAL 
68) e CLARO TV HD (CANAL 587). Novo desafi o impos-
to num terreno extremamente competitivo e marcado 
pela necessidade constante de promoção da grade de 
programação e análise de métricas. 

Educação: o princípio, o fi m e o meio

Partir do saber popular para chegar ao saber do 
doutor. A frase que remete a uma das mais estudadas 
linhas de pesquisa entre educadores — a Pedagogia 
do Oprimido, de Paulo Freire — sintetiza parte impor-
tante da essência de um projeto social de comunica-
ção como o Futura, que completa 20 anos em 2017.

Tecido a múltiplas mãos, o Futura nasceu em 
1997, fruto da parceria de um grupo de instituições 
ligadas pelo compromisso com o investimento social 
privado e da articulação com diferentes setores da 
sociedade. No contexto daquela virada do milênio, o 
universo da Educação presenciou chegadas e partidas. 
Naquele mesmo 1997 nascia Malala Yousafzai, menina 
que se tornaria ativista paquistanesa na luta pelo direito 
à Educação. Também foi quando Paulo Freire se despe-
diu da vida para deixar legado na história e nas escolas.

Entre 2017 e 2018 novos projetos diretamente re-
lacionados à Educação ganharam a cena em nossas pla-
taformas digitais. No site do Futura, a produção de trilhas 
do conhecimento elevou a página a um novo patamar. Na 
forma de percursos formativos sobre assuntos diversos, as 
trilhas trouxeram tecnologia e inovação para a oferta de 
conteúdo, principalmente, para smartphones. Em poucos 
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passos, integrando uma linguagem de programação ba-
seada em JavaScript, fotografi as, trechos em vídeo e links 
de internet, o usuário tem acesso rápido a um conjunto 
informativo sobre determinada questão. O pulo do gato 
é que o conteúdo selecionado não é apenas do Futura, 
mas conta com publicações verifi cadas que já estão na 
internet. Apenas conectamos alguns pontos e entrega-
mos aos usuários um recorte específi co, como uma dica 
de programação. Excelente ferramenta para educadores 
na organização dos planos de aula. 

Como resultado do projeto, uma parceria do Futura 
com a Agência Lupa, primeira agência de Fact Checking6 
do Brasil, que contou com o apoio do Google, lançamos 
em 2018 o projeto Fake ou News: é falso ou é notícia. A 
iniciativa contempla um esforço para a construção de uma 
plataforma de Educação Digital ambientada no endereço 
<fakeounews.org> com vistas ao combate ao comparti-
lhamento de conteúdo falso em redes sociais e serviços 
de mensageria eletrônica como WhatsApp e Messenger. 
Conhecidas como fake News7, este tipo de notícia ga-
nhou escala após as eleições americanas ao fi nal de 2016, 
quando o então candidato do partido republicano Do-
nald Trump foi o epicentro do debate sobre a propagação 
de notícias falsas na internet e na imprensa.

6  A verifi cação de fatos e dados  refere-se ao propósito de detectar erros, im-
precisões e mentiras, sobretudo em discursos políticos. É um caso especial 
do jornalismo investigativo. Embora esse trabalho exista desde o início do 
jornalismo, a partir da primeira década do século XXI emergiram meios que 
se dedicam exclusivamente à verifi cação de fatos, sobretudo na Internet.
7  As notícias falsas são escritas e publicadas com a intenção de enganar, 
a fi m de obter ganhos fi nanceiros ou políticos, muitas vezes com manche-
tes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a 
atenção. Estas notícias, muitas vezes, empregam manchetes atraentes ou 
inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, compartilha-
mento e taxas de clique na Internet.
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E o que isso tem a ver com o Futura? Tudo. As 
práticas dialógicas do Futura sempre adotaram como 
metodologia a relação direta com professores, estu-
dantes, produtores independentes, movimentos so-
ciais, além de instituições ligadas ao terceiro setor e 
campo público. De acordo com pesquisa nacional rea-
lizada pelo Instituto Datafolha/2016 com professores e 
coordenadores da Educação Básica e professores uni-
versitários que lecionam nos cursos de Pedagogia e Li-
cenciaturas, 8 em cada 10 educadores têm o hábito de 
assistir o Futura. O Futura é eleito como um dos canais 
preferidos, quando o assunto é conhecimento. E está 
em 3º lugar, em uma lista de 14 canais de TV, em rela-
ção ao uso pedagógico. A contribuição do Futura para 
o conhecimento e formação é percebida pela maioria 
dos educadores do ensino básico, cerca de 60%.

FIGURA 4 – Wireframe da página fakeounews.org. Parceria 
do Futura com a Agência Lupa

Fonte: Gerência de Distribuição (mar. 2018).
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Tão importante quanto exibir um conteúdo é 
mostrar ao público como ele foi feito. Todos são pro-
tagonistas. Como diria o professor da Escola de Co-
municação da Universidade de São Paulo (USP) e jor-
nalista Eugênio Bucci, o Futura é: “faça você mesmo a 
sua própria história”. Este discurso polifônico permite 
pluralidade de vozes. Estamos sempre aprendendo 
e assim seguimos, com breves contribuições de um 
Canal feito de gente, de processos e encontros. Se 
pudesse defi nir em poucas palavras a capacidade de 
evolução do Futura, não teria dúvida: trata-se de um 
projeto colaborativo, apaixonante, pautado por uma 
cultura laboratorial, viva, que aprende com erros e 
acertos, que está em constante movimento, com di-
versas redes da sociedade, em sintonia com gente 
que, ao mesmo tempo, está no chão da escola e tam-
bém de olho no futuro. 
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Chatbot, um Personagem em 
Constante Evolução

Por Louise Zeni

Ainda que sendo da geração Y, fui uma crian-
ça que acompanhou Os Jetsons1 pela televisão. Mal 
sabia eu que, num futuro não muito distante, estaria 
criando robôs para interagir com as pessoas. Em abril 
de 2016, o Facebook anunciou para o mundo a libera-
ção de uma API (Interface de Programação de Aplica-
tivos) para a criação de chatbots.

Chatbots são robôs programados para interagir 
com os seres humanos através de plataformas conversa-
cionais, como o Messenger. A novidade incluía uma série 
de componentes para confi gurar textos e criar respostas 
multimídia utilizando fotos, vídeos e menus de botões 
para o usuário navegar e avançar na conversa. Não se 
tratava de inteligência artifi cial propriamente dita, mas, 
com certeza, era o primeiro passo para essa realidade. 

Mesmo sendo uma interface totalmente nova, 
milhares de empresas se arriscaram e, até julho de 
2016, foram criados 30 mil bots no Messenger, segun-
do o Facebook Messenger Stats. Na era dos dispositi-
vos móveis e pautado em um projeto de Comunicação 
para Transformação Social, o Canal Futura percebeu a 
necessidade de se engajar nesta nova plataforma e 
estudar de que maneira os conteúdos multimídias po-
deriam ser melhor absorvidos pela audiência.

1  Os Jetsons foi um desenho animado, da década de 1960, que mostra-
va uma família vivendo no século XXI com uma empregada doméstica robô.
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Em agosto de 2017, durante o evento Educação 
360º, realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Ja-
neiro, o Canal Futura lançava, em caráter experimen-
tal, um chatbot na sua página ofi cial do Facebook. 
O Futura foi, talvez, o primeiro canal da TV brasileira 
a oferecer esta tecnologia a seu público, consciente 
de ter colocado no ar um protótipo que iria evoluir a 
partir dos inputs dos usuários. Por ser uma platafor-
ma conversacional totalmente programável, o chatbot 
poderia aprender com as respostas dos usuários e fi -
car mais inteligente com o passar do tempo.

Um fato curioso é que, ao ofi cializar o lançamen-
to do seu chatbot no Messenger, o Canal Futura já 
possuía um programa — chamado Expresso Futura e 
apresentado por Ronaldo Lemos — que abordava jus-
tamente como as novas tecnologias iriam transformar a 
vida das pessoas, com um episódio voltado exclusiva-
mente para o tema “inteligência artifi cial” e “chatbots”. 
O formato de “Jornadas do Conhecimento”, adotado 
para o chatbot do canal, possibilitou a inserção deste 
conteúdo na conversa com o usuário, introduzindo os 
conceitos básicos dessa tecnologia e possibilitando, ao 
fi nal da conversa, uma imersão mais profunda no tema 
com o oferecimento do vídeo do programa.

A ideação do chatbot do Futura aconteceu em 
etapas. Primeiro, foi preciso entender quais eram os pú-
blicos do canal e, então, criar personas com necessida-
des e desejos específi cos. Em seguida, veio a construção 
da personalidade e do tom de voz do chatbot, pois sua 
missão principal era se conectar com as pessoas. Para 
isso, era preciso humanizar a abordagem do robô, de 
modo que os usuários tivessem empatia por ele. 
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Nessa fase, incluo a citação do célebre ator e 
diretor de teatro Constantin Stanislavski (2014, p. 27), 
cuja afi rmação diz: “a materialização física de uma 
personagem a ser criada surge espontaneamente, 
desde que se tenha estabelecido os valores interiores 
certos”. Aí está o segredo do sucesso de um chatbot. 
Se o diferencial desta tecnologia está em simular a lin-
guagem humana em uma conversa, de forma natural, 
é preciso que esse robô tenha uma personalidade e 
uma proposta de valor bem defi nidos. O robô, assim 
como o ator, tem o papel de dar vida a um persona-
gem.

No teatro, todo personagem tem um superob-
jetivo que vai sendo revelado no decorrer da drama-
turgia, através de ações físicas e psicológicas. No caso 
do robô, ou do chatbot, chamamos esses superobje-
tivos de proposta de valor, ou seja, o seu propósito 
em existir. A diferença é que no teatro você consegue 
ter a atenção do espectador durante determinado 
período de tempo, em um ambiente preparado para 
aquilo. Já o chatbot sai em desvantagem, pois além 
de não existir fi sicamente e utilizar, em sua maioria, a 
linguagem escrita, compete com uma série de aconte-
cimentos paralelos, seja do ambiente onde o usuário 
se encontra no momento da interação ou das notifi ca-
ções que saltam aos olhos na tela do celular.

Diante desse cenário, ao contrário do ator, o 
chatbot precisa revelar o seu superobjetivo logo na 
primeira interação, pois ela é a única oportunidade de 
apresentar o valor da experiência que o usuário terá 
adiante. A mensagem de “welcome” do chatbot é a 
oportunidade de convencimento, o qual deve estar 
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embebido de empatia. A construção da árvore con-
versacional de um chatbot não é uma tarefa simples. 
Enquanto, na atuação, o ator conta com o auxílio dos 
olhos, dos gestos, das expressões, da voz e até da 
acentuação de palavras para dar ênfase a sua fala; no 
chatbot os recursos são mais limitados e é preciso ser 
criativo para expressar sentimentos e pensamentos 
apenas com recursos textuais e emojigráfi cos, fazendo 
uso de poucos caracteres, justamente pela comunica-
ção ocorrer em uma tela com entre 6 e 7 polegadas.

Essas restrições devem ser pensadas de ma-
neira inteligente e, no caso do chatbot do Futura, 
adotamos o conceito de microlearning para captar 
a atenção do usuário, ou seja, transmitir o conteúdo 
de maneira objetiva, com linguagem de fácil acesso, 
para consumo e aprendizagem rápidos. Esse concei-
to de microlearning ou microaprendizagem pode ser 
melhor compreendido pela explicação de Gabrielli, 
Kimani e Catarci (2006, p. 45): “baseia-se na ideia de 
desenvolvimento de pequenos pedaços de conteúdo, 
de aprendizagem e no uso de tecnologias fl exíveis”. 
Conteúdos esses que podem ser acessados facilmen-
te em diversas condições, inclusive em intervalos de 
tempo ou deslocamentos. 

Considerando o caráter educativo dos programas 
e conteúdos multimídia do Canal Futura, a estratégia de 
adotar o microlearning nas Jornadas de Conhecimento 
do chatbot veio de encontro ao projeto de celebração 
dos 20 anos da instituição, cujo foco é a Comunicação 
para Transformação Social. Através da plataforma Mes-
senger, milhares de pessoas podem acessar o chatbot do 
Futura gratuitamente e absorver conhecimentos de áreas 
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específi cas, através de uma conversa com linguagem in-
formal e simples que acontece em segundos ou minutos.

Estamos na era da desatenção. Segundos de audi-
ência se tornaram preciosos. Dentro desta perspectiva, 
fornecer informações rápidas, para que a mente consi-
ga processá-las, sem ser algo cansativo, é a isca para os 
distraídos. Os chatbots chegaram para aliar conteúdo à 
facilidade de acesso aos dispositivos mobiles. Chatbots 
podem ser construídos como uma ferramenta de apren-
dizagem — ou distração — efetiva, possível de ser aces-
sada em casa, na rua ou até mesmo na fi la do pão. 
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Sistema de Indicadores de 
Relevância do Canal Futura Junto 

a Educadores

Por Ana Lúcia D’Império Lima, Margarida Gorecki 
D´Império Zanelato, Mônica Dias Pinto e Rosalina Soares

Introdução

O Futura é um projeto social de comunicação 
multiplataforma, de interesse público.  Mantido por 
empresas e fundações da iniciativa privada1, o Fu-
tura alia Educação e Comunicação com o propósito 
de mobilizar, educar, encantar e inspirar pessoas por 
meio de conteúdo produzido, organizado e difundido 
de forma colaborativa. 

Desde 1999, a equipe do Futura monitora o há-
bito dos brasileiros de acessar seu conteúdo. A últi-
ma pesquisa nacional, realizada em 2017, registra 52 
milhões de telespectadores de 16 anos ou mais via 
TV, dentre eles um número considerável de educado-
res, em torno de 2 milhões. De alguns anos para cá, 
o Futura passou a monitorar esse acesso via web e a 
interação que ocorre em seus perfi s nas redes sociais. 

Além disso, a equipe gestora investe em avaliar 
com mais profundidade a relevância do Futura para o 
fomento e a disseminação da cultura do conhecimen-
to, visando contribuir para a melhoria da qualidade da 

1  CNI/SESI/SENAI, Fecomércio/RJ, FIESP, Fundação Bradesco, Itaú Social, 
Instituto Votorantim e TV Globo. 
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Educação brasileira, tendo aportado recursos durante 
muitos anos em estudos qualitativos, complementares 
às pesquisas quantitativas. Nesse sentido, em 2016 
decidiu-se por desenvolver um sistema de informa-
ção, baseado em indicadores para monitorar e avaliar 
a relevância da iniciativa para os educadores. 

Este artigo descreve o processo de elaboração 
do Sistema de Relevância do Futura para os educado-
res, explicitando os parâmetros utilizados, bem como 
as diferentes dimensões e os níveis de relevância que 
o compõem. Discute, ainda, a importância desse sis-
tema e seu potencial de uso em decisões estratégicas.

Como monitorar e avaliar a relevância de um pro-
jeto de comunicação multiplataforma? 

Já na década de 90, muitas iniciativas de comuni-
cação com foco na transformação social passaram a reco-
nhecer o público como agente de transformação, e não 
somente como mero telespectador. Naturalmente, surgiu 
a demanda por estratégias capazes de mensurar resulta-
dos e impactos produzidos por projetos desse campo.

O Futura, criado nesse contexto, sempre atuou 
na produção e compartilhamento de informações 
úteis, consistentes e relevantes com as pessoas que 
podem, de fato, promover as mudanças que levarão à 
melhoria da Educação no Brasil. Um de seus objetivos 
prioritários é o de prover professores, coordenadores 
pedagógicos, gestores escolares e graduandos do 
Ensino Superior (licenciatura e pedagogia) com conte-
údo de qualidade, por meio de espaços de interação 
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e diálogo capazes de ampliar seu repertório, motivá
-los, inspirá-los e apoiá-los em sua atuação docente.

Neste cenário, métricas exclusivamente quanti-
tativas, que mensuram a quantidade de ações realiza-
das, os recursos fi nanceiros investidos e a audiência 
atingida não são insufi cientes. É necessário investir 
em mensurações que incorporem abordagens mistas 
e que permitam compreender não apenas se os con-
teúdos chegam aos educadores, mas também como a 
exposição a tais conteúdos pode contribuir para sua 
prática, fortalecer a ação pedagógica de suas escolas 
e, em última instância, ampliar as possibilidades de 
aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.  

Dentro dessa proposta, com apoio de uma con-
sultoria especializada2, nasceu o Sistema de Relevân-
cia para educadores, ancorado paralelamente em dois 
processos: (1) uma revisão da literatura sobre iniciati-
vas de comunicação para o desenvolvimento, fi el às 
concepções que orientam o Futura; e (2) em escutas 
de um amplo conjunto de stakeholders.

A revisão da literatura

A etapa de revisão bibliográfi ca dedicou-se ao 
levantamento de projetos análogos ao Futura, ou seja, 
de iniciativas com foco em Comunicação para o De-
senvolvimento.

Inicialmente, foram levantados mais de 50 trabalhos 
potencialmente relevantes, catalogados posteriormente 

2  Conhecimento Social.
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em seis categorias: TV pública ou apoio à qualifi cação 
dos meios de comunicação (media assistance); textos nor-
mativos e guias; impacto social a partir de fi lmes e docu-
mentários; entretenimento educativo; programas infantis 
e textos noticiosos. 

Muitos aprendizados advindos da literatura fo-
ram inspiradores para a consolidação do conceito de 
relevância e para a defi nição dos indicadores a serem 
monitorados ao longo do tempo. 

Uma das fontes mais pertinentes para a estrutura-
ção do Sistema de Relevância para educadores foi o ma-
terial produzido pelo Department for International De-
velopment (2005), que recomenda a medição de quatro 
indicadores, Knowledge, Attitude, Behaviour e Practice 
(KAPB, na sigla em inglês, ou Conhecimento, Atitude, 
Comportamento e Prática, em português), partindo do 
pressuposto de que o conhecimento de uma pessoa so-
bre determinado assunto infl uencia sua atitude perante 
ele, atitude esta que, por sua vez, tem efeitos sobre seu 
comportamento e sobre suas práticas recorrentes.

Outras referências de grande valor foram pu-
blicações produzidas por The Media Impact Project 
(2015), Global Forum for Media Development (2009), 
National Center for Media Engagement (2013), The 
Fledgling Fund (BARRETT; LEDDY, 2008), British Broa-
dcasting Corporation – BBC (2004), Harmony Institute 
(2013) e The Participant Index (2014).

Seguindo caminhos convergentes e complemen-
tares, tais estudos exploram a ideia de um processo 
contínuo na geração de diferentes níveis de impacto 
por meio de iniciativas de comunicação. Esses concei-
tos foram contemplados na construção do Sistema de 
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Relevância para os educadores, inspirando a criação de 
camadas de resultados/impacto que vão da ampliação 
do conhecimento e do engajamento, ao uso do conte-
údo para mediar processos de aprendizagem.

O processo de construção do conceito de relevân-
cia e indicadores 

Um workshop inicial reuniu gestores responsá-
veis pelas áreas de conteúdo, jornalismo e produção 
do Futura, além dos profi ssionais da área de pesquisa 
e avaliação, visando a identifi car os elementos e pon-
tos de vista associados à relevância do Futura para os 
educadores. A partir daí, foram identifi cadas três di-
mensões para a composição do sistema:

Dimensão quantitativa: relaciona-se com medi-
das mais usuais no campo dos meios de comunicação, 
tais como volume de audiência e frequência de expo-
sição aos conteúdos, complementadas por aspectos 
como perfi l, nível de conhecimento sobre a programa-
ção e o tempo que dedicam a ele; 

Dimensão institucional: diz respeito à legitimi-
dade, à credibilidade, à qualidade, à isenção e à plu-
ralidade da iniciativa; 

Dimensão pedagógica: avalia questões como o 
uso do Futura na autoformação dos docentes, bem 
como na utilização de seus conteúdos para o plane-
jamento do trabalho pedagógico e em sala de aula. 
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Posteriormente, foram feitas entrevistas em pro-
fundidade com sete formadores de opinião, entre 
pesquisadores, gestores públicos e do terceiro setor, 
comunicadores e lideranças políticas. O roteiro foi es-
truturado a partir de questões sobre a relação do entre-
vistado com o Futura, sua percepção sobre o papel dos 
meios de comunicação no aperfeiçoamento da educa-
ção pública e as contribuições do Futura à Educação. 

Nas conversas, houve unânime reconhecimento 
espontâneo da relevância do Futura para a qualidade 
da Educação brasileira. Dentre os pontos positivos, 
foram elencados sua isenção, pluralidade, respeito à 
diversidade e cobertura jornalística qualifi cada, como 
pode ser visto no depoimento abaixo: 

O que legitima o Futura é o jeito com 
que ele é feito: respeitando os atores 
do campo, valorizando o saber acu-
mulado, reconhecendo a competência 
e a qualidade que também existem na 
escola pública, ao mesmo tempo que 
não fecha os olhos para problemas e 
desafi os, etc. (ANDRÉ LAZARO)3. 

Ao serem indagados sobre quais indicadores 
consideravam importantes para dimensionar a rele-
vância do Canal para os educadores, a maioria dos 
entrevistados citou o desafi o de assegurar e demons-
trar resultados para indicadores quantitativos de vo-
lume de público (geral e específi co) e métricas sobre 

3  Professor na UERJ, pesquisador da FLACSO-Brasil e responsável pela Se-
cretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI), 
entre 2004 e 2010. 
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frequência, tempo de acesso, nível de atenção e en-
gajamento da audiência. 

Existem temas que são interessantes 
para o público e outros que são de 
interesse público. Eu, pessoalmente, 
acho mais do que isso: você tem que 
fazer com que os temas de interes-
se público sejam interessantes para 
o público. Essa tem sido a meta do 
Futura (ANTONIO GOES)4. 

No entanto, os entrevistados percebiam a ne-
cessidade de fortalecer a presença do Futura entre os 
educadores e o potencial de suas contribuições para 
promover avanços no cenário educacional do país. 
Dentre os pontos levantados, os mais recorrentes fo-
ram a pertinência e a necessidade de ampliar as con-
tribuições do projeto na formação de professores e 
estudantes, como é expresso na fala a seguir: 

O que os educadores estão buscan-
do são fontes de informação que 
sejam boas, fi dedignas, em que eles 
possam confi ar e que tragam esse jei-
to novo de fazer educação. E costu-
mam reconhecer essas possibilidades 
em alguns programas do Canal Futu-
ra (CLEUZA REPULHO)5. 

4  Jornalista especializado em Educação.
5  Ex-secretária municipal de Educação e ex-presidente da União de Diri-
gentes Municipais de Educação (UNDIME).



« ANA LÚCIA LIMA | MARGARIDA GORECKI D´IMPÉRIO ZANELATO
MÔNICA DIAS PINTO | ROSALINA SOARES  »

296

Os entrevistados, em sintonia com o que foi 
identifi cado paralelamente na revisão da literatura, 
corroboraram a necessidade de agregar uma quarta 
dimensão ao sistema de indicadores, a interativida-
de, que indicaria a capacidade de diálogo do Futura 
com os professores, em todas as suas plataformas. 

O rico processo de escuta durante as entrevis-
tas, em profundidade com este grupo de stakehol-
ders, permitiu defi nir que, para ser cada vez mais rele-
vante para os educadores, o Futura deveria consolidar 
e fortalecer a) sua base quantitativa de usuários; b) sua 
imagem institucional; c) sua interatividade com o pú-
blico-alvo; e d) sua capacidade de contribuir concre-
tamente com a prática docente. A partir da defi nição 
dessas quatro dimensões para compor o conceito de 
relevância do Futura, foi possível criar um alinhamen-
to entre as percepções empíricas que emergiram no 
diálogo com os especialistas e os elementos concei-
tuais derivados da revisão da literatura. Em particu-
lar, a introdução da dimensão Participação/interação 
— alinhada à defi nição do The Media Impact Project 
(2015) — ressalta o engajamento como requisito fun-
damental para a promoção de transformações sociais 
que envolvem conexões emocionais, cognitivas e 
comportamentais. O Sistema de Relevância para Edu-
cadores do Futura foi, portanto, estruturado a partir 
da concepção sintetizada na Figura 1:

Para validar as dimensões identifi cadas, foi con-
duzida uma pesquisa on-line com professores que par-
ticipam do Conselho de Educadores do Futura, grupo 
virtual que acompanha regularmente e contribui com 
opiniões e sugestões sobre o conteúdo. 
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FIGURA 1 – Dimensões do Sistema de Relevância do Fu-
tura para Educadores

Quantitativa

Awareness • Notoriedade

Recognition • Reconhecimento

Trial • Experimentação

Preference • Preferência

Loyalty • Lealdade/fi delidade

Institucional

Trust/Reliability • Confi abilidade

Participação

Engagement • Engajamento

Experience • Experiência

Pedagógica

Adaption • Adoção

K = Knowledge / Conhecimento

A = Attitude / Atitude

B = Behaviour / Comportamento

P = Practice / Prática

Fonte:  Department for International Development. 2005.
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Os educadores foram convidados a escolher, den-
tre seis alternativas, duas que representassem as princi-
pais contribuições do Futura para a Educação brasileira. 
Cada uma das alternativas propostas estava associada 
a uma das quatro dimensões que compõem o sistema, 
de modo que a frequência com que alternativas de uma 
mesma dimensão fosse escolhida demonstrasse a impor-
tância que elas têm para os educadores entrevistados. 

Os resultados, sintetizados na Tabela 1, confi r-
maram o valor da dimensão participativa, reforçando 
a demanda dos educadores por interação, inclusive na 
defi nição e elaboração de conteúdo. 

Uma vez confi rmada a estrutura do modelo em 
suas quatro dimensões e a adequação dos indicadores, 
foi elaborada uma escala avaliativa descritiva para cada 
dimensão, que permite visualizar o processo de conso-
lidação da relevância entre o público-alvo e, ao mesmo 
tempo, defi nir as metas para seu fortalecimento. 

TABELA 1 – Validação das dimensões do Sistema de Rele-
vância com educadores

DIMENSÕES DO INDICADOR 
DE RELEVÂNCIA

Total de 
respostas %

PARTICIPAÇÃO 158 41%

PEDAGÓGICO 101 26%

INSTITUCIONAL 78 20%

QUANTITATIVO 47 12%

TOTAL GERAL 384 100%

Fonte: Ana Lúcia Lima, Margarida Gorecki D´Império Zanelato, Mônica 
Dias Pinto e Rosalina Soares.
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Esta escala baseia-se na metodologia de Rubrics 
(DAVIDSON, 2005) e sua representação gráfi ca permite 
visualizar rapidamente o nível alcançado, as metas que 
precisam estar nas estratégias de atuação do Canal, vi-
sando sempre à aproximação com o nível mais elevado 
da escala, conforme expresso na Figura 26.

Para construir a primeira medida de relevância 
do Futura, organizou-se uma pesquisa aplicada a uma 
amostra de 2.675 educadores, representativa do uni-
verso de professores e gestores da Educação Básica e 
de professores universitários, dos cursos de Pedago-
gia e Licenciatura. 

A aplicação dos dados coletados na pesquisa ao 
Sistema no início de 2017 permitiu à equipe do Futura 
identifi car o nível de relevância da iniciativa em suas 
diferentes dimensões. Ou seja, foi possível saber por 
dimensão e por nível da escala de relevância as metas 
alcançadas e os desafi os a perseguir. Este conjunto 
de informações organizadas por meio do critério de 
relevância e metas permite agora ao Futura o planeja-
mento das ações de curto e médio prazo, a partir da 
escuta dos próprios educadores.

Essa primeira coleta de dados também foi útil 
para calibrar o sistema de relevância, permitindo o 
ajuste de alguns indicadores. Posteriormente, um 
conjunto de estudos qualitativos foi feito, para ampliar 
dados relacionados ao consumo, engajamento e uso 
de conteúdo/recursos disponibilizados pelo Futura e, 

6  As rubricas foram elaboradas considerando a melhor combinação de in-
dicadores quantitativos e qualitativos para determinar níveis crescentes, de 
relevância do Futura para os educadores.
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FIGURA 2 – Escala de Relevância

* Após a coleta quantitativa, esta dimensão será revista a partir de uma nível 1 nível 2 nível 3 nível 4
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pesquisa qualitativa com educadores. 
Fonte: Ana Lúcia Lima, Margarida Gorecki D´Império Zanelato, Mônica 
Dias Pinto e Rosalina Soares.
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mais especifi camente, sobre a aplicação de seus con-
teúdos em processos de mediação de aprendizagem.

Compartilhando experiências de monitoramento e 
avaliação de projetos de comunicação com foco na 

transformação social 

É recorrente na literatura a crítica à falta de troca 
de experiências e metodologias entre organizações 
do terceiro setor (GLOBAL FORUM FOR MEDIA DE-
VELOPMENT, 2009). Ao compartilhar nossa trajetória 
no processo de criação e organização de indicadores 
que possibilitem o monitoramento e a avaliação da 
relevância do Futura entre educadores, pretende-se 
contribuir para o debate entre os que atuam na área 
de educação e inspirar outras organizações a publicar 
suas experiências. 
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Parceiros mantenedores



     Colofão

Formato  14 x 21 cm
Tipologia  Avenir 
Papel  Alcalino 75g/m2 (Miolo)
  Supremo 250g/m2 (Capa)
Imagem Capa Assessoria de Imprensa FRM/Futura
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