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COMO USAR O

ANUÁrIo DE PRograMaÇÃo
Mais do que guardar a memória da
produção do Futura durante um
ano inteiro de trabalho, este
Anuário pretende também
estruturar as ações que consolidam
a imagem do Canal no Brasil e em
outros países com os quais
mantemos parcerias e
coproduções, evidenciando o
posicionamento conceitual e
estratégico da instituição. Por isso
mesmo, não se restringe ou se
esgota no ano 2018. Pode e deve
ser usado nos próximos anos,
considerando as várias exibições
que um mesmo produto possa ter
em nossa grade para garantir que
um público diferenciado e cada vez
mais amplo tenha acesso às nossas
produções, além do nosso estímulo
constante para que as instituições
usuárias da programação do Canal
possam organizar videotecas que
potencializem a vida útil de um
produto, considerando seu alcance
pedagógico. Pretendemos mostrar
aos nossos usuários aquilo que nos
torna únicos e singulares como
produtores de TV e idealizadores de
projetos educativos, sempre
escolhendo conteúdos, abordagens
e formatos com vistas ao
aprimoramento pessoal,
profissional e comunitário daqueles
que comungam de nossa rede de
telespectadores e parceiros.

Dessa forma, o Anuário pode ser uma
importante ferramenta para grupos
pertencentes à mobilização
comunitária do Futura e também pode
constituir-se em instrumento diário de
consulta para nossas equipes de
produtores, consultores, fornecedores
e parceiros. Queremos que este
documento anual dissemine e
sedimente as orientações e tendências
que guiam nossa programação e
projetos educativos que vão para além
da criação e da veiculação de
programas e interprogramas de TV.
Essas produções precisam ter ligação
direta com a vida das pessoas, com
seus anseios e demandas por
conhecimento.
Organizado pela Gerência de
Conteúdo, este documento contou
com a imprescindível ajuda de todas
as áreas do Futura, do Banco de
Imagens à Programação, passando
pelos núcleos de Programa,
Aquisições e Licenciamento,
Mobilização, Jornalismo, Produção,
Pesquisa, Videografismo,
Atendimento ao Telespectador,
Desenvolvimento Institucional e
Operações. Cada um pôde revelar o
que produziu em 2018, compartilhar
objetivos e resultados alcançados,
ter uma dimensão em retrospectiva
do que significou nosso trabalho
institucional. Também pudemos

vislumbrar o potencial educativo de
nossas práticas, memorizando-as,
ordenando-as, dando tangibilidade
aos nossos discursos e ações.
Este documento também será
disponibilizado em nosso site
(www.futura.org.br), garantindo
um maior alcance de seu conteúdo
a todos os nossos telespectadores,
audiência dirigida, parceiros e
colaboradores sociais.
O Anuário apresenta informações
sobre estreias de 2018 e ainda
oferece pequenos artigos que
apontam análises e tendências de
nosso trabalho já vislumbrando
ações para 2019.
Sua estrutura cobre todas as
produções e aquisições inéditas, de
janeiro a dezembro de 2018.
Informamos ainda o ano de estreia
da série no Futura e adicionamos a
data da exibição da mais recente
temporada produzida. Há sinopses
gerais dos episódios, duração,
quantidade por temporada,
indicação dos temas tratados,
classificação indicativa, públicoalvo, apresentador(a) e elenco, perfil
da consultoria pedagógica, prêmios
conquistados e ficha técnica.
Boa leitura!
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PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES

SOU XAXADO

POR QUE ESCRAVIDÃO?

NEGÓCIOS

TRANSFORMAR: EXISTINDO NA EDUCAÇÃO

SER CRIANÇA

VILLA-LOBOS E OS QUARTETOS DE CORDAS

FEVEREIRO
BIOMAS
GERAÇÃO FUTURA EDUCADORES 2018.1

JUNhO
A CARA DO FUTURO
HORA DO ENEM

PENSE GRANDE.DOC
VIVER CIÊNCIA

60 SECOND DOCS: UMA VIDA EM 60
SEGUNDOS

NOVEMBRO
ALFABETISMO BRASIL

MAIS UMA HISTÓRIA

JULhO

TURMA DA ROBÓTICA

EXPRESSO FUTURO

INCLUSIVE EU

ÍNDIO PRESENTE

SHOW DA HISTÓRIA

MARÇO

XVIII PRÊMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃ

INOVAÇÃO

SOB TRAÇANTES

A INTEGRAL DOS QUARTETOS DE CORDAS

PROFETAS DA CHUVA

SOU FANDANGO

DE HEITOR VILLA-LOBOS

PROJETO MEME

TERRA E MAR

EDUCAÇÃO NA VEIA

AGOSTO

DEZEMBRO

ENTRE ESCOLAS

AMAZÔNIA POSTAL

ASTROLAB

ENTREVISTA

COMO VIVEMOS – REINO ANIMAL

EDUCAÇÃO: MITOS & FATOS

GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES

DESTINO: EDUCAÇÃO – ESCOLAS INOVA-

EM UM MUNDO INTERIOR

PARCEIRAS – SÉRIE IMIGRANTES E A

DORAS

FUTURA RESPONDE

RELAÇÃO COM A COMIDA

RETRATOS DA FÉ

GERAÇÃO FUTURA EDUCADORES 2018.2

INTERFACE

VIZINHOS SELVAGENS

GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES

CIDADES E SOLUÇÕES

MUNDO.DOC

PARCEIRAS – SÉRIE EXPERIMENTOS

NATUREZA FORTE

CIENTÍFICOS

NOSSO SAGRADO

NUNCA ME SONHARAM

OLHAR INDISCRETO

SABOR SOLIDÁRIO

OS COBAIAS

SEM PATRÃO – EMPREENDENDO NAS
PERIFERIAS
UM BRASIL
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Os valores e a
missão do Futura
Para concretizar uma missão de construir
uma grade de programação que reflita o
pluralismo e a riqueza cultural do Brasil, que
faça sentido para seu público, que concorra
para o fortalecimento da inclusão simbólica
do brasileiro em nossas produções e que
apresente temas e abordagens relevantes
para apoiar nossos telespectadores no
enfrentamento de seus problemas
cotidianos, o Futura se baseia em algumas
ações estratégicas que ajudam a tornar
visível seu trabalho de formação de redes
em todo o País e na construção de
instrumentos que contribuam para a
mensuração do impacto social de nossos
projetos nas comunidades.
A intenção é que o resultado desse trabalho
possa ser tangível e reconhecido cada vez
mais em toda a grade do Futura de 2018
presente neste Anuário. Para facilitar a
identificação dessas ações, criamos alguns
“selos” que estão associados aos programas
e interprogramas. Portanto, sempre que um
desses ícones a seguir aparecer no Anuário,
você saberá que aquela ação específica foi
realizada em 2018 e que colaborou
diretamente para a produção daquele
programa ou interprograma em especial.

FORNECEDORES SOCIAIS
Este ícone representa todas as ações de
inclusão social em programas, interprogramas
e ações educativas do Futura para as quais
organizações não governamentais, redes
comunitárias e jovens participantes de
projetos de produção audiovisual tenham

contribuído com seu trabalho, de forma
remunerada, na realização do produto. Neste
item podemos ter realização de matérias,
produção de cenário, trilha sonora, figurino,
produção ou idealização do produto. Esta
estratégia contribui para que o Futura amplie
seu universo de fornecedores e colabore com
a geração de renda de grupos de baixo poder
aquisitivo, além de valorizar um conjunto de
profissionais que muitas vezes encontra
dificuldades para entrar no mercado de
trabalho formal.

COLABORAÇÃO DE
UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Este ícone se refere a todas as ações de
produção de programas e interprogramas,
matérias, reportagens, povo-fala, projetos de
rede, contato com professores e alunos das
universidades parceiras do Futura que foram
incorporadas ao produto de linha do Canal.

AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Este ícone se refere às atividades
desenvolvidas pela área de Mobilização
Comunitária do Futura, desenvolvendo
ações relacionadas à programação do
Canal, tais como a utilização pedagógica de
programas nas instituições parceiras, a
elaboração de projetos temáticos
interdisciplinares a partir das séries de
televisão, a distribuição de conteúdos
complementares aos programas, a
sugestão de personagens entrevistados,
pautas, conteúdos e consultores a partir da
rede da Audiência Compartilhada do Futura,
além de avaliação qualitativa da produção.
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FÓRUNS TEMÁTICOS
Este ícone se refere à organização de fóruns
temáticos prévios para a produção de
programas do Futura com o objetivo de
levantar temas, abordagens, sugestões de
entrevistados e casos exemplares a serem
abordados em séries que estão em
produção. Procuramos organizar grupos
diversificados e consistentes de
profissionais que possam trazer
contribuições relevantes para a nossa grade
de programação, tais como pesquisadores
de universidades e centros de estudos e
pesquisas, educadores, profissionais de
diferentes áreas, agentes comunitários,
produtores culturais, assim como pessoas
representativas do que chamamos “públicoalvo” do programa, organizando um
panorama de temas e demandas que são
fortemente considerados na elaboração dos
programas.

PESQUISA EM COMUNIDADES
DE BAIXA RENDA
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a
comunidades de baixa renda, com o intuito
de avaliar qualitativamente programas do
Futura e colher impressões, opiniões e
demandas de grupos populares que possam
ser refletidas nas pautas e nos conteúdos
de nossa programação básica.

PARCERIAS INTERNACIONAIS
Este ícone se refere a parcerias
internacionais para a produção e a
distribuição de programas, interprogramas
e campanhas. Nesta categoria
enquadram-se produções do Futura que
contaram com o apoio de produção,
logística, conteúdo e exibição de conteúdos
fora do território nacional.
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FUTURA NO YOUTUBE
Este selo representa todo o material
licenciado que está disponível no canal do
Futura no YouTube. Programas,
interprogramas, campanhas e vídeos
institucionais podem ser acessados através
do link: youtube.com/canalfutura

PITCHING
Este selo representa todo programa, série
ou documentário realizado em coprodução
com o Futura, através da seleção de novos
projetos. Programas como O Bom Jeitinho
Brasileiro, Chegados e Estação Saúde
foram escolhidos nos editais para séries.
Em 2010, numa edição intitulada Pitching
Social, foram vencedores os projetos
“Momento Arrá” e “Pegada Ecológica”. O
Doc Futura, seleção para documentários de
52 minutos, já teve sete edições. Em 2011
(Leva), 2012 (Armados), 2013 (De Volta),
2014 (Escola das Águas), 2015 (Levante),
2016 (Não Saia Hoje), 2017
(#euvocêtodasnós e Ouvidores de Vozes),
e A Primeira Pedra, exibido em 2018.

FUTURAPLAY
Este ícone se refere a todo programa que
esteja no Futura Play. É uma plataforma
gratuita para consumo de vídeos sob
demanda e acompanhamento simultâneo do
sinal da TV a partir de dispositivos móveis e
desktops com acesso à internet. Livre de
login ou cadastro, o futuraplay.org já possui
mais de 5.700 vídeos e mais de 120 séries.
É o Futura quando e onde você quiser.
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O pApEl DE UMA TV EDUCATIVA
E a aUdIêNcIa EM SAlA dE aUlA
Por José Brito Cunha
Gerente do Canal Futura

Quem trabalha com educação e audiovisual, como eu,
sabe que tão importante quanto colocar um conteúdo no
ar ou em alguma plataforma de distribuição é viabilizar
seu uso por quem, de fato, precisa absorvê-lo em uma
metodologia de aprendizagem, seja a partir de um vídeo,
um jogo, um caderno de atividades ou proposta
pedagógica que realmente faça sentido na vida.
Toda vez que me perguntam sobre o Futura tenho uma
enorme alegria em apresentar diferentes formas de ver
o mundo sob as lentes de um canal educativo pautado
pelo compromisso de atuação na defesa pública da
agenda educacional e social brasileira. Uma marca forte
que, desde 1997, junto com a Fundação Roberto
Marinho, opera em um modelo de produção em
constante diálogo com professores e jovens engajados
na tarefa de melhorar indicadores da educação a partir
do acesso a narrativas contemporâneas e encantadoras.
E, quando falamos em acesso, precisamos chegar à palma
da mão dos usuários. Estar no smartphone, na TV, esteja
ela em qualquer lugar, na sala de aula, embaixo da árvore,
numa roda de conversa no ponto de ônibus ou no churrasco
na laje do vizinho. Nestes últimos anos conquistamos
marcas importantes, como a base de um milhão de
visualizações nas transmissões via streaming nas redes
sociais dos principais eventos de educação no Brasil, entre
eles o Prêmio Educador Nota 10, em parceria com a Rede
Globo e a Fundação Victor Civita, o Educação 360¸
o Transformar Educação e as audiências públicas
organizadas pelo MEC para os debates sobre a Base
Nacional Comum Curricular.
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Conectados com as novas gerações, redesenhamos a
oferta de serviços e presença do Futura no ambiente
digital a partir da integração de práticas em redes
sociais e plataformas de distribuição, com promoção de
eventos, mobilizações e campanhas de impacto social.

Criamos percursos formativos no site; desenvolvemos a
Mari, um avatar digital para interagir com o público na
busca por conteúdo audiovisual e educativo; ampliamos
metodologias sociais com um novo ciclo do projeto
Maleta Juventudes. Na TV alcançamos quase 50 milhões
de pessoas com conhecimento e hábito de assistir às
mais de 900 horas de programação inédita do Futura,
especialmente cerca de 2 milhões de educadores
brasileiros (Datafolha Educadores 2018).

Por fim, produzimos e coproduzimos ainda diversos
títulos de sucesso, entre eles: Show da História, Expresso
Futuro, Destino Educação: Escolas Inovadoras, Futura
Profissão, Pense Grande, Diz Aí, Educação na Veia e
outros. No Departamento de Jornalismo lançamos novas
temporadas do Conexão, do Debate e da série Entrevista,
com Marcelo Rubens Paiva, Flávia Oliveira, Sérgio
Abranches e Paulo Saldiva, todas com um olhar atento às
notícias de educação, ciência, meio ambiente e cidadania.

Nos territórios avançamos com a realização de novas
oficinas de formação com parceiros estratégicos em
agendas importantes para o desenvolvimento humano,
como a proteção à infância e à adolescência. Marcamos
presença no principal evento do audiovisual e
entretenimento da América Latina, a RIO2C, com o
lançamento de mais uma série do projeto Crescer Sem
Violência, uma parceria do Futura com o Unicef e a
Childhood Foundation. Estas e outras séries estão
disponíveis gratuitamente no futuraplay.org, plataforma
responsiva com mais de 120 títulos e 5 mil vídeos para
consulta. Apoiamos etapas de fomento a duas das
principais competições de estímulo à produção escolar
com estudantes em Olimpíadas de Matemática, Língua
Portuguesa, além de festivais literários.

Tudo isso nos traz a certeza de que o papel de uma TV
Educativa como o Futura vai muito além da audiência e da
publicidade. Nossa proposta de valor é mais ampla, com
uma visão de 360 graus sobre o impacto social gerado a
partir das alianças ao redor de causas relevantes,
permitindo aos parceiros uma diversidade de
oportunidades e retorno ao investimento. Para isso, temos
o compromisso de uma atuação plural, pautada por
agendas como Sociedade e Educação. Acreditamos na
valorização da carreira docente, na garantia de
atratividade e formação continuada, na oferta de
oportunidades que permitam a redução das desigualdades
em uma população que busca até hoje vencer desafios no
acesso à alfabetização, ao mundo do trabalho e a um
aprendizado significativo, conectado às demandas dos
jovens desta geração e das que ainda estão por vir.

E se tem uma coisa que o Futura sabe é fazer junto.
Nossa linda trajetória na produção de editais avançou
ainda mais neste ano. Além das tradicionais oficinas
audiovisuais do projeto Geração Futura com jovens e
educadores, e do nosso pitching de documentários para
médias-metragens sobre direitos humanos que, inclusive
viria a ser finalista do Emmy Awards em Nova York com
o doc. A Primeira Pedra, lançamos um edital para
composição da uma faixa especial da programação
sobre sustentabilidade. Foram mais de 120 propostas
que resultaram na produção de 10 obras seriadas para a
grade da TV e financiadas com recursos do Fundo
Setorial. Por todo o Brasil, mantemos ativa uma diversa
rede de universidades e fornecedores sociais, com troca
de conteúdos e práticas em eventos regionais e
estratégicos. Avançamos em parcerias com
licenciamento de conteúdo para programação, com o
importante apoio da TV Escola e o diário Hora do Enem.
A faixa Cineclube foi redesenhada com o apresentador
Spartakus Santiago e ganhou filmes com produções da
América Latina, da África e da Ásia. Entre desejos e
anseios de uma população que batalha para não ficar
para trás, exibimos o documentário Nunca me
Sonharam, da Maria Faria Filmes, numa parceria com o
Instituto Unibanco, sobre a trajetória de estudantes de
escolas públicas brasileiras.

Nesse sentido, nossas séries, metodologias, oficinas de
formação em audiovisual, produtos e serviços digitais
preenchem uma importante lacuna social, capaz de
reforçar o aprendizado nas escolas, em comunidades,
projetos sociais, institutos, fundações e empresas,
mobilizando atores do ecossistema da educação,
propagando e repercutindo temáticas, promovendo
diálogos e conexões para influenciar mudanças de atitude e
fomentar políticas públicas. O Futura é, sim, muito mais do
que um canal, uma aliança estratégica para
transformação da educação no Brasil. Sabemos que a
construção do pensamento crítico, científico e criativo,
aliada à ampliação do repertório cultural, está
diretamente associada às nossas práticas de produção em
rede e difusão de conteúdo.
Muito obrigado aos parceiros e investidores que, ao
nosso lado, com estudantes e professores, reforçam
esta trajetória, acreditando dia a dia, ano a ano, em um
trabalho coletivo, de longo prazo, sistêmico, que ganha
força a todo momento para a mudança da sociedade e a
redução das desigualdades.
Seguimos juntos, abertos a novos desafios e ideias
inovadoras, para não deixar #Nem1PraTrás.
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A CARA DO FuturO
TEMAS
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
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A série documental mostra,
em 13 episódios, os novos rumos
do cenário nacional de tecnologia
e inovação em diversos setores da
sociedade brasileira que ganham
destaque. Iniciativas inéditas,
novos produtos e projetos, sejam
sociais ou tecnológicos, são o foco,
tratando dos feitos de muitas
empresas, empresários e profissionais, e mostrando cases
que colocam o Brasil como um dos
países emergentes no mundo em
relação à inovação.

TRANSPORTES – no ar em 5 de julho
Os meios de transportes do futuro estão em
foco neste episódio, mostrando como os
brasileiros estão desenvolvendo tecnologias
como carros autônomos, elétricos e sustentáveis ao meio ambiente, e o impacto destes
cases na sociedade.

Sinopses por episódio (13 x 26 min.)

GAMES – no ar em 19 de julho
O universo dos games é cada dia mais fascinante e rentável. Para desvendar a produção
nacional de games, a série A Cara do Futuro
mostra tecnologias que quebram a barreira da
realidade, numa imersão na realidade virtual e
outras histórias.

ROBÓTICA – no ar em 28 de junho
O primeiro episódio da série A Cara do
Futuro trata da Robótica Brasileira, em
cases e projetos que parecem sair de filmes
de ficção científica.

COMPUTADORES – no ar em 12 de julho
Viver conectado hoje em dia não é mais
um luxo, mas algo essencial. A influência dos
computadores à nossa volta é tema deste
episódio, mostrando computadores superinteligentes e como eles podem influenciar na nossa
segurança, saúde e educação.

SAÚDE – no ar em 26 de julho
A cada dia mais a saúde recebe impactos
altamente positivos através da geração de
novas tecnologias. Neste episódio,
mostramos a criação de órgãos vitais por
impressoras 3D, um ousado transplante de
cabeça, a cura através do DNA e vacinas
inovadoras.
SUSTENTABILIDADE –
no ar em 2 de agosto
A série A Cara do Futuro foi atrás de tecnologias que irão transformar o nosso mundo
num local mais sustentável. Neste episódio,
abordamos a produção de materiais que
podem substituir o plástico, a criação de
biogás através de dejetos de produção e a
forma limpa de gerar eletricidade eólica.
NOVOS MATERIAIS –
no ar em 9 de agosto
Um mundo de novos materiais e
produtos que podem mudar as nossas
vidas. Este é o foco deste episódio da
série A Cara do Futuro. A inovação
através de produtos para a construção
civil, tecidos inteligentes envoltos por
nanotecnologia, nanopartículas magnéticas que auxiliam na prevenção ao
câncer, entre outras novidades.
APLICATIVOS –
no ar em 16 de agosto
Os telefones celulares fazem parte do
nosso dia a dia. E o desenvolvimento
de aplicativos para facilitar as nossas
vidas é o tema deste episódio. Nele, são
abordados aplicativos de projeção holográfica, prescrição médica através do
celular, uma rede de relacionamentos
que facilita a vida de caminhoneiros
pelo Brasil, entre outros.
AGRICULTURA –
no ar em 23 de agosto
A agricultura sofre nos últimos anos mais
avanços do que em milhares de anos.
O desafio de mudanças climáticas,
superpopulações que precisam de alimentos,
falta de recursos, entre outros, são
evidentes. Para isso, uma série de inovações
mostra como será a agricultura do futuro.

MEGACIDADES –
no ar em 30 de agosto
Neste episódio, viajamos
no tempo para imaginar
como serão nossas vidas
em megacidades do
futuro. As soluções
futurísticas para
problemas já enfrentados como trânsito,
escassez energética,
entre outros, são
mostradas através de
exemplos que podem ser
a resposta para nosso
bem-estar no futuro.
COLAB –
no ar em 6 de setembro
O colaborativismo digital é o tema deste
episódio, que mostra formas de compartilhamento através dos meios digitais,
como troca de tempo entre usuários,
plataformas que unem iniciativas
por um mundo melhor e uma
comunicação cidadã.
EDUCAÇÃO –
no ar em 13 de setembro
A educação também sofre significativas
mudanças a partir das novas tecnologias.
Neste episódio, mostramos como o
aprendizado escolar pode ter um ganho
através da realidade virtual, uma escola
de robótica para jovens, o fablab, um
espaço de experimentação de projetos,
e plataformas on-line para troca
de conhecimentos.

FICHA TÉCNICA
Direção
DIEGO LARA

Produção-geral
TAC FILMES

Produção Executiva
FLAVIO ROBERTO E DIEGO LARA

Roteiro
DIEGO LARA E FERNANDA
FRIEDRICH

Distribuição
TAC FILMES

CANAL FUTURA
EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtoras de Conteúdo
EDUARDA VIEIRA E JULIANA
OLIVEIRA

Estagiárias
MARIA HELENA E THAÍS
DUARTE

Editor de Imagem
SANDRO BARBEITA

FUTURO –
no ar em 20 de setembro
O último episódio da primeira temporada
da série A Cara do Futuro faz uma análise
mais profunda sobre como será o futuro
no Brasil, através do olhar de especialistas, cientistas e profissionais da área.
Como será a cara do nosso futuro?

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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A INtEGRAl DOS QUARTETOS DE
CORDAS DE HEITOR VILlA-LOBOS
TEMAS
MÚSICA

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus
17 quartetos de cordas, obra que o
tornou o maior compositor de
quartetos de cordas do século XX.

ROMPENDO BARREIRAS – 18 de março
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto Nº 2, composto em 1915.

Sinopses por episódio (18 x 26 min.)

O QUARTETO DAS PIPOCAS – 25 de março
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto Nº 3, composto em 1916.

O QUARTETO INACABADO – 4 de março
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o quarteto inacabado.
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O PRIMEIRO QUARTETO – 11 de março
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista
em sua composição maior, seus 17 quartetos
de cordas, obra que o tornou o maior
compositor de quartetos de cordas do século
XX. Neste episódio, o Quarteto Nº 1,
composto em 1915.

30 ANOS PARA SER TOCADO – 1º de abril
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto Nº 4, composto em 1917.
O QUARTETO POPULAR – 8 de abril
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em

sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto Nº 5, composto em 1931.
A ESTÉTICA NACIONALISTA –
15 de abril
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 6, composto em 1938.
GRANDIOSO, QUARTETO 7 – 22 de abril
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto Nº 7, composto em 1942.
O LADO ÍNTIMO DA MÚSICA –
29 de abril
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 8, composto em 1944.
O ATONALISMO, QUARTETO Nº 9 –
6 de maio
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto Nº 9, composto em 1945.
SIMPLESMENTE GÊNIO, O 10º –
13 de maio
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 10, composto em 1946.
PARA MEUS AMIGOS – 20 de maio
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas

do século XX. Neste episódio, o 11º
Quarteto, composto em 1947.
SUBSTÂNCIA ATONAL – 27 de mai
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 12, composto em 1950.

FICHA TÉCNICA
Direção
LUIZ FERNANDO GOULART

Direção Artística
TURÍBIO SANTOS

Direção Musical
MARCELO RODOLFO

Produção
CARLOS DE ANDRADE

Produtor Executivo
DONALD JHIN

A AFIRMAÇÃO TONAL – 3 de junho
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 13, composto em 1951.
O QUARTETO DAS QUARTAS, Nº 14 –
10 de junho
A obra musical de Heitor Villa-Lobos vista em
sua composição maior, seus 17 quartetos de
cordas, obra que o tornou o maior compositor
de quartetos de cordas do século XX. Neste
episódio, o Quarteto composto em 1953.
O QUARTETO DOS HARMÔNICOS –
17 de junho
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 15, composto em 1954.
FEITO EM PARIS – 24 de junho
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o Quarteto
Nº 16, composto em Paris em 1955.
ANTES DO FIM, O ÚLTIMO QUARTETO –
1º de julho
A obra musical de Heitor Villa-Lobos
vista em sua composição maior, seus 17
quartetos de cordas, obra que o tornou o
maior compositor de quartetos de cordas
do século XX. Neste episódio, o último
quarteto, nº 17, composto em 1957.

Direção de Fotografia
GILLES CAZASSUS

Apresentação
QUARTETO RADAMÉS
GNATALLI E TURÍBIO SANTOS

Edição
RAPHAEL DIAS

Distribuição
VISOM

CANAL FUTURA
EQUIPE DE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
CLARA WARDI E JULIA
RODRIGUES

Editor de Imagem
EQUIPE RELACIONAMENTO
COM UNIVERSIDADES

Analista
ACÁCIO JACINTO

Estagiária
LÁINA CARVALHO

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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AlFaBEtISMo BRASIl
TEMAS
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Mais do que um auxílio para a
educação, Alfabetismo Brasil é uma
reflexão para a sociedade, pois mostra
como está o País em relação ao alfabetismo funcional entre os brasileiros de
15 a 64 anos.
Sinopses por episódio (8 x 13 min.)
INAF – no ar em 15 de novembro
Entenda como é construído o panorama
brasileiro sobre alfabetismo, por meio da pesquisa
INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional.
A MULHER – no ar em 22 de novembro
O papel múltiplo da mulher e o uso das habilidades de letramento e numeramento entre o
gênero feminino na contemporaneidade.
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NEGRO – no ar em 29 de novembro
O cenário é desafiador em relação ao alfabetismo entre a população negra, mas histórias
de superação revelam caminhos e oportunidades para mudanças.
MUNDO DO TRABALHO –
no ar em 6 de dezembro
Alfabetismo é um assunto somente da Escola?
Agentes educadores não formais também
buscam fazer do ambiente em que estão
inseridos espaço para o aprender.
JUVENTUDE – no ar em 13 de dezembro
Eles estão entre 15 e 24 anos, são nativos
do ambiente digital e estão expostos
aos desafios do mercado de trabalho.
Como o grau de alfabetismo impacta
o jovem brasileiro?

FICHA TÉCNICA
EQUIPE UNITAU/FAPETI

Direção e Roteiro
PEDRO ALMEIDA E THIAGO
MOLINA

Direção de fotografia
ADRIANO BARRETO E THIAGO
MOLINA

Repórteres
ADRIANO BARRETO, MAYKON
WILLIAN E PEDRO ALMEIDA

Edição
ANA CAROLINA FREITAS

Videografismo
FELIPE PICCINA

Trilha sonora
LUCAS BAUMGRATZ

CANAL FUTURA
Coordenador de Projetos
MARCIO MOTOKANE

Produção Executiva
JOANA LEVY

Equipe de Produção
MATHEUS RODRIGUES

Coordenação de
Programação
ACÁCIO JACINTO

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral:
JOÃO ALEGRIA

CONTEXTO DIGITAL –
no ar em 20 de dezembro
Alfabetismo digital, internet, escola, smartphone e trabalho. O contexto digital e a relação
com o alfabetismo no Brasil indicam opções para
que todos possam utilizar as tecnologias.
EMPODERAMENTO CIDADÃO –
no ar em 27 de dezembro
Seja na compreensão de uma mensagem, em
um termo jurídico ou em dados econômicos, o
domínio (ou a falta) do letramento e do
numeramento traz impactos no cotidiano.
A ESCOLA – no ar em 3 de janeiro de 2019
Do ensino infantil ao superior, o processo de
alfabetização reflete suas limitações e avanços
dentro das salas de aula. Afinal, qual o nível de
alfabetismo que realmente queremos?

23

AmAzôNIA POStAl
TEMAS
IDENTIDADE CULTURAL;
JUVENTUDE

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A série apresenta trocas de videocartas produzidas por jovens
moradores de diferentes cidades do
Amazonas. Os jovens de Manaus se
correspondem com outros jovens de
cidades pertencentes às quatro
mesorregiões do estado.
Sinopses por episódio (5 x 26 min.)
CARTAS ABERTAS: A SELEÇÃO –
9 de agosto
Neste episódio conhecemos o processo de
seleção para a série e quem foram os escolhidos. Os candidatos leem suas cartas que
juntas compõem um painel sobre a vida nas
cidades de Manaus, Tabatinga, São Gabriel da
Cachoeira, Parintins e Lábrea.
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CORRESPONDÊNCIAS: MANAUS E SÃO
GABRIEL DA CACHOEIRA – 16 de agosto
Episódio com as correspondências entre os
jovens das cidades de Manaus e São Gabriel
da Cachoeira. Manaus, que nos últimos
anos subiu à posição de um dos maiores
PIBs do Brasil, e São Gabriel da Cachoeira,
cidade situada no Alto Rio Negro, extremo
noroeste do Brasil.
CORRESPONDÊNCIAS: MANAUS E LÁBREA
– no ar em 23 de agosto
Episódio com as correspondências entre os
jovens das cidades de Manaus e Lábrea.
Manaus, que tem enfrentado sérios
problemas urbanos nos últimos anos em
decorrência do rápido crescimento populacional, e Lábrea, a cidade mais ao sul do
estado do Amazonas.

FICHA TÉCNICA
Roteiro
GUSTAVO SORANZ

Direção
GUSTAVO SORANZ E ERLAN
SOUZA

Produção Executiva
GUSTAVO SORANZ

Direção de Fotografia
ERLAN SOUZA

Som Direto
LEONARDO ALEXSANDER

Produção
EMERSON BENEVIDES

Animação Gráfica
ANDREW SOUZA

Montagem
GUSTAVO SORANZ

Distribuição
RIZOMA AUDIOVISUAL

CORRESPONDÊNCIAS: MANAUS E
PARINTINS – no ar em 30 de agosto
Episódio com as correspondências
entre os jovens de Manaus e Parintins.
Manaus tem diversos movimentos
culturais entre a tradição e a contemporaneidade. Já Parintins é uma ilha famosa
mundialmente pela festa dos bois
Garantido e Caprichoso.
CORRESPONDÊNCIAS: MANAUS E
TABATINGA – no ar em 6 de setembro
Episódio com as correspondências entre
os jovens das cidades de Manaus e
Tabatinga. Manaus tem sustentado sua
economia com base no Polo Industrial. Já
Tabatinga, situada no Alto Solimões, tem
fronteira terrestre com a Colômbia e
fronteira fluvial com o Peru.

CANAL FUTURA
EQUIPE DE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
CLARA WARDI E JULIA
RODRIGUES

Editor de Imagem
SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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AmOR DE COZINhA
TEMAS
CULINÁRIA E NUTRIÇÃO;
IDENTIDADE CULTURAL;

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIROS
EXTRAFARMA E
ULTRAGAZ

A chef Regina Tchelly coloca o “pé na
rua” e nas estradas do País para
descobrir e incentivar novas experiências
dos brasileiros com a comida típica do
cotidiano. Em sua segunda temporada,
Amor de Cozinha mostra alimentos de
diversas regiões do Brasil, com foco na
tradição dos produtos e na cultura
alimentar de cada região.

Baixe aqui o guia
de uso pedagógico
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Regina Tchelly nasceu em Serraria,
interior da Paraíba. Autodidata, a
paraibana, que cresceu assistindo a
seus pais e vizinhos aproveitando os
alimentos na cozinha, passou anos,
literalmente, cozinhando a ideia de
fazer algo a mais com esse dom de
transformar alimentos. Nessa levada
do aproveitamento total e com o
desejo de compartilhar esse saber com
outras pessoas, criou o projeto “Favela
Orgânica”, no morro da Babilônia, no
bairro do Leme, no Rio de Janeiro, e
promove oficinas para os interessados
em aprender suas técnicas e receitas.

Sinopses por episódio (13 x 21 min.)
FEIJÃO-FRADINHO –
no ar em 25 de setembro
Regina vai a Salvador, na Bahia, aprender a
receita tradicional da massa do acarajé, feita
de feijão-fradinho. Na cozinha, prepara um
baião de dois vegetariano com Bela Gil.
PINHÃO – no ar em 2 de outubro
Regina vai a Pinheiros do Sul, no Paraná, e
descobre a importância do pinhão para a
cultura e a renda das famílias locais. Na
cozinha, prepara uma lasanha de pinhão com
o chef Marco Aurélio Durigan.
JARACATIÁ – no ar em 9 de outubro
Regina vai a São Pedro, interior de São Paulo,
para conhecer uma fruta rara e ameaçada de
extinção: o Jaracatiá. Na cozinha, prepara
uma tartelette de jaracatiá com a bióloga
Danielle Souza.

ORA-PRO-NÓBIS – no ar em 16 de outubro
Regina vai a São Paulo para conhecer o cultivo de hortas
urbanas. Um dos produtos cultivados é a ora-pro-nóbis. Ao
fim, faz pratos de molho pesto com a planta, ao lado do
padeiro Chico das Chagas.

JACA – no ar em 20 de novembro
Regina vai a Ibirapitanga, na Bahia, conhecer a Rede de
Agroecologia Povos da Mata, onde agricultores usam a
jaca na culinária. Na cozinha, faz uma moqueca com o
caroço da fruta com sua amiga.

BERINJELA – no ar em 23 de outubro
Regina conhece o Quintal da Vanessa, onde Vanessa e o pai
cultivam e comercializam alimentos orgânicos, entre eles a
berinjela. Na cozinha, faz canelone de berinjela com o
pesquisador Rodrigo Cotrim.

HIBISCO – no ar em 27 de novembro
Regina conhece uma produção de hibiscos e visita o
projeto Terrapia, que tem como foco a alimentação viva.
Ao fim, faz uma farofa de folhas de hibisco e um frescor
feito com a flor da planta.

MILHO – no ar em 30 de outubro
Regina vai à Aldeia Mata Verde Bonita, em Maricá, e
conhece a relação dos índios guarani com o milho,
considerado sagrado por eles. Ao fim, prepara um bolo de
bagaço de milho com a chef Ana Ribeiro.

MORANGO – no ar em 4 de dezembro
Regina visita uma produção de morango orgânico e
conhece uma feira orgânica de Santa Maria de Jetibá, no
Espírito Santo. Na cozinha, com Gabriela Kapim, prepara
um sacolé de morango com batata-doce.

INHAME – no ar em 6 de novembro
Regina conhece o Quintal da Vanessa, onde Vanessa e o
pai produzem alimentos orgânicos, entre eles, o inhame.
Na cozinha, faz um croquete de entrecasca de inhame
com a chef Flávia Quaresma.

BATATA YACON – no ar em 11 de dezembro
Regina conhece os detalhes do cultivo da batata yacon
com um agricultor orgânico em Teresópolis, visita uma Feira
Agroecológica e, ao fim, ensina um salpicão usando o
tubérculo ao lado de sua amiga.

CHAYA – no ar em 13 de novembro
Regina conhece as receitas feitas com a chaya pelo
“Empório da Chaya”, coletivo de mulheres de um acampamento do MST. Na cozinha, faz um risoto de chaya com
Marcelle Ribeiro, do Instituto Verdejar.

BANANA – no ar em 18 de dezembro
Regina vai a Mangaratiba, o município que tem a maior
produção de bananas no estado do Rio de Janeiro. Na
cozinha, com Marcus Faustini, prepara um yakisoba de
casca de banana e coração da bananeira.

FICHA TÉCNICA
Direção-geral
RAFAEL FIGUEIREDO

Direção de Cena
BECA FURTADO E RAFAEL
FIGUEIREDO

Argumento
PAULA LAGOEIRO

Roteiro
MARCELA MORATO E ELLEN PAES
IANE FILGUEIRAS

Pesquisa
DANIELLA FERNANDES E PAULO
BELLARDI

Produção Executiva
GERALDO BOROWSKI E PAULA
LAGOEIRO

Direção de Produção
MARIANA SECRON

Direção de Fotografia
JUAREZ PAVELAK

Direção de Arte
LEVI DOMINGOS

CANAL FUTURA
Coordenador de Projetos

Produção

Locução

RAMIQUE MELLO

RENATO FARIAS

ANDRÉ LIBONATI

Assistente de Produção

Edição

Produtora Executiva

RAPHAEL JACQUES

TATIANA VIEIRA, SWAMI BARÃO E
JOÃO GUSTAVO MONTEIRO

JOANA LEVY

Coordenação de Pós-produção

Produtora

JULIANA RIBEIRO

JULIANA OLIVEIRA

Cenotécnico

ELISA BEDRAN

Produção de Objetos

CLEBER DA COSTA

Finalização

Assistente de Direção

AFINAL FILMES

NIRYUSHA PREM

Finalização de Imagem

Figurino

BRUNO RIBEIRO

Analista de Conteúdo
ANA CHAVES DE MELO

Coordenador de Programação
TULIO DRUMOND

CAROL BITTENCOURT

Videografismo

Gerente de Mobilização
e Produção

Maquiagem

JEFFERSON ARCANJO E MAICON
BRASIL

ANA PAULA BRANDÃO

Trilha Sonora

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

NANI GAMA

Consultoria Nutricional
VANESSA HERVE

Cinegrafista e Imagens Aéreas
RAFAEL BLASI

Assistente de Câmera
HUGO MATTOS

Som Direto
THIAGO MEDINA

GOMUS MUSIC E MAURO
PERELMANN

Gerente de Distribuição

Supervisão Musical

Gerente-geral

MAURO PERELMANN

JOSÉ BRITO
JOÃO ALEGRIA
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A PRImEIRA PEDRA
TEMAS
DIREITOS
HUMANOS; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
14 ANOS

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Vencedor do 8º Pitching do Doc Futura
(2017), A Primeira Pedra é um documentário que investiga a onda de
linchamentos no Brasil e mostra como
essa violência, praticada muitas vezes
por pessoas que se consideram
“cidadãos de bem”, tornou-se cotidiana.
Baixe aqui o guia
de uso pedagógico

No ar em 28 de maio
DURAÇÃO: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Entrevistados
AIRTON SINTO, ANDRÉ RIBEIRO,
ANTÔNIO PEREIRA, ARIADNE NATAL,
CUSTODIO COIMBRA, JAILSON
DAS NEVES, JOISIANE GAMBA,
JOSÉ DE SOUZA MARTINS, JUREMA
WERNECK, LUIZ AURÉLIO DE PAULA,
MARIA JOSÉ PIRES, MARIA RITA
KEHL, MARIANA TROTTA, MIKHAILA
COPELLO, MONICA HASS, NILDO
DAS NEVES, NILO BATISTA, PAULO
FEHLAUER, RONILSO PACHECO E
YVONNE BEZERRA

Apoio
CINE DO POLVO, KAUZARE FILMES E
COLETIVO PITORESCO

Arquivos de Imagens
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DCM, EL PAÍS ONLINE, ESTADÃO
ONLINE, EXTRA, G1, GLOBAL VOICES,
HUFFPOSTBRASIL, INTERTV,
JORNAL DE PORTO ALEGRE,
LIBRARY OF CONGRESS, LIVRO
O LINCHAMENTO QUE MUITOS
QUEREM ESQUECER, MAILONLINE,

ODIA ONLINE, OGLOBO ONLINE,
PRAGMATISMO POLÍTICO, REDE
GLOBO, REDE RECORD, REVISTA
ÉPOCA, REVISTA ILUSTRADA,
REVISTA O CRUZEIRO, SBT,
UOL E YOUTUBE

Agradecimentos Especiais
ALEXANDRE SAMIS, ANISTIA
INTERNACIONAL, ANA CÂNDIDA,
ANDIARA RAMOS, ATELIÊ ORIENTE,
AURY PORTO, BRUNO “PORPETA”
PADRON, BRUNO DUARTE, CIBELE
FORJAZ, DULCI DUARTE, EDUARDO
PASSOS, ELISABETH ABEL, EMÍLIO
DOMINGOS, EVANIA MARIA
GUILHON E SÁ, FERNANDO ABBADE,
FRIDA MARIA, GABRIEL MURGA,
IMPORTA CONTABILIDADE, JAMES
ARÊAS, JANAÍNA OLIVEIRA, JORGE
SEIXAS, JONATHAN GOMES, JOSÉ
DE SOUZA MARTINS, JULIANA LIRA,
JULIANA OAKIM, JUSTIÇA GLOBAL,
LAURA CANTAL, LECI REIS, LUÃ
MARINATTO, LUANA SEIXAS, LUCIA
ROMANO, MAIA MOON, MARCEL
GONNET WAINMAYER, MÁRCIA

GUIMARÃES, MARIA RAPOSO
BORGHI, MÁRCIA GUIMARÃES,
MURILO ZIBETTI, MUSEU DA
REPÚBLICA/IBRAM, NÚCLEO DE
ESTUDOS DA VIOLÊNCIA – USP,
NEWTON MILANEZ, PAULA ALVES,
PAULO MARCOS, PEDRO FRAGA,
RODRIGO ROMEIRO, RICARDO
PAIVA, SANDRA CARVALHO, SERGIO
SIVIERO, SOCIEDADE MARANHENSE
DE DIREITOS HUMANOS, SONIA
REGINA PEREIRA, THIAGO LION,
VITOR FOGUEL E VITOR KRUTER

Direção e Roteiro
VLADIMIR SEIXAs
Produção Executiva
LUIS CARLOS DE ALENCAR

Direção de Fotografia
LÉO BITTENCOURT

Montagem
TATO SIANSI E VICTOR MOLIN

Som Diretor
VITOR KRUTER

Design de Som e Mixagem
LÉO BORTOLIN

Trilha Sonora Original
FERNANDO ABADDE E JONATHAN
GOMES

Pesquisa
ALESSANDRA SCHIMITE

Consultoria
JOSÉ DE SOUZA MARTINS

Direção de Arte
PÂMELA PEREGRINO

Still e Mídias Sociais
ANDIARA RAMOS

Imagens de Drone
PATRICK GRANJA

Assistência de Produção e de
Arte
ÉRICA SANSIL E FILIPE ESPÍNDOLA

Assistência de Fotografia

CANAL FUTURA
Coordenadora de Projetos
TATIANA MILANEZ

Equipe de Produção
JOANA LEVY E JULIANA OLIVEIRA

Coordenador de Programação
TULIO DRUMOND

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

CAMILA IZÍDIO

Argumento e Videografismo
VLADIMIR SEIXAS

Finalização
LINK DIGITAL
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ASTROLAB
TEMAS
ASTRONOMIA

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Astrolab é um programa da TV Unesp
em parceria com o Observatório
Astronômico “Lionel José Andriatto”
da Unesp de Bauru. Ele visa divulgar
curiosidades, dados, teorias e
novidades da astronomia com uma
linguagem acessível, para curiosos
de todas as idades!
Sinopses por episódio (18 x 6 min.)
CONHEÇA SATURNO, O SENHOR DOS ANÉIS –
no ar em 3 de dezembro
Saturno é um gigante gasoso, o sexto planeta
a partir do Sol. Conhecido pelos seus anéis
gigantes, Saturno esconde outras belezas,
como seu hexágono no polo norte e suas luas
candidatas à vida.
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JÚPITER, O MAIOR PLANETA DO SISTEMA
SOLAR – no ar em 3 de dezembro
Júpiter é um gigante gasoso, o maior planeta
no nosso Sistema Solar. Ele tem cerca de
300 vezes mais massa que a Terra. Suas
faixas paralelas e a Grande Mancha

Vermelha (uma tempestade que já dura
séculos) são algumas de suas principais
características. Isso sem contar as luas, uma
mais interessante que a outra!
VÊNUS, A TERRA QUE DEU ERRADO –
no ar em 5 de dezembro
Vênus é o segundo planeta a partir do Sol. Ele
é considerado o irmão da Terra por seu
tamanho, massa e composição. Mas a
semelhança para por aí: Vênus é o planeta
mais quente e o mais denso de todo o
Sistema Solar. E não é só isso...
PLUTÃO, UM ASTRO AINDA POUCO
CONHECIDO – no ar em 5 de dezembro
Distante 6 bilhões de quilômetros do Sol, o
planeta anão Plutão é um dos astros menos
conhecidos do Sistema Solar. Até a passagem
da sonda New Horizons em 2015, sua superfície, por exemplo, era totalmente desconhecida. Nesta edição, o programa Astrolab
apresenta as últimas descobertas e hipóteses
que estão desafiando os astrônomos ao
estudar Plutão. Entre elas, a possibilidade de
existir água e gêiseres ativos no pequeno astro.

CONHEÇA MERCÚRIO, O MENOR PLANETA DO SISTEMA
SOLAR – no ar em 7 de dezembro
Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, menor
inclusive que as luas Ganimedes (Júpiter) e Titã (Saturno).
Para quem olha, ele parece com a nossa Lua, mas só parece...
Mercúrio possui uma geologia única, com possibilidades de
vulcanismo e até mesmo gelo de água na superfície.
CONHEÇA O PLANETA MAIS FRIO DO SISTEMA SOLAR,
URANO – no ar em 10 de dezembro
O sétimo planeta a partir do Sol. Um disco azul claro e
difuso, Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar.
Seu lento movimento visto a partir da Terra o tornava
impossível de ser identificado a olho nu. Fato este que
marcou a história de sua descoberta. Em 1781, William
Herschel descreveu o planeta pela primeira vez. Era
também a primeira vez em que se descobria um planeta
com o uso de um telescópio.
MARTE, DESAFIOS À VIDA E MUITO MAIS –
no ar em 12 de dezembro
Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Com cerca de
metade do diâmetro da Terra, o Planeta Vermelho atiça a
curiosidade dos astrônomos desde a antiguidade. Ele é
um dos principais candidatos à vida fora da Terra. Mas
não se engane, Marte pode ser assustador. Ele possui as
maiores tempestades de areia de todo o Sistema Solar.

estrela anã amarela de tamanho médio para pequeno.
Seu brilho intenso se dá pela proximidade com a Terra.
LUA, O ASTRO MAIS BRILHANTE DAS NOSSAS NOITES –
no ar em 19 de dezembro
Fonte de inspiração para artistas e amantes. Influência
em religiões e crendices populares. A Lua intriga o ser
humano desde o início das civilizações. O astro mais
brilhante do céu noturno é o quinto maior satélite natural
do Sistema Solar, o maior se compararmos com o
tamanho do planeta que orbita, com um quarto do
diâmetro terrestre.
SISTEMA SOLAR, APENAS UM PEQUENO PONTO DO
UNIVERSO – no ar em 19 de dezembro
A teoria mais aceita é a de que o Sistema Solar
“nasceu” de uma nuvem molecular que, por alguma
perturbação gravitacional (uma supernova, por
exemplo), entrou em colapso e formou a estrela central,
enquanto que o restante de matéria e gás formou os
outros corpos. Um começo caótico, com muitas
colisões e impactos entre corpos, deram ao Sistema
Solar a sua configuração atual.

NETUNO, O ÚLTIMO PLANETA DO SISTEMA SOLAR –
no ar em 14 de dezembro
O gigante gasoso tem cor azulada pela presença do
metano em sua atmosfera. Já as nuvens brancas visíveis
em grande parte do planeta são formadas por cristais de
metano em meio a grandes tempestades. Netuno abriga
em suas tempestades os ventos mais rápidos de todo o
sistema solar, chegando a 2.000km/h.
O QUE FAZ DA TERRA UM PLANETA ÚNICO? –
no ar em 17 de dezembro
Formada há 4,6 bilhões de anos, a Terra sofreu grandes
modificações ao longo da sua história até de fato oferecer
condições para o desenvolvimento da vida. No início, a
grande atividade vulcânica, o bombardeamento de
asteroides e as altas temperaturas da superfície faziam
do nosso planeta um ambiente hostil à vida.
CONHEÇA TODO O PODER DO SOL, O MAIOR ASTRO
DO SISTEMA SOLAR – no ar em 17 de dezembro
O Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra. É o corpo
central e responde por mais de 99% da massa do sistema
ao qual dá nome. Formado basicamente por hidrogênio e
hélio, o Sol é uma fonte de energia incrível. O Sol é uma

PEQUENOS CORPOS DO SISTEMA SOLAR –
no ar em 21 de dezembro
Você sabe o que são asteroides, cometas e centauros? E
meteoros, meteoritos e meteoroides? Além dos planetas e
das luas, o Sistema Solar também possui uma infinidade
de outros astros. Eles são bem menores, porém tão
interessantes e únicos quanto o maior dos planetas. Os
asteroides, cometas e centauros, na sua maioria, são
sobras remanescentes da formação do Sistema Solar.
SERÁ QUE EXISTE VIDA FORA DA TERRA? –
no ar em 24 de dezembro
Será que estamos sozinhos no universo? Essa é uma das
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perguntas mais intrigantes para a humanidade. Respondê-la é tarefa para diversos
cientistas e mentes criativas dispostos a
experimentos, sondas espaciais, telescópios
dedicados e muito trabalho. Nessa edição do
Astrolab alguns candidatos à vida dentro do
nosso Sistema Solar.
O QUE SÃO AS CONSTELAÇÕES? –
no ar em 26 de dezembro
A maioria de nós, em algum momento
de nossas vidas, parou por alguns minutos
para contemplar o céu estrelado. Diante
daqueles inúmeros pontinhos brilhantes,
lembramos de figuras no céu formadas pelas
estrelas: caçadores, cães e objetos. É assim
desde os tempos remotos. Civilizações
olhavam para o céu estrelado e percebiam
que era possível ligar os pontinhos brilhantes
por linhas imaginárias atribuindo a eles
significados, construindo imagens de suas
lendas, mitos, animais e objetos.
CONHEÇA AS CONSTELAÇÕES DO CÉU DE
INVERNO – no ar em 28 de dezembro
O céu estrelado muda a sua aparência mês a
mês, dia a dia, e isso ocorre devido ao
movimento que a Terra faz ao redor do Sol ao
longo de um ano, proporcionando-nos uma
visão diferente das constelações a cada mês.

Dessa forma, nos meses mais frios do ano,
podemos observar constelações diferentes
das vistas nos meses mais quentes.
CONHEÇA O CÉU NOTURNO DE VERÃO –
no ar em 28 de dezembro
O céu estrelado muda a sua aparência mês a
mês, dia a dia, e isso ocorre devido ao
movimento que a Terra faz ao redor do Sol ao
longo de um ano, proporcionando-nos uma
visão diferente das constelações a cada mês.
Dessa forma, nos meses mais quentes do
ano, podemos observar constelações diferentes das vistas nos meses mais frios.
CONSTELAÇÕES INDÍGENAS –
no ar em 31 de dezembro
Qual foi a primeira constelação que você viu?
O Escorpião? O gigante Órion? Você já deve
ter ouvido falar dessas constelações, mas
você já ouviu falar da constelação do
Homem Velho? E da constelação da Ema?
Estas constelações representam parte da
cultura dos indígenas de cada região do
Brasil, que foi sendo constituída ao longo
da história, ao contemplarem as estrelas,
dando significado para os seus afazeres
diários, como o plantio, a colheita e a pesca,
através das histórias e lendas contadas e
representadas no firmamento.
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CAMAROTE.21
TEMAS
DIVERSIDADE
CULTURAL

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2014

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O programa mostra toda a diversidade
cultural da Europa. A cada semana, é
apresentada a cultura do século XXI:
uma janela aberta para as novas
tendências do mundo artístico.
Camarote.21 também insere a cultura
brasileira num contexto internacional,
mostrando como movimentos artísticos genuinamente brasileiros ganham
ressonância ao entrar em contato com
a cena artística de outros países. Em
2018, foram exibidos 40 episódios.
No ar a partir de 12 de janeiro
DURAÇÃO: 26 minutos
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CIDaDES E SOLUÇÕES
TEMAS
ATUALIDADES; CIÊNCIA
E TECNOLOGIA; ECOLOGIA
E ECOSSISTEMAS;
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2007

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PARCEIRO
GLOBONEWS

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

CRISE HÍDRICA – no ar em 28 de março
Apesar de o Brasil ter água abundante, o
Cidades e Soluções se debruça sobre muitos
problemas: a contaminação dos rios, o
desperdício de água, a falta de saneamento
básico e várias outras questões climáticas.

APRESENTADOR
André Trigueiro é jornalista e apresentador.
Autor dos livros Meio ambiente no século 21 e
Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia
para um planeta em transformação.

8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA –
no ar em 4 de abril
Realizado na América do Sul, o 8º Fórum
Mundial da Água atraiu mais de 30 mil
representantes. André Trigueiro conversa com
especialistas sobre soluções encontradas ao
redor do mundo para a crise hídrica.

Sinopses por episódio (33 x 22 min.)
TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO SÃO
FRANCISCO – no ar em 7 de março
André Trigueiro mostra de perto a transposição das águas do São Francisco na Paraíba
e revela o que deu certo e os problemas ainda
a serem resolvidos.
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LIXO SUÉCIA / APLICATIVO CATAQUI –
no ar em 11 de abril
Uma tecnologia simples que está fazendo uma
revolução: o premiado aplicativo brasileiro que
conecta pessoas e estabelecimentos aos
catadores de recicláveis de São Paulo e Rio de
Janeiro. E o exemplo da Suécia, que chega a
importar lixo de outros países para produzir
energia e aquecimento, e onde menos de 1% do
lixo doméstico vai para aterros.

AGROTÓXICOS – no ar em 18 de abril
O episódio fala sobre agrotóxicos
agora que o Brasil se tornou o líder em
produção e consumo de defensivos
agrícolas no mundo e há uma
proposta de lei para flexibilizar o uso de
produtos proibidos em outros países.
LIXOS EXTRAORDINÁRIOS –
No ar em 25 de abril
O uso é íntimo e pessoal, mas o
prejuízo é planetário. Mergulhamos no
tema dos resíduos ditos problemáticos, de difícil reciclagem e que
podem ser contaminantes.
SECA RN – no ar em 2 de maio
As consequências de 6 anos de
escassez de água nas cidades de
Santana do Matos e Santana do
Seridó, no semiárido brasileiro.
CRIANÇA E NATUREZA –
no ar em 9 de maio
Quais são suas melhores memórias
de infância? Provavelmente, entre
elas estão momentos de brincadeiras na natureza, que marcaram
gerações, mas hoje correm o risco de
se tornar mais raros.
SANEAMENTO – no ar em 16 de maio
Apenas 45% do esgoto no país passa
por tratamento. Os outros 55% são
despejados na natureza. É possível
mudar o rumo desse resíduo e
produzir biometano para geração de
energia elétrica, gás veicular e adubo.

LIXO NO MAR –
no ar em 23 de maio
A farra dos plásticos descartáveis se
transformou num dos maiores
pesadelos ambientais da atualidade.
O episódio apresenta o problema do
lixo plástico que virou o mote de
uma regata oceânica.
PRISMA – no ar em 30 de maio
Uma discussão sobre a questão da
moradia e da mobilidade nos grandes
centros urbanos, a partir do Festival
Prisma. Outro tema de discussão é
“cidades inteligentes” (smart cities).
PERMACULTURA –
no ar em 6 de junho
Quem mora em cidade paga um preço
por isso: agitação, correria, estresse,
poluição do ar, das águas, poluição
sonora. Pelo menos uma vez na vida, a
gente se pergunta: Será que não há
uma alternativa para tudo isso?
EMISSÁRIOS – no ar em 13 de junho
Todos os dias os esgotos de milhões
de pessoas no Brasil e no mundo são
bombeados por tubulações em direção

ao mar, essa é uma tecnologia
segura? Ou ela oferece algum risco à
saúde humana e ao meio ambiente?
POLUIÇÃO – no ar em 20 de junho
Sete milhões de pessoas no mundo
morrem, anualmente, por causa da
poluição do ar. Dado divulgado pela
Organização Mundial de Saúde. O
que causa uma variedade de doenças
que afeta toda a população.
VELOCITY – no ar em 27 de junho
O Cidades e Soluções conversa com o
maior cicloativista do Brasil e coordenador do laborátorio de mobilidade da
UFRJ, e mostra em primeira mão,
dados sobre o perfil do ciclista
brasileiro e sobre a economia da
bicicleta no Brasil.
ANIMAIS NAS CIDADES –
no ar em 4 de julho
Na maioria dos lares brasileiros há
mais animais de estimação do que
bebês, dados do IBGE. O Cidade e
Soluções mostra que a onda pet
chegou pra ficar. O problema é que
boa parte não são bem cuidados.
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DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS –
no ar em 5 de setembro
Milhões de pessoas poderiam ser alimentadas, com toneladas de alimentos jogados
fora no Brasil.
DESTINAÇÃO INTELIGENTE DE RECURSOS
– no ar em 12 de setembro
O programa revela que a geração de resíduos
sólidos urbanos cresceu em todas as regiões
do país. Mostra ainda o Panorama dos
Resíduos Sólidos no Brasil, publicado pela
Abrelpe desde 2003.
OS MALES PSÍQUICOS DAS CIDADES –
no ar em 19 de setembro
O Cidades e Soluções mostra os males
psíquicos da vida nas cidades. O episódio abre
caminhos, aponta saídas e mostra que, por
pior que seja a situação, há sempre uma
saída no fim do túnel.
LIXO ZERO – no ar em 11 de julho
O episódio mostra para onde vai o lixo nosso
de cada dia e as alternativas de reciclagem. O
Cidades e Soluções vai mostrar que já
existem várias cidades do mundo comprometidas com Lixo Zero.
ABELHAS – no ar em 18 de julho
Existem mais de 350 espécies de abelhas
diferentes sem ferrão, inofensivas no Brasil. E
que são importantes para a polinização. O
Cidades e Soluções mostra a importância
desses insetos voadores.
LAGO BAIKAL – no ar em 25 de julho
O Cidades e Soluções nos leva ao maior
reservatório de água potável do mundo: o lago
Baikal, no sul da Sibéria, Rússia. Mostra ainda a
região do Ártico, seus conflitos geopolíticos e
problemas ambientais.
ENERGIA SOLAR – no ar em 29 de agosto
O aproveitamento energético do sol já é
realidade no Brasil. André Trigueiro conversa
com dois especialistas: Rodrigo Sauaia da
ABSolar e Luiz Eduardo B. Ferreira diretor do
Operador Nacional do Sistema Elétrico.
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CRIMES AMBIENTAIS –
no ar em 26 de setembro
O Cidades e Soluções fala sobre o aumento
dos assassinatos de ativistas ambientais no
Brasil. André Trigueiro conversa com especialista sobre o assunto.
O MUNDO DE OLHO NO BRASIL –
no ar em 3 de outubro
Em um ano eleitoral, quem ganhar a
corrida presidencial vai assumir um país
onde as riquezas ambientais têm sido
alvo de intensa disputa – nem sempre de
forma inteligente, e por vezes com
resultados catastróficos.

FICHA TÉCNICA
Editor Chefe
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Produção e Edição
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Edição e Finalização
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Distribuição
GLOBO COMUNICAÇÃO E
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O VOLUNTARIADO NO BRASIL –
no ar em 10 de outubro
O que seria da humanidade sem a mão
de obra voluntária? Acompanhamos o
lançamento da Transforma Brasil, uma
plataforma digital que pretende
facilitar o recrutamento de voluntários
em todo o Brasil.
CARROS ELÉTRICOS Parte 1 – no ar em 31 de outubro e
Parte 2 – no ar em 7 de novembro
Cidades e Soluções apresenta os
carros do futuro, que não emitem
fumaça nem fazem barulho, os
carros elétricos.
PAPEL DO MEIO AMBIENTE NO
NOVO GOVERNO –
no ar em 21 de novembro
Uma apresentação de dois pontos
críticos relativos ao meio ambiente
no governo de Jair Bolsonaro: a
possível fusão dos ministérios do
Meio Ambiente e da Agricultura e a
possibilidade de o Brasil sair do
Acordo do Clima de Paris.

ÁRVORES –
no ar em 28 de novembro
Alguns estudos revelam bastidores
do reino vegetal: as árvores
formariam uma sociedade inteligente, interativa, que organiza
movimentos para proteção das
espécies. Parece ficção científica,
mas é a vida secreta das árvores.

POLUIÇÃO SONORA –
no ar em 19 de dezembro
O ruído urbano passou de terceiro
para segundo lugar entre os maiores
problemas ambientais causadores de
doenças no mundo. André Trigueiro
entrevista os maiores especialistas
em poluição sonora no Brasil para
falar sobre ao assunto.

ANIMAIS SILVESTRES –
no ar em 5 de dezembro
Lugar de animal silvestre é livre,
nas matas, nas florestas, nos
ecossistemas onde eles nasceram.
Isso é o que diz a lei. Na prática,
quadrilhas que promovem o tráfico
do animal silvestre atuando.

BRINQUEDOS SUSTENTÁVEIS –
no ar em 26 de dezembro
Brincar pode ser simples e sustentável. No mês do Natal. Exploramos
a imaginação das crianças através
da interação com brinquedos mais
sustentáveis, como os de madeira e
os de papelão.

ÁGUA: A ESSÊNCIA DA VIDA –
no ar em 12 de dezembro
O Cidades e Soluções mostra
iniciativas que, com vontade e
energia limpa, estão levando
água aos rincões da Amazônia e
o tratamento do esgosto em
várias regiões do país.
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CINEClUBE Futura
TEMAS
DIVERSIDADE CULTURAL;
HISTÓRIA; IDENTIDADE
CULTURAL

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
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Assista no Futuraplay
(somente as entrevistas)

O Cineclube Futura nasce a partir do
Cine Conhecimento, tradicional faixa
de filmes de ficção do Canal. Com o
novo programa, o Futura apresenta ao
público brasileiro obras inéditas de
países pouco retratados pelo cinema
convencional, “fora do eixo” das
grandes produções, e propõe discussões em torno dos temas abordadas
nos filmes, em um bate-papo
informal. Comandado pelo jovem
youtuber Spartakus Santiago, o
programa – gravado em ambiente que
remete aos cineclubes, espaço que
proporciona conversas descontraídas
entre o apresentador e o convidado
– apresenta 26 obras produzidas em
países do Leste Europeu, Ásia, África,
América Latina e Oceania.

situações cotidianas, com a proposta de
descomplicar temas complexos. Negro,
nordestino e gay, ele se tornou um ícone de
epresentatividade na internet.

APRESENTADOR
Spartakus Santiago é formado em comunicação pela UFF e em direção de arte pela
Miami Ad School. Desde agosto de 2017, criou
um canal de vídeos onde faz análises de

BODY – no ar em 29 de setembro
Na Polônia dos dias de hoje, um perito criminal,
sua filha anoréxica e a terapeuta da garota –
que acredita poder se comunicar com pessoas
mortas – têm suas histórias entrelaçadas.

Sinopses por episódio
RUA SECRETA – no ar em 22 de setembro
Qiuming, um jovem cartógrafo que trabalha
para uma companhia de mapas digitais,
descobre uma rua sem saída que não aparece
no sistema de mapas de Nanjing. Curioso, ele
começa a visitar o local.
Duração: 94 MINUTOS
Direção: VIVIAN QU
País de Origem: CHINA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: SUPO MUNGAM FILMES
Classificação Indicativa: 10 ANOS

Duração: 92 MINUTOS
Direção: MALGORZATA SZUMOWSKA
País de Origem: POLÔNIA
Ano de Produção: 2016
Distribuição: SUPO MUNGAM FILMES
Classificação Indicativa: 14 ANOS

PAZ PARA NÓS EM NOSSOS
SONHOS – no ar em 6 de outubro
Um homem, sua atual companheira e
sua filha chegam à sua casa de
campo para um fim de semana.
Apesar do amor que sentem um pelo
outro, o relacionamento dos três está
à beira de um colapso.
Duração: 106 MINUTOS
Direção: SHARUNAS BARTAS
Países de Origem: LITUÂNIA, RÚSSIA E FRANÇA
Ano de Produção: 2016
Distribuição: SUPO MUNGAM FILMES
Classificação Indicativa: 14 ANOS

ASSIM QUE ABRO MEUS OLHOS –
no ar em 13 de outubro
Farah tem 18 anos e canta em uma
banda de rock engajada. Através da
música, a jovem aproveita a vida
intensamente, descobre amores e
começa a se envolver com a política
tunisiana, enfrentando muitos riscos.
Duração: 102 MINUTOS
Direção: LEYLA BOUZID
País de Origem: TUNÍSIA
Ano de Produção: 2017
Distribuição: SUPO MUNGAM FILMES
Classificação Indicativa: 16 ANOS

O DESEJO DA MINHA ALMA –
no ar em 20 de outubro
Um forte terremoto atingiu o Japão,
destruindo mais do que apenas casas.
Após o desastre, Haruna e seu irmão
Shota vão morar com seus tios e
começam uma longa busca para reencontrar a felicidade.
Duração: 85 MINUTOS
Direção: MASAKAZU SUGITA
País de Origem: JAPÃO
Ano de Produção: 2014
Distribuição: SUPO MUNGAM FILMES
Classificação Indicativa: 12 ANOS

AUTORRETRATO DE UMA
FILHA OBEDIENTE –
no ar em 27 de outubro
Cristiana tem 30 anos e vem de uma
clássica família burguesa romena.
Quando seus pais se mudam, deixando o apartamento para ela, Cristiana
vai atrás de algo com que sonha
desde criança: um cachorro.
Duração: 83 MINUTOS
Direção: ANA LUNGU
País de Origem: ROMÊNIA
Ano de Produção: 2016
Distribuição: SUPO MUNGAM FILMES
Classificação Indicativa: 14 ANOS

CRÔNICA DO FIM DO MUNDO –
no ar em 3 de novembro
Pablo, um senhor de 70 anos, quase
não sai mais de casa. Felipe, seu
filho, sofre para cuidar da relação
com a esposa. A vida dessa família
começa a ser afetada pela expectativa do fim do mundo.
Duração: 85 MINUTOS
Direção: MAURICIO CUERVO
País de Origem: COLÔMBIA
Ano de Produção: 2012
Distribuição: FÊNIX FILMES
Classificação Indicativa: 12 ANOS

7 CAIXAS –
no ar em 10 de novembro
O carreteiro Victor passa as horas
imaginando uma vida de fama e
vendo televisão num mercado de
Assunção. Sua vida muda quando
ele recebe uma proposta para
carregar sete caixas de conteúdo
desconhecido.

Duração: 105 MINUTOS
Direção: JUAN CARLOS MANEGLIA E TANA

SCHÉMBORI

País de Origem: PARAGUAI
Ano de Produção: 2012
Distribuição: FÊNIX FILMES
Classificação Indicativa: 12 ANOS

NAHID: AMOR E LIBERDADE –
no ar em 17 de novembro
Uma jovem divorciada mora com o
filho e quer casar com o homem que
ama. Seu ex-marido cedeu a guarda
da criança sob a condição de que não
casasse novamente. Seria o casamento temporário uma solução?
Duração: 105 MINUTOS
Direção: IDA PANAHANDEH
País de Origem: IRÃ
Ano de Produção: 2015
Distribuição: FÊNIX FILMES
Classificação Indicativa: 12 ANOS

ALIAS MARIA –
no ar em 24 de novembro
Maria, 13 anos, soldado de guerrilha,
recebe a missão de buscar o bebê
recém-nascido do comandante. Mas
ninguém sabe o que ela esconde:
Maria está grávida, e ter um filho é
proibido na guerrilha.
Duração: 92 MINUTOS
Direção: JOSÉ LUIS RUGELES
País de Origem: COLÔMBIA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: ELO COMPANY
Classificação Indicativa: 16 ANOS

HIROSHIMA:
UM MUSICAL SILENCIOSO –
no ar em 1º de dezembro
Um jovem no Uruguai tem dificuldade
em se expressar verbalmente. Como

39

vocalista de uma banda, ele interage
com o mundo através da música.
Duração: 80 MINUTOS
Direção: PABLO STOLL
País de Origem: URUGUAI
Ano de Produção: 2009
Distribuição: ELO COMPANY
Classificação Indicativa: 16 ANOS

25 WATTS –
no ar em 1º de dezembro
24 horas na vida de três jovens pelas
ruas de Montevidéu.
Duração: 92 MINUTOS
Direção: JUAN PABLO REBELLA E PABLO STOLL
País de Origem: URUGUAI
Ano de Produção: 2001
Distribuição: ELO COMPANY
Classificação Indicativa: 16 ANOS

GIGANTE – no ar em 8 de dezembro
Uma crônica sobre a obsessão de um
segurança de supermercado pela
zeladora do turno noturno.
Duração: 90 MINUTOS
Direção: ADRIÁN BINIEZ
País de Origem: URUGUAI
Ano de Produção: 2009
Distribuição: ELO COMPANY
Classificação Indicativa: 10 ANOS

FRANÇA E INGLATERRA

Ano de Produção: 2012
Distribuição: IMOVISION
Classificação Indicativa: 14 ANOS

A OVELHA NEGRA –
no ar em 15 de dezembro
Em um tranquilo vale de fazendas
agrícolas na Islândia, dois irmãos que
não se falam há 40 anos precisam se
unir para salvar o que há de mais
valioso para eles – suas ovelhas.
Duração: 93 MINUTOS
Direção: GRÍMUR HÁKONARSON
País de Origem: ISLÂNDIA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: IMOVISION
Classificação Indicativa: 12 ANOS

FLORBELA –
no ar em 15 de dezembro
Quando seu irmão a chama para
Lisboa, Florbela foge para juntar-se a
ele e logo se joga no ritmo frenético da
capital. Porém, após uma tragédia, a
poetisa vê o seu mundo desmoronar.
Duração: 119 MINUTOS
Direção: VICENTE DE ALVES Ó
País de Origem: PORTUGAL
Ano de Produção: 2012
Distribuição: IMOVISION
Classificação Indicativa: 14 ANOS

LEVIATÃ – no ar em 22 de dezembro
Kolia é dono de uma oficina ao lado da
casa onde vive com a esposa e o filho. O
corrupto prefeito da cidade quer tirar o
seu negócio, sua casa e sua terra, e para
isso adota uma conduta agressiva.
Duração: 140 MINUTOS
Direção: ANDREY ZVYAGINTSEV
País de Origem: RÚSSIA
Ano de Produção: 2014
Distribuição: IMOVISION
Classificação Indicativa: 14 ANOS
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A PEDRA DE PACIÊNCIA –
no ar em 8 de dezembro
No Afeganistão, uma mulher cuida do
marido, um herói de guerra em estado
vegetativo, enquanto começa uma
confissão solitária, falando sobre sua
infância, seus sofrimentos, sua solidão
e seus sonhos.

MATARIKI –
no ar em 22 de dezembro
Um ato aleatório de violência deixa oito
pessoas em crise, à procura de esperança e recomeços, enquanto a constelação Matariki, que anuncia o Ano Novo
Maori, se ergue nos céus do sul.

Duração: 102 MINUTOS
Direção: ATIQ RAHIMI
Países de Origem: AFEGANISTÃO, ALEMANHA,

Duração: 92 MINUTOS
Direção: MICHAEL BENNETT
País de Origem: NOVA ZELÂNDIA

Ano de Produção: 2010
Distribuição: HANWAY FILMS
Classificação Indicativa: 14 ANOS

NOS ÚLTIMOS DIAS DA CIDADE –
no ar em 29 de dezembro
Khalid, um cineasta de 35 anos, está
lutando para fazer um filme que capture
a alma de sua cidade, Cairo, em um
momento político conturbado, enquanto
lida com a perda em sua vida pessoal.
Duração: 118 MINUTOS
Direção: TAMER EL SAID
Países de Origem: EGITO E EMIRADOS ÁRABES
Ano de Produção: 2016
Distribuição: STILL MOVING
Classificação Indicativa: 12 ANOS

A METADE –
no ar em 29 de dezembro
Fidan, 15 anos, vive com o pai e os irmãos
em uma aldeia montanhosa no leste da
Turquia. Em troca de dinheiro, ela se casa
com o filho de uma família que eles não
conhecem, no outro extremo do país.
Duração: 92 MINUTOS
Direção: ÇAGIL NURHAK AYDOGDU
País de Origem: TURQUIA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: LIVRE

AQUELA VIAGEM COM PAPAI –
no ar em 5 de janeiro de 2019
No final dos anos 60, dois irmãos
alemães e seu pai viajam da Romênia
para a República Democrática Alemã.
Mas eles acabam acidentalmente na

Alemanha Ocidental, onde escolhas
difíceis os aguardam.
Duração: 111 MINUTOS
Direção: ANCA MIRUNA LAZARESCU
País de Origem: HUNGRIA
Ano de Produção: 2016
Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: 12 ANOS

ENCLAVE –
no ar em 12 de janeiro de 2019
Nenad mora com o pai e o avô
doente em um pequeno enclave
sérvio. Além deles, um padre ortodoxo e uma professora são os únicos
sérvios na comunidade. Ele sonha em
brincar com outras crianças.
Duração: 90 MINUTOS
Direção: GORAN RADOVANOVIC
Países de Origem: SÉRVIA E ALEMANHA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: 12 ANOS

ELELWANI –
no ar em 19 de janeiro de 2019
Elelwani e o namorado estão apaixonados e planejam passar o resto da
vida juntos. Mas a família dela se
recusa a aceitar a união. Em vez disso,
o pai quer que a filha se torne a
esposa do rei local.

Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: LIVRE

MIRAGEM –
no ar em 26 de janeiro de 2019
O mundo de Marko está desabando
ao seu redor. Valentões fazem da
escola um lugar insuportável. Cada
vez mais ele afunda no seu refúgio de
esperanças e sonhos, até que faz
amizade com um mercenário.
Duração: 107 MINUTOS
Direção: SVETOZAR RISTOVSKI
País de Origem: POLÔNIA
Ano de Produção: 2004
Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: 12 ANOS

NUNCA MORRA JOVEM –
no ar em 2 de fevereiro de 2019
Um garoto de 12 anos é mandado para
o internato. Depois de três longos anos,
ele volta para a sua cidade. Ele está
dependendo de medicamentos fortes e
vende heroína para conseguir se manter.
Duração: 66 MINUTOS
Direção: POL CRUCHTEN
País de Origem: LUXEMBRUGO
Ano de Produção: 2014
Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: 16 ANOS

FICHA TÉCNICA
Direção de Arte

FRONT

REBECCA MOURE

Direção

Assistente de Arte

MARCIO MOTOKANE

MIGUEL BANDEIRA

Pesquisa

Equipe de Produção:

LILIA SOUZA DINIZ

Roteiro
ANA CHAVES DE MELO

Produção Executiva
NANE MARTINS

Direção de Fotografia
MARCELA MORÊ

Operador de Câmera
PAULA MONTE

Assistente de Câmera
PRISCILA ALVES

Duração: 82 MINUTOS
Direção: JOHN MCPHAIL
País de Origem: IRLANDA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: 8 STAR ENTERTAINMENT
Classificação Indicativa: 10 ANOS

PARA ONDE VAMOS? –
no ar em 9 de fevereiro de 2019
James, um jovem saudável de 25
anos, mora e trabalha num abrigo

Duração: 103 MINUTOS
Direção: NTSHAVENI WA LURULI
País de Origem: ÁFRICA DO SUL
Ano de Produção: 2012

Agradecimentos

para idosos e deficientes. Ele e seus
três melhores amigos anciãos bolam
um plano para cair na estrada em
uma aventura final.

ULIA KURC, FILIPE CAVALVANTI,
LORRANA MOREIRA

Finalização

Produção executiva

AMANDIO CASTRO, RAPH PAIVA,
VINO AVELINO, ALEFF MAURÍCIO,
REBECA MONTENEGRO

JOANA LEVY

Abertura e Encerramento

Produtora de Conteúdo

RAPH PAIVA

CANAL FUTURA

Equipe de Direção

EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

LUDMILA CURI

Coordenadora

Caracterização
LUBLACK MAKEUP E ATHRIA GOMES

Edição
MARLON PETER

Som
GUSTAVO RUGGERI

LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES

Coordenador de Projetos
MARCIO MOTOKANE

Equipe de Produção
JULIANA OLIVEIRA
ANA CHAVES DE MELO

Coordenação de Programação
ACÁCIO JACINTO

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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COLETIVAMENTE
TEMAS
CIDADANIA E
DEMOCRACIA

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A série mostra projetos que estimulam a
cidadania e promovem transformações
sociais, desenvolvidos por escolas e
instituições da sociedade civil.
Sinopses por episódio (4 x 15 minutos):
RACHADURAS SOCIAIS –
no ar em 3 de setembro
Professor de História nas redes municipal e
estadual, Marcelo Alves Teixeira criou o
projeto Rachaduras Sociais para discutir a
cidadania a partir da Constituição de 1988.
TEATRO CIENTÍFICO –
no ar em 4 de setembro
Ao promover a leitura de textos teatrais nas
aulas de Física, Márcio Medina, do Colégio QI,

conquistou a adesão de professores de outras
disciplinas para a iniciativa.
FORMAÇÃO CIDADÃ –
no ar em 5 de setembro
Alunos e ex-alunos do Colégio Cruzeiro
realizam trabalho voluntário no Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia, além
de darem aulas de reforço escolar para alunos
de escolas públicas.
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS –
no ar em 6 de setembro
Oficinas de lego e robótica foram os recursos
utilizados pela professora Sandra Caldas em
atividades extraclasse no Colégio Estadual
Silvia Paim, em que o trabalho com o brinquedo,
além de divertir, amplia o conhecimento e ajuda
no resgate da autoestima.

FICHA TÉCNICA
Direção

MULTIRIO

Produção

CANAL FUTURA

CLÁUDIA PINTO

Roteiro
KITTY KIFFER
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Realização e Distribuição

GERALDO BOROWSKI

Repórteres
FLÁVIA LOBO E
LAÍS ORSOLON

EQUIPE DE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias

Gerente de Conteúdo

CLARA WARDI E
JULIA RODRIGUES

DÉBORA GARCIA

Editor de imagem

JOSÉ BRITO CUNHA

SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de distribuição
Gerente-Geral
JOÃO ALEGRIA

COMO SERá?
TEMAS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA;
ECOLOGIA E
ECOSSISTEMAS; ESCOLA;
INCLUSÃO SOCIAL;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2015

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PARCEIRO
TV GLOBO

Em parceria do Jornalismo e da área de
Responsabilidade Social da Globo com a
Fundação Roberto Marinho, tem como
objetivo compartilhar com o público experiências transformadoras, exemplos de cidadania
e colaborar para a construção de um futuro
melhor ao tratar de maneira integrada temas
como educação, ecologia, mobilização social,
trabalho e inovação. É um espaço para
apresentar, conhecer e incluir pessoas e ideias,
que conta com a interatividade como grande
aliada. Apresentado por Sandra Annenberg, o
programa, exibido nas manhãs de sábado na
Globo, é reprisado no Canal Futura, aos
domingos, às 15h e na madrugada de
domingo para segunda às 3h30. Em 2018,
foram exibidos 49 programas.

em 1998, passou a apresentar o Jornal Hoje,
e, em 2000, mudou-se para Londres onde foi
correspondente e coordenadora do escritório
europeu da emissora. Dois anos depois, voltou
para o Brasil e para a bancada do SPTV 1ª
edição. Desde 2003, assumiu mais uma vez o
Jornal Hoje, onde está atualmente. Em junho
de 2012, Sandra Annenberg assumiu o Globo
Cidadania, no ar até agosto de 2014.

CANAL FUTURA
Coordenação de Projetos
MARCIO MOTOKANE

Coordenadora de Produção
JOANA LEVY

Produtora Assistente

APRESENTADORA
Sandra Annenberg começou na Globo
apresentando a previsão do tempo, em 1991.
De lá para cá, participou do Fantástico (de
1993 a 1996), ficou no comando do SPTV 1ª
edição (entre 1996 e 1997) e, entre 1997 e
1998, acumulou as funções de apresentadora
e editora-executiva do Jornal da Globo. Ainda

FABIANNA AMORIM

Gerente de Mobilização e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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COMO VIVEMOS – rEINo ANIMAl
TEMAS
ECOLOGIA E
ECOSSISTEMAS; FAUNA

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Curiosidades sobre o mundo animal
que estimulam a conscientização
da importância de se respeitar e
preservar as espécies. A partir de
vídeos produzidos pela agência France-Presse, a apresentadora da série
contextualiza e amplia as informações
sobre o tema exibido.
Sinopses por episódio (10 x de 10 min.):
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PRESERVAÇÃO –
NO AR EM 6 DE AGOSTO
Ações de proteção aos animais ameaçados
de extinção, como as rãs de olhos vermelhos
da Nicarágua e os rinocerontes unicórnios que
vivem entre a Índia e o Nepal. E, ainda, a ONG
que resgata jacarés ameaçados pela seca no
Paraguai e o trabalho de veterinários
mexicanos para preservar jaguares.

TECNOLOGIA – no ar em 7 de agosto
A tecnologia pode ser uma importante aliada
na proteção de espécies ameaçadas de
extinção e no estudo de animais. Drones, GPS,
aviões e aplicativos são algumas das
inovações que permitem ampliar nosso
conhecimento sobre o mundo animal.
RARIDADES – no ar em 8 de agosto
Algumas espécies podem ser verdadeiras
raridades, seja por terem alguma característica única, por viverem em condições específicas ou, infelizmente, por estarem
ameaçadas de extinção.
EXÓTICOS – no ar em 9 de agosto
A natureza é tão diversa que o exotismo é uma
presença constante entre os animais. Conheça
leões e tigres brancos, gatos sem pelos, salamandras que vivem mais de cem anos e a única
espécie de mamífero com escamas do mundo.

FICHA TÉCNICA
Produção
MULTIRIO

Apresentadora
FLÁVIA LOBO

Reportagem

AFETO – no ar em 10 de agosto
O carinho dos donos por seus animais
de estimação alimenta uma indústria
que não para de crescer.
Mas o afeto humano ajuda até mesmo
espécies não domesticáveis, como
coalas e orangotangos.
AMEAÇADOS –
no ar em 13 de agosto
O ser humano, responsável por desequilíbrios ambientais que colocam em risco a
existência de outros animais, também
realiza ações para evitar a extinção de
espécies.
PARCERIA ANIMAL –
no ar em 14 de agosto
Domésticos, silvestres ou urbanos, os
animais são capazes de influenciar a vida
humana em várias áreas: medicina, lazer,
alimentação, entre outras.

ANIMAIS MARINHOS –
no ar em 15 de agosto
A fauna marinha contém seres curiosos que habitam as áreas costeiras
e os oceanos do planeta. Conheça
alguns exemplos.

AGÊNCIA FRANCE-PRESSE

Direção
DENISE MORAES

Distribuição
MULTIRIO

CANAL FUTURA
EQUIPE DE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

EXÓTICOS EM EXTINÇÃO –
no ar em 16 de agosto
Algumas espécies exóticas estão
ameaçadas de extinção devido ao
comércio ilegal ou à destruição de seus
habitats. Conheça iniciativas de preservação de alguns desses animais.

Coordenadora

FAUNA BRASILEIRA –
no ar em 17 de agosto
O Brasil possui 9% de toda a diversidade
animal do planeta, o que representa mais
de 116 mil espécies. Esse episódio percorre
o território nacional e mostra curiosidades
da nossa fauna, tantas vezes ameaçada.

Gerente de Mobilização
e Produção

LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora
de conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
CLARA WARDI E JULIA
RODRIGUES

Editor de imagens
SANDRO BARBEITA

ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-Geral
JOÃO ALEGRIA
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CONEXãO
TEMAS
ATUALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2010

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIRO
REDE DE
UNIVERSIDADES
PARCEIRAS

O Conexão é um espaço de entrevistas
com ar de bate-papo, voltado para a
prestação de serviços e a análise de
assuntos de interesse público, com
base em temas da atualidade.
Educação, direitos humanos,
cidadania, sustentabilidade, cultura e
empreendedorismo são tópicos sempre
presentes em nossas conversas. O
programa é exibido de segunda a
sexta-feira, a partir das 18h30.
Em 2018, as edições abordaram
muitas questões ligadas às juventudes.
Falamos sobre as eleições e os jovens; o
comportamento nas redes sociais e
expectativas para o futuro, seja com as
mudanças previstas para a Educação,
seja com o mercado de trabalho.
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Assista no Futuraplay

E, já que o nosso tema preferido é a
Educação, acompanhamos de perto os
desdobramentos das audiências
públicas da Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Médio, além de
sempre termos em pauta o Enem.

O Conexão preparou uma série especial
com dicas para ajudar os estudantes
que se preparavam para o exame. E as
professoras e os professores foram
colaboradores fundamentais para os
nossos programas. Temos um carinho
especial por todos eles.
A participação feminina na sociedade
também ocupou um espaço importante
na nossa pauta. Mulheres na ciência, na
pesquisa e na política; a saúde da mulher
e a violência foram alguns temas
abordados ao longo do ano. E ainda
falando de representatividade, a causa
negra marcou presença. Falamos de
temas como Black Money, Teatro Negro
e o Sistema de Cotas. Abordamos
também assuntos relacionados à diversidade de gênero, como a saúde e a
inclusão no mercado de trabalho da
população LGBTI. No Conexão, o lugar de
fala é muito importante.
A infância também não foi esquecida.
Em nossos programas, lembramos a

importância da Educação Infantil,
das histórias e dos livros nesta fase
da vida. Não deixamos de tratar de
outros dois temas de muita relevância na proteção de nossas
crianças: a prevenção do abuso
sexual e o combate à exploração do
trabalho infantil.
E em tempos de muitas conexões
nas redes sociais e inteligência
artificial, não podíamos deixar de
discutir o que são as Fake News e as
Deep Fakes, que colocaram à prova
a qualidade e a veracidade das
informações que circulam pelo
mundo. Como saber se notícias ou
vídeos que circulam pela internet
são verdadeiros? Conversamos
sobre tecnologia, mas falamos
também de sustentabilidade. Demos
atenção especial à Semana do Meio
Ambiente, destacando temáticas
como a pesca sustentável, a energia
solar e a Floresta Amazônica.
A tradicional série de Carnaval do
Conexão, planejada sempre com
muita empolgação, passeou por
alguns ritmos brasileiros típicos desta
época. Recebemos no estúdio o
compositor Tiãozinho da Mocidade
para conversar sobre sambas de
enredo, a música que levanta as
escolas de samba. João Roberto Kelly,
autor das mais famosas marchinhas
do carnaval, também foi um dos
nossos convidados. E continuando a
nossa viagem, conhecemos mais
sobre o Maracatu e o Frevo. Fechando
a série da folia, falamos da participação feminina no samba com as
compositoras e cantoras Teresa
Cristina e Nilze Carvalho.
APRESENTADORES
Bernardo Menezes iniciou a carreira na TV
Globo Brasília como estagiário de produção.
Também foi o primeiro trainee da
GloboNews na Capital Federal. Graduado
pela Universidade de Brasília (UnB),

tornou-se repórter do DFTV e do Bom Dia
DF em 2008. Em 2011, mudou-se para o
Rio de Janeiro e teve passagens pela TV
Record e a TV Brasil, além de integrar a
equipe do programa Via Legal, veiculado na
TV Justiça. Em 2013, retornou à GloboNews
no Rio de Janeiro, onde cobriu importantes
eventos, como as grandes manifestações
de 2013, a Operação Lava-Jato e os Jogos
Olímpicos Rio 2016. Também reforçou
temporariamente a equipe de cobertura do
impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff. Em maio de 2018, passou a
integrar a equipe do Conexão.
Karen de Souza é jornalista formada em
Comunicação Social pela Universidade
Estácio de Sá, com pós-graduação em
Comunicação e Semiótica. Iniciou a trajetória profissional como produtora na Rede
InterTV, afiliada da Rede Globo na Região
Serrana do Rio de Janeiro. Nesta função,
atuou por dois anos. Tornou-se repórter na
mesma emissora e trabalhou na cobertura
dos assuntos que eram exibidos nos jornais
RJ InterTV, RJ TV, Bom Dia Estado, Bom Dia
Rio e Globo Rural. Neste período, atuou nos
desdobramentos da tragédia da Região
Serrana, ocorrida em 2011, e fez a cobertura
da Copa do Mundo de 2014, na cidade de
Teresópolis. Desde outubro de 2017,
trabalha como editora e apresentadora
do Conexão, no Canal Futura.
Eliane Benício é formada em Jornalismo
pela Universidade Estácio de Sá e pós-graduada em História do Século XX pela
Universidade Cândido Mendes. Fez cursos
de Cinema Documentário pela Academia
Internacional de Cinema, English for
Journalism pela Universidade da Pensilvânia
e Jornalismo de Dados pelo ITS. Foi repórter
de jornais impressos no Rio de Janeiro
(O Dia, O Povo, Jornal do Brasil) e colaboradora de publicações das editoras Globo
e Símbolo, entre outras. Antes do Canal
Futura, atuou seis anos como produtora,
repórter e apresentadora da TV Brasil,
tendo sido escalada para a cobertura dos
Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.
No Futura, atuou como repórter e apresentadora do Jornal Futura e do Conexão.
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Técnico de manutenção
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Coordenador de Conteúdo
e Jornalismo
CRISTIANO RECKZIEGEL
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CURTAS
TEMAS
ATUALIDADES; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
1997

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O Curtas é um espaço para minidocumentários com até 15 minutos de
duração que contempla a diversidade
de olhares, linguagens e narrativas
com relevância contemporânea para o
Brasil e para o mundo. O programa é
um importante espaço de promoção
da pluralidade de pontos de vista. Da
mesma maneira, valoriza o contraponto de opiniões, a informação de
qualidade e de interesse público.
LAVRADREIRO – no ar em 2 de janeiro
Lavradeiro retrata a história do animal que
tem suas últimas espécies sobrevivendo nos
campos gerais no extremo norte do Brasil. Os
relatos nos fazem entender como o cavalo
lavradeiro se desenvolveu nos campos de
Roraima, com seus ecossistemas baseados
em ambiente de lavrado, que são o palco
onde ainda vive um dos últimos cavalos
totalmente xucros do País.
Direção: Luiz Claudio Corrêa Duarte
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AYAHUASCA, O CHICOTE DA ALMA –
no ar em 9 de janeiro
Uma medicina ancestral que é usada para
expansão espiritual e cura há mais de 5 mil
anos pelos Incas. Passando posteriormente
pelos indígenas da Amazônia no Peru e no
Brasil, e agora se espalhando por todo o mundo.
Direção: Bruno Veiga Neto
*UM MENINO CHAMADO KAÍQUE –
no ar em 30 de janeiro
Essa é a história de Kaíque Andrade, um
menino que, mesmo com paralisia cerebral,
encontrou nos amigos e na família o apoio
que precisava para ser feliz.
Direção: Isac Flores
CARRANQUEIROS DE FRANCISCO –
no ar em 1º de fevereiro
O curta acompanha esse tradicional ofício em
Pirapora/MG, às margens do rio São Francisco,
em conversas com artesãos que imprimem em
seu trabalho a forte ligação com o rio.
Direção: Eduardo Zunzarren Megale

MACHO, SIM SENHOR –
no ar em 6 de fevereiro
O documentário faz refletir sobre a
desconstrução da figura masculina
como “macho-alfa” e seus estereótipos e mostra a diversidade de estilos
e formas com os quais o homem atual
se apresenta diante da sociedade.
Direção: Diego Oliveira
BATOM E VIOLÃO –
no ar em 13 de fevereiro
O documentário mostra o atual cenário
da música sertaneja e como as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço
nesse mercado que, até um pouco
tempo atrás, era dominado por homens.
Direção: Diego Oliveira
A SUPERLIGA DE VÔLEI GAY DA
AMAZÔNIA – no ar em 20 de fevereiro
Desde 1992 a Liga faz acontecer um
campeonato significativo para o
esporte e as batalhas diárias contra o
preconceito. Os depoimentos de
fundadores e atletas ilustram a
trajetória e os aspectos desse
movimento esportivo/social.
Direção: Diego da Silva Lemos
PRECES FORA DO ARMÁRIO –
no ar em 27 de fevereiro
Religião e diversidade sexual são
mesmo tão díspares? Nesse documentário semiautobiográfico, narrativas de discriminação e redenção
desvelam desejos de amparo e lutas
pelo direito à espiritualidade.
Direção: Márcio Andrade
O VALOR DA MULHER –
no ar em 8 de março
Nos séculos XIX e XX, as mulheres no
Acre eram compradas por donos de
seringais. Mas são também as mulheres
dos seringais que vão iniciar a luta pela
proteção da floresta amazônica.
Direção: Gilberto Mendes da
Silveira Lobo
TEM CRIANÇA NO REPENTE –
no ar em 14 de março

Na Capital da Poesia (São José do
Egito/PE) as crianças já nascem
embaladas pelos versos do cordel
e pelo som da viola, mas é na escola
que elas aprendem a cultivar a poesia
que brota do coração.
Direção: Francisco Eduardo
Alves Crispim
SÍNDROME DE CLOWN –
no ar em 21 de março
Karla é Clown. Lígia é Down.
Elas construíram uma relação de
amizade, de descobertas e de
autoconhecimento por meio da
palhaçaria, que supera os rótulos e
preconceitos das ruas e das redes
sociais. Juntas elas são síndromes.
Direção: Norlan Souza da Silva
AYURVEDA – no ar em 27 de março
A medicina ayurvédica nepalesa tem
raízes antigas que se mesclam com a
religião budista. Os doutores Madhu
e Bishnu explicam a filosofia e a
história do ayurveda, e os diferentes
tipos de natureza humana dessa
ciência milenar que sobrevive até os
dias atuais no Nepal.
Direção: Bruna Correa Mastrogiovanni
DO OUTRO LADO –
no ar em 3 de abril
O documentário mostra o mundo à
parte da recuperação e o desafio de
todos nós para enxergar os “outros
lados” da vida.
Direção: Erica Tucherman
O PALACETE DOS ARTISTAS –
no ar em 10 de abril
Registra a nossa história artística e a
atual situação de profissionais que
compuseram a cena no passado e
hoje moram em um dos edifícios mais
famosos da cidade de São Paulo.
Direção: Higor Hernandes Lemo
É DA VIDA – no ar em 17 de abril
Seu Carlinhos é mestre de saveiro,
barco típico baiano, e narra as lutas e
delícias da vida sobre as águas. Hoje

com menos de 20 barcos restantes, a
arte passada pelas gerações tende a
chegar ao fim.
Direção: Luísa Alvim Alvarenga
A MODA AFRO – no ar em 24 de abril
O que é Moda Afro-brasileira hoje nos
estados do Rio de Janeiro e Bahia e
quem são os estilistas mais atuantes. A
falta de visibilidade dos modelos negros,
o resgate da autoestima e cultural.
Direção: Luciana Dias De Avellar
*PÉS NO CHÃO: CORREDORES NA
CONTRAMÃO DA MODERNIDADE –
no ar em 1º de maio
A corrida natural procura resgatar
a corrida feita nos seus primórdios,
quando ainda não havia tênis ou
outras tecnologias. Você vai conhecer
mais sobre essa prática, seus
adeptos, malefícios e benefícios.
Direção: Clara Rios do Carmo,
Barbara Aparecida Gervasio Martins,
Marília Menezes Sisti e Ana Beatriz
Souza de Alencar
A CASA CUBANA –
no ar em 8 de maio
Gravado em Havana durante os nove
dias de luto oficial a Fidel Castro, o
documentário retrata as peculiaridades das casas cubanas.
Direção: João dos Santos
Barreto Junior
CARNE DE SANTA –
no ar em 17 de maio
A história de Damião, idoso, gay,
preto, rezador, salineiro, que teve sua
vida dedicada à generosidade da
pequena comunidade de Porto do
Mangue/RN, cidade situada à beira
do manguezal.
Direção: Francisco Bezerra
*A CASA DE VENTO –
no ar em 25 de maio
Mariana e Murilo não possuem
lembranças dos pais, mas sonham
em encontrar um lar. Ela descobre
um jeito de voltar no tempo para

49

finalmente encontrar essa família, porém essa aventura
acaba revelando algumas verdades.
Direção: Gustavo Henrique Camillo Martinez
AÇAÍ: MAIS QUE UM FRUTO – no ar em 29 de maio
O astro dos superalimentos é muito mais do que um
fruto. O açaí existe enquanto sobrevivência e cultura no
Pará. O curta mostra desde a cadeia produtiva até a
reutilização de seus caroços.
Direção: Mariana Tupiassu
AS GUARDIÃS DE FAMATIMA – no ar em 5 de junho
Com a chegada repentina de uma grande mineradora
em seu povoado, as mulheres de Famatina se questionam se devem ou não aceitar o seu alto impacto
ambiental e social.
Direção: Chico Santos e Rafael Mellim
MONOCULTURA DA FÉ – no ar em 12 de junho
Como no resto do País, também entre os Guarani
Kaiowá, a igreja evangélica vem ganhando espaço.
O documentário percorre aldeias do Mato Grosso do
Sul para mostrar denúncias das cada vez mais
frequentes violências cometidas por grupos evangélicos
contra rezadores tradicionais.
Direção: Joana Aranha Moncau e Gabriela Logiodice Moncau
LUIZ E HUMBERTO: A DUPLA QUE MUDOU A MÚSICA
BRASILEIRA – no ar em 19 de junho
De um lado, todo o regionalismo e melodia do Rei do Baião.
De outro, a poesia intelectual de Humberto. Juntos, criaram
um ritmo e mudaram a música brasileira para sempre.
Direção: Ulisses Brandão
ARARA – no ar em 26 de junho
Filme encontrado em 2012 mostra formatura de um
batalhão indígena de 1970, em Belo Horizonte. Entre as
imagens da festividade, o único registro público de tortura
de que se tem notícia no Brasil.
Direção: Felipe Cânedo
CARTAS SOBRE NOSSO LUGAR – no ar em 3 de julho
A superação de mulheres que moram e trabalham no
garimpo do Vila Nova, interior do Amapá, mostrando a
força e o poder místico dessas mulheres que se materializam em suas realidades.
Direção: Rayane de Almeida Penha
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*CASAMENTO INFANTIL –
no ar em 10 de julho
O Brasil é o quarto maior país em números
absolutos em casamento infantil. O
documentário explora a história de duas
meninas que tiveram suas vidas impactadas pelo casamento precoce e as
consequêncais desses números no País.
Direção: Raphael Erichsen
TEKOÁ KOEN-JU – no ar em 17 de julho
Produzido através da imersão em uma
aldeia indígena de São Miguel das Missões,
o documentário Tekoá Koen-ju é o
resultado da conexão de acadêmicos de
audiovisual com indígenas Mbyá-Guarani.
Direção: Helena Poetini
*FORMIGUEIRAS –
no ar em 7 de setembro
Separadas, são formiguinhas, ajudando na
renda da família. Juntas, fazem o formigueiro
crescer e construir uma nova realidade para
suas comunidades. Uma história de mulheres
na busca por autonomia e valorização.
Direção: Ellen Freitas
*CINECLUBISMO NA BAIXADA
FLUMINENSE – no ar em 18 de setembro
Na Baixada Fluminense, coletivos culturais
independentes iniciaram um movimento

cineclubista. Esses cineclubes têm um
papel fundamental na construção social
da região e abrem o debate para transformação do cotidiano.
Direção: Ana Carolina Lacerda De Souza
Classificação Indicativa: 12 anos
EDMUR E O CAMINHÃO –
no ar em 4 de dezembro
O pai caminhoneiro e o filho cineasta
procuram por um antigo caminhão e suas
memórias familiares.
Direção: Lucas Gervilla

CANAL FUTURA
EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO
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Coordenadora
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ACÁCIO JACINTO

GABRIEL – no ar em 11 de dezembro
Um brasileiro de 24 anos, que trabalha no
Açougue do Batista. Seu ofício é desossar
animais que chegam já partidos em pedaços
grandes e sem o couro. Ele é conhecido pela
sua agilidade e a sua destreza.
Direção: George Varanese Neri

Estagiária

A HISTÓRIA DE NITA –
no ar em 18 de dezembro
Sobrevivente do massacre de Eldorado dos
Carajás, Nita reencontra um sentido para
a vida ao se unir a um grupo de mulheres,
mas sem se esquecer do dia que mudaria
seu destino para sempre.
Direção: Maria Fernanda de
Almeida Ribeiro

Coordenadora de Produção

LÁINA CARVALHO

Coordenador de Projetos
ANDRÉ LIBONATI

Estagiário
MATHEUS RODRIGUES

Analista de Conteúdo
ANA CHAVES DE MELO
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Coordenador de Programação
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Produção
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Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA
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CURTAS UNIVERSItÁrIoS
TEMAS
FORMAÇÃO
AUDIOVISUAL;
JUVENTUDE; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2013

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PARCEIROS
TV GLOBO E ABTU

Uma parceria do Canal Futura com
a Associação Brasileira de Televisão
Universitária (ABTU) e a TV Globo,
através do projeto Globo Universidade.
O objetivo do chamado foi selecionar
propostas de produção apresentadas
por estudantes universitários em fase
de conclusão de cursos de Comunicação Social, Cinema, Audiovisual,
Artes e Design que estivessem preparando seus Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC). Além de apresentar
os projetos nas universidades, os
estudantes tiveram a oportunidade
de receber apoio financeiro para veiculação dos vídeos na faixa Curtas
através do Núcleo de Conteúdo do
Canal Futura.
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SOM E COR – no ar em 16 de janeiro
A arte urbana está presente no dia a dia de
todas as pessoas. Sons e cores movimentam
a cidade do Rio de Janeiro e trazem experiências que muitas vezes não são percebidas.
Direção: Domênica Soares e Gabriela Salim

APARTE – no ar em 23 de janeiro
O documentário surge para evidenciar a
realidade encontrada dentro dos presídios
em que atua o Programa de Extensão
Cultura na Prisão, da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro.
Direção: Roberta Campos
ACOLÁ, UM SER-TÃO – no ar em 24 de julho
A partir de uma oficina de audiovisual,
crianças de uma comunidade camponesa
tradicional situada na Chapada dos Veadeiros
se apropriam de equipamentos de vídeo e
áudio e constroem narrativas sobre a
realidade que vivem.
Direção: Amanda de Oliveira
NA SOMBRA DO CEIBO – OS DEZ ANOS DO
PLANO CEIBAL – no ar em 31 de julho
Ter um computador é sinônimo de acesso à
educação? Alunos e professores debatem a
polêmica trajetória do Plano Ceibal, que deu
computadores aos alunos de escola pública
do Uruguai na última década.
Direção: Ana Carla Bermúdez

BARCO – DO OUTRO LADO DA
MEMÓRIA – no ar em 7 de agosto
Num transe fílmico navegamos em
águas ancestrais com o “barco de iaô”
e retornamos à origem da memória
pelo enigma e a sensibilidade da
religião dos orixás pela experiência de
um abyan (não iniciado).
Direção: Marcelo Ricardo
STREET RIVER – A ARTE DO
GRAFITE EM UM PEDAÇO DA
AMAZÔNIA – no ar em 14 de agosto
Já imaginou participar de uma
exposição de arte a céu aberto em
um rio? No Pará, 12 artistas visuais
transformam casas de ribeirinhos em
obras de arte, através de pinturas do
grafite, e com formas inspiradas nos
movimentos dos rios e nas cores da
floresta refletem o cotidiano dessa
comunidade e seus núcleos e
nuances da vida simples e cultura
rica do povo amazônico.
Direção: Luana Esquerdo

MOINHOS DE TEMPO –
no ar em 23 de agosto
Moinho de Tempo é uma viagem
por dentro e através de um espaço
submetido a uma dupla ameaça: a
da exploração capitalista e a do
tempo natural, destruidor. Frente
a isso tudo, a memória de um
povo sobrenada ao caos e ao seu
desaparecimento.
Direção: Lucas Barrionuevo

CAMINHOS –
no ar em 4 de setembro
A porta da universidade parece
estar mais próxima do campo, e
uma nova geração de jovens ocupa
o espaço do ensino superior. Nesse
ir e vir, entre o campo e a sala de
aula, vamos conhecer a história
de Anderson e dos caminhos que
o levam à educação.
Direção: Débora Marx

ODÒ PUPA, LUGAR DE RESISTÊNCIA –
no ar em 28 de agosto
Odò Pupa narra as histórias entrelaçadas de dois jovens negros que, na
contramão das estatísticas e dos
estereótipos, travam batalhas
diárias pela sua sobrevivência. A
história e o cotidiano de Luís e
Caique nos revelam as marcas
perversas do racismo estrutural,
responsável pela morte de milhares
de jovens negros no Brasil.
Direção: Carine Fiúza

CACAU AMADO –
no ar em 11 de setembro
A crise impulsionada pelo fungo
vassoura de bruxa, a partir de 1989,
gerou novas relações de trabalho
nas fazendas de cacau do sul da
Bahia, enquanto terras improdutivas
e abandonadas foram objeto da
reforma agrária.
Direção: Vitor Shimomura
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À PRIMEIRA VISTA –
no ar em 18 de setembro
Nícolas, jovem de 21 anos, descobriu-se
portador de LHON, uma doença genética
responsável pela perda da visão central nos
dois olhos. Em À Primeira Vista, Nícolas se
vê obrigado a parar tudo e a repensar sua
forma de viver dali para frente.
Direção: Mariana Lambert
PILOTIS: UM OLHAR ENTRE OS VAZIOS
DE BRASÍLIA – no ar em 25 de setembro
A rotina, os contratempos e as reflexões de
três zeladores residentes nos pilotis de
Brasília. Tendo sua própria moradia no local
de trabalho, esses personagens apresentam, através de seus relatos, os diversos
dilemas existentes no âmbito social.
Direção: Laura Poffos
O DIVINO EM MIM –
no ar em 2 de outubro
Vinicius volta para Alcântara/MA para
vivenciar o grande momento de comemoração e coletividade da cidade, a Festa do
Divino Espírito Santo. Nesta viagem, adentramos no universo do Divino de Alcântara e
conhecemos outros participantes da festa,
que nos contam suas histórias.
Direção: Luiza Fernandes
MENINOS BAILARINOS DE PARACURU –
no ar em 9 de outubro
A cidade de Paracuru/CE tem a vida
transformada com a chegada de uma
Escola de Dança. Com a maioria dos
seus alunos do sexo masculino, esses
bailarinos tiveram de enfrentar o preconceito e o machismo, que oprimem o
desejo de se fazer arte.
Direção: Éverton Lucas
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CRUZADA SÃO SEBASTIÃO DO RIO
DE JANEIRO – A FAVELA NO METRO
QUADRADO MAIS CARO DO BRASIL –
no ar em 16 de outubro
O curta conta a história da Cruzada São
Sebastião, conjunto habitacional localizado no coração da zona sul carioca. Bem
como o estigma e a crescente especulação
imobiliária no local.
Direção: Ana Carolina Fernandes

POVOESIA – no ar em 23 de outubro
Documentário que evidencia a periferia
como um lugar de afeto, de encontro,
de alegria, diversidade e colaboração.
É a intervenção do sensível como
elemento de humanização.
Direção: Gabrielle Madeiro
MANU: ESSA HISTÓRIA NÃO É MINHA SÓ
– no ar em 30 de outubro
Manu chegou ao Brasil, em 1975. Um
agrônomo e ativista francês que há
quatro décadas permanece lutando pela
preservação da floresta e dos direitos
humanos na Amazônia.
Direção: Giovanna Vale
LOS NIÑOS DE PIES DESCALZOS –
no ar em 13 de novembro
Cartagena das Índias, na Colômbia,
recebeu imigrantes por conta da guerra
civil no País. Em 2015, a cantora Shakira
trouxe a Fundação Pies Descalzos,
visando uma educação de qualidade e
perspectiva de vida.
Direção: Ariane Maia
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VIRIDIANA BERTOLINI

Diretoria de Responsabilidade
Social:
BEATRIZ AZEREDO

ABTU – ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS TVS
UNIVERSITÁRIAS:
FABIANO PEREIRA,
IG URACTAN E JULIO WAINER
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Coordenador de Projetos:
ANDRÉ LIBONATI

Estagiário:
MATHEUS RODRIGUES

Coordenadora de Produção:
JOANA LEVY

Analista de Conteúdo:
ANA CHAVES DE MELO

FUBÁ: SABOR E ANCESTRALIDADE –
no ar em 20 de novembro
O documentário mostra como uma comunidade remanescente de quilombos do Rio de
Janeiro pode trazer, em sua alimentação,
emoções, senso de pertencimento, valores,
relações sociais e de identidade.
Direção: Lívia Maria

Coordenador de
Programação:
TÚLIO DRUMOND

Gerente de Mobilização e
Produção:
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo:
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição:
JOSÉ BRITO CUNHA
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DEBATE
TEMA
ATUALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2005

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO COM
RESTRIÇÕES

PARCEIROS

Em 2018, as discussões promovidas no
Debate chegaram a mais pessoas, pelas
diversas telas do Futura. Além da TV, do
FuturaPlay e do YouTube, o programa
ganhou força e interatividade ao ser
apresentado, ao vivo, todas as semanas
pelo Facebook. Com as dúvidas e a
interatividade vindas do público em
tempo real, o espaço para as análises
das pautas mais relevantes de cada
semana ganhou ainda mais dinamismo.
No estúdio, ou em links pela internet, os
convidados do programa apresentam
diferentes pontos de vista e trazem
manifestações que auxiliam o público a
refletir e a criar suas próprias percepções sobre os fatos. Representar a
diversidade da população brasileira é
uma das metas da equipe ao produzir
cada programa. Para isso, buscamos
contemplar diferentes grupos sociais e
existe o compromisso com a equidade,
a representatividade e os olhares das
múltiplas juventudes brasileiras. Em um
ano repleto de assuntos urgentes na
agenda brasileira, o Debate discutiu os
efeitos da greve dos caminhoneiros, os

30 anos da Constituição Cidadã, o
monitoramento social e a influência da
internet nas eleições, os dados da
violência, o acesso à moradia digna
e o papel da preservação dos museus
na nossa sociedade. Também tivemos
Copa do Mundo na Rússia e Jogos
Olímpicos da Juventude em Buenos
Aires, e as políticas públicas para
promover o esporte também foram
temas do programa. Os cinco anos do
Estatuto da Juventude, o acesso
à saúde de qualidade, a visibilidade
trans e os direitos das populações
LGBTs, o combate à cultura do assédio,
os refugiados e os movimentos
migratórios – tudo isso, e muito mais,
é tema de Debate.
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desde 2003 e, por cinco anos, foi repórter e editor em
São Paulo. Atualmente, é coordenador de Conteúdo e
Jornalismo, apresentador e editor do programa Debate na
sede do Futura, no Rio de Janeiro.
Bernardo Menezes iniciou a carreira na TV Globo Brasília
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Graduado pela Universidade de Brasília (UnB), tornou-se
repórter do DFTV e do Bom Dia DF em 2008. Em 2011,
mudou-se para o Rio de Janeiro e teve passagens pela TV
Record e a TV Brasil, além de integrar a equipe do programa
Via Legal, veiculado na TV Justiça. Em 2013, retornou à
GloboNews no Rio de Janeiro, onde cobriu importantes
eventos como as grandes manifestações de 2013, a
Lava-Jato e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 2018, passou
a integrar a equipe de conteúdo do Canal Futura.
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Sinopses por episódio
(39 x 59 min.)

e Cristina Tardáguila, a diretora da Agência Lupa. Pela
internet, André Torretta, sócio da A Ponte.

INOVAÇÕES NA EDUCAÇÃO – no ar em 16 de janeiro
De acordo com a OCDE, o Brasil está entre os países
que menos investem no ensino primário em todo o
mundo. O Debate investiga formas de inovar na
educação e como a tecnologia pode ser aliada desse
processo, considerando a diferença de acesso e
recursos entre o ensino público e o privado.
Entrevistados: Thiago Almeida, diretor de inovação
pedagógica da Celso Lisboa; Julio Page, professor do IFRJ;
Vinícius de Oliveira, editor do Porvir; Rafael Parente, CEO
da Aondê; Gustavo Hoffman, diretor do A Educação.

TECNOLOGIA E SOCIEDADE – DIRK HELBING –
no ar em 27 de fevereiro
A edição especial do Debate sobre Tecnologia e Sociedade
traz uma entrevista com o professor do Instituto Politécnico Federal de Zurique Dirk Helbing. Na pauta, temas
como Big Data, distúrbios em sistemas, relações de
trabalho no século XXI e inteligência artificial. O que
podemos esperar do futuro cada vez mais tecnológico?
Entrevistado: Dirk Helbing, o professor do Instituto
Politécnico Federal de Zurique

30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ –
no ar em 23 de janeiro
O Debate mergulha na história da Constituição de 1988,
conhecida como a Constituição Cidadã, ao mesmo tempo
em que avalia sua importância e as condições em que foi
construída.
Entrevistados: Daniel Sarmento, professor titular de
Direito Constitucional da UERJ; Ivar Hartmann, professor
de Direito na FGV; Brenno Tardelli, editor do Justificando.
VISIBILIDADE TRANS – no ar em 30 de janeiro
O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no
mundo. No mês da Visibilidade Trans, o Debate quer saber
quais as principais demandas desse grupo no País.
Entrevistados: Jaqueline de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e por Skype a
advogada e empresária Márcia Rocha e o jornalista Luiz
Fernando Uchoa.

USO DE DADOS NAS REDES –
no ar em 24 de abril
O escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica
revelou como processos democráticos podem ser impactados por anúncios direcionados a perfis específicos nas
redes sociais, como na eleição de Donald Trump, por
exemplo. O Debate analisa o uso de dados por empresas
como o Facebook e o Twitter, e como os usuários podem
se proteger do vazamento dessas informações.
Entrevistados: Carlos Affonso, diretor do Instituto de
Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS), e Natasha
Bachini, socióloga e pesquisadora no Iesp-Uerj. Brunno
Marchetti, repórter colaborador revista VICE; Edna Miola,
professora da UTFPR; e Andrea Florence, coordenadora de
campanhas e comunicação da Anistia Internacional.

NOVAS FORMAS DE COMBATE AO HIV –
no ar em 6 de fevereiro
O número de infectados pelo vírus HIV no Brasil não tem
reduzido, e novos métodos de combate ao vírus estão
disponíveis, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a
Profilaxia Pós-Exposição (PEP).
Entrevistados: Ricardo Vasconcellos, coordenador do
PrEP Brasil, e Salvador Corrêa, psicólogo e coordenador da
ABI. Pela internet a estudante Renata Ferreira e os
sorodiscordantes Geovanni e Jeandro.

ACESSO À SAÚDE DE QUALIDADE –
no ar em 1º de maio
Com um dos maiores sistemas públicos de saúde do
mundo, o SUS, completando 30 anos em 2018, temas
como a manutenção da assistência à saúde primária e a
ampliação dos serviços de média complexidade – ou seja
aqueles que precisam de médicos especialistas – entram
em discussão. O Debate analisa, ainda, a regulação dos
planos de saúde, a política de reajustes destes serviços e
a cobertura ofertada aos clientes no Brasil.
Entrevistados: Maria do Socorro, pesquisadora da
Fiocruz; Leandro Farias, coordenador do Movimento
Chega de Descaso; Sergio Custodio Vieira, presidente da
Abramge-RJES; e Daniel Brunet, jornalista.

ELEIÇÕES 2018: NOTÍCIAS E REDES –
no ar em 20 de fevereiro
As eleições de 2018 acontecem em outubro, e a reprodução
de informações falsas na internet já é uma preocupação do
TSE. Para falar sobre como campanhas e regras eleitorais
estão se adaptando às redes sociais, o Debate recebe:
Entrevistados: Luciana Veiga, cientista política da Unirio,

TRABALHO E RELAÇÕES SOCIAIS – no ar em 8 de maio
Seis meses após as alterações da legislação trabalhista, os
brasileiros ainda sofrem com os altos índices de desemprego. O Debate analisa as mudanças na economia e a
forma como a população acessa seus direitos. Além disso,
o cooperativismo e espaços de trabalho que ganham força
em nosso país também são destaques no programa.
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Entrevistados: Vivian de Almeida, professora de
Economia Ibmec; Alexandre Teixeira, jornalista; João
Batista, professor da PUC Rio; Lucas Mendes, diretor da
WeWork Brasil; e Carla Apolinário, pesquisadora e professora de Direito da UFF Volta Redonda.
DIREITO À MORADIA – no ar em 15 de maio
O desabamento de um prédio ocupado em São Paulo
reacende o debate sobre déficit habitacional no País.
Como garantir o acesso à moradia de qualidade a milhões
de brasileiros que vivem nas ruas, em ocupações ou
assentamentos com infraestrutura precária?
Entrevistados: Rafael Gonçalves, professor da PUC Rio;
Higor Carvalho, urbanista e pesquisador; Giovanna Milano,
professora da Unifesp; Bruno Dias, gestor social do Teto; e
Guilherme Simões, membro da coord. nacional MTST.
NOVIDADES E PERSPECTIVAS PARA AS ELEIÇÕES 2018
– no ar em 22 de maio
O financiamento coletivo na internet para campanhas
eleitorais e o impulsionamento de perfis de candidatos
nas redes sociais são só algumas das mudanças implementadas pela minirreforma, em outubro do ano passado.
Diante dessas e outras propostas, quais são as perspectivas para as eleições de 2018?
Entrevistados: Felipe Borba, professor de Ciência Política
da UniRio; Luciana Salgado, professora de Marketing
Digital da FGV; Ana Claudia Santano, membro da
Abradep/PR; e Isadora Harvey, mestra em Ciência Política.
LITERATURA E SOCIEDADE –
no ar em 29 de maio
Como outros tipos de arte, a literatura sempre foi um
espaço de reflexão e denúncias durante a história do
Brasil. Mas quais são os temas presentes nas obras
contemporâneas? Como a literatura tem trazido à tona
questões como representatividade de grupos, identidades
nacionais e distribuição de conteúdo em múltiplas
plataformas.
Entrevistados: Leonardo Villa Forte, escritor e editor;
Eduardo Jardim, escritor e filósofo; Aline Miranda, poeta e
mestre em literatura; Schneider Carpeggiani, editor do
Suplemento Pernambuco; e Rodrigo Casarin, jornalista.
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INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO –
no ar em 12 de junho
A grande paralisação dos caminhoneiros reacende o
debate sobre a dependência do Brasil por um modelo
único de infraestrutura de transporte e uso de combustíveis fósseis. Quais são as alternativas de fontes de
energia e modais para transporte?
Entrevistados: Sérgio Abranches, sociólogo e escritor;

Izabella Lentino, professora de Arquitetura e Urbanismo
da PUC Rio; Patrícia Garcia dos Santos, professora de
Direito do Ibmec; e Hannah Machado, membro da diretoria
do Instituto dos Arquitetos do Brasil.
ATLAS DA VIOLÊNCIA –
no ar em 19 de junho
O total de mortes violentas no Brasil é maior do que o da
guerra na Síria. Os dados revelam um país que mata
majoritariamente jovens pretos e pardos. O que pode ser
feito para combater a violência?
Entrevistados: Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e
coordenador do Atlas da Violência; Daniele Negreiros,
psicóloga e integrante do Comitê Cearense pela Prevenção
de Homicídios na Adolescência; Fabiana Schmidt, assistente social e doutora em Serviço Social pela UERJ; Samira
Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública; e Aruan Braga, diretor do Observatório das Favelas.
FUTEBOL E IDENTIDADE CULTURAL –
no ar em 26 de junho
A Copa do Mundo 2018 na Rússia reacende o debate
sobre os avanços e os retrocessos em nosso país desde
que o mundial foi realizado aqui em 2014. Além disso,
como as atuais questões políticas, econômicas e sociais
têm influenciado a torcida brasileira?
Entrevistados: Mariana Fontes, jornalista esportiva;
Édison Gastaldo, antropólogo; Rodrigo Casarin, jornalista;
e Camila Carelli, jornalista esportiva.
ORGULHO LGBT+ NO BRASIL –
no ar em 3 de julho
No Mês do Orgulho LGBT+ o Debate discute os avanços e
desafios no combate à discriminação e na luta por mais
direitos. Além disso, como as redes sociais ampliam as
discussões sobre diversidade e a comunidade LGBT+?
Entrevistados: Pedro HMC, criador do canal Põe na Roda;
Mari Morena empresária e youtuber; Renan Quinalha,
professor da Unifesp; Amara Moira, escritora; João Ker,
jornalista; e Mayara da Silva, enfermeira e youtuber.
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS NA AGRICULTURA –
no ar em 10 de julho
A PL 6299/2002, que ficou conhecida como “PL do
Veneno”, reacende a discussão sobre uso de agroquímicos
no Brasil. A proposta é a flexibilização da Lei dos Agrotóxicos, mas o que pode mudar se novas substâncias forem
liberadas na produção de alimentos?
Entrevistados: Fabrício Rosa, diretor Aprosoja Brasil;
Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador ENSP Fiocruz; Felipe
Brasil, coordenador do MBA Agro Ibmec Rio; e Bruna de
Oliveira, nutricionista.

RELAÇÕES SOCIAIS E INTERNET –
no ar em 17 de julho
A partir do caso de posts racistas feitos por uma personalidade da internet, o Debate analisa o comportamento
social na rede. Quando simples postagens passam a ser
discurso de ódio? Qual a responsabilidade que influenciadores digitais devem ter?
Entrevistados: Murilo Araújo, jornalista e youtuber; Laura
Lutz Kroeff, vide-presidente da BOX1824; Marcelo Rubens
Paiva, escritor e jornalista; e Ana Lara Mangeth, pesquisadora do Its Rio, na área de Direito e Tecnologia.
EVENTOS LITERÁRIOS NO BRASIL –
no ar em 24 de julho
Na véspera do início da Flip, o Debate analisa a evolução
do evento como espaço de fortalecimento da produção
literária e de discussão de temas sociais. Qual a importância desses espaços para a difusão da cultura e
promoção da leitura no País?
Entrevistados: Rodrigo Casarin, jornalista e escritor;
Henrique Rodrigues, escritor; Mel Duarte, poeta e slamer;
Josélia Aguiar, curadora da 16ª Flip; e Raquel Menezes,
presidente da Libre.
IDENTIDADES E MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS –
no ar em 31 de julho
Afinal, qual é o nosso lugar no mundo? A nova política de
migração aprovada pelo presidente Donald Trump causa
polêmica nos EUA. O Debate analisa as questões migratórias e de identidades na sociedade contemporânea.
Entrevistados: Marcelo Haydu, sociólogo e coordenador
do Instituto Adus; Nadja Domingos, estudante de Ciências
Sociais da Uerj; Larissa Werneck, jornalista; e Maria
Geusina da Silva, professora Unila.
ESTRESSE E SAÚDE MENTAL –
no ar em 7 de agosto
De acordo com a OMS, na última década, o Brasil foi o
país campeão em ansiedade na América Latina e o quinto
com maior índice de depressão no mundo. Como lidar com
a pressão do cotidiano? O Debate analisa as questões
associadas à saúde mental nos dias atuais.
Entrevistados: Amanda Mont’Alvão Veloso, psicanalista;
Julia Jolie, estudante de Biomedicina na UFRJ e youtuber;
Fernando Oliveira (Fefito), jornalista; Clarice Sandi,
doutora em psiquiatria e professora da Unifesp; e Ricardo
Macedo, coordenador de Economia do Ibmec-RJ.
JUVENTUDES BRASILEIRAS –
no ar em 14 de agosto
Em 2017, segundo o IBGE, 48,5 milhões de brasileiros
eram jovens entre 15 e 29 anos de idade. Apesar de terem

os direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude desde
2013, continua sendo um desafio a implementação das
políticas públicas que assegurem o acesso à educação,
cidadania, cultura, trabalho e renda. Às vésperas do Dia
Mundial da Juventude, o programa Debate discute o papel
dos jovens na sociedade brasileira.
Entrevistados: Gabi Oliveira, creator do canal “De Pretas”;
Bruno Capão, empreendedor social; Daniel Saraiva, mestre
em engenharia urbana; e Jessica Moreira, jornalista e
cofundadora do Nós, Mulheres da Periferia.
VIDAS FEMININAS EM RISCO –
no ar em 21 de agosto
#NenhumaAMenos! O programa Debate discute os
desafios e as possibilidades para combater a violência
contra a mulher no Brasil.
Entrevistados: Vanessa Molina, da Associação Fala
Mulher; Letícia Kreuz, do Instituto Política por.de.para
Mulheres; Andrea Vasconcelos, do Núcleo de Mulheres de
Roraima; Mariana Varella, editora-chefe do site Drauzio
Varella; e Gabriela Manssur, promotora de justiça MP-SP.
VIOLÊNCIA E AS CIDADES –
no ar em 28 de agosto
Aos seis meses da intervenção federal no Rio de Janeiro, o
Debate analisa o impacto da violência no cotidiano das
cidades, como, por exemplo, em espaços escolares.
Entrevistados: Walkiria Dutra, pesquisadora do Observatório
da Intervenção; Sérgio Veloso, pesquisador do Brics Policy
Center; Thainã de Medeiros, integrante do Coletivo Papo Reto;
e Rui Aguiar, chefe do escritório da Unicef Fortaleza.
MONITORAMENTO DAS ELEIÇÕES –
no ar em 4 de setembro
Às vésperas das eleições de 2018, o Debate analisa o papel
da sociedade civil no monitoramento do processo eleitoral.
Entrevistados: Fábio Vasconcellos, fundador da Voto
Retrô; Evorah Cardoso, idealizadora do Movimento
#MeRepresenta; Lucas Mesquita, professor da Unila;
Adriana Rodrigues, presidente da Comissão de Direito
Eleitoral OAB-PB; e Fabricio Benvenuto, coordenador do
Eleições Sem Fake – UFMG.
SOCIEDADE E MUSEUS –
no ar em 11 de setembro
Após o incêndio que destruiu o Museu Nacional, o Debate
discute o papel da sociedade brasileira na preservação da
memória e dos museus.
Entrevistados: Marília Bonas, diretora da ICOM
Brasil; Márcia Chuva, professora do Departamento
de História da Unirio; e Nelson Colás, Relações
Institucionais da Feambra.
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A ALTA DO DÓLAR E O NOSSO BOLSO –
no ar em 18 de setembro
Diante do recente aumento do dólar, o Debate analisa o
impacto das oscilações da moeda norte-americana na
economia e no cotidiano dos brasileiros.
Entrevistados: Vivian de Almeida, professora de
Economia do Ibmec Rio; Pedro Rossi, professor do
Instituto de Economia da Unicamp; Grasielle Castro,
editora de política da HuffPost Brasil; e Sylvia Colombo,
correspondente da Folha de S.Paulo.
SAÚDE MENTAL E CINEMA – no ar em 25 de setembro
Filmes recentemente lançados têm promovido discussões
sobre cyberbullying, pornografia de vingança e linchamento na web. O Debate analisa esses comportamentos e
como eles impactam na saúde física e mental das vítimas.
Entrevistados: Luiz Fujita, editor do site Drauzio Varella;
Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema; Jessica
Candal, roteirista do Ferrugem; e Rose Leonel, fundadora
da ONG Marias da Internet.
ESPORTES OLÍMPICOS E JUVENTUDES –
no ar em 2 de outubro
Há uma semana dos Jogos Olímpicos da Juventude de
2018, na Argentina, o Debate analisa o espaço que o Brasil
tem dado à prática de esportes olímpicos e paralímpicos
no País.
Entrevistados: Fernando Gavini, criador do site Olimpíada
Todo Dia; Marcelo Söldon Braga, coordenador do Desenvolvimento Esporte – Ceará.
RANKING UNIVERSIDADES E CIÊNCIA –
no ar em 9 de outubro
O número de universidades brasileiras entre as melho-res do
mundo diminuiu nos últimos anos. O Debate analisa a
influência dos rankings mundiais no ensino superior brasileiro.
Entrevistados: Marisa Beppu, pró-reitora de Desenvolvimento Universitário Unicamp; Jerson Lima Silva, professor
do Instituto de Bioquímica Médica UFRJ; Paulo Saldiva,
pesquisador da USP; e Gilvano Dalagna, Diretoria do
BRAIN.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESENVOLVIMENTO –
no ar em 16 de outubro
Será que estamos consumindo energia da maneira mais
eficiente? O Debate discute o futuro da eficiência energética no Brasil.
Entrevistados: Felipe Morgado, gerente de Educação
Profissional – Senai Nacional; Kamyla Borges Cunha,
coordenadora do Projeto Kigali – iCS; Carlos Alberto
Labate, professor da Esalq/Usp; e Clauber Leite, especialista de energia Idec.

POBREZA NO BRASIL –
no ar em 23 de outubro
Na semana do Dia Internacional da Erradicação da
Pobreza, o Debate discute a dimensão da extrema
pobreza no mundo e o seu impacto entre as juventudes
brasileiras.
Entrevistados: Rafael Osório, pesquisador do Ipea; Ana
Paula Galdeano, pesquisadora do Cebrap; Alessandra Nilo,
cofacilitadora GT SC Agenda 2030; Raquel Spinelli,
projeto Providenciando a Favor da Vida; e Luís Lima,
jornalista de política.
BRASILEIROS NO EXTERIOR –
no ar em 30 de outubro
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em
2016 mais de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior. O
Debate discute as expectativas e os desafios para quem
está em outro país.
Entrevistados: Anna Cherubina, professora da MBA
FGV-Rio; Eduardo Ibrahim, fundador do Trafega; Jordan
Alves, jornalista; Érica Kaefer, assistente de projeto OIM; e
Maria Aparecida Webber, mestra em Antropologia – UFPR.
EDUCAÇÃO E ECONOMIA EM 2019 –
no ar em 6 de novembro
Após o Brasil eleger o seu 38º presidente da República, o
Debate analisa os principais desafios para o novo governo
nas áreas da educação e da economia e no financiamento
de políticas de proteção social.
Entrevistados: Antonio Gois, presidente da Jeduca; Paulo
Vicente dos Santos Alves, professor da Fundação Dom
Cabral; Ariana Britto, professora de Economia – Ibmec RJ;
e Paulo Saldaña, repórter da Folha de S.Paulo.
CIDADES GRANDES E SAÚDE –
no ar em 13 de novembro
Como você tem se sentido ultimamente? A rotina intensa
da vida nas metrópoles vem prejudicando a saúde física
e mental das pessoas. À ocasião do Dia Mundial do
Urbanismo, o Debate analisa os principais desafios para
o planejamento desses espaços.
Entrevistados: Paulo Saldiva, pesquisador da USP; Maíra
Rocha, arquiteta do CAU-RJ; e Luciana Royer, professora
da FAU-USP.
CONTROLE DE DADOS NA INTERNET –
no ar em 27 de novembro
O Debate analisa os limites do controle de dados na web,
o acesso à informação e outros assuntos discutidos no
Fórum de Governança da Internet 2018.
Entrevistados: Luã Fergus, Coalizão Direitos na Rede;
Luísa Lobato, Instituto Igarapé;

Ana Lima, pesquisadora Indicador do Inaf; e Thiago
Novaes, pesquisador da CooLab.
HIV: INDETECTÁVEL = INTRANSMISSÍVEL –
no ar em 4 de dezembro
Nos 30 anos da Luta contra o HIV, as narrativas que têm
sido construídas a respeito da conscientização, da
prevenção e do tratamento da doença no Brasil são
analisadas no Debate.
Entrevistados: Gabriela Bazin, médica infectologista;
Ramon Mello, poeta; Georgiana Braga-Orillard, diretora
do Unaids no Brasil; Adele Benzaken, diretora do Departamento HIV/Aids – Ministério da Saúde; e Jairo Bauer,
médico psiquiatra.
DIREITOS HUMANOS: AVANÇOS E DESAFIOS –
no ar em 11 de dezembro
Nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o Debate discute os avanços e as violações dos
direitos no Brasil.
Entrevistados: Raquel Castro, presidente da Comissão
Direito Homoafetivo OAB-RJ; Waldemir Rosa, coordenador da Especialização Direitos Humanos Unila; Renan
Quinalha, professor de Direito da Unifesp; e Sabrina
Fernandes, professora da UNB.
ANIMAIS NA SOCIEDADE –
no ar em 18 de dezembro
O Debate analisa o lugar ocupado pelos animais na
sociedade, além da influência das relações humano-animais na justiça, na literatura e na produção comercial.
Entrevistados: Roberto Kaz, jornalista e escritor; Pauliane
Mascarenhas, presidente da CEPDA-OAB/GO; Andrea
Osório, professora de Antropologia da UFF; e Luiza Sahd,
autora do livro A mente do seu cachorro.
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Diretor de Imagens
PIERRE BAYOT

Coordenador de Conteúdo
e Jornalismo
CRISTIANO RECKZIEGEL
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XVIII PRÊmIO ARtE NA ESCOLa CIDaDã
TEMAS
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
JOVENS ALUNOS, PAIS,
EDUCADORES, PÚBLICO
GERAL DO CANAL
FUTURA

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
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Série de documentários sobre
práticas transformadoras desenvolvidas por professores de Arte Brasil
afora. Os projetos registrados nos
documentários foram vencedores do
XVIII Prêmio Arte na Escola Cidadã.
Desde 2000, o Prêmio Arte na
Escola Cidadã identifica, reconhece
e divulga práticas exemplares na
área de Artes realizadas na
Educação Básica.
Sinopses por episódio (5 x 7 min.)
POESIA PARA COLORIR... O SEU DIA –
no ar em 19 de novembro
A professora Daniela Heckler, de Montenegro, no Rio Grande do Sul, fez um
projeto de poesia com seus alunos que
ainda nem sabiam ler. A turma extrapolou
os muros da escola e panfletou poesia
pelas ruas, surpreendendo a comunidade.
ERA UMA CASA –
no ar em 20 de novembro
A partir de um tema aparentemente
simples – a Casa, o professor Whebert
Walace possibilitou a construção de
diferentes olhares para a cidade e o
patrimônio arquitetônico de Palmeiras/BA
partindo da história de cada aluno.

O DESLOCAMENTO DE EXPERIÊNCIAS
ARTÍSTICAS E ESTÉTICAS: DA VIDA
PARA A ESCOLA, DA ESCOLA PARA A
VIDA – no ar em 21 de novembro
A professora Leide Fausta explorou com os
alunos uma manifestação cultural popular
bem conhecida na Praia do Forte/BA – as
Caretas – propondo experiências de
interface com a arte urbana.

FICHA TÉCNICA
Realização
INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

Produção
OFICINA TV

Direção
LARA SIBILGER

Roteiro
ÂNGELO CAPOZZOLLI

Direção de Fotografia
RODRIGO RIBEIRO

EXPERIMENTAÇÕES EM ARTE: A
PERFORMANCE COMO MEIO DE
AUTOINVESTIGAÇÃO DAS IDENTIDADES
PARA ALÉM DO CORPO –
no ar em 22 de novembro
A professora Marília Navegante,
do Macapá/AP, usou a linguagem
da performance para refletir com
seus alunos sobre diversidade e sobre
modos de habitar o próprio corpo, em
um projeto corajoso e urgente.
MIGRAÇÕES, MEMÓRIA E
PERTENCIMENTO –
no ar em 23 de novembro
O professor Rodrigo Neris percorreu com
seus alunos de EJA (Educação de Jovens e
Adultos) um trajeto sobre a história de
Campinas/SP, trazendo uma consciência
da participação dos negros na construção
da cidade e promovendo o resgate de
memórias apagadas.

Distribuição
INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

CANAL FUTURA
EQUIPE DE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora
de conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
CLARA WARDI E JULIA
RODRIGUES

Editor de imagens
SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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DESTINO EDUCAçãO
ESCOLaS INoVAdoRAS
TEMAS
ESCOLA;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
JOVENS ALUNOS, PAIS,
EDUCADORES, PÚBLICO
GERAL DO CANAL FUTURA

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO COM
RESTRIÇÕES

PARCEIRO
SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA – DIRETÓRIO
NACIONAL (SESI/DN)
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A série chega à sua segunda
temporada, voltando seu olhar
para escolas de diferentes países.
A série procura mostrar como essas
escolas se relacionam com a
educação nacional, enxergando novos
contextos educacionais a cada país
visitado, com os desafios e dificuldades que as instituições precisam
enfrentar para implementar práticas
e metodologias inovadoras.
Produzida pela Cine Group para o
Canal Futura, a série Destino:
Educação tem parceria com o Sesi
nacional. Além da exibição em 13
episódios de 52 minutos, houve uma
reexibição dividida em 26 episódios
de 24 minutos.

Sinopses por episódio (13 x 52 min.)
MANAUS (BRASIL) – no ar em 16 de agosto
Nesse episódio, conheceremos a Escola
Municipal Waldir Garcia, em Manaus,
Amazonas, que está em um processo de
inovação em sua metodologia. Um dos
princípios da escola é a inclusão, se mantendo
aberta para alunos imigrantes, com necessidades especiais e com origens étnicas
diferentes. Além disso, o espaço da escola
fica aberto para que os moradores
frequentem nos fins de semana e participem
dos eventos escolares.

BARCELONA (ESPANHA) – no ar em 23 de agosto
Vamos conhecer a Escola Dels Encants, localizada em
Barcelona, na Espanha. Com uma arquitetura diferente, a
escola criou ambientes para que as crianças possam
aprender e circular livremente, tendo acesso a tudo que
precisam para se inspirar e ter vontade de aprender. Dessa
maneira, os professores são como tutores para os alunos, que
têm autonomia para criar seus itinerários de aprendizado.
ROSÁRIO (ARGENTINA) – no ar em 30 de agosto
Desde 1996, Rosário, na Argentina, abriga o projeto
Cidade Educadora, integrando a Associação Internacional
de Cidades Educadoras (AICE). A cidade hoje é a sede de
seu escritório regional para a América Latina. Rosário
promoveu transformações urbanísticas e colocou em
prática projetos para criar espaços públicos de convivência, com a aproximação entre educação, saúde e
cultura. Neste contexto, a política de educação transcende o dia a dia da escola para refletir e impactar o
cotidiano do município.
CUSCO (PERU) – no ar em 6 de setembro
O Colégio Pukllasunchis em Cusco, no Peru, foi fundado
com o objetivo de ser um pilar na educação peruana, a
fim de atingir áreas rurais e valorizar a cultura andina em
sua pluralidade. Ao nos aprofundamos no dia a dia dos
estudantes, entendemos como eles enxergam a
educação. Sua metodologia é baseada em quatro eixos:
interculturalidade, igualdade de gênero, conscientização
ambiental, valores e atitudes. Os alunos são organizados
em pequenos grupos e com um ensino personalizado,
sempre valorizando a cultura andina e mantendo o
Quéchua como segunda língua.
VÄÄTSA (ESTÔNIA) – no ar em 13 de setembro
Mesmo em um clima frio, a Väätsa Põhikool, na cidade de
Väätsa, na Estônia, consegue fazer com que os alunos
tenham atividades variadas. Valorizando as brincadeiras
no dia a dia e o aprendizado prático, os professores da
Väätsa mostram como é importante entender de verdade
o que está sendo aprendido, tendo a tecnologia como uma
importante aliada em todo o processo educacional.
REDWOOD CITY (ESTADOS UNIDOS) –
no ar em 20 de setembro
Este episódio leva o público até a Califórnia, nos
Estados Unidos, para conhecer o trabalho inovador da
Design Tech School, localizada em Redwood City . A
escola está inserida no Vale do Silício e usa a metodologia de Design Thinking, focado em solucionar
problemas com criatividade, para desenvolver em seus
alunos as habilidades do século XXI.
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CURITIBA (BRASIL) –
no ar em 27 de setembro
Em Curitiba, no Paraná, conheceremos o Sesi Internacional, onde os alunos aprendem através de oficinas
temáticas, as turmas são interseriadas e os estudantes
se organizam em equipes. Os temas trabalhados nas
oficinas de cada trimestre têm origem na cultura pop,
fazendo com que os alunos se interessem e se aprofundem em conhecimentos variados.
OTTAWA (CANADÁ) –
no ar em 4 de outubro
Através de um equilíbrio didático, a Glashan Public
School, em Ottawa, no Canadá, mescla tecnologia e
interação humana. Os alunos aprendem sobre suas
origens e a história do País, sem perder a autenticidade.
PULHEIM (ALEMANHA) –
no ar em 11 de outubro
Na cidade de Pulheim, Alemanha, a escola Geschwister-Scholl-Gymnasium integra refugiados e crianças com
necessidades especiais através de disciplinas tradicionais e projetos de sustentabilidade e cultura.
SYDNEY (AUSTRÁLIA) –
no ar em 18 de outubro
Destino: Educação – Escolas Inovadoras chega a
Austrália para conhecer uma experiência novadora, na
St. John XXIII Catholic Learning Community, em Sydney.

Uma escola que aboliu as salas de aula e integra os
alunos por nível de aprendizado em grandes espaços,
nos quais diversos professores da mesma disciplina
trabalham os conteúdos com diferentes pontos de vista,
unindo a tecnologia à aprendizagem através de projetos.
BALI (INDONÉSIA) –
no ar em 25 de outubro
A Green School é uma escola inserida na natureza de
Bali. Focada no desenvolvimento sustentável e com uma
arquitetura surpreendente, a escola abriga alunos de
diferentes países.
HADERA (ISRAEL) –
no ar em 1º de novembro
A Escola Democrática de Hadera, em Israel, tem um
olhar específico para cada aluno. Cada um deles deve
montar sua grade escolar de acordo com suas aptidões,
e dessa maneira tem sua autonomia valorizada.
EPISÓDIO FINAL –
no ar em 8 de novembro
No último episódio dessa temporada vamos ver um
panorama do que está sendo feito ao redor do mundo
quando se trata de inovação educacional. Cada uma das
escolas que estiveram nos 13 episódios aparece agora
para compor esse retrato de inspirações, além de falas
poderosas de especialistas em educação, capazes de
nos levar a acreditar em um futuro diferente.

FICHA TÉCNICA
Produção Executiva
MONICA MONTEIRO E FÁTIMA
PEREIRA

Direção-geral
MARCIO VENTURI

Roteiro final
BEL MERCÊS

Equipe de Roteiro
DEBORAH PAURA, THAMIE KATO E
TATIANA AZEVEDO

Pesquisa
JULIANA DE CARVALHO

Coordenação de Produção
MARIA LUIZA KHOURY, LUNA
MANCINI E FÁTIMA OLIVEIRA
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Direção de Produção e
Assistência de Direção
JÚLIA MEDEIROS

Equipe de Produção

Tradução

KATHARINA GREPP, JOÃO
FERNANDO, LUANA CHAVES E
MARIANA FARIAS

JOÃO FERNANDO, MARIA PAULA
AUTRAN

Direção de Fotografia

RENATO DEITOS

TUNA MAYER

Parceiro de conteúdo

Revisão
Videografismo

CANAL FUTURA
Coordenadora de Projetos
TATIANA MILANEZ

Equipe de Produção
JOANA LEVY E FABIANNA AMORIM

Coordenador de Programação
ACÁCIO JACINTO

ANNA PENIDO E TATIANA KLIX –

Instituto Inspirare

RHAMAY LIMA, MARCUS KULLHER,
LEON PRADO, PEDRO CORRÊA E
CAROL SANTANA

Som

Ilustrações

CARLOS SOTTO E GUI ALGARVE

FELIPE ROCHA

Gerente de Conteúdo

Edição
J. C. OLIVEIRA E JOÃO PAULO REYS

Trilha Sonora Original e
Mixagem

Gerente de Distribuição

Equipe de Pós-produção:

ARPX ÁUDIO

JOSÉ BRITO CUNHA

BERNARDO COSENDEY, JULIANA
BARAUNA, BIANCA YONANIME,
BETO WAITE E FERNANDA
QUINTEIROS

Finalização

Gerente-geral

GLAUCO GUIGON (YELLOW
BUNKER) E VINÍCIUS ASSIS

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO
DÉBORA GARCIA

JOÃO ALEGRIA
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DIZ Aí AfrO E INDÍGENa
TEMAS
CULTURA AFROBRASILEIRA; CULTURA
INDÍGENA DIREITOS
HUMANOS; FORMAÇÃO
AUDIOVISUAL IDENTIDADE
CULTURAL; JUVENTUDE;
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIROS
ITAÚ SOCIAL E
OBSERVATÓRIO DE
FAVELAS

Jovens negros e indígenas têm subvertido a lógica da exclusão, questionando
as ausências na sociedade e consolidando presença em espaços marcados
por uma estrutura hegemônica e de
racismo institucional.
Sinopses por episódio (4 x 10 min.)
Baixe aqui o guia
de uso pedagógico
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RACISMO INSTITUCIONAL NA SAÚDE –
no ar em 10 de maio
Yara, Weverton e Jackson são jovens
paraenses que enfrentam dificuldades
cotidianas por estarem se tornando profissionais da área da saúde, um espaço em que
quase não se vê representatividade de
profissionais indígenas e negros.
MERCADO CULTURAL PARA
A JUVENTUDE NEGRA –
no ar em 17 de maio

O mercado cultural e as políticas públicas
inserem a juventude negra? Essas questões
norteiam as vivências de Breno e do grupo
Radiola Sound System, jovens do Ceará que
buscam profissionalização através da Cultura.
ARTE COMO ENFRENTAMENTO
AO RACISMO –
no ar em 24 de maio
Efigênia, Bruno e Verilucy encontram na arte
formas para combater o racismo, dialogar
com essas juventudes e entender o que é ser
jovem negr@ na periferia de Belo Horizonte.
CIDADE E A RELAÇÃO COM
A JUVENTUDE NEGRA E INDÍGENA –
no ar em 31 de maio
Percorremos as vivências de três jovens
baian@s, Ana Paula, Fanny de Oliveira e
Awenã Torres, sob a ótica da relação entre
espaço, bairro e das diferentes perspectivas
de vida de cada um.
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PROJETO DIZ AÍ AFRO
E INDÍGENA
Educadores e
Articuladores Sociais
ROBERTO SOUSA, MELINA
MARCELINO E VANESSA BECO

Formadores em Audiovisual Belém
JANINE VALENTE DOS SANTOS,
VICTOR LOPES DE SOUZA, RAONI
LOURENÇO ARRAES E MAYARA
MACIEL

Formadores em Audiovisual Bahia
CRISTIANA FERNANDES, FABÍOLA
SILVA, INAGÊ KALUANÃ E JEFTÉ
RODRIGUES

Formadores em Audiovisual Ceará
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EQUIPE REBENTO
PRODUTORA DE CINEMA,
TV & VÍDEO LTDA.

FABIANA CECY

Composição de Trilha Sonora

LARISSA FULANA DE TAL E
THAMIRES SANTOS

RAMIRES CONCEIÇÃO

Direção de Produção

Animação
MURILO GREGÓRIO

CLARISSA BRANDÃO

Direção de Fotografia
EDGAR AZEVEDO E EDVALDO JÚNIOR

Correção de Cor
EDVALDO JÚNIOR

Produção
DAIANE SILVA

Montagem
IRIS DE OLIVEIRA

Formadores em
Audiovisual Minas Gerais

WENDEL ASSIS

AMÁLIA COELHO, MARCOS
DONIZETTI, NATALIE MATOS E
LETÍCIA SOUZA

DAVID AYNAN E LEANDRO
CONCEIÇÃO

REC DESIGNER

Líder do Projeto

Direção e Roteiro

LÉO SILVA, LEVI MAGALHÃES,
LUIZETE VICENTE E DEDIANE SOUZA

Designer Gráfico

CANAL FUTURA

Montagem Making Of
Direção de Som

Mixagem
DAVID AYNAN

Still Salvador
FANNY OLIVEIRA

Still Belém

Estagiários
LÁINA CARVALHO E JEAN CARLOS

Desenvolvimento Institucional
FERNANDA JAGUARIBE

Coordenação de Produção
JOANA LEVY

SUANE BARREIRINHAS

Gerente de Mobilização e
Produção

Still Fortaleza

ANA PAULA BRANDÃO

FLAUBER FERREIRA

Gerente de Conteúdo

Still Belo Horizonte

DÉBORA GARCIA

NATALIE MATOS

Gerente de Distribuição

Produção Belém

JOSÉ BRITO CUNHA

JOYCE CURSINO

Gerente-geral

Produção Fortaleza

JOÃO ALEGRIA

BRENO VILARIO

Imagens Aéreas Belo Horizonte
DIOGO BAIA – AIRPIXEL

DIZ Aí Paraty
TEMAS
FORMAÇÃO
AUDIOVISUAL;
IDENTIDADE CULTURAL;
JUVENTUDE;
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIROS

O episódio conta as histórias de vida de
cinco jovens que vivem em Paraty, no Rio
de Janeiro, e suas visões sobre o acesso

a cultura, mobilidade, lazer, trabalho e
educação no município, considerado
Patrimônio Histórico Nacional.

PROJETO DIZ AÍ AFRO
E INDÍGENA

Formadores em Audiovisual

Educadores e
Articuladores Sociais

FRAN REBELATO E MARIA CORRÊA
E CASTRO

BERNADETE PASSOS, CLAUDIARA
RIBEIRO, PAULA CALLEGARIO E
PEDRO SCOTTI (INSTITUTO COLIBRI),
JUAN PABLO E GABRIELA GIBRAIL
(CEMBRA), CRISTINA MASEDA,
JOSÉ SÉRGIO E LUARA MARQUES
(SECRETARIA DE CULTURA), LUCAS
CORDEIRO (COORDENADORIA
DA JUVENTUDE), EVA BENITES E
ADILSON BENITES (ALDEIA ITAXI),
JOSÉ SILVA, ELISA SILVA E MARCIA
MENDONÇA (ALDEIA RIO PEQUENO)

INSTITUTO DE ESTUDOS
SOCIOCULTURAIS E
AMBIENTAIS COLIBRI,
SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA E
COORDENADORIA DA
JUVENTUDE DE PARATY,
COLÉGIO ESTADUAL
ENGº MÁRIO MOURA
BRASIL DO AMARAL,
ALDEIA ITAXI – GUARANI
E ALDEIA RIO PEQUENO
– GUARANI.

CANAL FUTURA
Líder do Projeto
FABIANA CECY

Estagiários

EQUIPE NÚCLEO DE MÍDIAS, ARTES
E TECNOLOGIA

LÁINA CARVALHO E JEAN CARLOS

Direção-geral e Roteiro

FERNANDA JAGUARIBE

Desenvolvimento Institucional

CARLOS ALBERTO DA SILVA

Coordenação de Produção

Direção Executiva

JOANA LEVY

LIA CAPOVILLA

Direção de Fotografia,
Videografismo, Edição e
Finalização
PATRICK MATHIAS DE CARVALHO

Formadores em Audiovisual Belém

Assistente de Direção

JANINE VALENTE DOS SANTOS,
VICTOR LOPES DE SOUZA, RAONI
LOURENÇO ARRAES, MAYARA
MACIEL

Assistente de Produção

MIGUEL ÂNGELO FERREIRA JÚNIOR
GUILHERME TOLEDO MEDEIROS
DA SILVA

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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EdUcAÇÃO: MITOS & FATOS
TEMA
METODOLOGIAS
EM EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Mônica Waldvogel conversa com o jornalista Ernesto
Paglia; o especialista em políticas públicas e gestão
escolar Alexsandro Santos, do Instituto Unibanco; e a
professora de língua portuguesa Ana Cláudia Santos,
de Santo Antônio do Monte/MG, uma das vencedoras
do Prêmio Educador Nota 10.
No ar em 21 de dezembro
DURAÇÃO: 60 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção de Imagens

CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES

Distribuição

Editor de imagens

GLOBO NEWS

SANDRO BARBEITA

CANAL FUTURA

Gerente de Mobilização e Produção

EQUIPE DE AQUISIÇÕES E LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora
de conteúdo
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Estagiárias

MARCELO ROCHA

ADRIANA MANHÃES

ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

EDUCAçãO Na VEIa
TEMA
METODOLOGIAS
EM EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIROS
PORVIR, CONECTURMA,
INSTITUTO UNIBANCO,
OI FUTURO, NAVE,
MOVIMENTO
MAPA EDUCAÇÃO,
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E GOVERNO
DO RIO DE JANEIRO

O educador Rafael Parente e a jornalista Tatiana Klix trazem discussões da
área da educação com as missões:
aumentar a valorização da educação e
o reconhecimento do trabalho dos
professores, e dar voz a todos os
atores de comunidades escolares.
APRESENTADORES
Rafael Parente é especialista em inovação
na educação e secretário de Educação do
Distrito Federal. Ph.D em educação pela
Universidade de Nova York (NYU), é cofundador do movimento Agora!, participa do
conselho do Ceipe e é sócio efetivo do
movimento Todos pela Educação. Foi CEO da
EduFuturo, criador e apresentador do canal
Educação na Veia, fundou e dirigiu o LABi,
Laboratório de Inovação Educacional. Foi
subsecretário na Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro de 2009 a 2013.
Com sua equipe, criou e implementou
projetos inovadores como a Conecturma,
a Educopédia e a Escola Gente, na Rocinha.

Tatiana Klix é jornalista e empreendedora
social, comprometida com a causa da
inovação na educação como ferramenta
para garantir equidade e transformação
social. Apresentadora do programa
Educação na Veia, colabora com outros
projetos do Canal Futura, como Trilhas do
Conhecimento e Destino Educação: Escolas
Inovadoras. Também é gestora do portal
Porvir.org, sobre tendências e inovações na
área de educação, 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, e integrante do
comitê consultivo da Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca). Formada pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), já atuou como repórter e editora-executiva no Grupo RBS e editora de
educação no portal iG.
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Sinopses por episódio
(27 x 13 min.)
PROTAGONISMO JOVEM NA ESCOLA –
no ar em 22 de março
Nesta edição, os convidados trazem exemplos sobre
protagonismo juvenil para a transformação da educação
brasileira. Participaram desta conversa os estudantes
Paulo Vinícius e Jansen Fonseca, Caio Dib, fundador do
Caindo no Brasil, o professor Leonardo Lima, Ana Akra,
diretora de finanças do Mapa Educação e a Banda Virótica.
JOVENS PROTAGONISTAS – no ar em 29 de março
Em um novo episódio, os convidados trazem exemplos
sobre protagonismo juvenil para a transformação da
educação brasileira. Participaram desta conversa o aluno
Paulo Vinícius, a cantora Tetiiz, a jornalista Marina Lopes,
Márcia Rocha, da Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Esporte de Goiás e a Banda Virótica.
PROTAGONISMO E GESTÃO ESCOLAR –
no ar em 5 de abril
Discutimos a importância do protagonismo juvenil, seus
maiores desafios e o papel dos gestores e professores.
Participam da conversa a professora Barbara Portilho, o
professor Vagner Pinheiro e a psicóloga e fundadora da
ONG Rede Postinho de Saúde, Jullia Salles.
EDUCAÇÃO PARA O FUTURO – no ar em 12 de abril
O que precisa acontecer agora para que consigamos garantir
um futuro mais fraterno e justo no Brasil? Quais devem ser
as prioridades dos próximos governadores e presidente no
nosso país? Neste programa, temos Priscila Cruz (Todos Pela
Educação), Gabriel Medina (Instituto Unibanco), Fabio
Meirelles (Oi Futuro) e Elizabeth de Lima Gil (Rede Estadual
de Educação do RJ). Apresentação: Rafael Parente.
TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO – no ar em 19 de abril
Como os conceitos de escola, educação (formal e
informal) e sistema educacional devem ser modificados
nos próximos 20 a 30 anos? Como a experiência de
alunos e professores será diferente?
Convidados: Karla de Andrade, diretora da Escola
Nave, Carla Arena, Amplifica, Tonia Casarin, escritora,
e Banda Virótica.
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – no ar em 26 de abril
Qual será a influência dos avanços tecnológicos na
educação? Robótica, cultura maker, games, realidade
virtual e aumentada, inteligência artificial. Participam
desta conversa Giselle Santos (Google), Hélio Sales
(Conecturma) e Samara Werner (Tamboro).

EDUCAÇÃO = INSPIRAÇÃO – no ar em 3 de maio
O que inspira os professores? Como eles inspiram os
alunos? Qual a importância de se sentir inspirado e de
inspirar? Como fazer para inspirar os colegas que estão
cansados e desestimulados?
Convidados: José Pacheco, educador; André Gravatá,
escritor, e Ana Lolita, professora.
EDUCAR E RESPIRAR – no ar em 10 de maio
A escola e as salas de aula são espaços complexos onde
acontecem conflitos e muitos imprevistos. O que fazer
para conseguir respirar e lidar da melhor forma com a
complexidade, o conflito e o imprevisto? Quem cuida da
saúde (física e mental) do professor?
Convidados: José Pacheco, professor; Lucimar Pinto,
professora, e Eduardo Valladares, professor.
DEDICAÇÃO DO PROFESSOR – no ar em 17 de maio
O que é dedicar-se, na profissão de educador? Qual
é o combustível para a dedicação? Quais são os resultados? Vamos explorar alguns casos de profissionais
muito dedicados.
Convidados: Leopoldo Rodrigues, professor,
Marcos Renovato, diretor de escola, e Marília Russell,
diretora de escola.
EQUIDADE DE GÊNERO – no ar em 24 de maio
Neste programa, as convidadas avaliam os avanços sobre
a discussão de equidade de gênero em nosso país e em
nossas instituições educacionais.
Convidadas: Amália Fischer, cofundadora do grupo ELAS,
Gina Vieira, autora do projeto Mulheres Inspiradoras, e Shirlei
Victorino, Integrante da Rede de Desenvolvimento Humano.
EDUCAÇÃO PARA EQUIDADE – no ar em 31 de maio
Qual é o papel de professores, educadores, alunos, pais e
de toda a comunidade escolar para a construção da
equidade de gênero?
Convidadas: Márcia Tiburi, filósofa e escritora, Karine de
Moura, advogada, e Lyna Malheiros, psicóloga.
HISTÓRIAS DE MULHERES – no ar em 7 de junho
Vamos conhecer casos de sucesso de projetos e
programas que vêm abordando o tema da equidade de
gênero e gerando resultados.
Convidadas: Dirce da Glória, professora, Bebel Clark,
terapeuta holística, e Milena Veríssimo, estudante.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA – no ar em 14 de junho
O que é educação inclusiva? Qual é a realidade da
educação inclusiva no País? Como podemos avançar
mais rapidamente?

Convidados: Claudia Werneck, jornalista e escritora, Carla
Codeço, cofundadora do movimento Paratodos, Doug
Alvoroçado, pedagogo, e Camila Olivieri, administradora
de empresas e mãe.
INCLUSÃO NO BRASIL – no ar em 21 de junho
Quais são os principais desafios encontrados por educadores, alunos e familiares em relação à educação inclusiva?
Convidados: José Antonio Borges, professor, Claudia
Werneck, jornalista e escritora, Maria Gadelha, educadora,
e Vinícius Agrícola, estudante.
PROJETOS DE INCLUSÃO – no ar em 28 de junho
A educação inclusiva pode ser entendida como uma
concepção de ensino que tem por objetivo garantir o
direito de todos à educação. Que políticas, programas,
projetos e ações têm ajudado a acelerar a inclusão?
Convidados: Amanda Carlou, especialista em educação,
André Prata, intérprete de Libras, Monica Astuto, professora, Doug Alvoroçado, pedagogo, e Jadson Abraão,
intérprete de Libras.
ARTE E CRIATIVIDADE – no ar em 5 de julho
Neste episódio, traçamos a relação da arte com a
criatividade e a sensibilidade e discutimos o que o artista
tem a ensinar.
Convidados: Alessandro Brandão, ator, Carol Chalita,
atriz, Wagner Pinheiro, professor, e David Linge, artista.
ARTE NA EDUCAÇÃO – no ar em 12 de julho
Neste episódio, levantamos a importância da arte,
da criatividade e da sensibilidade para a educação
formal e informal.
Convidados: Leonel Kaz, jornalista, Victoria Cosatto,
cantora, e Verissimo Junior, professor.

75

ARTE PARA A VIDA – no ar em 19 de julho
Neste episódio, vamos explorar casos de projetos, ações e
políticas públicas relacionadas às artes.
Convidados: Marta Porto, jornalista, Julia Dutra, atriz e
professora, e Marcello Andriotti, ator e professor.
O QUE É INOVAR NA EDUCAÇÃO? – no ar em 26 de julho
No mundo todo se discute que tipo de mudanças são
necessárias em nossas escolas e nos sistemas educacionais para que possamos formar crianças e jovens que
estejam prontos para encarar os desafios de hoje e do
futuro. Afinal, o que é inovação na educação?
Convidados: Miguel Thompson, diretor executivo do
Instituto Singularidades, Rafael Costa, mestre em matemática, Maíra Pimentel, cofundadora da Tamboro, e Lillian
Ferreira, professora de língua portuguesa.
MITOS DA INOVAÇÃO – no ar em 2 de agosto
Quais são os principais mitos e os fatos sobre inovação
na educação?
Convidados: Débora Garcia, pedagoga e mestre em
educação, Cleiton Resplande, mestrando em educação
matemática, Tamara Campos, doutora em memória social,
e Daniel Fernandes, mestre em ciências e matemática.
CULTURA INOVADORA – no ar em 9 de agosto
Como promover uma cultura inovadora nas escolas?
Convidados: Marcia Roberto, especialista em informática
educativa, Silvana Gontijo, jornalista, diretora de arte e
escritora, Giselle Santos, coordenadora de inovação, e
Andréa Barreto, professora de ciências.
CURRÍCULO E METODOLOGIA – no ar em 16 de agosto
Como as metodologias educacionais e a criação de
currículos podem facilitar a alfabetização?
Convidados: Teresa Pontual, mestre em política educacional, Ilona Szabó, diretora-executiva do Instituto
Igarapé, e Gustavo Maia, sócio diretor do Colab.

VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES –
no ar em 23 de agosto
Como promover um ambiente de valorização dos educadores desde a fase de formação desses profissionais?
Convidados: Patricia Ellen, professora e administradora,
Thiago Rocha, especialista em ciência política, e Leandro
Machado, sócio fundador da Cause.
INFRAESTRUTURA E GESTÃO – no ar em 30 de agosto
Qual é a influência da infraestrutura das escolas para o
trabalho de gestão?
Convidados: Maíra Pimentel, cofundadora da Tamboro,
Sergio Andrade, mestre em gestão e políticas públicas, e
Melina Risso, doutora em administração pública e governo.
A QUESTÃO DA FORMAÇÃO – no ar em 6 de setembro
Por que temos tantos problemas na formação dos
profissionais da educação infantil? Como podemos
avançar mais rapidamente?
Convidados: Marcia Gil, psicóloga e doutora em Educação,
Ana Chueri, gestora pedagógica, e Camila Ferreira, professora.
TENDÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS INOVADORAS –
no ar em 13 de setembro
Neste programa, exploraremos as principais tendências e
inovações na área da Educação Infantil.
Convidados: Xico Abreu, artista, Lucilene Santana,
professora, e Fátima Mendes, professora.
CRECHES: QUANTIDADE VS QUALIDADE –
no ar em 20 de setembro
O direito à educação infantil não é o direito a uma vaga na
creche ou pré-escola. Frequentar a escola é uma condição
para interagir, descobrir o mundo e expressar pensamentos, mas não adianta estar lá se o meio não oferece
experiências pedagógicas enriquecedoras.
Convidados: Beatriz Abuchaim, gerente de conhecimento,
Maria Raquel, especialista em História do Brasil, e Selma
Farias, diretora de escola.
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PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
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CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

As transformações e os impactos das
tecnologias na educação e na sociedade nos
dias atuais. Série inspirada no documentário
Estrangeiros, de Sônia Machado.
Sinopses por episódio (4 x 27 min.)
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Em Um MuNdo INtErIoR
TEMAS
AUTISMO;
PROTAGONISMO INFANTIL

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Série que busca observar o universo de
crianças com Transtornos do Espectro
do Autismo, de forma poética e
tocante. Em uma maratona, os sete
episódios foram exibidos em 9 de
dezembro, em comemoração ao Dia da
Criança Especial no Brasil.
Sinopses por episódio (7 x 13 min.)
IGOR – no ar em 9 de dezembro
Igor, 4 anos, vive em Porto Alegre, estuda em
uma pequena escola particular inclusiva e faz
terapia psicanalítica. Os pais de Igor, de classe
média, narram como perceberam os primeiros
sintomas, as dificuldades que passaram até o
fechamento e a aceitação do diagnóstico. Com
a ajuda de especialistas e colegas, Igor vem
conseguindo estabelecer laços sociais significativos com outras crianças e adultos.
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MATHIAS – no ar em 9 de dezembro
Mathias, 4 anos, tem feito avanços importantes na fala e nas estereotipias (comportamentos repetitivos e sem sentido aparente). A

família tenta ao máximo manter uma rotina
normal, com direito a parquinhos, banhos de
piscina e idas ao supermercado.
JULIA – no ar em 9 de dezembro
Júlia, 7 anos, negra, vive com a família em um
bairro de classe média em São Paulo. Os pais
contam como foi complicado definir o diagnóstico da filha. Júlia frequenta uma escola
pública, onde, apesar de todas as dificuldades,
vem se desenvolvendo e se alfabetizando com
sucesso. Além da escola, Júlia também faz
natação e frequenta o Lugar de Vida, um
centro de educação terapêutica.
ISA – no ar em 9 de dezembro
Isabela, 10 anos, é de classe média alta e
estuda em uma escola particular paulista.
Antes do primeiro ano de vida, a família já
começou a perceber sinais de que algo não
estava normal no desenvolvimento da
menina. Depois de muito pesquisar, a família
acabou fazendo um teste genético nos EUA
e descobriu que ela tem a síndrome de
Phelan-McDermid, que faz parte do TEA
(Transtorno do Espectro do Autismo).

ENZO – no ar em 9 de dezembro
Enzo, 4 anos, de classe média paulista, é autista clássico.
Além de problemas concomitantes como uma hipotonia
significativa, tem problemas de fala e alergias alimentares. Se deixado à sua própria vontade, Enzo passa o dia
inteiro na frente de um computador. Ele faz terapia
ocupacional para melhorar suas condições motoras e
frequenta uma fonoaudióloga que faz um trabalho
diferenciado, integrando a fala com movimentos e toques
corporais.
BETINHO – no ar em 9 de dezembro
Robertinho tem 10 anos e mora em um bairro de classe
média alta em Recife, junto com seus pais, avós e o irmão
mais velho. Além de ser não verbal e ter comprometimento cognitivo, Roberto se autolesiona o tempo todo,
batendo a cabeça na parede, gritando, se mordendo ou se
jogando no chão. O episódio acompanha como é o seu dia
a dia na escola pública que frequenta e como é a convivência com a professora, colegas de classe, babá, acompanhante, e psicopedagoga de atividades especiais.
ERIC – no ar em 9 de dezembro
Eric, 17 anos, de família classe média alta de São Paulo,
foi diagnosticado com a Síndrome de Asperger, o
equivalente ao menor grau de comprometimento
cognitivo dentro do TEA (Transtorno do Espectro
Autista). Ele está se formando como ator de teatro, luta
Aikido, faz inglês, natação, musculação, já trabalhou
com dublagens e devora livros e filmes sobre dragões.
Também gosta de escutar música e ler livros de teatro.
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ENtRE ESCOlAS
TEMAS
COMPORTAMENTO;
ESCOLA; GESTÃO
ESCOLAR; JUVENTUDE;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIRO
FUNDAÇÃO LEMANN

Duas escolas. Realidades diferentes
com um mesmo objetivo: melhorar o
desempenho dos alunos através de
boas práticas na gestão escolar.
Experiências bem-sucedidas serão
compartilhadas em uma série de
encontros entre diretores e coordenadores pedagógicos que superaram
desafios com soluções criativas e
colheram bons resultados. As dificuldades com a língua portuguesa, o
medo da matemática, o bullying e
o protagonismo juvenil são alguns
dos temas que estarão na primeira
temporada de 8 episódios de 15
minutos do Entre Escolas, trazendo
à tona práticas inovadoras que
pretendem emocionar e motivar
a implementação de ações eficazes
no ensino público.
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Sinopses por episódio (8 x 15 min.)
SÃO PAULO – NEUZA AVELINO X OLYNTHO
VOLTARELLI – no ar em 27 de março
Em São Caetano do Sul/SP, a Escola Olyntho
Voltarelli Filho incentiva a leitura compartilhada e as dramatizações de textos para
além das aulas de língua portuguesa. Uma
forma eficaz e prazerosa de interdisciplinaridade que aumenta a capacidade de interpretação e leitura do mundo. Na periferia da
capital paulistana, a Escola Neuza Avelino da
Silva Melo adotou o sistema “salas-ambiente”,
onde professores e alunos ficam imersos no
conteúdo das aulas.
SÃO PAULO – ANTONIO LOUREIRO X JULIO
DE OLIVEIRA – no ar em 3 de abril
A Escola Antonio Loureiro criou as Oficinas
de Escrita onde os alunos são agrupados,
não por séries, mas por desafios gramaticais a enfrentar. Na Escola Júlio de Oliveira,
“é conversando que a gente se entende”:
para encarar assuntos difíceis como a

questão de gênero, preconceitos, estigmas, autoestima,
a escola exibe filmes e promove debates entre as
diversas séries em busca do respeito ao próximo dentro
da diversidade democrática.
SÃO PAULO – ASSIS FERREIRA X GINO DARTORA –
no ar em 10 de abril
Na Escola Doutor Gino Dártora em Caieiras/SP, o espírito
colaborativo mantido entre os professores e a coordenação pedagógica, que acompanha de perto as aulas,
garante a continuidade do aprendizado ao longo dos anos
escolares. A Escola Assis Ferreira em Guarulhos/SP
mostra que as atividades não precisam se confinar à sala
de aula e que o protagonismo do aluno também pode ser
trabalhado na prática de leitura compartilhada entre
séries distintas realizadas ao ar livre.
SÃO PAULO – GLAUBER ROCHA X PASTOR GRILLI –
no ar em 17 de abril
A gestão da Escola Glauber Rocha, em Guarulhos, ao se
deparar com um mau resultado em uma Jornada de
Matemática, criou o Dia da Matemática, onde professores
das mais diversas matérias mostram que a matemática
está presente em todas as discilplinas. No mesmo
município, a Escola Pastor Perácio Grilli criou um projeto
que valoriza a inquietação diante do saber e orienta anualmente pesquisas que norteiam o trabalho dos alunos em
incursões que ultrapassam o muro da escola.
FOZ DO IGUAÇU – BENEDITO CORDEIRO X
JOSINETE SANTOS – no ar em 24 de abril
A escola estreitou laços com os pais dos alunos e, para
garantir um atendimento individualizado, faz uso de um
“caderninho” que relata os desafios de cada momento e os
estágios do aprendizado de cada um. Na Josinete H. A.
Santos, na mesma cidade, o protagonismo é o foco do
projeto multidisciplinar de Educação Fiscal e Empreendedorismo, onde alunos montam uma cooperativa e têm
aulas de matemática aplicada às finanças domésticas.
RIO VERDE – LYBIA VIDAL X FUNDAMENTAL VILA –
no ar em 1º de maio
A EMEF Vila Renovação em Rio Verde/GO é uma escola
com gestão democrática que enfrentou a falta de
espaço ocupando a praça em frente à escola, engajou os
alunos nas atividades do grêmio estudantil e, de forma
bastante democrática, envolve professores e coordenadores na discussão de problemas e encaminhamento
soluções dos problemas da escola. Na EMEF Lybia Vidal
Silva em Rio Verde/GO, a inclusão de alunos com necessidades especiais mudou não apenas o espaço físico,
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mas o comportamento de alunos e o cuidado dos professores, que contam com professores de apoio que acompanham individualmente cada um dos desses alunos. A
escola ainda desenvolveu no contraturno o Atendimento
Educacional Especializado para atender individualmente
aqueles que, por inúmeros problemas, não têm um
desempenho satisfatório.
FORTALEZA – LICEU MESSEJANA X CONJUNTO CEARÁ
– no ar em 8 de maio
No Liceu de Messejana, em Fortaleza/CE, em meio às
práticas de revisar os conteúdos do Ensino Fundamental,
dos laboratórios de escrita e de outras atividades que
trazem mais segurança aos alunos que estão próximos do
fim do ciclo escolar, a direção faz uso intenso de seu
carisma para conseguir manter entre a sua equipe um
clima agradavél que favorece o trabalho de todos. Um
bom exemplo de gestão de pessoas. No Liceu Conjunto
Ceará, também em Fortaleza, através da figura de sua
diretora, faz um corpo a corpo com os alunos, que inclui
chamada em classe para averiguação de quem está ou

não presente seguida de um telefonema (ou até uma
visita) para se aproximar dos pais, tudo na tentativa de
combater o abandono escolar. Dar protagonismo aos
jovens estudantes é uma das estratégias da gestão para
fazer da escola um lugar atraente para o aluno.
SOBRAL – MARIA DORILENE X MARIA JOSÉ –
no ar em 15 de maio
A Escola Professora Maria José Santos Ferreira Gomes é
dirigida por Pedro, que, com seu carisma e experiência (foi
diretor da outra escola deste episódio), mostrou para os
alunos a importância da rotina e da disciplina. Os resultados não tardaram a aparecer: mesmo com pouco
tempo de gestão, as notas já melhoraram. Na Escola
Maria Dorilene Arruda Aragão, a gestão acredita que o
turno integral é “um presente”. Tendo encontrado a escola
bem estruturada pela gestão anterior, pôde dar ênfase à
busca do protagonismo juvenil. Por isso, quem sabe mais
ensina quem sabe menos na prática de alunos-monitores
que, junto com os clubes juvenis, dão protagonismo aos
alunos, engajando-os ao longo do dia escolar.

FICHA TÉCNICA
Direção

CANAL FUTURA
Coordenação de Pós-produção
ANINHA GONÇALVES

MARCIO MOTOKANE

Narrador

ADRIANA GASPAR

Ass. Coord. Pós-produção

Equipe de Produção

NATALIE TACCHI

Coordenação de Produção

Produção Executiva

VIVIANE RODRIGUES

GUSTAVO MELLO

Assistente de Produção

Direção de Produção

JULIANA ANDREONI

CAROL SCALICE

Operador de Câmera

Coordenação de Produção
Executiva

FELIPE BENTIVEGNA

LARISSA SPADA

JONAS SOSSAI

Assistente de Câmera
Logger
GUSTAVO ALABARCE

82

Coordenador de Projetos
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ENTREVISTA
TEMAS
ATUALIDADES; CIDADANIA
E DEMOCRACIA; CIÊNCIA
E TECNOLOGIA; DIREITOS
HUMANOS; ECOLOGIA
E ECOSSISTEMAS;
ECONOMIA; FILOSOFIA;
INTERNET; SAÚDE

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2013

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A proposta desta faixa da programação é oferecer ao público séries de
entrevistas com alguns dos mais
importantes especialistas em diversas
áreas do conhecimento. Em 2018,
quatro temporadas foram exibidas. Na
primeira, O futuro do contemporâneo,
a filósofa Marcia Tiburi reflete sobre
ciência, ecologia, arte, espiritualidade,
pensamento, desigualdade, família,
corpo, ética, comunicação, reconhecendo as especificidades contemporâneas de cada um desses temas – e
suas possibilidades para o futuro. A
segunda temporada, Comportamento
na web, é conduzida pelo escritor
Marcelo Rubens Paiva, que recebe
distintos convidados para conversar
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sobre ódio, assédio, privacidade, fake
news, ativismo, ética e etiquetas das
redes. A terceira temporada, Ciência e
Saúde, realizada em parceria com a
Fapesp, é apresentada pelo médico,
pesquisador e professor Paulo Saldiva
e apresenta as histórias de 13 brasileiros que se dedicam a melhorar a
saúde pública no País. A última
temporada do ano, A era do imprevisto, apresentada pelo sociólogo
Sérgio Abranches, discute crise global,
sustentabilidade e transformações
socioeconômicas, para traçar um
panorama da atual transição mundial
e seus impactos para a educação, as
cadeias produtivas, as subjetividades e
as estruturas sociais.

o FuturO DO
CONtEMPOrÂNEo

APRESENTADORA
Marcia Tiburi é filósofa, professora e escritora. Em 2015,
publicou Como conversar com um fascista – Reflexões sobre
o cotidiano autoritário brasileiro (Record, 2015). Em 2017,
lançou, pela Rosa dos Ventos, o livro Feminismo em comum
– Para todas, todes e todos. Foi uma das apresentadoras do
programa Saia Justa, no GNT, entre 2005 e 2010. Em 2018,
foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro.

Sinopses por episódio (26 x 13 min.)
IDEAIS DE FAMÍLIAS – no ar em 5 de março
Nesse episódio, Tiburi recebe a juíza e escritora Andréa
Pachá para discutir as formações e dinâmicas familiares
contemporâneas.
QUE IDADE VOCÊ TEM? – no ar em 6 de março
Nesse episódio, Tiburi recebe a juíza e escritora Andréa
Pachá para discutir
o aumento da expectativa de vida
e como isso influi em questões familiares e sociais.
O QUE É ARTE? – no ar em 7 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com a artista e
pesquisadora Roberta Barros sobre arte contemporânea e
suas especificidades.
AS ARTES E AS MULHERES – no ar em 8 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com a artista e
pesquisadora Roberta Barros sobre reconhecimento e
mercado para mulheres na história da arte.
AS SUBJETIVIDADES – no ar em 12 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o psicanalista Christian Dunker sobre modos de constituição
subjetiva hoje.
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CURAS E SOFRIMENTOS –
no ar em 13 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com
o psicanalista Christian Dunker sobre o
sofrimento e as formas de sentir na
contemporaneidade.
A FILOSOFIA DO MOVIMENTO –
no ar em 14 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com a
bailarina e educadora Angel Vianna sobre corpo,
criatividade e modos de pensamento.
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O QUE SÃO AS CIÊNCIAS? –
no ar em 21 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o
geólogo Rualdo Menegat sobre ciência contemporânea e o papel das ciências em nossas vidas.
A NATUREZA DAS CIDADES –
no ar em 22 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o
geólogo Rualdo Menegat sobre nossa noção
de meio ambiente e os tempos geológicos.

O CORPO PENSA – no ar em 15 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com a
bailarina e educadora Angel Vianna sobre a
linguagem e o conhecimento do corpo por
meio da dança.

A ESCRAVIDÃO HOJE –
no ar em 26 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o
sociólogo Jessé Souza sobre continuidades da
escravidão nas práticas socioeconômicas
contemporâneas.

O FUTURO DO CONTEMPORÂNEO –
NO AR EM 19 DE MARÇO
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o
professor de filosofia Charles Feitosa sobre
temporalidade, história e experiência.

DESIGUALDADE BRASILEIRA –
no ar em 27 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o
sociólogo Jessé Souza sobre origens e
manifestações da desigualdade no País.

COMO PENSAMOS? –
no ar em 20 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com o
professor de filosofia Charles Feitosa sobre
pensamento, linguagem e filosofia.

DIÁLOGOS INTER-RELIGIOSOS –
no ar em 28 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com a
ialorixá Wanda Araújo sobre a relação humana
com a religiosidade e a espiritualidade.

CRENÇA E INTOLERÂNCIA –
no ar em 29 de março
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com a ialorixá Wanda Araújo sobre
intolerância e racismo religioso.
SILÊNCIO E PAISAGEM SONORA –
no ar em 2 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com o produtor musical Sacha Amback
sobre escuta, oralidade e modos de ouvir.
MÚSICA CONTEMPORÂNEA –
no ar em 3 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com o produtor musical Sacha Amback
sobre tecnologia, pesquisa e experimentação na musicalidade atual.
A POLÍTICA DO COTIDIANO –
no ar em 4 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com a socióloga Esther Solano sobre
práticas políticas para além da
macropolítica partidária.

FICHA TÉCNICA
Apresentação e Curadoria
MARCIA TIBURI

PARA ONDE VAI A DEMOCRACIA? –
no ar em 5 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com a socióloga Esther Solano sobre o
panorama do sistema democrático no
mundo e no Brasil.
DE ONDE VEM A ÉTICA? –
no ar em 9 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com o professor de filosofia Fábio Oliveira
sobre a origem dos dilemas morais, sociais
e comportamentais.
BIOÉTICA – no ar em 10 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com o professor de filosofia Fábio Oliveira
sobre a ética relacionada às vidas e
mortes de seres humanos e não humanos.

Coordenação de Jornalismo
e Conteúdo:
CRISTIANO RECKZIEGEL

Edição de Conteúdo
MAÍRA FERNANDES DE MELO

Coordenação de Programação
TULIO DRUMOND

SABER RIR DE SI MESMO –
no ar em 12 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com o psicanalista Daniel Kupermann
sobre a importância do humor para a
saúde psíquica.
SOMOS SERES DE COMUNICAÇÃO –
no ar em 16 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa com
a professora de comunicação Ivana Bentes
sobre as relações e as transformações nos
modos de comunicar e se comunicar.

Produção
ALINE VERONEZE

Edição de Imagens
CRISTIANO CARDOSO

Gravações
SALSA STUDIO

Assistente de Estúdio
NEI MENDES

Figurinista
LUANA DE SÁ

Maquiador
ARIANNA COSTA

Camareira
ROBERTA FERREIRA

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

DEPOIS DO AMOR ROMÂNTICO –
no ar em 11 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com o psicanalista Daniel Kupermann
sobre as relações afetivas contemporâneas e suas implicações subjetivas.

SOCIABILIDADE NAS REDES –
no ar em 17 de abril
Nesse episódio, Marcia Tiburi conversa
com a professora de comunicação Ivana
Bentes sobre comportamento, pensamento e visão de mundo na vida digital.

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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COMpoRtaMENto Na WEB

APRESENTADOR
Marcelo Rubens Paiva é escritor, dramaturgo, roteirista
e colunista. Nascido em 1959, seu primeiro livro, Feliz
ano velho, foi publicado em 1982. Lançou, entre outros,
os romances Blecaute, Malu de bicicleta e, mais
recentemente, Ainda estou aqui, Orangotango marxista
e O homem ridículo.
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FAKE NEWS – no ar em 2 de agosto
A jornalista Barbara Gancia conversa com Marcelo
Rubens Paiva sobre a epidemia das fake news em
todo o mundo e sobre como elas podem afetar o
trabalho dos jornalistas.

Sinopses por episódio (28 x 13 min.)

MÚSICA E INTERNET – no ar em 6 de agosto
O músico Leo Jaime conversa com Marcelo Rubens Paiva
sobre sua carreira e sobre como estabeleceu uma relação
direta com os fãs por meio das redes sociais.

IDENTIDADES DA PRETA – no ar em 30 de julho
A cantora Preta Gil conversa com Marcelo Rubens Paiva
sobre representatividade, sobre a construção de sua
identidade e seus dez anos de carreira.

BLOQUEIA OU DENUNCIA? – no ar em 7 de agosto
O músico Leo Jaime conversa com Marcelo Rubens Paiva
sobre seu uso das redes sociais e como administra elogios,
críticas e ameaças pelas redes.

AMOR E ÓDIO POR PRETA – no ar em 31 de julho
A cantora Preta Gil conversa com Marcelo Rubens Paiva
sobre seu uso das redes sociais, a cultura do ódio de que é
vítima e sobre sua relação com os fãs.

JORNALISMO DIGITAL E TELEVISÃO –
no ar em 8 de agosto
O crítico Maurício Stycer conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre sua carreira como jornalista e a migração
para o jornalismo digital, bem como sobre sua relação
com a televisão.

OLD NEWS – no ar em 1º de agosto
A jornalista Barbara Gancia conversa Marcelo Rubens
Paiva sobre sua experiência com o jornalismo impresso e a
transição para o jornalismo digital.

A CRÍTICA DA CRÍTICA – no ar em 9 de agosto
O crítico Maurício Stycer conversa com Marcelo Rubens

Paiva sobre sua atividade como crítico de televisão
e sobre como lida com o retorno de seus leitores.
#AGORAÉQUESÃOELAS – no ar em 13 de agosto
A roteirista Antonia Pellegrino conversa com Marcelo
Rubens Paiva sobre a campanha “Agora é que são elas”
e sobre suas posteriores repercussões.
FEMINISMOS E OS HOMENS – no ar em 14 de agosto
A roteirista Antonia Pellegrino conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre ataques machistas de que é vítima, sobre seu
uso das redes sociais e a cultura do ódio em que vivemos.
JORNALISMO INDEPENDENTE – no ar em 15 de agosto
A jornalista Natalia Viana conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre os novos modos de se fazer jornalismo e as
agências de notícias independentes.

escritor Marcelo Rubens Paiva sobre a cultura de sua
etnia e as polêmicas envolvendo práticas culturais
indígenas nas redes.
FUTURO DO JORNALISMO – no ar em 29 de agosto
A jornalista Barbara Gancia conversa com o escritor
Marcelo Rubens Paiva sobre o panorama do jornalismo mundial e a sobrevivência dos grandes veículos
de comunicação.
CRIMES E ÓDIOS NA INTERNET – no ar em 30 de agosto
A jornalista Barbara Gancia conversa com o escritor Marcelo
Rubens Paiva sobre crimes e processos de que já foi vítima
ao longo de sua carreira e sobre como o uso das redes sociais
pode ampliar a cultura do ódio e os modos de censura.

INVESTIGAÇÃO E VAZAMENTOS –
no ar em 16 de agosto
A jornalista Natalia Viana conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre sua participação no caso Wikileaks e o papel
do jornalismo investigativo em tempos de fake news.
LITERATURA NA INTERNET – no ar em 20 de agosto
A escritora Clara Averbuck conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre sua carreira na internet e seu uso das redes
sociais para produzir literatura.
CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA – no ar em 21 de agosto
A escritora Clara Averbuck conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre o estupro de que foi vítima, sua repercussão
pelas redes sociais e sobre a cultura do ódio em que vivemos.
LEIS E INTERNET – no ar em 22 de agosto
O pesquisador Fabro Steibel conversa com Marcelo
Rubens Paiva sobre o Marco Civil da Internet e as legislações referentes às redes no Brasil.
ALGORITMOS, BOTS E BLOCKCHAIN –
no ar em 23 de agosto
O pesquisador Fabro Steibel conversa com Marcelo
Rubens Paiva sobre o funcionamento da internet e as
dinâmicas que regem as redes sociais.
FEMINISMO INDÍGENA – no ar em 27 de agosto
A ativista indígena Sani Kalapalo conversa com o escritor
Marcelo Rubens Paiva sobre o seu uso das redes sociais e
os movimentos por direitos das mulheres indígenas.
CULTURA KALAPALO – no ar em 28 de agosto
A ativista indígena Sani Kalapalo conversa com o

COMO SER UM HATER – no ar em 3 de setembro
O escritor Marcelo Mirisola conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre a construção de sua persona como um hater
desde antes do surgimento das redes sociais.
VIDA REAL E FICÇÃO – no ar em 4 de setembro
O escritor Marcelo Mirisola conversa com Marcelo Rubens
Paiva sobre sua escrita autoficcional, a relação entre vida
pública e vida privada e sobre seu uso das redes sociais.
DIREÇÃO FEMININA – no ar em 5 de setembro
A cineasta Carolina Jabor conversa com o escritor Marcelo
Rubens Paiva sobre as especificidades da carreira de uma
mulher no mercado audiovisual brasileiro.
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Apresentação e Curadoria
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Produção e Edição de
Conteúdo
MAÍRA FERNANDES DE MELO

Edição de Imagens
CRISTIANO CARDOSO

Produção Executiva
JOANA LEVY

Coordenação de
Programação
TULIO DRUMOND

Direção de Imagem
PIERRE BAYOT

Iluminador
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Assistente de Iluminação
BRUNO BARRETO
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DANIEL BENEVIDES

Operadores de Câmera
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Operador de Áudio
MARCOS PEREIRA
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NEI MENDES E WANDERSON
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Figurinista
LUANA DE SÁ

Camareira

INJUSTIÇA AO ALCANCE DAS MÃOS –
no ar em 6 de setembro
A cineasta Carolina Jabor conversa com o
escritor Marcelo Rubens Paiva sobre
preconceitos, acusações e a cultura do ódio
na internet, temas de seu filme recente.
VISIBILIDADE E REPRESENTATIVIDADE –
no ar em 10 de setembro
A jornalista Milly Lacombe conversa com o
escritor Marcelo Rubens Paiva sobre sua
carreira e a relação com as redes sociais e
sobre a importância da representatividade
e da visibilidade lésbica.
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#DEIXAELATRABALHAR –
no ar em 11 de setembro
A jornalista Milly Lacombe conversa com o
escritor Marcelo Rubens Paiva sobre o
machismo que ainda impera no futebol.

BRASIL SEM MÁSCARAS –
no ar em 12 de setembro
O poeta Sérgio Vaz conversa com o escritor
Marcelo Rubens Paiva sobre o racismo
estrutural e a cultura do ódio que ficaram
explícitos nas redes sociais a partir das
recentes transformações políticas.

ROBERTA FERREIRA

Maquiador
ANDERSON CALIXTO

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

PERIFERIA POÉTICA –
no ar em 13 de setembro
O poeta Sérgio Vaz conversa com o
escritor Marcelo Rubens Paiva sobre a
importância dos movimentos culturais
nas periferias e sobre a qualidade da
literatura periférica.

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

CIÊNCIA E SAÚDE

APRESENTADOR
Paulo Saldiva é médico patologista, professor
universitário e pesquisador. É membro do Comitê de
Qualidade do Ar da Organização Mundial de Saúde e
pesquisador do Departamento de Saúde Ambiental da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 2018,
lançou o livro Vida urbana e saúde – Os desafios dos
habitantes das metrópoles.

Sinopses por episódio (13 x 13 min.)
DROGAS E BALADAS – no ar em 15 de outubro
Após fazer um retrato do consumo de drogas nas
baladas, a pesquisadora Zila Sanchez apresenta a Paulo
Saldiva propostas de redução de danos.
SEDENTARISMO E DEPRESSÃO –
no ar em 16 de outubro
A relação entre exercício físico e desenvolvimento do
cérebro, inclusive no combate à depressão, é o tema da
conversa entre Carlos Ugrinowitsch e Paulo Saldiva.

PROJETO GENOMA – no ar em 17 de outubro
A pesquisadora Mayana Zatz narra a Paulo Saldiva novas
descobertas do Projeto Genoma, como o emprego do Zika
vírus contra tumores no cérebro e a produção de órgãos
para transplante.
INOVAÇÕES NO TRATAMENTO DO CÂNCER –
no ar em 18 de outubro
Que estratégias podem reduzir os efeitos colaterais dos
tratamentos de câncer? Esta é a pergunta que norteia a
conversa entre Paulo Saldiva e Roger Chammas.
MEDICAMENTOS E CÉLULAS-TRONCO –
no ar em 22 de outubro
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu, apresenta a
Paulo Saldiva novos medicamentos celulares desenvolvidos a partir de células-tronco.
MAPA DO CÂNCER – no ar em 23 de outubro
A pesquisadora Maria Paula Curado conversa com Paulo
Saldiva sobre o estudo do Mapa do Câncer no Brasil, que
revela os perfis regionais e o impacto nas estratégias de
combate e tratamento.
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DOENÇAS INFLAMATÓRIAS –
no ar em 24 de outubro
Paulo Saldiva conversa com Fernando
Cunha sobre o trabalho de triagem genética
para estudo das doenças inflamatórias.
NO RASTRO DO HPV –
no ar em 25 de outubro
A entrevista de Luisa Villa a Paulo Saldiva
aborda os métodos de prevenção e tratamento de HPV, em diferentes faixas etárias.
ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS –
no ar em 29 de outubro
O pesquisador Carlos Augusto Monteiro
conversa com Paulo Saldiva sobre o estilo de
alimentação que produz doenças ou saúde.
SOLUÇÕES PARA A OBESIDADE –
no ar em 30 de outubro
A obesidade afeta cada vez mais pessoas,
inclusive crianças. A busca por soluções é
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o tema da conversa entre Lício Veloso
e Paulo Saldiva.
DOENÇA DE CHAGAS –
no ar em 31 de outubro
O professor Edécio Cunha conversa com
Paulo Saldiva sobre novas perspectivas para
o controle da Doença de Chagas.

Fotógrafo
JOZZU DE FREITAS

Iluminação
ROZIMAR JUSTINO
DOS SANTOS

CANAL FUTURA
Apresentação e Curadoria
PAULO SALDIVA

Coordenação de Jornalismo
e Conteúdo
CRISTIANO RECKZIEGEL

CÂNCER E DOENÇAS DO CORAÇÃO –
no ar em 1º de novembro
Carlos Negrão fala sobre novas descobertas correlacionadas à ocorrência
de câncer, doenças do coração e
seus tratamentos.

Pesquisa e Edição de
Conteúdo

VANGUARDA DA PESQUISA –
no ar em 5 de novembro
O virologista Paolo Zanotto narra a Paulo
Saldiva desafios e conquistas na busca
por mecanismos de combate aos vírus
em nível internacional.

ACÁCIO JACINTO

ALINE VERONEZE

Produção Executiva
JOANA LEVY

Edição de Imagens
RODRIGO DELBELLO PERES

Coordenação de
Programação
Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

A ERA DO IMPREVISTO

APRESENTADOR
Sérgio Abranches é sociólogo, cientista político, jornalista
e escritor. Comentarista de ecopolítica na CBN, autor de
diversos livros, como Presidencialismo de coalizão, A era do
imprevisto, Que mistério tem Clarice?, Copenhague antes
e depois, O pelo negro do medo, Crise e mudança: a Nova
cara do Brasil, e Os despossuídos: crescimento e pobreza
no país do milagre (Zahar, 1985). Em 2011, venceu o Prêmio
Jornalista&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade, na
categoria Personalidade do Ano em Sustentabilidade.

Sinopses por episódio (27 x 13 min.)
IDENTIDADES INDÍGENAS – no ar em 12 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o líder indígena Álvaro
Tukano sobre a diversidade dos povos indígenas no Brasil
e as diferenças em relação ao homem branco.
INDÍGENAS CONECTADOS – no ar em 13 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o líder indígena Álvaro
Tukano sobre os usos das tecnologias digitais e sua
importância para a preservação das culturas indígenas.
HUMANIDADE GLOBAL – no ar em 14 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o cientista político

Eduardo Viola sobre as incertezas a respeito da democracia e o consequente aumento das demandas de
autoritarismo no mundo.
POLÍTICAS CLIMÁTICAS – no ar em 15 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o cientista político
Eduardo Viola sobre o papel dos Estados nas transformações globais.
DEEP FAKE NEWS – no ar em 19 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o engenheiro e professor
Silvio Meira sobre os desafios da atual velocidade das
informações e os perigos da crença irrestrita no
conteúdo da internet.
POTENCIAIS E LIMITES DAS TECNOLOGIAS –
no ar em 20 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o engenheiro e professor
Silvio Meira sobre como a tecnologia transforma o
sistema educacional.
MULHERES E PROGRAMAÇÃO –
no ar em 21 de novembro
Sérgio Abranches conversa com a desenvolvedora
Gabriela Mattos sobre iniciativas para a inclusão de
mulheres no mercado de desenvolvimento de softwares.
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GÊNERO, RAÇA E CIÊNCIAS EXATAS –
no ar em 22 de novembro
Sérgio Abranches conversa com a desenvolvedora
Gabriela Mattos sobre a importância da diversidade para
o aperfeiçoamento da linguagem dos softwares.
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO –
no ar em 26 de novembro
Sérgio Abranches conversa com a empresária Tamy
Lin sobre novos modelos de negócios e o empreendedorismo tecnológico.
MOBILIDADE E TECNOLOGIA – no ar em 27 de novembro
Sérgio Abranches conversa com a empresária Tamy Lin
sobre plataformas digitais para a mobilidade urbana e
a reconfiguração das demandas de consumo e emprego
da geração mais jovem.
LIMITES DO PLANETA – no ar em 28 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o biólogo e professor
Rhaul de Oliveira sobre como os fármacos estão modificando a biodiversidade e colaborando para a extinção
de ecossistemas ambientais.
BIOÉTICA – no ar em 29 de novembro
Sérgio Abranches conversa com o biólogo e professor
Rhaul de Oliveira sobre compostos químicos, toxicologia,
riscos para a saúde e a legislação brasileira.
O VALOR DO AMANHÃ – no ar em 3 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o economista Eduardo
Giannetti sobre as incertezas econômicas globais.
COMPLEXO DE VIRA-LATA – no ar em 4 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o economista Eduardo
Giannetti sobre as potencialidades de uma identidade
brasileira para a qual os valores econômicos tenham
menos importância que a imaginação.

FAVELA, CULTURA E RESISTÊNCIA –
no ar em 5 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a produtora cultural
Nathalia Menezes sobre as iniciativas nessa área dentro
do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
FAVELA E SUSTENTABILIDADE –
no ar em 6 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a produtora cultural
Nathalia Menezes sobre as iniciativas sustentáveis
nas favelas.
A POÉTICA DA MUDANÇA – no ar em 10 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o historiador Atila Roque
sobre cenários positivos para o futuro e a relevância das
conquistas sociais democráticas dos últimos anos.
NADA SUBSTITUI A CONVERSA –
no ar em 11 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o historiador Atila Roque
sobre a importância do diálogo para a articulação global
das lutas identitárias.
O FUTURO PARADIGMA – no ar em 12 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a neuropsicóloga Érica de
Lana sobre as transformações nas dinâmicas sociais e
seus impactos subjetivos.
ANSIEDADE E REGRAS SOCIAIS –
no ar em 13 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a neuropsicóloga Érica de
Lana sobre como o cérebro humano reage às pressões
sociais dos nossos tempos.
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O QUE É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? –
no ar em 17 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a economista Elizabeth
Borelli sobre a importância da sustentabilidade para a

extinção da pobreza, principalmente em
países como o Brasil.
NANOTECNOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES
– no ar em 18 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a
economista Elizabeth Borelli sobre a
quarta revolução industrial em curso e
os potenciais e desafios para os usos de
suas descobertas.
ENERGIAS DO FUTURO –
no ar em 19 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a gestora
ambiental Rachel Biderman sobre crise
climática e fontes de energia.
RECURSOS NATURAIS E LEGISLAÇÃO –
no ar em 20 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com a gestora
ambiental Rachel Biderman sobre
desafios e conquistas da legislação
ambiental brasileira.

AUTONOMIA FEDERATIVA –
no ar em 24 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o economista Eduardo Giannetti sobre as
vantagens de uma república descentralizada para os investimentos e a administração dos recursos públicos.
EPIDEMIA DA INDIFERENÇA –
no ar em 25 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o historiador Atila Roque sobre as relações entre
meio ambiente e direitos humanos.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FUTURO –
no ar em 26 de dezembro
Sérgio Abranches conversa com o engenheiro e professor Silvio Meira sobre a
necessidade de políticas de Estado para
viabilizar as transformações tecnológicas
de maneira democrática.
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Na segunda temporada, Ronaldo
Lemos investiga transformações
movidas pela tecnologia e mergulha
em tópicos como privacidade, fake
news, identidades digitais, govtech,
contratos inteligentes e outros.

Baixe aqui o guia
de uso pedagógico
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APRESENTADOR
Ronaldo Lemos é professor de Direito na
UFRJ, colunista da Folha de S.Paulo, colaborador da Globo News e autor de vários livros.
Articulador do Marco Civil da Internet, é voz
ativa na evolução das políticas digitais
brasileiras. Como membro de várias
fundações internacionais, atua em posições
de destaque junto a organizações importantes como a Mozilla Foundation, Creative
Commons e World Economic Forum. Nos
Estados Unidos, foi professor na Universidade
de Princeton e representa o laboratório do
Massachusetts Institute of Technology.
Conectado ao mundo das artes, Lemos foi
premiado como um dos criadores do site
Overmundo e trabalhou como curador do Tim
Festival. Um dos principais nomes à frente

dos temas de tecnologia no Brasil e trazendo
uma mistura única de experiências.

Sinopses por episódio (10 x 26 min.):
PRIVACIDADE – no ar em 23 de julho
Ronaldo fala dos mitos e verdades sobre
privacidade, e os dilemas do uso de dados
pessoais por empresas e governos. Com
qual tipo de coleta de dados deveríamos
nos preocupar?
IDENTIDADES DIGITAIS – no ar em 30 de julho
Ronaldo se torna e-cidadão da Estônia e
mostra como as identidades digitais vão
transformar o que significa ser governo, cidadão
e também a prestação de serviços públicos.
CULTURA HIPERCONECTADA –
no ar em 6 de agosto
Ronaldo investiga como a tecnologia está
mudando o consumo de cultura e a produção
musical, audiovisual e artística através de novas
ferramentas, como a realidade aumentada.
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CONTRATOS INTELIGENTES –
no ar em 13 de agosto
A revolução do blockchain vai muito além
do bitcoin. Ronaldo mostra como essa
nova tecnologia e os contratos inteligentes
podem trazer inovações para o futuro.
BIOTECNOLOGIA E O FUTURO DA SAÚDE –
no ar em 20 de agosto
O que acontece quando a biotecnologia sai
dos laboratórios e é disseminada entre
entusiastas? Ronaldo analisa as inovações
do movimento diy da biotecnologia e
mostra avanços na área da saúde.
GOVERNO E TECNOLOGIA –
no ar em 27 de agosto
Como a tecnologia pode ajudar o governo
a prestar melhores serviços? Ronaldo
mostra como as GovTechs, tecnologias
governamentais, podem trazer benefícios
para governos e a sociedade civil.
FAKE NEWS E MANIPULAÇÃO –
no ar em 3 de setembro
Como é possível combater a epidemia de
fake news? Ronaldo conversa com espe-

cialistas para entender como as notícias
falsas são criadas e como podemos nos
prevenir e não ser manipulados.
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Colorização
TAMARA MATTOS

CIBERSEGURANÇA –
no ar em 10 de setembro
Se a internet é a resposta para muitos
problemas, a cibersegurança é a pergunta.
Quais são as ameaças para os usuários,
empresas e governos? Ronaldo investiga
os riscos de estarmos sempre conectados.
INTERNET DAS COISAS –
no ar em 17 de setembro
No futuro, tudo estará conectado à
Internet. Ronaldo investiga esse fenômeno
global e mostra por que o Brasil decidiu
apostar nesse tema e criar um plano
nacional de Internet das Coisas.
DESCONECTAR É PRECISO –
no ar em 21 de setembro
Cada vez mais há uma preocupação com
o excesso e a dependência da tecnologia.
Ronaldo fala sobre a importância de se
desconectar, os efeitos da tecnologia em
crianças e os cuidados que podemos tomar.
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FUTURANDO
TEMAS
ATUALIDADES; CIÊNCIA
E TECNOLOGIA; ECOLOGIA
E ECOSSISTEMAS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2013

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Como você imagina o nosso futuro?
Você já pensou como a tecnologia pode melhorar a
nossa vida? A Futurando, revista semanal produzida
pela Deutsche Welle, vai atrás dessas respostas e
encontra ideias e experimentos ousados, nos mais
diversos campos da ciência, da tecnologia e do meio
ambiente, projetados para criar um mundo melhor.
O programa mostra os rostos que se escondem por
trás dessas iniciativas – sejam elas reais ou ainda
apenas boas ideias. Aqui, as complicadas pesquisas
feitas por cientistas de destaque internacional são
explicadas de forma simples e descontraída,
indicando seus impactos diretos no nosso cotidiano.
Em 2018, foram exibidos 38 episódios.
No ar em 16 de janeiro
DURAÇÃO: 26 minutos
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Direção, Produção
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APRESENTADORA
Nádia Pontes é jornalista. Natural de São José dos Campos,
trabalhou em outras emissoras de TV no Brasil e acumula
mais de dez anos de experiência no jornalismo.

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

HORA DO ENEM
TEMAS
JUVENTUDE;
METODOLOGIAS
EM EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2016

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A cada um de seus episódios, o programa explora uma das áreas de conhecimento
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Hora do Enem dá dicas, entrevistas,
resoluções comentadas de questões que já caíram nos anos anteriores e conteúdo
produzido por quem mais entende do Enem para ajudar os alunos do 3º ano do ensino
médio a se prepararem para a prova. Em 2018 foram exibidos 175 episódios inéditos.
Hora do Enem é uma realização da TV Escola.
No ar em 1º de junho
DURAÇÃO: 26 minutos
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IDENTIDADE BRASIl
COM ARNaLdo NISkIEr
TEMAS
ATUALIDADES;
PERSONALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A série Identidade Brasil com Arnaldo
Niskier apresenta temas de interesse
contemporâneo em Educação, Cultura,
Tecnologia e Inovação com base no
conhecimento de especialistas nas
áreas em questão, tendo como foco
principal a análise atual das situações
específicas, de interesse nacional, com
projeções no futuro. Os programas vão
além da opinião dos convidados sobre
os aspectos diagnósticos e a identificação de problemas, para abordar
situações que incentivem o público a
enfrentar os desafios da atualidade.
Sinopses por episódio (27 x 26 min.):
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EDUCAÇÃO E CULTURA –
no ar em 1º de janeiro
Carlos Alberto Serpa, que preside a Fundação

Cesgranrio desde 1971, respondeu a várias
perguntas sobre questões relacionadas com a
preparação e o acesso do jovem às universidades no País, ressaltando o potencial de
transformação do ensino através das atividades artísticas e culturais, com consequências
futuras altamente positivas nas sociedades.
CULTURA – DANÇA CLÁSSICA –
no ar em 8 de janeiro
Ana Botafogo, que é considerada tanto pelo
público quanto pela crítica uma das mais
importantes bailarinas do País, respondeu,
com grande clareza e objetividade, questões
relacionadas com a dança clássica, no Brasil
e no exterior, comentando aspectos técnicos
e artísticos que caracterizam a formação e
o desempenho das companhias de dança,
assim como a versatilidade artística e o
talento dos bailarinos que se destacaram
no País e no exterior.

EDUCAÇÃO – A MATEMÁTICA E SUA
IMPORTÂNCIA NAS SOCIEDADES
CONTEMPORÂNEAS –
no ar em 15 de janeiro
Marcelo Viana, membro do Comitê Executivo
do Conselho de Matemática das Américas,
pesquisador titular e diretor-geral do Impa –
Instituto de Matemática Pura e Aplicada,
além de vastíssimo currículo na área,
inclusive a Grã-Cruz da Ordem do Mérito
Científico, no Brasil, orientou 36 doutores e
19 mestres, acompanhando o ensino da
Matemática em vários países. O entrevistado respondeu a várias questões propostas
pelo apresentador, também professor de
Matemática, analisando o valor social do
reconhecimento da Matemática como fator
imprescindível no desenvolvimento social e
técnico-científico das sociedades.
EDUCAÇÃO – CRIAÇÃO E EXPANSÃO DO
GRUPO SER EDUCACIONAL, UM DOS
MAIORES DO PAÍS –
no ar em 22 de janeiro
A história de vida do Janguiê Diniz revela
uma identidade natural com as histórias,
os caminhos de cada um dos mais de 150
mil alunos que circulam diariamente pelas
instituições de ensino do Grupo Ser
Educacional, fundado por ele, o principal
assunto em destaque na entrevista do
programa. O entrevistado, que atualmente
é diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior,
declara ter passado boa parte de sua vida
sobre livros e que foram as páginas que o
guiaram à bela trajetória de vitórias.
CULTURA – MÚSICA INSTRUMENTAL,
PESQUISA E RESGATE DE OBRAS
INÉDITAS – no ar em 29 de janeiro
Rosana Lanzelotte, considerada uma das
mais importantes cravistas do País, com
reconhecimento internacional, tendo
recebido do governo francês a comenda
Chevalier da Ordem das Artes e das
Letras, foi entrevistada no programa como
musicista, pesquisadora e professora de
informática, difundindo o cravo em terras
brasileiras e incentivando compositores

contemporâneos a escrever diretamente
para o instrumento.
CULTURA – MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA –
no ar em 5 de fevereiro
Rildo Hora, conhecido e premiado gaitista,
violonista, cantor, compositor, arranjador,
maestro e produtor musical, abordou
aspectos de sua carreira que começou
ainda na infância, quando morava em
Caruaru, tendo como professora de piano
e teoria musical sua mãe, Cenira Barreto
Hora. Durante o programa, relembrou
momentos importantes da sua vida
artística e profissional, com Baden Powell,
Orlando Silva, Carlos Galhardo, Beth
Carvalho, Zeca Pagodinho, Martinho da
Vila, Fagner e, em especial, com Elizeth
Cardoso, tocando violão como acompanhante da cantora, desde os tempos do
Bar Cangaceiro, reduto da MPB.
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CULTURA, HISTÓRIA E MEMÓRIA –
no ar em 12 de fevereiro
Paulo Knauss falou sobre sua ampla
formação universitária e vasta experiência
no exterior, onde fez estágios de pósdoutorado na Alemanha e na França.
Pensar e conhecer as coisas do passado é,
segundo o professor Paulo Knauss, sua
grande e permanente aspiração. Com base
em conhecimentos da época, fez importante relato de memória sobre D. Leopoldina, duquesa da Áustria e princesa do
Brasil, seu tempo, sociedade, política,
ciência e arte, no século XIX, a partir do ano
de 1817, quando a princesa chegou ao País.
CULTURA – no ar em 19 de fevereiro
O entrevistado, Márcio Alves Roiter, presidente do Instituto Art Déco Brasil e um dos
grandes conhecedores do assunto, falou
sobre um tema surpreendente e pouco
reconhecido, que seria a herança indígena e
sua influência nas premissas modernistas
dos anos 1920, não só na arquitetura mas
também nas artes em geral. Abordou
também as variações estilísticas da arquitetura moderna brasileira, e para finalizar falou
sobre a contribuição do desenhista e
cartunista J. Carlos, considerado com um
gênio da Art Déco, com mais de 50 mil
desenhos, de sua autoria, em publicações,
galerias e museus de vários países
EDUCAÇÃO E CULTURA –
FORMAÇÃO HISTÓRICA DO PAÍS –
no ar em 26 de fevereiro
O professor Arno Wehling, recentemente
eleito para a Academia Brasileira de Letras,
ressaltou a importância e o significado da
ABL em seus 120 anos de atividades,
relevantes no País e no exterior. Sendo o
simbolismo muito forte no contexto brasileiro,
o significado intangível e imaterial presente
nas manifestações expressivas na nossa
cultura contribui, na opinião do entrevistado,
para o crescimento e a projeção de instituições com o perfil e as características da ABL.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO –
no ar em 5 de março
O entrevistado Luiz Davidovich, Ph.D pela
Universidade de Rochester, NY-USA, em

1976, na área de Óptica Quântica, destacou
a importância da qualificação dos professores em nossas universidades, da
formação dos alunos e da pesquisa
científica para o desenvolvimento do País.
Autor de vários livros sobre assuntos
correlatos, ressaltou o ineditismo das
pesquisas atuais voltadas para a interação
de sistemas com o ambiente e para o
conhecimento da metrologia quântica.
CULTURA – no ar em 12 de março
Haroldo Costa, especialista em MPB, compositor, ator e referência do Carnaval do Rio de
Janeiro, ressaltou a quantidade de pessoas na
Marquês de Sapucaí e nos blocos de rua,
comprovando a importância desta manifestação popular, a mais expressiva da cultura
brasileira. Comentou sobre o enredo da
Paraíso do Tuiutí sobre a escravidão no Brasil
e suas consequências, refletindo vários outros
enredos famosos, como o inesquecível
“Quizomba”, que repercutiu em todo o País e
no exterior. Haroldo Costa falou também
sobre sua estreia, nos anos 1950, representando o personagem principal na peça de
Vinicius de Moraes, Orfeu da Conceição, no
Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
CULTURA – no ar em 19 de março
O professor Arnaldo fez algumas perguntas
sobre um projeto inovador de incentivo à
leitura, com a distribuição gratuita de livros
nos quiosques da Praia de Copacabana, uma
iniciativa do embaixador Jerônimo Moscardo
quando, em Montevidéu, frequentador das
praias vizinhas em Punta del Este, ficou
impressionado com o público numeroso
lendo livros na areia e lembrou Jorge Luis
Borges, que concebia a ideia de paraíso
como uma biblioteca. A seguir, o convidado
falou sobre a sua brilhante carreira diplomática, quando, na época, promoveu um
concurso literário sobre Guimarães Rosa.
EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS
E CIDADANIA – no ar em 2 de abril
O professor Arnaldo recebeu a doutora em
Políticas Públicas, Filologia e Linguística
Yvonne Bezerra de Mello, que realiza um
trabalho socioeducativo de repercussão
nacional e internacional, fazendo a

primeira pergunta sobre a escola que a
convidada criou no Complexo da Maré.
Yvonne informou realizar um trabalho
constante contra a violência, enfrentando,
na escola da Maré, já com 450 alunos,
especializada em crianças com dificuldades de aprendizagem, as questões
relacionadas com o cotidiano da realidade
urbana nas áreas de favela.
CULTURA E INOVAÇÃO –
no ar em 26 de março
Fernando Bicudo é presidente da Fundação
Theatro Municipal do Rio de Janeiro e diretor,
produtor de óperas e espetáculos, com uma
quantidade enorme de trabalhos em seu
currículo, todos de grande importância e
repercussão. Nos anos 1980 foi, pela primeira
vez, diretor do Theatro Municipal, quando
desenvolveu uma programação notável,
trazendo ao Theatro artistas de projeção
nacional e internacional. A seguir, falou sobre
a criação de um colegiado artístico com
representantes dos corpos estáveis, de forma
a implantar um novo ambiente de trabalho.
MUSEUS BRASILEIROS, PERFIS E
PERSPECTIVAS – no ar em 9 de abril
O entrevistado Marcelo Mattos Araujo,
presidente do Instituto Brasileiro de Museus
– Ibram, falou sobre a organização e o
funcionamento do Ibram, referindo-se ao
cadastro nacional de museus, com cerca de
3.700 instituições, considerando que a
dimensão é bastante satisfatória. Realçou
a diversidade dos museus brasileiros, o que
configura um cenário interessante e de
grande importância na conservação e na
promoção da memória histórica brasileira,
nas áreas de artes plásticas, tecnologia e
informação, ciências e literatura, citando
museus locais relacionados com a memória
de escritores como, em Goiás, o Museu
Cora Coralina, que funciona na casa onde
residiu a homenageada, é muito bem
organizado e bastante frequentado.
EDUCAÇÃO E CULTURA –
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E URBANISMO
– no ar em 16 de abril
O professor Arnaldo apresenta o arquiteto
e urbanista Washington Fajardo, dando

início ao programa com o tema dos 80
anos do IPHAN, um marco importante
para o País na valorização de seu patrimônio. Na sequência, na área de usos e
costumes em áreas rurais, cita exemplo
dos alimentos produzidos no País que são
analisados a partir de critérios atuais, sem
levar em conta o procedimento ancestral
da sua cultura e promover mecanismos
que permitam a circulação desses bens.
EDUCAÇÃO E CULTURA –
no ar em 23 de abril
Irene Ferraz, diretora da Escola de Cinema
Darcy Ribeiro, falou sobre a escola, que já
tem cerca de 20 mil alunos no País inteiro,
inclusive das populações indígenas, quilombolas, grupos sociais diversos. Segundo
Irene, a tecnologia está invadindo o cinema,
criando várias formas de comunicação e
expressão. Ao final, Irene reforça a sugestão
de mais escolas locais no Brasil, mas com
abrangência nacional e internacional, para
recolocar o cinema brasileiro no mercado e
contribuir, ainda mais, para o fortalecimento do setor, diante das novas e crescentes demandas.
CULTURA – MUSEUS –
no ar em 14 de maio
A entrevistada Mônica Xexéo, museóloga,
com mestrado em História, diretora do
Museu Nacional de Belas Artes, deu início
ao programa respondendo sobre a sua
experiência profissional, desde a fase de
estagiária até 2006, quando assumiu a
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Direção do Museu. A seguir, referiu-se à
questão que vem sendo amplamente
debatida, com opiniões diversas sobre a
venda do célebre quadro do Jackson
Pollock, que integra o acervo do Museu de
Arte Moderna, do Rio de Janeiro, para
custear despesas do próprio Museu.
Finalizando a entrevista, Mônica falou
sobre a importância de uma política séria
de preservação, que tem início com a
análise do estado de conservação das
obras, passando por vários procedimentos
de restauração e preservação.
TECNOLOGIA E MERCADO –
no ar em 21 de maio
Adriano Pires, doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris XIII e diretorfundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falou sobre o Centro, empresa de
Consultoria e Informação especializada em
serviços de inteligência e gestão de
negócios no mercado de energia. A seguir,
falou sobre os recentes leilões de petróleo e
seus resultados e informou que não
prestam consultoria para o governo, mas
que divulgam a política energética em
desenvolvimento no País, de forma a
interessar as empresas estrangeiras e internacionais em comercializar com o Brasil.
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CULTURA – MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA – no ar em 28 de maio
Arnaldo apresenta Ithamara Koorax como
uma das cantoras mais conceituadas do
nosso país. Ela dedicou a vida à música,
com grande sucesso, e faz, segundo o
apresentador, uma tremenda divulgação
da Música Popular Brasileira no exterior. A
cantora ressaltou os compositores
Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfá e Baden
Powell como os que fizeram parte da sua
formação, e teve o privilégio de, mais
tarde, conhecê-los e participar, com eles,
de discos e shows. A cantora, que
promoveu muito a obra de Luiz Bonfá,
cantou, a cappella, Manhã de Carnaval,
um clássico do compositor. Para encerrar
o programa, o professor Arnaldo e

Ithamara Koorax ressaltaram a importância do ensino da música nas escolas
para que os alunos possam conhecer
melhor a Música Popular Brasileira, que
tão bem nos representa.
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO –
no ar em 4 de junho
O convidado Paulo Luiz de Andrade
Coutinho, gerente do Instituto Senai de
Inovação em Biossintéticos, falou sobre o
Instituto que dirige e a situação do País
em Ciência, que considerou bastante
positiva. Mas em Tecnologia, na área de
patentes, ainda está atrasado, com base
na atuação de outros países. Precisamos
levar o conhecimento ao mercado, aumentando o nosso PIB, o que mais interessa no
futuro. Respondeu sobre gestão da
inovação e do conhecimento, o conceito de
sustentabilidade, com a redução do gás
carbônico. Abordou a situação de RH e
especialistas, no Brasil.
EDUCAÇÃO – no ar em 11 de junho
A convidada, Terezinha Saraiva, coordenadora de Projetos Sociais da Fundação
Cesgranrio, fala sobre o que significa
dirigir projetos sociais do Cesgranrio. A
partir de 2003, a Fundação resolveu criar
seu próprio projeto abrangendo as
comunidades vizinhas. Fez uma análise
situacional para conhecer o ambiente
social e seus moradores definindo quais
seriam as ações prioritárias. O projeto
completa 14 anos de funcionamento
alcançando seus objetivos. É integralmente financiado pelo próprio Cesgranrio
com apoio do Senac e do CIEE.
COMUNICAÇÃO – TELEVISÃO,
TEATRO E LITERATURA –
no ar em 18 de junho
O escritor, diretor, dramaturgo e ator
brasileiro Sergio Fonta falou sobre as
razões da audiência extraordinária
alcançada pelas novelas de televisão
em todo o País. O entrevistado referiu-se a
sua experiência como ator na novela de

Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso.
O entrevistado falou sobre os métodos
atuais de trabalho com atores, adotados
pela Globo, como as oficinas prévias, com
ótimos resultados. Referiu-se à sua
atuação no teatro e no interesse atual,
como autor na literatura.
INOVAÇÃO –
COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL –
no ar em 25 de junho
Especialista em Sustentabilidade, Paulo
Bocchetti, presidente do Instituto FotoVivência, explicou o que é, exatamente,
Sustentabilidade Comportamental, sua
área de interesse e principal finalidade do
Instituto Foto-Vivência. Nasce do poder
decisório, do conhecimento e da compreensão dos problemas, para poder analisá-los e alcançar a decisão que deve ser
tomada, com base nesta abordagem
completa. O principal problema se explicita
na ação que se quer empreender e impede
novas possibilidades de atitudes corretas
que ofereçam as soluções desejadas.
CULTURA – no ar em 2 de julho
A artista plástica Branca Paixão relata
o início de seu gosto pela pintura, ainda
na infância, quando residia em São
Fidélis. Considera-se uma artista
intuitiva que, mesmo não tendo
formação na área, vem se dedicando à
pintura figurativa e abstrata, realizando
várias exposições no Brasil e no exterior.
Adepta entusiasmada do Carnaval e da
Portela, também mostrou seus quadros,
com grande sucesso, na quadra da
Escola e fez a doação de uma obra à
Vilma Nascimento, porta-bandeira
famosa, que completou 80 anos.
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO –
no ar em 9 de julho
Alexandre Cherman, diretor de Astronomia da Fundação Planetário, é o
entrevistado desse episódio. O Planetário
foi criado em 1970, pelo professor Arnaldo
Niskier, que conta o início da sua história.

É um instrumento para ensinar astronomia, mas mantendo áreas afins
com as disciplinas do currículo formal.
A astronomia encanta e incentiva,
despertando a curiosidade para comparações com diferentes matérias. O
Planetário do Rio é a maior instituição,
no gênero, no hemisfério sul, atraindo
grande quantidade de público. Tem duas
sedes, uma na Gávea, onde funciona o
Museu do Universo, e a outra no Bairro
de Santa Cruz, inaugurada em 2008.
CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO –
no ar em 16 de julho
O convidado Marcus Monteiro, diretorgeral do Instituto Estadual do Patrimônio
Cultural – Inepac, reforça a importância
das questões relativas ao patrimônio
arquitetônico, histórico, e artístico para o
País e para as cidades, não só material
como imaterial. Considera que a memória
e a identidade de um povo é fundamental
que sejam conhecidas e referenciadas,
para serem preservadas e protegidas. A
questão do tombamento foi tratada em
geral, e em especia, a cidade do Rio de
Janeiro, como Patrimônio da Humanidade,
pela Unesco. O Rio possui várias áreas
urbanas tombadas e temos, do Leme a
Copacabana, a maior obra de arte
contínua do mundo, que é o Calçadão, de
Roberto Burle Marx. Foram abordadas as
questões do Cais do Valongo e do Largo do
Boticário, inclusive do Rio Carioca.
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A partir de narrativas pessoais, dos depoimentos de familiares e de
educadores, aborda dúvidas, anseios, questionamentos, dificuldades e soluções encontradas na busca pela inclusão na sociedade
e por uma melhor qualidade de vida. A série utiliza uma abordagem
documental e afetiva para fazer ver que inclusão é, principalmente,
uma mudança na forma de relacionar-se com o outro.
Sinopses por episódio (6 x 26 minutos):
AUTISMO – no ar em 3 de novembro
O programa desfaz mitos sobre o tema, desvenda conquistas e promove a
integração de pais, escola e o mundo do trabalho.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA – no ar em 10 de novembro
O olhar diferenciado sobre a surdez; o reconhecimento e a afirmação da
educação bilíngue na construção de um caminho de comunicação; encontros e realizações.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – no ar em 17 de novembro
A informação como promotora de mudança na percepção sobre a deficiência, na promoção da autonomia, da inserção social e da capacidade de
viver com qualidade.

DEFICIÊNCIA VISUAL – no ar em 24 de novembro
As preocupações com a segurança e as possibilidades de realização criadas com o acesso à
educação e à informação.
DIFICIÊNCIA FÍSICA – no ar em 1º de dezembro
A mobilidade urbana e o acesso aos espaços públicos, à escola e ao trabalho. A força e a
capacidade dos deficientes além das limitações físicas.
ALTAS HABILIDADES – no ar em 8 de dezembro
A escola e a família contribuindo para o desenvolvimento das crianças com alto potencial de
aprendizagem e colaborando para a inclusão social.
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ANO DE ENCONTROS.
ANO DE IMpLEMENTAçãO:
foco EM JuVENtUdES E
EdUcAdoRES
Por Ana Paula Brandão
Gerente de Implementação
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AléM dE prOMOVEr O dEbAtE, O dIáLOGO E a EScUtA tAMBéM
OFErECEMOS fERraMENtAS, MEtodologIaS E SolUçõES
2018 foi o ano da consolidação da atuação do Futura
com jovens e educadores, resultado do planejamento
estratégico feito três anos antes. Nosso foco foi o de
fortalecer ações, conteúdos, metodologias
socioeducativas e soluções voltadas para as juventudes e
para os educadores. Este ajuste de foco culminou com a
celebração dos 20 anos do Futura iniciada no ano
anterior e que se estendeu ao longo de 2018.
Nesses 12 meses, viajamos pelo País convidando para
uma roda de conversa instituições sociais, universidades
e parceiros locais, com o objetivo de estreitar laços, de
ouvir e de contar um pouco mais sobre esse renovado
Futura. Foram encontros potentes e cheios de afetos.
Reencontramos parceiros que vieram e ajudaram a
construir o Futura, lá em 1997, como foi o caso do
encontro em Salvador, que reuniu representantes de 35
instituições do Estado, entre parcerias antigas e outras
ainda ativas e próximas por conta dos projetos Maleta
Futura, Crescer Sem Violência e Diz Aí.
O mesmo ocorreu em Porto Alegre, capital do Rio Grande
do Sul, que tem raízes profundas com o Futura: velhos e
novos parceiros reunidos para dialogar e, por que não,
celebrar mais esse momento conosco. Encontros como
estes ocorreram também em Goiânia, Ceará, Brasília,
Recife, Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, São
Paulo e Rio de Janeiro. Foram cerca de 250 instituições
que se prontificaram a conversar e debater sobre as
questões que envolvem as juventudes e os educadores.
2018 também foi um ano intenso de implementação de
projetos. Tivemos edições do Diz Aí em Paraty, junto à
Flip, e do Diz Aí Afro e Indígena, em parceria com a
Fundação Itaú Social, que aconteceu simultaneamente
em Belém/PA, Salvador/BA, Fortaleza/CE e Belo
Horizonte/BH, envolvendo 118 jovens.
A Maleta Juventudes finalizou o primeiro ano de
implementação com 579 maletas distribuídas para 12
estados brasileiros, atuando diretamente com mais de
27 mil jovens e educadores.

Já o Crescer Sem Violência, ampliado, com o módulo
do Que Corpo É Esse?, superou todas as nossas
expectativas e rodou o País em exibições públicas
mediadas, oficinas de formação para profissionais
da rede de proteção da infância e adolescência,
oficinas para educadores. Foram 32 municípios de
12 estados; mais de 300 educadores formados
diretamente; 221 escolas participantes; 1.215
profissionais da rede de proteção (saúde, assistência
social, conselheiros tutelares etc.) de 667 diferentes
instituições. Um sucesso, sem dúvida. Mas também
um indicativo de como a temática da proteção e do
enfrentamento à exploração e ao abuso de crianças
e adolescentes é urgente e configura um enorme
problema social.
Dentro do campo de proteção à infância, 2018 também
foi o ano de mais uma etapa do Pedra, Papel e Tesoura,
projeto socioeducativo voltado para a formação de
educadores e profissionais de assistência social para
enfrentamento ao trabalho infantil. O módulo Sudeste
foi produzido, em parceria com a OSCIP Cidade Escola
Aprendiz e a Rede Peteca, formando 114 profissionais
de educação, das Secretarias de Desenvolvimento
Social, CRAS, CREAS, conselhos tutelares, escolas e
unidades de saúde; além de 72 estudantes de escolas
dos municípios de São Paulo/SP, Cabo Frio/RJ e
Setubinha/MG. Desse processo formativo nasceu o
novo kit que será implementado em toda a Rede Futura
e na rede dos parceiros.
2018 foi um ano difícil do ponto de vista social e político,
e isso se refletiu nas ações nos territórios. A presença do
Futura, certamente, foi relevante especialmente no
campo da proteção à infância e à adolescência e na
atuação com juventudes. Além de promover o debate, o
diálogo e a escuta, procedimentos-padrão da atuação do
Futura nos territórios, também oferecemos ferramentas,
metodologias e soluções para o trabalho de campo
desses educadores que atuam com essas temáticas.
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Assista no Futuraplay

Muitas pessoas ainda veem os índios
no passado ou sem qualquer perspectiva de futuro. Da escola aos meios de
comunicação de massa, o índio é visto
sob um olhar exótico que, tomando sua
cultura como extinta ou estática, o
coloca em oposição e distanciamento
extremo em relação ao mundo
moderno. Essa série documental de 13
episódios procura mostrar o índio no
presente, aquele em diálogo constante
com a sociedade contemporânea.
Partindo dos estereótipos reproduzidos
até hoje sobre as sociedades indígenas,
Índio Presente visita dezenas de povos
em diferentes regiões do Brasil para
apresentar essa imensa diversidade
cultural e linguística invisibilizada. No
cenário atual, de retrocesso de direitos,
são apresentadas culturas que não só
incorporam a modernidade, mas
também a indigenizam.

Sinopses por episódio (13 x 26 min.):
OS ÍNDIOS ESTÃO ACABANDO –
no ar em 18 de julho
Há décadas a população indígena brasileira
vem crescendo e reafirmando suas identidades
específicas, mas apesar disso persiste a ideia
de que “os índios estão acabando”. Ou os índios
não existem mais porque foram dizimados
pelas epidemias e a violência do contato, ou
estariam fadados a desaparecer, sendo
incorporados pela sociedade moderna. A escola
é uma das maiores responsáveis pela propagação destes estereótipos. Mas nem todos os
estabelecimentos de ensino são assim. No Rio
de Janeiro, as crianças da Escola Ogá Mitá
tentam aprender um pouco mais sobre o povo
Myky, de Mato Grosso, e mandam um recado
para as crianças indígenas da escola Xiñui
Myky, na Aldeia Japuíra. Quando contatados
nos anos 1970, os Myky contavam com apenas
23 pessoas. Hoje, com uma população

crescente que conta com mais de 130 pessoas, eles lutam
pela garantia do seu território tradicional.
OS ÍNDIOS ESTÃO PERDENDO A CULTURA –
no ar em 25 de julho
Em Mato Grosso, Alonso Irawali e seus netos, indígenas
do povo Manoki, experimentam diferentes sonoridades,
num diálogo entre sua música tradicional e novos ritmos.
Já em Manaus, o pajé Kissibi do povo Dessana recebe
turistas com um ritual encenado. Kissibi também
participa da Aldeia Multiétnica, evento realizado na
Chapada dos Veadeiros, que promove trocas interculturais entre indígenas e não indígenas. O escritor Daniel
Munduruku afirma que para uma cultura existir ela
precisa estar em movimento, senão vira peça de museu.
Superando o antigo mito da aculturação, o conceito de
cultura é revisto, demonstrando que o índio não incorpora
a modernidade sem também indigenizá-la. Assim, um
ritual readaptado e encenado não somente articula
valores próprios às demandas da modernidade, como
coloca os índios na posição de sujeitos conscientes da
construção de sua identidade.
QUALQUER UM PODE SER ÍNDIO – no ar em 1º de agosto
Muitos julgam que a autodeterminação indígena é destituída de critérios, sendo somente um oportunismo.
Ignora-se o fato de as atuais populações indígenas serem
fruto de um complexo e violento processo de colonização.
Águas Belas, em Pernambuco, é um município que se
constituiu dentro do território do povo Fulni-ô. Apesar da
proximidade, as relações entre indígenas e não indígenas
por vezes são perpassadas por situações controversas.
Suyane, uma professora de zumba, e seu pai, professor de
karatê, falam sobre como enfrentam o preconceito e os
questionamentos acerca da sua identidade indígena. Para
os Fulni-ô há um critério claro para definir quem faz parte
do seu povo: é preciso falar a língua e praticar os valores
prescritos pela cultura do grupo. Situação similar é
vivenciada pelos Pankararu, entre os quais a devoção aos
seres encantados constitui o elo que define sua identidade.
A IGREJA CONQUISTOU OS ÍNDIOS –
no ar em 8 de agosto
Indígenas do Povo Manoki visitam as ruínas do internato
religioso Utiariti – instalado na década de 1940 em plena
Chapada dos Pareci, região central de Mato Grosso – e
relembram as memórias do tempo em que residiram na
missão. Utiariti era destino das crianças órfãs, vítimas da
depopulação de seus povos em meio ao avanço da
colonização. Mas nos anos 1970 a Igreja Católica decide
modificar sua forma de atuação. O internato é fechado e
as crianças são levadas de volta para as aldeias, para

onde também se mudam os padres e irmãs. Os religiosos
passam a seguir a noção de inculturação, segundo a qual
não cabe a eles evangelizar os índios, mas sim aderir ao
modo de vida indígena. Na Aldeia Japuíra, do povo Myky,
conhecemos Beth Rondon e Thomaz Lisboa, religiosos que
após terem atuado no Utiariti passam a seguir os
preceitos da chamada “missão calada”.
TODOS OS ÍNDIOS FALAM TUPI – no ar em 15 de agosto
Das muitas palavras indígenas incorporadas ao
português, boa parte é derivada de línguas tupi, que foram
amplamente saudadas no imaginário nacional, levando
muitos a acreditar que todos os índios do Brasil são
falantes deste idioma. No entanto, aqui existem outros
troncos e famílias linguísticas, totalizando cerca de 180
línguas. Estima-se ainda que no período pré-colonial este
número era cinco vezes maior. Atualmente muitos grupos
enfrentam o desafio de manter suas línguas, cenário que
é fruto de anos de intervenção de instituições estatais e
religiosas que os proibiam de se comunicar em seu próprio
idioma. Em Lábrea, sul do Amazonas, o povo Paumari
organiza anualmente um campeonato para estimular o
uso da língua entre o grupo. Já em São Gabriel da
Cachoeira, noroeste do Amazonas, apesar da existência
de uma lei que reconhece as línguas indígenas faladas no
município como cooficiais, não existem políticas públicas
consolidando esta proposta.
OS ÍNDIOS SÃO PREGUIÇOSOS – no ar em 22 de agosto
No senso comum os índios são geralmente associados à
indolência e à preguiça, imagem construída pelas frentes
colonizadoras diante da recusa destas populações em
ocupar a posição de escravos ou subalternos. Sem a
necessidade de produzir excedentes para um acúmulo, os
indígenas, em geral, manejam seu tempo de modo que
conseguem dedicar-se a outras atividades, muitas vezes
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indígenas, que visa garantir o direito ao exercício de suas
particularidades culturais, é entendido por muitos como
privilégio. Em Mato Grosso do Sul, o advogado Luiz
Henrique Eloy, do povo Terena, explica como funciona na
prática este tratamento diferenciado. Mato Grosso do Sul
é o estado brasileiro com a maior população carcerária
indígena. Visitamos o Tekoha Kunumi Poty Vera, em
Caarapó, onde indígenas do povo Guarani-Kaiowa
enfrentam processos judiciais decorrentes da luta pelo
reconhecimento dos seus territórios tradicionais. Em
Juina, noroeste de Mato Grosso, conhecemos Dodowai,
indígena do povo Enawene-Nawe impedido de sair de sua
aldeia por responder a uma acusação de assassinato.

consideradas de importância menor, como os rituais, o
cuidado com o corpo, o convívio com a família e o lazer.
Em Mato Grosso do Sul, os Guarani-Kaiowa refletem
sobre a importância do bem viver, ou teko porã, que
exprime uma vida pautada pela reciprocidade, benevolência e a generosidade. Em Rondônia, os Suruí apresentam as dinâmicas de manejo do território que
emergem no diálogo entre o modo de vida tradicional
e as novas estratégias de gestão do seu território.
OS ÍNDIOS SÃO INCAPAZES, POR ISSO PRECISAM SER
TUTELADOS – no ar em 29 de agosto
Todos os anos, aproveitando as comemorações do “Dia do
Índio”, inúmeros representantes indígenas se reúnem em
Brasília para reivindicar seus direitos num evento chamado
“Acampamento Terra Livre”. Em 2016, o “abril indígena”
ocorreu no mês de maio devido à agitação política em
torno do processo de impeachment da ex-presidenta
Dilma Rousseff. A mudança política no País deixou os
povos indígenas em alerta, prevendo um acirramento
ainda maior do contexto de precarização dos seus direitos,
sobretudo a proposta de mudança no regime de demarcação das terras indígenas. Acompanhamos a Rádio
Yandê, primeira web rádio indígena brasileira e um dos
veículos de mobilização do movimento indígena. No Rio de
Janeiro, os comunicadores Anapuaka Tupinamba e
Denilson Baniwa exortam os povos indígenas a recontarem
a história do Brasil a partir do seu ponto de vista.
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OS ÍNDIOS NÃO RESPONDEM PELOS SEUS ATOS –
no ar em 5 de setembro
A imputabilidade dos índios perante crimes é tema de
grande discussão e desconhecimento na sociedade
brasileira. O tratamento diferenciado dado às populações

OS ÍNDIOS NÃO VIVEM EM CIDADES –
no ar em 12 de setembro
São Gabriel da Cachoeira, situada no noroeste do
Amazonas, é conhecida como a cidade mais indígena
do Brasil, com 90% da população formada por índios de
23 povos. No senso comum os indígenas são geralmente
retratados como pessoas residentes em aldeias.
A mudança geográfica para cidades implica, muitas
vezes, o questionamento de suas identidades. Em São
Paulo, maior metrópole do Brasil, os Pankararu reivindicam o direito de exercer seu modo diferenciado de vida.
Após terem seu território tradicional – localizado em
Pernambuco – invadido por fazendeiros, muitos
passaram a migrar para o sudeste em busca de melhores
condições de vida. Na favela Real Parque, no bairro
Morumbi, eles se aglomeraram em uma comunidade,
formando um novo território no qual mantêm o exercício
cotidiano de seu modo de vida.
TEM MUITA TERRA PRA POUCO ÍNDIO –
no ar em 19 de setembro
Desde 2001 o povo Manoki, de Mato Grosso, luta para
reconquistar parte do seu território tradicional não
incluído na demarcação da Terra Indígena onde residem
atualmente. Após uma expedição para o monitoramento
de invasões e roubo de madeira nesta área, Giovani
Tapura viaja para São Paulo onde conhece Davi e o povo
Guarani-Mbya, que vivem na menor Terra Indígena do
Brasil, com apenas 1,6 hectare. De São Paulo vamos para
Mato Grosso do Sul, onde encontramos os Guarani-Kayowa, que vivem em pequenos acampamentos
improvisados, denominados Tekoha, onde aguardam uma
resposta do Estado para a demarcação de seus territórios. O contexto de vida dos Kaiowa é dramático, já que
as poucas terras indígenas demarcadas nesta região
configuram áreas irrisórias e impõem um regime de
confinamento para sua população.

A SOCIEDADE INDÍGENA É ATRASADA –
no ar em 26 de setembro
Na Aldeia Catrimani, no Amazonas, o xamã Davi
Kopenawa, do povo Yanomami, explica que o xamanismo
é a “ciência do índio”. Em São Gabriel da Cachoeira,
também no Amazonas, indígenas dos povos Tukano e
Tuyuka ressaltam a importância da relação entre os
benzimentos, chamados basese, e suas técnicas de
plantio – estas reconhecidas como Patrimônio Cultural do
Brasil pelo IPHAN. Cada vez mais os conhecimentos
tradicionais dos povos indígenas ganham espaço dentro
das universidades e da ciência de forma mais ampla. Por
outro lado, os índios também lançam mão de novas
tecnologias para reforçar suas práticas de gestão do
território. Mas, para além da valorização de suas técnicas,
os índios reivindicam o reconhecimento formal de suas
cosmovisões próprias como sistemas de conhecimento.
OS ÍNDIOS ATRAPALHAM O DESENVOLVIMENTO –
no ar em 3 de outubro
Em Mato Grosso, os povos Manoki e Enawene-Nawe
enfrentam os impactos decorrentes da construção de
usinas hidrelétricas no entorno dos seus territórios. Os
Manoki precisam se deslocar mais de oitenta quilômetros
para pescar, já que o barramento do rio impede os peixes
de chegarem próximo às suas aldeias, como ocorria
antes da construção dos empreendimentos. Entre os
Enawene-Nawe a situação é ainda mais drástica, já que
este povo tem sua alimentação restrita ao consumo de
pescado e depende do peixe para a realização dos seus
rituais. O choque entre distintas perspectivas de desenvolvimento resulta na falsa ideia de que os índios são
avessos ao progresso técnico e econômico, quando na
verdade o que se reivindica é o respeito e a garantia do
pleno exercício de seus modos de vida, pautados por
relações intersubjetivas com a paisagem.
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OS ÍNDIOS PERTENCEM AO PASSADO –
no ar em 10 de outubro
No episódio final da série Índio Presente, o cineasta
indígena Kamikia Kisedje e os comunicadores da Rádio
Yandê, Anapuaka Tupinamba e Denilson Baniwa, saem às
ruas durante o carnaval na cidade do Rio de Janeiro para
identificar as formas como as populações indígenas são
representadas durante estas festividades. Acompanhamos o desfile da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que em 2017 homenageou em seu samba-enredo
os povos do Xingu. A polêmica em torno da proposta de
desfile que a escola levou para a Sapucaí demonstra o
incômodo por parte de setores do agronegócio diante de
expressões públicas de apoio à questão indígena.
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ÍNDIoS NO BRASIl
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CULTURAL; IDENTIDADE
CULTURAL; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS
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CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Série de 13 documentários sobre povos
indígenas de diferentes etnias existentes
na região Nordeste do Brasil, com
objetivo de revelar esses povos através
de sua própria autorrepresentação, via
a linha de documentário direto.
APRESENTADOR
Tiago Nagô é ativista cultural e militante
reconhecido como embaixador dos povos
afro-indígenas. Descendente de índio Cariri
(Tingui-Botó) de Alagoas e de uma negra,
sacerdotisa do Candomblé.

Sinopses por episódio (13 x 26 min.):
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TINGUÍ-BOTÓ – no ar em 18 de abril
Conhecemos Tiago Nagô, militante dos
movimentos indígena, negro e reconhecido
como embaixador dos povos afro-indígenas,
na cidade histórica de Olinda. Tiago segue em
uma viagem por 13 aldeias indígenas no
Nordeste, começando pela Tinguí-Botó, em
Alagoas. Lá, ele conversa com as lideranças
da aldeia para entender os desafios que seu
povo enfrenta a cada dia.

KARIRI-XOCÓ – no ar em 25 de abril
Tiago Nagô continua sua viagem pelas
aldeias indígenas, e a próxima parada é a
aldeia Kariri-Xocó, no estado de Alagoas.
Lá, ele encontra as principais lideranças
da aldeia e acompanha de perto a luta
histórica do povo Kariri-Xocó pela demarcação de sua terra.
XOCÓ – no ar em 2 de maio
Nagô chega na ilha de São Pedro, em
Sergipe, para conhecer a aldeia Xocó, uma
das únicas aldeias remanescentes no estado.
Lá ele tem oportunidade de conhecer os
índios que vivem na aldeia e registrar seu dia
a dia, acompanhando a união entre as
tradições indígenas e a fé católica, característica marcante do povo Xocó.
XUKURU-KARIRI – no ar em 9 de maio
A série chega à cidade de Palmeira dos Índios,
em Alagoas. Lá, Nagô conhece as aldeias do
povo Xukuru-Kariri, espalhadas em torno da
cidade em mais de dez aldeias. Nagô conhece
a agricultura do povo Xukuru-Kariri e sua luta
para a demarcação de terra que já existe há
vários anos.

POTIGUARA – no ar em 16 de maio
Nagô desembarca na Paraíba para conhecer o povo
indígena potiguara. Um povo reconhecido pela organização nas 32 aldeias, a proximidade com o mar, pela
história de sofrimento nos julgamentos no Casarão dos
Lundgren e pela participação efetiva das mulheres nas
lutas na comunidade e no movimento indígena.
WASSU-COCAL – no ar em 23 de maio
Nagô conhece a tribo indígena Wassu Cocal, de Alagoas.
Povo que tenta ter sua terra, anteriormente doada por
Dom Pedro II, reconhecida. Ela possui mais de 3 mil
habitantes em suas aldeias e tem as mulheres como
líderes na comunidade, com destaque na educação
indígena na aldeia Wassu Cocal.
XUKURU DE ORORUBÁ – no ar em 30 de maio
Tiago Nagô chega em Pesqueira, no estado de Pernambuco, para conhecer o povo indígena Xukuru de Ororubá,
um povo histórico na luta pela demarcação de terras.
Vamos conhecer a história do cacique Xicão, um dos
maiores símbolos da luta indígena no País, que acabou
assassinado por posseiros.
FULNI-Ô – no ar em 6 de junho
A série chega à aldeia do povo Fulní-ô, localizada perto da
cidade de Águas-Belas, em Pernambuco. Nagô vai
conhecer o único povo indígena do Nordeste que ainda
possui uma língua própria, o Ia-Tê. Vamos acompanhar a
luta desse povo para preservar suas origens e seus
costumes, como ensino do Ia-Tê nas escolas.
KAPINAWÁ – no ar em 13 de junho
Nagô chega ao município de Buíque/PE, mais precisamente
ao Vale do Catimbau, segundo maior parque arqueológico
do País, para conhecer o povo Kapinawá. Lá, tem a oportu-

FICHA TÉCNICA

nidade de acompanhar os rituais e o Toré feito nas
cavernas históricas do vale, além de toda a ancestralidade
presente nas terras indígenas do povo Kapinawá.
ATIKUM – no ar em 20 de junho
Nagô chega na Aldeia Atikum, em Carnaubeira da Penha,
Pernambuco. Povo que possui dois caciques que contam
as histórias de toda sua ancestralidade e luta com os
povos quilombola para demarcação da terra. Um dos
destaques desse episódio é a educação e os Pontos de
Cultura (CIPA) do povo Atikum.
TUMBALALÁ – no ar em 27 de junho
Nagô chega ao município de Abaré, no estado da Bahia. Lá,
ele vai encontrar o povo Tumbalalá, que está, historicamente,
lutando pela demarcação de terras. O povo Tumbalalá está
localizado nas margens do São Francisco, tirando do rio tudo
que precisa para sobreviver, porém, com as mudanças que o
rio vem sofrendo, as dificuldades só aumentam.
PANKAKARÚ – no ar em 4 de julho
Tiago Nagô chega à aldeia do povo Pankakaru, próximo
à cidade de Tacaratu, no sertão pernambucano. Lá, ele
encontra um povo marcado pela forte presença de
lideranças femininas dentre os seus integrantes, além de
uma agricultura bem desenvolvida e que sustenta
grande parte da aldeia.
KAMBIWÁ – no ar em 11 de julho
Nagô chega à reserva biológica da Serra Negra, onde
reside a última aldeia que ele vai conhecer na primeira
temporada da série, o povo Kambiwá. Localizada no alto
sertão pernambucano, o povo Kambiwá é um dos mais
irreverentes indígenas do Nordeste. Nagô conhece as
tradições da tribo, como o Toré, ritual em que os
indígenas se vestem com os Praiás.
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INFOTOY
TEMA
BRINQUEDO
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CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Somos todos crianças por dentro,
gostamos de jogos e brinquedos e
alguns deles são clássicos, adorados
em todo o mundo. InfoToy é uma série
de animação sobre brinquedos e a
história de sua invenção, desenvolvimento e sucesso. Apresenta dados

interessantes por trás de brinquedos
conhecidos em todo o mundo, além
de informações curiosas. A série
interessa para jovens e adultos, por
conta da variedade de brinquedos
abordados, que foram populares em
épocas diferentes.

Sinopses por episódio (26 x 7 min.):
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IOIÔ –
no ar em 1º de outubro

JOGO DE CONSTRUÇÃO –
no ar em 12 de outubro

CUBO MÁGICO –
no ar em 3 de outubro

SOLDADINHO DE BRINQUEDO –
no ar em 15 de outubro

TRENZINHO DE BRINQUEDO –
no ar em 5 de outubro

BOLA –
no ar em 17 de outubro

SKATE –
no ar em 8 de outubro

VIDEOGAMES –
no ar em 19 de outubro

PIPA –
no ar em 10 de outubro

BONECOS –
no ar em 22 de outubro

LÁPIS DE CERA –
no ar em 24 de outubro
PERERECA –
no ar em 26 de outubro
QUEBRA-CABEÇA –
no ar em 29 de outubro
BAMBOLÊ –
no ar em 31 de outubro
PIÃO –
no ar em 2 de novembro
PELÚCIA –
no ar em 5 de novembro
BILBOQUÊ –
no ar em 7 de novembro

FUTEBOL DE MESA /
TOTÓ / PEBOLIM –
no ar em 16 de novembro

JOGOS DE MESA –
no ar em 9 de novembro

MOSAICO –
no ar em 19 de novembro

MOLA MÁGICA –
no ar em 12 de novembro

MARIONETES –
no ar em 21 de novembro

GELECA –
no ar em 26 de novembro

CAVALINHO DE BALANÇO –
no ar em 14 de novembro

MASSA DE MODELAR –
no ar em 23 de novembro

ROBÔS –
no ar em 28 de novembro
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LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A efervescência de novas tecnologias e
tendências na atual geração provocam
mudanças constantes nos hábitos e
costumes da nossa sociedade. E o
jornalismo não pode ser indiferente a
tantas transformações. Dentro desta
lógica, o Interface acompanha de perto
o comportamento humano, analisando
os temas mais relevantes nos campos
da cultura, da educação e da
cidadania. Produzido e apresentado
por estudantes de Comunicação da
PUC Minas, o programa conta com
reportagens e entrevistas que
combinam o entusiasmo dos jovens
com a investigação jornalística.
Sinopses por episódio (28 x 26 min.):
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ANIMAIS: DO DOMÉSTICO AO EXÓTICO –
no ar em 19 de março
O programa trata os riscos de mimar
excessivamente os bichinhos, o trabalho de

um grupo que treina aves, além de um
mergulho na história do aquário que reproduz
as riquezas do rio São Francisco.
ESPORTE E CIDADANIA –
no ar em 26 de março
O programa retrata o potencial do esporte na
inclusão social. A soma da educação com a
prática das diversas atividades esportivas, seja
como profissão ou iniciativa de políticas públicas.
Na entrevista especial, um ex-jogador de futebol
mostra o sucesso de um projeto social numa
área marginalizada de Belo Horizonte. A edição
conta ainda com a participação de um dos
grandes ídolos do futebol mineiro.
GERAÇÕES Y E Z – no ar em 2 de abril
No estúdio, a entrevista é com a psicóloga
Patrícia de Paula, que fala sobre o perfil social
dessas pessoas. Entre os temas estão a
vaidade masculina e uma alternativa
inusitada para enfrentar o sedentarismo na
juventude. Tem ainda a história de um jovem
youtuber que faz sucesso no mundo virtual.

E no quadro “Frente e Verso”, um passeio pelo
emblemático ponto de Belo Horizonte que
une gerações há muitos anos!

especial pelas salas do Memorial Minas
Gerais Vale, que retratam as diferentes
faces do mineiro.

CULTURA JAPONESA – no ar em 9 de abril
Este programa promove uma viagem para o
outro lado do mundo, abordando a originalidade da cultura japonesa, com seus costumes
e culinária. Na entrevista especial, é possível
conferir as experiências culturais de um
japonês que reside no Brasil há muitos anos.
Não podiam faltar as curiosidades sobre a
prática do cosplay, além de um passeio por um
jardim japonês em Belo Horizonte.

VOZES NA ARTE – no ar em 23 de abril
Uma abordagem sobre o cenário da dublagem
em Belo Horizonte e uma matéria sobre vozes
famosas de pessoas pouco conhecidas. Uma
entrevista sobre outras formas de se
comunicar, além da voz, e um passeio pela
história do Cine Theatro Brasil, localizado na
capital mineira. No quadro “Identidades”,
conheça as várias faces de Joel de Carvalho,
um jovem ator e humorista de BH.

HABILIDADES – no ar em 16 de abril
O programa aborda o desenvolvimento de
altas capacidades e a importância do
estímulo. O Interface traz ainda uma
discussão sobre crianças que lidam com
seus talentos desde cedo, e uma entrevista
especial com o Vinícius Túlio, criador do
Atelier Bicicine. As histórias de um músico
que toca vários instrumentos e um passeio

LEITURA E ESCRITA NA ATUALIDADE –
no ar em 30 de abril
Aborda as mudanças nas formas de leitura
e escrita com a era digital e as ameaças
da poluição visual nos grandes centros
urbanos. No estúdio, a entrevista é com o
facilitador gráfico Lucas Alves. No quadro
“Identidades”, a história de uma jovem
escritora chamada Bianca Reis.
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ERA DIGITAL – no ar em 7 de maio
O Interface mostra um pouco de como a tecnologia
avança e é absorvida pela nova geração. Os desafios e as
transformações que a era digital provoca na sociedade.
DESAFIOS E CONQUISTAS DA TERCEIRA IDADE –
no ar em 14 de maio
É abordada a realidade de idosos que ainda buscam
uma vaga no mercado de trabalho e aqueles que deixaram
para realizar os sonhos depois da aposen-tadoria. Tem
ainda uma jovem senhora que viaja o mundo, um papo
sobre o futuro e um museu cheio de histórias para contar.
MÚSICA EM PAUTA – no ar em 21 de maio
A música vai muito além do que imaginamos, e
neste Interface é possível conferir como ela auxilia
na disciplina. Tem também uma visão diferenciada
das orquestras, um músico autodidata e uma conversa
sobre o poder da Musicoterapia. E ainda, as curiosidades
envolvendo o acordeon!
JOVENS NA POLÍTICA – no ar em 28 de maio
Nesta edição, o Interface traz uma abordagem sobre a
política que atrai o jovem e um bate-papo com Áurea
Carolina, vereadora mais bem votada nas últimas eleições
em BH. O programa também retrata o Espaço Comum
Luiz Estrela, um exemplo de política diferenciada.
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IDENTIDADE LATINA – no ar em 4 de junho
Uma viagem pelos países latino-americanos, com muita
música, história e cultura. Vamos conhecer a diversidade
cultural dos países hispânicos, com um papo sobre o
projeto Imersão Latina e sobre as conexões que
aproximam o Brasil dos países do continente.

E-SPORTS – no ar em 11 de junho
O universo dos games on-line, um mercado em
constante crescimento no Brasil. Os e-sports saíram
das pequenas telas e ganharam espaço nos grandes
estádios; saiba o que aconteceu na final do CBLoL
de 2017. Conheça a mulher que lidera uma equipe de
game em Belo Horizonte e um espaço dedicado a
jogos na capital mineira.
INCLUSÃO – no ar em 18 de junho
O Interface mostra alguns projetos em Belo Horizonte.
Entenda como o futebol, a fotografia e a literatura atuam
na inclusão social. E desbrave um pouco das invisibilidades
no centro da capital mineira.
EM BUSCA DA LONGEVIDADE – no ar em 25 de junho
Muito se fala do aumento da expectativa de vida dos
brasileiros, mas quais brasileiros são mencionados? Esta
edição do Interface traz o outro lado dessa discussão. Os
portadores de Síndrome de Down e as pessoas transexuais estão em grupos que fogem da expectativa média
dos brasileiros. Conheça a história da mulher que, apesar
da idade, não para no tempo. E os fatores que influenciam
numa vida mais longa e de qualidade.
MÚSICA AUTORAL – no ar em 2 de julho
Aborda a realidade de artistas fora do meio midiático e que
apresentam um trabalho de muita qualidade. Veja também
as vozes do rap nacional e o cenário do gênero musical em
Belo Horizonte. E ainda, uma Conversa com um DJ mineiro
que conquistou o País e até o mercado internacional.
FENÔMENOS DA INTERNET – no ar em 9 de julho
O episódio conta um pouco sobre a interação dos grupos

em redes sociais, casais que se conheceram virtualmente
e o jornalista que tem um programa audiovisual nos
meios digitais de um jornal impresso. Na entrevista de
estúdio, a conversa foi com o criador de uma página de
futebol que faz o maior sucesso na internet. E ainda: o
polo tecnológico de Belo Horizonte, considerado o Vale
do Silício brasileiro.
UFOLOGIA E ASTROLOGIA – no ar em 16 de julho
Esta edição desvenda os estudos que tentam explicar o
universo. A Ufologia analisa fenômenos como o aparecimento de OVNIs e “Crop Circles”. No estúdio, a conversa é
com uma investigadora ufológica que faz parte de um
grupo de pesquisas internacionais. E a Astrologia
também tem o seu espaço, o programa traz a influência
dos astros e signos na rotina. E ainda, as curiosidades do
Planetário de Belo Horizonte.
MULHERES NO CENÁRIO ESPORTIVO –
no ar em 23 de julho
Aborda a mulher no esporte e, principalmente, no futebol.
A entrevista principal é sobre o cenário do futebol
feminino, os desafios, preconceitos e a estrutura oferecida
para essa categoria no Brasil. Para além do campo, o
programa aborda também a mulher nas arquibancadas,
como fotógrafa esportiva ou no comando dos jogos. E
ainda, a desconstrução dos estereótipos do Rugby.
ESTILOS DE VIDA ALTERNATIVOS – no ar em 30 de julho
Em um mundo tão diverso, os diferentes estilos de vida
ainda conseguem nos surpreender. Nesta edição do
Interface, você conhece os desafios de quem decide
aventurar-se como mochileiro, a cultura da tribo de

motoqueiros e o estilo vegano, que gera muitas dúvidas.
A edição traz ainda o retrato dos hippies no Brasil.
CULTURA DO CORPO – no ar em 6 de agosto
Nesta edição o Interface aborda o culto ao corpo
perfeito e como esse hábito pode ser prejudicial.
O programa também discute a dança como meio de
expressão corporal e os benefícios da prática da ioga.
Conheça a história de uma jovem que venceu o
preconceito, inspirando outros padrões estéticos.
NOVAS FORMAS DE CONSUMO CULTURAL –
no ar em 13 de agosto
Aborda as novas formas de se consumir cultura.
O programa traz uma discussão sobre o cinema na
era digital, a onda da gourmetização, além dos desafios do teatro na atualidade e a convergência midiática
da arte dos quadrinhos.
A TERCEIRA IDADE NO SÉCULO XXI –
no ar em 20 de agosto
Mostra a nova realidade dos idosos que estão cada
vez mais conectados à internet. O programa traz uma
discussão sobre os desafios da longevidade no Brasil,
o papel do idoso no mundo arte, além do projeto que
tem colocado a terceira idade no ritmo do hip-hop.
DEPRESSÃO EM JOVENS – no ar em 27 de agosto
Esta edição do Interface aborda as causas que têm
tornado comum a depressão entre jovens, os desafios
de lidar com os adolescentes na era digital, além das
histórias de quem resolveu mudar radicalmente de
profissão e o alerta sobre a depressão pós-parto.
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PICHAÇÃO E GRAFITE – no ar em 3 de setembro
A polêmica das pichações nas grandes cidades é o tema
deste Interface, que traz a discussão sobre essa manifestação urbana, considerada crime por lei. A arte do
grafite e a celebração dos mais de 50 anos do Grupo
Aruanda também estão na pauta deste programa.

STARTUPS E FINANCIAMENTO COLETIVO –
no ar em 10 de setembro
Nesta edição o Interface aborda o sucesso das startups
na contramão da crise econômica no Brasil. O programa
mostra o empreendedorismo entre os jovens e o financiamento coletivo como meio de realizar projetos na
literatura e outros segmentos culturais. O Museu que
preserva a memória do Clube da Esquina também é um
dos destaques do programa.

DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET –
no ar em 17 de setembro
A intolerância nas redes sociais é umas das discussões
desta edição do Interface. O programa também aborda
as consequências do bullying no ambiente escolar.
Por outro lado, veja a satisfação de quem faz trabalhos
voluntários e a escritora que tem driblado a era digital
com o sucesso de vendas de livro de papel para o
público adolescente.
MULHERES EMPODERADAS – no ar em 24 de setembro
Esta edição do Interface traz a discussão do espaço da
mulher na sociedade contemporânea. O programa aborda
a luta do público feminino para conquistar o respeito na
literatura, na arte, além do desafio da inserção delas no
esporte e profissões de perfil mais masculino.
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PRÊMIOS

Quando se perde a esperança não se tem
mais nada a perder. Um drama médicofamiliar sobre a esperança de quem
aguarda resultados de exames importantes. Gabriel está internado há alguns

dias num hospital esperando o resultado
de um exame que poderá definir sua vida.
No ar em 4 de fevereiro
DURAÇÃO: 18 minutos
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MUNDO.DOC
TEMAS
COMPORTAMENTO;
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO; VÍDEOS E
DIVERSIDADE
DOCUMENTÁRIOS
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E ECOSSISTEMAS;
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EM GERAL
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INDICATIVA
LIVRE
ESTREIA
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LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O mundo é feito de histórias. Algumas
são casos de luta pela igualdade de
direitos e pela liberdade, outras de
superação das dificuldades da vida. Em
2018, a série Mundo.doc mostra essas
diversas e às vezes inacreditáveis
histórias, apresentando documentários
que discutem desde a igualdade de
gênero e a emancipação feminina a
exemplos de superação dos desafios
do dia a dia em lugares que carecem
das coisas mais básicas. Deixe-se
impressionar com as histórias que o
mundo tem a nos contar.
TORMENTA – no ar em 8 de março
O documentário traz para a tela a reviravolta
na vida da artista plástica Vera Tormenta
Goulart. Além de retraçar sua carreira, o filme
trata de temas recorrentes na arte da pintora.
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Tormenta leva o espectador por uma viagem a
Paris, passando pela boemia do Rio de Janeiro
dos anos 1950 até a mudança radical de Vera
e sua família para uma fazenda no interior do
Rio Grande do Sul. A trajetória da artista
revela-se uma história singular, e sutilmente o
documentário revela sermos apenas a soma
dos caminhos que seguimos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 52 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: LUCAS COSTANZI
País de Origem: BRASIL
Ano de Produção: 2015
Distribuição: SABUJO FILMES

UM DIA EU VOLTARIA –
no ar em 15 de março
“Um dia eu voltaria” foi uma promessa feita
pela viajante Letícia Mello para uma senhora

de uma minoria étnica no alto das
montanhas vietnamitas ao final da
sua viagem de seis meses unindo a
sua paixão por viajar com a sua
vontade de ajudar. O documentário
acompanha o retorno de Letícia
depois de três anos dessa aventura
que virou um livro.

diferente que Sebastian traz sobre
um país que está entre os mais
pobres do mundo.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 52 MINUTOS

CUBA – no ar em 22 de março
Inovações espontâneas, invenções
cotidianas, reparos improvisados. A
gambiarra está profundamente
enraizada na vida cubana. Para os
cubanos, a máquina não é só uma
máquina: é a soma de várias possibilidades. Uma máquina de lavar roupa é
um motor, barras de metal, tubos,
instalações elétricas e muitas outras
coisas. Como os cirurgiões que abrem
os corpos e os percebem como um
conjunto de órgãos, os cubanos
sabem como desmontar, reinventar,
reproduzir, consertar tudo diante
deles. Neste documentário, Sebastian
percorre o país para conhecer esses
“socialistas da improvisação”. Os
pescadores e suas balsas de poliestireno; Omar, o reciclador de garrafas
de cerveja; o rei dos mecânicos que
dão uma segunda juventude aos
antigos veículos norte-americanos; o
homem que repara pneus com
preservativos e até o melhor cirurgião
de Havana, que constrói ele mesmo
seus endoscópios.

CAMARÕES – no ar em 22 de março
Em 2008, os tumultos provocados
pela fome causaram mais de 100
mortes em Camarões. Tudo porque o
preço do trigo aumentou. Trigo, um
produto de primeira necessidade que
o país é obrigado a importar. Cinco
anos depois, a juventude camaronesa
percebeu que era necessário se virar
contra a má sorte. Quando não
podemos pagar por alguma coisa,
devemos produzi-la com o que temos
à nossa disposição. Sebastian Perez
viaja ao redor do país para conhecer
os reis do improviso: Dorothy que faz
macarrão com mandioca, Valentin
que fabrica móveis usando chifres de
gado, Fabrice que inventou uma
máquina de depenar frango e outra
de descascar batatas. É um olhar

GRÉCIA – no ar em 5 de abril
Sebastian Perez Pezzani nos convida a
viajar para a Grécia e conhecer aqueles
que vivem o cotidiano graças à
engenhosidade. Seis anos depois de
uma grave crise financeira, os gregos
aprenderam que, para ganhar a vida,
você não deveria esperar nada dos
outros. A Grécia é um formidável
laboratório da economia do improviso
no coração da Europa. Os gregos
fazem escambo, cunham moedas
virtuais, ajudam uns aos outros e
criam. Entre eles, Michalis produz sua
energia a partir da água contida nas
frutas e no ar. Kostas produz em seu
estúdio mais de dez tipos de cerveja
que ele vende em restaurantes em sua
cidade. De Creta a Atenas, passando
pela ilha de Eubeia, encontros com

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 52 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: LUCAS BOGO
Produtora: LETICIA MELLO
País de Origem: BRASIL
Ano de Produção: 2017
Distribuição: ELO COMPANY

MUNDO INVENTIVO
A ideia por trás desta série de
documentários é viajar pelo mundo
buscando pessoas que vivem através
de sua engenhosidade e criatividade,
com Sebastian Perez como guia,
testemunha e repórter. Perez leva os
espectadores para conhecer homens
e mulheres inteligentes e habilidosos
que não desistem frente a situações
difíceis, mostrando suas alegrias,
solidariedade e humanidade.

aqueles que resistem à crise graças à
sua engenhosidade.
MÉXICO – no ar em 12 de abril
Quando o Estado não consegue mais
conter a violência, os cidadãos se
organizam. Quando a cultura desaparece, é graças à vontade e à
energia de alguns que ela renasce das
cinzas. Em um país onde o comércio
informal é a solução para 60% das
pessoas, Sebastian Perez Pezzani vai
encontrar aqueles que nunca
desistem. Aqueles que elevaram o
improviso a um estilo de vida, mas
também aqueles que o usam para
melhorar suas vidas e a dos outros.
Sebastian é nosso guia para o
México, o país mais louco do continente americano.
VIETNÃ – no ar em 19 de abril
Os novos exploradores com Sebastian
Perez Pezzani desta vez nos farão
conhecer o Vietnã de um ângulo até
agora desconhecido, o improviso.
Neste país de comunismo pragmático,
onde o dogma do Partido convive com
a livre iniciativa, Sebastian conheceu
os reis do improviso, os considerados
excluídos e aqueles que se recusam a
desistir. Na beira das estradas e nos
campos de chá, na séria Hanói e na
divertida Ho-Chi-Minh, nosso viajante
tatuado colocou sela em um antigo
“Minsk” para desenhar o retrato dos
inventores, dos reparadores, dos
soldadores e até mesmo alfaiates.
Com seu olhar fresco e divertido, uma
viagem ao coração do país mais
oriental do Sudeste Asiático.
RUANDA – no ar em 26 de abril
Se Sebastian Perez partiu para
explorar Ruanda, é para nos mostrar o
novo rosto do país das mil colinas.
Quase duas décadas após o genocídio,
uma nova geração de ruandeses está
lutando contra o conformismo e
decidiu assumir o controle dos
problemas cotidianos. No entanto,
60% da população vive com menos de
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US$ 1 por dia e tem dificuldade em
acessar mesmo as necessidades mais
básicas. Mas há neste pequeno país
aqueles que, graças ao improviso,
conseguem sobreviver e ajudar seus
entes queridos. Estas são as pessoas
que Sebastian encontrou. Aqueles que
catando metal fornecem eletricidade
para uma aldeia inteira. Aqueles que
fabricam carvão vegetal com resíduos
orgânicos e até aqueles que usam
sabão em pó para pescar bagres.
ESTADOS UNIDOS –
no ar em 3 de maio
De escavadores de ouro no Alasca,
com suas jangadas improvisadas,
para o povo de Detroit, a cidade onde
o sonho norte-americano se tornou
um pesadelo, através do deserto
texano, Sebastian Perez foi ao
encontro dos reis da criatividade.
Aqueles que se adaptam a todas as
situações no espírito dos pioneiros
fundadores. Cinco anos após o início
da crise financeira, grande parte da
sociedade norte-americana já se
adaptou. A maioria daqueles que
perderam tudo encontrou soluções de
sobrevivência em solidariedade e
engenhosidade. Outros, por ativismo
e convicção, estão imaginando uma
nova sociedade. Um sonho norte-americano mais justo e mais solidário.
O Faça-você-mesmo (DIY) nos
Estados Unidos com Sebastian Perez
é uma viagem para conhecer aqueles
que inventam um futuro graças ao
improviso. Todas essas pessoas
atípicas que se recusam a desistir,
com um sorriso.
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ÍNDIA – no ar em 10 de maio
Em hindi, o “jugaad” define uma
habilidade de improvisação
engenhosa, uma espécie de jogo de
cintura em face da adversidade.
Uma geladeira que funciona sem
eletricidade, uma scooter transformada em uma pistola de pintura, ou
uma bicicleta que anda sobre a água:

os indianos recorrem à inventividade
quando não têm dinheiro. De
Mumbai a Assam, passando por
Kerala, Sebastian Perez nos leva ao
encontro de indianos que se viram
graças ao improviso e nos mostra,
durante sua jornada, que aqueles
que não têm nada têm muitas
coisas para nos ensinar.
EQUADOR – no ar em 17 de maio
Sebastian Perez Pezzani nos convida
a viajar para o Equador e conhecer
aqueles que vivem diariamente no
improviso. 14 anos após uma séria
crise bancária, os equatorianos
aprenderam que, para ganhar a
vida, você não deveria esperar nada
dos outros. Entre eles, Carlos
constrói móveis sem cortar uma
única árvore. Raoul, o ex-ministro,
tornou-se “chocolatier” (fabricante
de chocolate). Christian, o “tatuador-caldeireiro”, fabrica e exporta
suas máquinas de tatuagem ao
redor do mundo. Da cordilheira dos
Andes ao oceano Pacífico, encontros
com descendentes incas que
souberam se adaptar e levantar a
cabeça frente às adversidades.
FICHA TÉCNICA
Direção: SEBASTIAN PEREZ
País de Origem: FRANÇA
Ano de Produção: 2012
Distribuição: NEWEN DISTRIBUTION

A HISTÓRIA DA
EMBALAGEM NO BRASIL –
no ar em 24 de maio
Uma viagem pela história da humanidade e do Brasil. Um olhar sobre a
função estrutural que as embalagens
exerceram e ainda exercem em nossa
sociedade. Este símbolo, sozinho,
sintetiza a cultura material de um povo,
as soluções tecnológicas que transformaram a realidade humana e as novas
formas com que buscamos nos
comunicar.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 52 MINUTOS
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A ÚLTIMA CUBA
Série documental de viagens com o
objetivo de mostrar a riqueza cultural
de um país que está vivendo um
momento transcendente em sua
história. Os protagonistas são os
cubanos, que compartilham suas
vidas, as dificuldades que enfrentam a
cada dia, o orgulho de seu povo e as
esperanças que tem para seu país.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS
DURAÇÃO: 52 MINUTOS

A HAVANA – no ar em 31 de maio
Na companhia de Sol Leyton, vamos
descobrir muito mais do que se
costuma escutar sobre Cuba, a ilha
da revolução. Relatos íntimos e
emocionantes sobre o que o povo que
vive na maior ilha das Antilhas
realmente pensa e espera. Nos
aproximaremos desse lugar do mundo
em que estão acontecendo muitas
coisas, sem grandes teorias e com a
cabeça e coração abertos... Uma serie
que o percorre de ponta a ponta e
começa na capital cubana: Havana.
O ÚLTIMO RECANTO DA ILHA –
no ar em 7 de junho
Em seu segundo capítulo, A Última
Cuba nos leva à Baracoa, noextremo
oriente da ilha. Sol Leyton chega a este

povoado, onde começa a história de
Cuba. Uma região montanhosa, isolada
e pouco conhecida. Inclusive, muitos de
seus habitantes nunca saíram dessa
área. Como se vive nessa Cuba
profunda? É parte do que nos revela o
segundo capítulo de A Última Cuba.
AO SOM DA REVOLUÇÃO –
no ar em 14 de junho
Sol Leyton nos leva até Santiago de
Cuba, a segunda cidade mais importante do país. Terra da mestiçagem,
de marcos históricos, de músicos,
cercada pela mítica Sierra Maestra.
Também irá visitar Guantánamo,
setor onde ainda há uma base
norte-americana, com sua polêmica
prisão, e um povo que gosta de
celebrar… Como poderemos ver.
LUZES E SOMBRAS DE UMA
REVOLUÇÃO – no ar em 21 de junho
Sol Leyton nos leva até o campo
cubano, para conhecer
a vida simples de seus “guajiros”,
como ficaram conhecidos os camponeses de Cuba depois da guerra
contra os espanhóis. Um mundo
rural com tradição, que para muitos
é a alma da revolução… Onde se
trabalha, se festeja se vivem as
tradições guajiras. E em contraste
com o campo, conheceremos
também a realidade dos pescadores
e suas limitações.
UM PARAÍSO PARA TODOS? – no ar
em 28 de junho
Vamos juntos a Sol Leyton a Cuba,
a um dos destinos preferidos de
milhares de turistas estrangeiros:
a cidade colonial de Trinidad com
suas ruas de paralelepípedos e
música afrocubana. Também há a
pequena ilha conhecida como Cayo
de los Jardines del Rey por onde se
acessa a enorme barreira de corais
que rodeia Cuba, para depois
terminar em um balneario puramente
cubano e para cubanos: Caletones.

A TERRA GENEROSA –
no ar em 5 de julho
Faremos outro passeio sensacional
junto a Sol Leyton no Vale de Viñales,
no extremo oriente de Cuba, para
conhecer sua geografia espetacular
e o processo de fabricação dos
famosos charutos cubanos,
produzidos em uma terra generosa
assim como a sua gente.
O ADEUS DE FIDEL –
no ar em 12 de julho
Novamente em Cuba com Sol Leyton.
Desta vez, após a morte do Comandante Fidel Castro, para retratar as
sensações e reações dos cubanos
após a morte de seu líder. Uma
jornada tão íntima como as que
compartilhamos, mas que desta
vez está marcada pelo luto e
ausência do pai da revolução.
FICHA TÉCNICA
Produção Executiva: SOL LEYTON
E ROSSANA BONTEMPI (C13)
Direção-geral: SOL LEYTON
Produção-geral: FERNANDA MUÑOZ
Fotografia: GONZALO RUIZ
Câmera: GONZALO RUIZ E ALVARO DIAZ PLAZA
Edição de Conteúdo: FRANCISCA CHANDÍA
Produção: FELIPE REINOSO, ARIEL PAREDES
E JUAN CARLOS TRAVIESO
Edição: ALEJANDRO ROJAS, MARIA MALLEA,
ORIETA BASCUÑÁN, ALVARO DIAZ PLAZA,
JUAN CARLOS NIETTO E FELIPE SANTANDER.
Pesquisa: NICHOLAS HOOPER H.
Trilha Sonora: DIEGO FONTECILLA
E JAIME PALMA
Ano de Produção: 2016
Distribuição: CANAL 13

VIVÊNCIA – no ar em 16 de julho
Uma casa é construída coletivamente utilizando materiais naturais. Para
as donas da casa tudo era uma
grande descoberta e um mergulho
nesse universo de Bioconstrução e
Permacultura. No decorrer da
construção descobre-se que o que se
passava ali era uma série de vivências. Uma experiência incrível para as
mais de 80 pessoas de cada canto
do Brasil que passaram pela obra.
Atividades paralelas aconteciam
durante a obra, alimentação natural,

rituais de cura e muita troca de
experiências e descobertas. O filme
Vivência mostra uma linda casa de
barro sendo feita com muito amor.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS
DURAÇÃO: 52 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: MARCELA MORÊ
Direção de Fotografia: MARIZA FONSECA
Operadores de câmera:

MARCELA MORÊ, MARIZA FONSECA E ALEK RIBET
Montagem: MARCELA MORÊ

Assistente de Câmera e Edição:
DANIELE PALLOTINO

Assistentes de Câmera:

BRUNO CHAGAS E ANNE ZOWIE
Música: PEDRA BRANCA, THOMASH –
VOODOOHOP E JOEL QUINTINO
País de Origem: BRASIL
Ano de Produção: 2017
Distribuição: BANCHÁ FILMES

SEGREDOS DA VIDA DE
UM CENTENÁRIO
Um programa especial do canal
Ciência 2.0 que visa calcular a
fórmula da longevidade, criar um
conjunto de regras para pessoas com
cem anos de idade. Nos últimos trinta
anos, o número de centenários no
mundo tem crescido cada vez mais. A
humanidade não quer envelhecer.
Cientistas de todo o mundo têm
procurado uma forma de prolongar a
juventude. E pessoas com anomalias
relacionadas com o avanço da idade
tornam-se objeto da atenção dos
gerontólogos, biólogos, fisiologistas,
imunologistas... Afinal, sem saber, os
centenários parecem ter encontrado
o segredo para uma vida longa e
saudável. Como enganar as leis do
envelhecimento e ganhar mais uns
anos de vida? Em busca de respostas
para estas e outras perguntas, os
cientistas do canal Ciência 2.0 saíram
em viagem pelo mundo.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS
DURAÇÃO: 46 MINUTOS

CÁUCASO – no ar em 23 de julho
Na pequena república cabardino-balcária, localizada em uma das
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maiores cadeias montanhosas da
Terra, buscam os segredos da
longevidade caucasiana.
COSTA RICA – no ar em 30 de julho
Na cidadezinha de La Mansión, na
Costa Rica, é dia de festa. Dona
Chila e a Sra. Lucía, comemoram
seus centenários. Entre a centena de
convidados está a irmã mais velha da
aniversariante, Juana, de 103 anos.
REPÚBLICA DE CUBA –
no ar em 6 de agosto
Cuba, a atmosfera romântica da
revolução de 1959. Célia Biskay tem
105 anos, seu último trabalho foi na
mansão de uma personalidade do
partido comunista, e lá conheceu os
líderes da revolução além da televisão.

128

GRÉCIA – no ar em 13 de agosto
Grécia é o país de milhares de ilhas. A
expectativa média de vida na Grécia é de
79 anos. Mas na pequena ilha de Ikaria,
no mar Egeu, segundo as estatísticas, a
população atinge 90 anos.

ITÁLIA – no ar em 20 de agosto
A Itália está entre os três países
europeus com a maior quantidade de
pessoas que chegam aos 100 anos.
É na ilha de Sardenha um dos
principais pontos onde se encontram
os supercentenários.
JAPÃO – no ar em 27 de agosto
No século XX o Japão foi berço do
milagre econômico. Já nos dias atuais
o país vive outro tipo de milagre, a
longevidade. A ilha tropical de
Okinawa é recordista mundial em
número de supercentenários.
FAIXA CENTRAL DA RÚSSIA –
no ar em 3 de setembro
Qual é o segredo da longevidade? Por
que o relógio biológico retarda o
envelhecimento de alguns? Ciência 2.0 e
uma equipe de cientistas russos viajam
pelo mundo em busca de respostas.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA –
no ar em 10 de setembro
Boston. Capital não oficial da região de

Nova Inglaterra e onde existem aproximadamente 70 universidades e
colégios. A mais antiga delas é a Universidade Harvard, fundada em 1636.
FICHA TÉCNICA
Direção: PAVEL POLUICHIK
País de Origem: RÚSSIA
Ano de Produção: 2014
Distribuição: SIGNAL MEDIA

DOIS GRAUS PARA O FIM –
no ar em 17 de setembro
Intermináveis ameaças à humanidade surgem do aquecimento global:
desde níveis alarmantes de metano
tóxico até enchentes globais. As
Nações Unidas estabeleceram que o
planeta está a apenas dois graus de
atingir um ponto em que a situação
será irreversível. Nesse documentário,
testemunhamos a escala das
mudanças que estão por vir e até que
ponto a humanidade tem a capacidade de influenciar os processos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 44 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Roteiro: SVETLANA TERNER
Direção: DMITRI USHAKOV
Direção de Fotografia: NIKOLAY YEVSTAFYEV E
OLEG ZLOBIN

Produção-geral: ALEXEY KURENKOV
Produção: NIKOLAY SUBBOTIN
Produção Executiva: DMITRI ANDRIYEVSKY E

MARIA KORCHAGINA
País de Origem: RÚSSIA
Ano de Produção: 2017
Distribuição: SIGNAL MEDIA

NA FRONTEIRA
Seis norte-americanos tentam
refazer as pegadas de três migrantes
mortos, três dos quase seis mil
imigrantes ilegais que morreram nos
últimos 15 anos enquanto tentavam
atravessar o deserto na fronteira do
México com os Estados Unidos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS
DURAÇÃO: 60 MINUTOS

EPISÓDIO 1 –
no ar em 24 de setembro
Reunidos no necrotério do condado
de Pima, no Arizona, e sob a responsabilidade do médico legista Greg
Hess, seis voluntários norte-americanos partem para refazer as
pegadas de três migrantes que
morreram enquanto tentavam
atravessar a fronteira do México
para os Estados Unidos.
EPISÓDIO 2 – no ar em 1º de outubro
A jornada de descoberta finalmente
começa. Em El Salvador, o marinheiro
aposentado Randy Stufflebeam e o
artista liberal Alex Seel testemunham
as consequências imediatas de um
tiroteio de gangues. Foi esse nível de
violência que motivou a migrante
Maira Zelaya a ir para os EUA.
EPISÓDIO 3 – no ar em 8 de outubro
Na cidade controlada por gangues,
Arriaga, sul do México, os seis se
reencontram antes de subir em um
trem conhecido como “La Bestia” ou
“A Fera”. Todos os dias, centenas de
imigrantes usam esse trem de carga
para seguir sentido norte.

EPISÓDIO 4 – no ar em 15 de outubro
Os seis norte-americanos se
preparam para a etapa final de sua
jornada. Na cidade de Culiacan, sede
do poderoso cartel de drogas de
Sinaloa, eles se juntam aos
migrantes, rezam para o Santo
Bandido Jesus Malverde e pedem por
segurança em suas travessias.
FICHA TÉCNICA
Direção: DARREN FOSTER, JEFF PLUNKETT E

ALEX SIMMONS

País de Origem:ESTADOS UNIDOS
Ano de Produção: 2014
Distribuição: SCORPION TV

HISTÓRIAS DO MUNDO
A série Histórias do Mundo traz uma
seleção de documentários premiados
e relevantes para o público de todas
as partes do planeta. A curadoria ficou
sob a responsabilidade de alguns dos
principais produtores executivos e
profissionais da área documental e
representa uma combinação de
importantes temas atuais.

nova vida, mas o verdadeiro destino
é na verdade o abuso sexual.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: NAJIBULLAH QURAISHI
País de Origem: AFEGANISTÃO
Ano de Produção: 2009
Distribuição: WHY FOUNDATION

POR FAVOR, VOTE EM MIM –
no ar em 5 de novembro
Eleições são bastante incomuns na
China, então, quando as crianças de
uma escola são apresentadas à
chance de escolher os próprios
monitores, eles não sabem bem o que
fazer. Mas não leva muito tempo para
eles entrarem no ritmo.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: WEIJUN CHEN
Países de Origem: CHINA E DINAMARCA
Ano de Produção: 2017
Distribuição: WHY FOUNDATION

O MUNDO ANTES DELA –
no ar em 22 de outubro
O Concurso Miss Índia é o maior
evento desse país. Ganhar o título
significa estrelato, riqueza e a liberdade em uma sociedade patriarcal. O
Mundo Antes Dela revela histórias
íntimas de vinte meninas determinadas a ganhar a coroa.

EM CASA NO MUNDO –
no ar em 12 de novembro
No decorrer de um ano, 80% dos
alunos de uma turma de colégio
interno na Dinamarca são substituídos. O filme acompanha suas tentativas de aprender uma nova língua, criar
amizades e se preparar para formar
um novo lar na Dinamarca.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Direção: NISHA PAHUJA
País de Origem: ÍNDIA
Ano de Produção: 2012
Distribuição: WHY FOUNDATION

Direção: ANDREAS KOEFOED
País de Origem: DINAMARCA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: WHY FOUNDATION

MENINOS DANÇARINOS
DO AFEGANISTÃO –
no ar em 29 de outubro
No Afeganistão, em meio à guerra
e à pobreza, uma tradição antiga
ressurgiu pelo país: centenas de
meninos estão sendo atraídos a sair
das ruas com a promessa de uma

HORA DA MISS ROMA IR
PARA A ESCOLA –
no ar em 19 de novembro
Todo verão, algumas meninas
corajosas de Roma irão participar de
um concurso de beleza cuja proposta
é ser conhecida como Miss Roma.
Mas e se o sonho delas não for uma
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AQUELES QUE DISSERAM NÃO –
no ar em 24 de dezembro
Após décadas de silêncio, sobreviventes e parentes de vítimas de uma
atrocidade em massa estabelecem
um Tribunal do Povo. Eles vão testemunhar contra um crime realizado
pelo regime iraniano que foi mantido
em segredo por mais de 25 anos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: NIMA SARVESTANI
País de Origem: IRÃ
Ano de Produção: 2014
Distribuição: WHY FOUNDATION

proposta de casamento, mas ir para
o ensino médio e pegar seu diploma?
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: VESNA CUDIC
País de Origem: CROÁCIA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: WHY FOUNDATION

APONTAR E ATIRAR –
no ar em 26 de novembro
Matt VanDyke, um rapaz tímido de 28
anos com Transtorno Obsessivo
Compulsivo partiu sozinho no que
chamou de um “curso intensivo de
masculinidade”, comprou uma moto e
iniciou uma viagem de três anos pelo
norte da África e pelo Oriente Médio.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: MARSHALL CURRY
Países de Origem: LÍBIA E ESTADOS UNIDOS
Ano de Produção: 2014
Distribuição: WHY FOUNDATION
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UMA HISTÓRIA DE AMOR SÍRIA –
no ar em 3 de dezembro
Quando o documentarista McAllister
encontra a família de Amer e

Raghda, ele acompanha sua incrível
odisseia pela liberdade política. É
uma jornada de esperança, sonhos e
desespero: pela revolução, pela pátria
e por eles mesmos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

MENINO MARATONA –
no ar em 31 de dezembro
Quando o pequeno indiano Budhia
Singh tinha apenas três anos, ele já
tinha corrido seis meia-maratonas.
Aos quatro, fazia 26 milhas completas. Em suas próprias palavras, “um
dia vou correr até os jogos olímpicos”.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Direção: SEAN MCALLISTER
Países de Origem: SÍRIA E INGLATERRA
Ano de Produção: 2015
Distribuição: WHY FOUNDATION

DEUS AMA UGANDA –
no ar em 10 de dezembro
Em Deus ama Uganda o cineasta
vencedor de um Oscar, Roger Ross
Williams, explora o papel do movimento evangélico norte-americano
em estimular a adoção de leis bíblicas
e a proposta de pena de morte para a
homossexualidade em Uganda.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS
DURAÇÃO: 45 MINUTOS

FICHA TÉCNICA
Direção: ROGER ROSS WILLIAMS
País de Origem: UGANDA
Ano de Produção: 2013
Distribuição: WHY FOUNDATION

Direção: GEMMA ATWAL
País de Origem: ÍNDIA
Ano de Produção: 2010
Distribuição: WHY FOUNDATION

CANAL FUTURA
EQUIPE AQUISIÇÕES E LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES

Editor de Imagem
SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

o Futura
EM DESTAQUE
o CaNaL Futura EStá SEMPRE prESENtE EM coNGRESSOS,
SIMPóSIoS E fEIraS No BRASIl E No EXtERIOr. A INtENção é
lEVAR a EXpERIêNcIa do CaNaL E trOCar coNHECIMENtoS coM
NoVoS aGENtES. CONfIRA ONdE MARCaMOS prESENçA EM 2018!
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FEVEREIRO

• II Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência

Sexual – participação na Comissão de Organização do
II CBEVS. Brasília/DF (Cinthia Sarinho)

•

MARÇO
• Lab Audiovisual – Participação em banca de seleção
de projetos. Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)

ABRIL
• Participação em mesa no bate-papo “Juventudes
•

•

e Gênero”, organizado pelo Promundo Brasil.
Rio de Janeiro/RJ (Priscila Pereira)
Lançamento da série Que Corpo é Esse?
no Rio2C – Rio Creative Conference. Rio
de Janeiro/RJ (Priscila Pereira, Ana Paula Brandão,
Debora Garcia e João Alegria)
Fórum de Usuários do Instituto Materno Infantil de
Pernambuco/IMIP – palestra “Autoproteção no
Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e
Adolescente” – Projeto Crescer sem Violência.
Recife/PE (Cinthia Sarinho)

•
•
•
•

MAIO

• Unimidia 2018 – UNICAMP - workshop sobre
•
•
•
•

•

•
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Criadores de Formatos Audiovisuais. Campinas/SP
(Marcio Motokane)
Geração Futura Educadores na Faculdade Sesi-SP.
Módulo I – Oficina de Audiovisual. São Paulo/SP
(Débora Garcia, André Libonati e Ana Chaves de Melo)
Dia do Cinema – palestra sobre o Futura. Universidade
Estácio de Sá, Campus Tom Jobim. Rio de Janeiro/RJ
(Tatiana Milanez)
Mediação do debate de estreia do documentário
A Primeira Pedra. Cine Odeon. Rio de Janeiro/RJ
(Débora Garcia)
II Faça Bonito UFRPE/Universidade Federal Rural de
Pernambuco – “Pré-lançamento da série Que Corpo é
Esse?” – participação em mesa durante o seminário
alusivo ao 18 de maio – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra
crianças e adolescentes. Recife/PE. (Cinthia Sarinho)
Seminário Estadual da Rede de Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em
Pernambuco. “A Infância precisa da Rede da Rede de
Proteção. Viver sem violência é Direito da Criança e do
Adolescente e dever do Estado”. Lançamento da série
Que Corpo é Esse?. Recife/PE (Cinthia Sarinho)
Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes – apresentação do Projeto Crescer sem Violência (em comuni-

cação oral) e realização de Cineclube Futura durante
a programação do II CBEVS. Brasília/DF (Cinthia
Sarinho, Priscila Pereira e Vanessa Pipinis)
Reunião Ampliada do Fórum em Defesa da Educação
Infantil de Pernambuco/FEIPE – apresentação do CSV e
fala sobre prevenção às violências sexuais e autoproteção
de crianças e adolescentes, durante mesa no encontro do
FEIPE para professores e profissionais da educação do
estado de Pernambuco. Recife/PE (Cinthia Sarinho)
V Simpósio Internacional de Mídias Interativas
Medialab/UFG – Palestra sobre a Mídias Digitais e
convergência. Goiânia/GO (Acácio Jacinto)
XVII Congresso Intercom de Ciências da Comunicação
da Região Norte/UNIR - Oficina sobre produção
audiovisual e painel temático sobre TV Educativa.
Vilhena/RO (Acácio Jacinto)
Participação na mesa principal do Seminário “Panorama da
Criança e do Adolescente em Situação de Violência Sexual
no Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro/RJ (Priscila Pereira)
Festival Path – Painel: Qual é a sua causa? – Como a
produção audiovisual a partir de causas sociais pode
contribuir para ampliar a discussão sobre a luta por
direitos no Brasil? Quais são os modos de produção
que podem aliar diferentes parceiros para criação
coletiva de conteúdo e construção de narrativas? A
partir de cases de realizadores audiovisuais inspirados
por causas diversas debatemos como buscar por
parceiros para consultoria e concepção de projetos.
São Paulo/SP (Débora Garcia e Cristiano Reckziegel)

JUNhO

• Geração Futura Educadores na Faculdade Sesi-SP.
•
•
•
•

•

Módulo II – Edição. São Paulo/SP (Débora Garcia e
André Libonati)
Participação como entrevistada do programa
Educação na Veia, apresentado por Tatiana Klix, na
NAVE. Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)
Lançamento do documentário A Primeira Pedra
– mediação de debate – Cine Joia e Igreja Presbiteriana. São Paulo/SP (Débora Garcia)
Mediação de debate sobre violência e urbanidade –
Casa França Brasil. Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)
1º Diálogo Temático Intersetorial da Plataforma dos
Centros Urbanos – PCU Maceió e Unicef. Diálogo Temático
sobre Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, com foco
na prevenção da gravidez não intencional, infecções
sexualmente transmissíveis ISTs/AIDS e violências sexuais
na adolescência. Participação em mesa/apresentação do
Crescer sem Violência. Maceió/AL. (Cinthia Sarinho)
Festival Vida e Arte. Painel e lançamento do livro
Jornalismo em tempos de pós verdade. Fundação

•

Demócrito Rocha. Fortaleza/CE (João Alegria)
I Colóquio Nacional em Êxito Escolar, Empoderamento
e Ascensão Social/UERN. Painel temático sobre
Televisão e Educação. Mossoró/RN (Acácio Jacinto)

• VII Seminário de Diversidade Sexual. Diálogos, Escrita e

JULhO

• DocMontevideo. Montevideo/Uruguai (Ludmila Figueiredo)
• Diálogo Temático Intersetorial sobre a Promoção dos

•
•
•
•

•

•
•

Direitos Sexuais e Reprodutivos dos Adolescentes.
Atividade realizada no âmbito da Plataforma de
Centros Urbanos – PCU Recife e Unicef. Participação
em mesas sobre a temática/apresentação do Crescer
sem Violência. Recife/PE (Cinthia Sarinho)
Encontro Estadual “28 Anos do ECA - O Estatuto sob a
ótica Infanto Juvenil” – participação em mesa.
Maceió/AL (Cinthia Sarinho)
Seminário Pespectivas para a juventude/UESB
– Painel Cenários das juventudes. Vitória da
Conquista/BA (Ana Paula Brandão)
Mediação do debate de lançamento coleção Feminismos Plurais, na FLIP (Festa Literária Internacional
de Paraty). Paraty/RJ (Ana Paula Brandão)
XX Congresso Intercom de Ciências da Comunicação
da Região Nordeste/UNEB - Oficina sobre produção
audiovisual e painel temático sobre TV Universitária.
Juazeiro/BA (Acácio Jacinto)
Participação no workshop internacional “Proteção dos
direitos de crianças e adolescentes afetados pela
violência armada nos centros urbanos brasileiros”,
organizado pelo Unicef Brasil (Priscila Pereira e Ana
Paula Brandão)
Lançamento da série Que Corpo é Esse? na FLIP
(Festa Literária Internacional de Paraty). Paraty/RJ
(Priscila Pereira e Ana Paula Brandão)
Mediação de mesa e lançamento do documentário TRANSformar: Existindo na Educação na FLIP (Festa Literária
Internacional de Paraty). Paraty/RJ (Priscila Pereira)

SETEMBRO

•
•
•

Geração Futura Educadores na Faculdade Sesi-SP.
Módulo III – Escrita Criativa. São Paulo/SP (Débora
Garcia e André Libonati)
Mediação de debate sobre educação e diversidade
– Museu do Amanhã – Educação 360. Rio de Janeiro/
RJ (Débora Garcia)
1º Encontro FETIPA Macrorregional Leste/Salvador
- Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador
da Bahia – participação em mesa/apresentação “Projeto
Pedra Papel e Tesoura - uma experiência de prevenção e
enfrentamento ao trabalho infantil”. Salvador/BA
(Cinthia Sarinho)

•
•
•

Vozes LGBT. Apresentação das experiências que o Futura
vem desenvolvendo voltadas para os Direitos de
Crianças, Adolescentes e Jovens. O Projeto Maleta
Juventudes e a série Que Corpo é Esse?, como ferramentas para fortalecer o diálogo na temática, no campo
da educação e direitos. Recife/PE (Cinthia Sarinho)
7º Encontro Pesquisa Educacional em Pernambuco.
Ministrou minicurso Maleta Juventudes: implementando os direitos das juventudes, durante o 7ºepePE,
na UFRPE. Recife/PE (Cinthia Sarinho)
Mesa Gênero, Audiovisual e Juventudes, na 41ª edição do
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
(Intercom 2018), da Univille. Joinville/SC (Priscila Pereira)
Mediação de debate sobre o filme A Primeira Pedra de
Vladimir Seixas na Semana de Calouros da Universidade Federal do Maranhão. São Luís/MA (Tiago Gomes)

OUTUBRO

• Roda Aí 2018 – RPC – workshop sobre Criadores de

Formatos Audiovisuais. Curitiba/PR (Marcio Motokane)

• Palestra Futura e a estratégia de educação multipla•
•
•
•

taforma – CONEDU. Recife/PE (Débora Garcia)
MIPCOM. Cannes/França (Ludmila Figueiredo)
V CONEDU – Congresso Nacional de Educação.
Ministrou minicurso Crescer sem Violência. Olinda/PE
(Cinthia Sarinho)
Palestra, Cinema e Favela: Reflexões sobre a narrativa
de juventudes de território popular, no In-comunicações – Encontro de Comunicação da Universidade
Federal de Sergipe. Aracaju/SE (Tiago Gomes)
Palestra, Cinema e Favela: Reflexões sobre a narrativa
de juventudes de território popular, na USP – Universidade de São Paulo, dentro das Atividades Acadêmicas,
Científicas e Culturais. São Paulo/SP (Tiago Gomes)

NOVEMBRO

• Apresentação de trabalho no VII Encontro Brasileiro
•
•
•

de Educomunicação & V Global MIL Week. São Paulo/
SP (Ana Paula Brandão)
Palestra na Escola de Comunicação da UFMA. Evento
Maranhão na Tela. São Luís/MA (Débora Garcia)
Palestra Futura e estratégia de educação multiplataforma – Rio Webfest. Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)
V Congresso Pernambucano de Trabalho Seguro e II
Congresso Pernambucano de Combate ao Trabalho
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem – participação
em painel temático com a apresentação do Projeto
“Pedra, Papel e Tesoura - uma estratégia de fortalecimento das ações de prevenção e enfrentamento do
trabalho infantil”. Olinda/PE (Cinthia Sarinho)
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NATUREZA FOrtE
TEMAS
ECOLOGIA E
ECOSSISTEMAS;
IDENTIDADE
CULTURAL; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Histórias sobre a vida na Caatinga,
onde a natureza evoca os mais resistentes instintos. Castigados pelo baixo
regime de chuvas, sertanejos se reinventam e criam formas de garantir sua
permanência no semiárido.
Baixe aqui o guia
de uso pedagógico

Sinopses por episódio (13 x 13 min.):
CACHOEIRINHA – no ar em 28 de março
Em plena seca, a família venceu dificuldades e
mudou o destino de uma comunidade inteira!
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Assista no Futuraplay

MEU PÉ DE MANDACARU –
no ar em 4 de abril
Em meio à estiagem prolongada, o agricultor
Alcides encontrou nos espinhentos mandacarus a forma de resistir e triunfar no semiárido.

FUNDO DE PASTO – no ar em 11 de abril
Nazareth é professora e sua luta é também em
defesa da comunidade de fundo de pasto, área
coletiva centenária que está em risco.
SORRISOS E VERDES NO QUINTAL –
no ar em 18 de abril
O conforto que a agricultora Leonice tem hoje
em sua casa não a fez esquecer os anos nos
quais precisou carregar lata d’água na cabeça.
EDUCAR PARA FLORESCER –
no ar em 25 de abril
Na Escola Família Agrícola (EFA)
do município de Quixabeira/BA vamos conhecer os resultados do ensino contextualizado e
aplicado à realidade do semiárido.

FICHA TÉCNICA
Direção e Roteiro
GEISLA FERNANDES
E WLLYSSYS WOLFGANG

Direção de Fotografia
LUCAS VALENTIM
E ROBÉRIO BRASILEIRO

ARTISTAS DA CAATINGA –
no ar em 2 de maio
Na Malhada da Areia, comunidade
em Juazeiro/BA, um grupo vê no teatro a
melhor forma de resistência. Eles se unem
em prol do reconhecimento da arte local.
SUSTENTABILIDADE JOVEM –
no ar em 9 de maio
Tiago estuda na Escola Família Agrícola de
Quixabeira/BA e é um defensor da agropecuária sustentável. Ele mostra que é preciso
fortalecer a luta em defesa da terra.
RECAATINGAMENTO –
no ar em 16 de maio
O Bioma Caatinga está 40% degradado. Em
Pau Ferro/BA o projeto Recaatingamento
visa sua recuperação, e o agricultor Floriano
Varjão não medirá esforços para isso.
COOPERAR É VIVER –
no ar em 23 de maio
Um conceito trabalhado por ONGs, universidades, cooperativas e redes no Sertão do
São Francisco é a indissociabilidade entre
agroecologia e convivência com o Semiárido.

PESCADORAS – no ar em 30 de maio
As pescadoras de Remanso/BA organizaram-se com o objetivo de fortalecer a pesca
artesanal, tradicionalmente a maior fonte
de renda das famílias que moram no local.
UMBU É FESTA – no ar em 6 de junho
A ancestral prática da produção caseira do
doce de umbu nas cozinhas das mulheres
se firmou, dando origem à Coopercuc
(Cooperativa Agropecuária Familiar de
Canudos, Uauá e Curaçá).

Produção
KAREN LIMA, ZÉ REIS, ROSYALINE
BEZERRA E SOCORRO REIS

Produção de Entrevistas
GISELE RAMOS, ÉRICA DAIANE
COSTA E KARINE PEREIRA

Montagem
ROBÉRIO BRASILEIRO

Colorização
ALLAN ALMEIDA

Videografismo
LAURA RODRIGUES

Som Direto
LARISSA CALIXTO E JAN SOUZA

Trilha Sonora
WAGNER MIRANDA

DA CAATINGA – no ar em 13 de junho
No caminho das águas, nem tudo é
felicidade. A família de José Neto foi
atingida pela construção da Barragem de
Sobradinho. De ribeirinho, passou a ser um
notável pecuarista no semiárido.

Realização
WW FILMES

CANAL FUTURA

Coordenador de Projetos
MARCIO MOTOKANE

Coordenação de Produção
JOANA LEVY

Produtor de Conteúdo

FORÇA E CORAGEM –
no ar em 20 de junho
Nascida na comunidade de Caladinho, em
Uauá/BA, Denise é a primeira presidenta
da Coopercuc – Cooperativa Agropecuária
Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, que
emprega 400 famílias.

ANA CHAVES DE MELO

Coordenação de Programação
TULIO DRUMOND

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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NCI – FaLa POrtUgUÊS
TEMA
DIVERSIDADE CULTURAL

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2015

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O programa de atualidade e cultura
ibero-americana em português é uma
abertura para todas as manifestações
culturais da Ibero-América que contribuam ao fortalecimento da dimensão
ibero-americana, e por isso está
concebido como instrumento de visibilidade da diversidade cultural, assim como
uma ferramenta de expressão da criatividade da região. Tudo mediante a utilização da língua portuguesa. O programa

FICHA TÉCNICA
Secretário-geral
ALBERTO GARCÍA FERRER

Editor de Conteúdos
PEDRO SÁNCHEZ FELGUERA

Realização
JORGE MORALES ROJAS

Produção Rede NCI
STEPHANIE MORENO

Produção
ROGELIO CHACÓN
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Realização de Exteriores
GONZALO HERNÁNDEZ

é elaborado com matérias enviadas pela
Rede de televisões ibero-americanas
integrantes da Rede NCI junto com as
informações geradas desde a redação
em Madri, onde também é realizada a
edição final do programa para assegurar
a unidade e a coerência do produto final.
Em 2018, foram exibidos 39 episódios.
No ar: 4 de janeiro
DURAÇÃO: 26 minutos

CANAL FUTURA
NOELIA RAMOS

EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Gerente de Mobilização
e Produção

Redação

Coordenadora

ANA PAULA BRANDÃO

Grafismo

ANNABELLE ORDOQUI,
PEDRO SÁNCHEZ, LIANA
BRAVO, PRISCILA LINO,
FRANCISCA CÁRCELES,
VIRGÍNIA VILLAPLANA
E RITA SIRIAKA

Distribuição
ATEI

LUDMILA FIGUEIREDO

Gerente de Conteúdo

Produtora de Conteúdo

DÉBORA GARCIA

ADRIANA MANHÃES

Gerente de Distribuição

Estagiárias

JOSÉ BRITO CUNHA

CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES

Gerente-geral

Editor de Imagem

JOÃO ALEGRIA

SANDRO BARBEITA

NOSSo SAGRADO
TEMAS
ATUALIDADES;
DIVERSIDADE CULTURAL;
RELIGIÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
10 ANOS

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O documentário investiga a perseguição e o racismo religioso contra o
Candomblé e a Umbanda, que foram
criminalizadas na Primeira República
e na Era Vargas. Durante esse período
mais de 200 objetos foram apreendidos pela polícia. As peças sagradas
da Umbanda e Candomblé foram
expostas como “Coleção Magia Negra”
e ainda hoje encontram-se sob a

posse do Museu da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro. A partir da
fala de religiosos, pesquisadores e
militantes, buscamos entender a
importância do acervo sagrado afro-brasileiro, a luta pela sua libertação e
os efeitos do racismo religioso.
No ar em 21 de março
DURAÇÃO: 30 minutos

FICHA TÉCNICA
Edição, Montagem
e Finalização

Estagiárias

ANDRÉ PACHECO

Editor de Imagem

Pesquisa

Distribuição

SANDRO BARBEITA

MARIANA MEDEIROS E VIVIANE
TAVARES

FERNANDO SOUSA, GABRIEL
BARBOSA E JORGE SANTANA

QUIPROCÓ FILMES LTDA

Gerente de Mobilização e
Produção

Direção de Fotografia

Som Direto

Direção, Argumento e Roteiro

Câmeras Adicionais

JORGE SANTANA, GABRIEL
BARBOSA E FERNANDO SOUSA

LARISSA CARGNIN, MARIANA
MEDEIROS E ROGER CIPÓ

Assistente de Direção

LUIS FELIPE MARQUES FERREIRA

VILSON ALMEIDA

Câmeras

Produção

BARUC CARVALHO, GABRIEL
BARBOSA, IAN CHEIBUB E LUIS
FELIPE MARQUES FERREIRA

CANAL FUTURA
EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

MARIANA MEDEIROS
E VIVIANE TAVARES

Coordenadora

Arte Gráfica

Produtora de Conteúdo

FLAVIA MATTOS

ADRIANA MANHÃES

LUDMILA FIGUEIREDO

CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES

ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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NUNCA ME SONhARAM
TEMAS
GESTÃO ESCOLAR;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
10 ANOS

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PRÊMIO
LABRFF – MELHOR
DOCUMENTÁRIO

Os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos
de quem vive a realidade do Ensino Médio nas escolas públicas do
Brasil. Na voz de estudantes, gestores, professores e especialistas,
Nunca Me Sonharam reflete sobre o valor da educação.
No ar em 17 de dezembro
DURAÇÃO: 84 minutos

FICHA TÉCNICA
Produtora
MARIA FARINHA FILMES

Direção
CACAU RHODEN

Produção

JANICE D’AVILA E
CARLOS FIRMINO

Montagem
ANDRÉ FINOTTI

Assistente de Direção

Estagiárias

CAMILA GENTILE

CLARA WARDI E
JULIA RODRIGUES

Estratégia de Distribuição
LUANA LOBO E MARCOS NISTI

Editor de Imagem

Distribuição

SANDRO BARBEITA

MARIA FARINHA FILMES E
VIDEOCAMP

MARCOS NISTI, ESTELA RENNER
E LUANA LOBO

Música

Produção Executiva

Desenho de Som

JULIANA BORGES

CANAL FUTURA

BETO FERRAZ

Roteiro

Coordenação de
Pós-produção

EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

TETÊ CARTAXO, ANDRÉ FINOTTI
E CACAU RHODEN
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Diretores de Fotografia

Argumento
TIAGO BORBA, RICARDO
HENRIQUES E CACAU RHODEN

CONRADO GOYS

GEISA FRANÇA

Produtor
RENATA ROMEU

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

OlHAR INDIScrEtO
TEMAS
ARTE E ESTÉTICA;
FOTOGRAFIA;
PERSONALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2016

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Desvendar as possibilidades da fotografia: o Olhar Indiscreto apresenta
outras perspectivas desta arte, que cada
vez mais dialoga com diferentes
cenários, conquistando novos adeptos.
Reportagens, curiosidades e entrevistas
sobre o universo das imagens permeiam
todo o programa. Além disso, fotógrafos
amadores, ou o próprio telespectador,
podem participar das edições enviando
fotos para o quadro “Meu Olhar”.
Sinopses por episódio (20 x 13 min.):
DANIEL PINHO – no ar em 15 de março
Apresenta o trabalho do fotógrafo Daniel
Pinho, amante das artes visuais e dos
retratos do cotidiano. Na reportagem,
conheça os desafios e glórias da fotografia
esportiva. Profissionais comentam os melhores registros, além das técnicas envolvidas
em todo o processo. No quadro “Foto

Marcada”, Vitor Macedo revela a fotografia de
Cartier-Bresson que mais aprecia, e, no “Meu
Olhar”, confira as fotos de Lucas Siqueira.
GUSTAVO ANDRADE – no ar em 22 de março
O fotógrafo Gustavo Andrade aborda as
diferenças entre o fotojornalismo e a fotografia
editorial, além de comentar o mercado freelancer, seus desafios e perspectivas. A matéria
deste Olhar Indiscreto traz um pouco do
universo da fotografia siderúrgica. Veja também
o registro que marcou Priscila Musa, e, no “Meu
Olhar”, Janaína Renata apresenta suas fotos.
ELZA LIMA – no ar em 29 de março
A fotógrafa Elza Lima, natural de Belém, no Pará,
participou da sétima edição do Festival Foto em
Pauta na cidade mineira de Tiradentes, um dos
maiores eventos ligados ao universo da fotografia
no Brasil. Além da entrevista especial com Elza,
este Olhar Indiscreto traz uma reportagem sobre
o festival, além dos quadros “Foto Marcada” e
“Meu Olhar”, também direto de Tiradentes.
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CAROL REIS – no ar em 5 de abril
A conversa desta edição com a fotógrafa Carol Reis
apresenta a versatilidade de seus projetos ao longo da
trajetória profissional. Atualmente o destaque são os
trabalhos ligados aos intercambistas ao redor do mundo.
Na reportagem, veja como a arte do grafitti pode ser
eternizada a partir dos registros fotográficos, e, nos
quadros “Foto Marcada” e “Meu Olhar”, a participação da
fotógrafa Pâmela Facco e de Áurea Araújo.
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MAURO RESTIFFE – no ar em 12 de abril
Neste Olhar Indiscreto, Mauro Restiffe nos conta sobre sua
carreira como fotógrafo e a paixão pelas fotos analógicas.
A matéria desta edição traz a fotografia feita nas alturas:
atletas e fotógrafos do parkour contam a sensação de
estar no topo de prédios e a importância de registrar essas
aventuras. No quadro “Foto Marcada”, Gustavo Andrade
revela histórias de dois registros feitos em sequência que

foram importantes na sua carreira, e, no “Meu Olhar”, veja
as fotos de Alexa Simon.
MAURÍCIO NAHAS – no ar em 19 de abril
Nesta edição do Olhar Indiscreto, o fotógrafo Mauricio Nahas
revela as características da fotografia que faz e destaca
grandes eventos da história que cobriu. Na reportagem,
conheça um pouco do trabalho do Arquivo Público Mineiro, a
mais antiga instituição cultural do estado, responsável por
planejar e coordenar a gestão de documentos, inclusive
fotos, provenientes do Poder Executivo de Minas Gerais e
também de arquivos privados de interesse público e social. O
quadro “Foto Marcada” traz o registro de Daniel Pinho, e o
“Meu Olhar” é com as fotos de Ana Claudia Souza.
MARCOS ALVES – no ar em 26 de abril
O fotógrafo Marco Alves, neste Olhar Indiscreto, aborda o
trabalho que desenvolveu na Serra da Canastra, em Minas

Gerais, além de relembrar como começou seu interesse pela
fotografia. Na reportagem você confere a exposição de
fotos feitas por Cecília Schimer com jovens com Síndrome
de Down no mercado de trabalho e um tutorial de selfie
com Bruna Vilarinhos. O quadro “Foto Marcada” é com
Alexandra Simões, e o “Meu Olhar” com Luiza Diniz.
MAURÍCIO VALADARES – no ar em 3 de maio
O fotógrafo, radialista e DJ Maurício Valladares é o personagem da entrevista especial desta edição do Olhar Indiscreto.
Ele conta sua relação com a música, como consegue transmitir sons e sentimentos através da fotografia, e a história de
fotos como a que marcou a capa de um dos discos da banda
Legião Urbana. A fotografia analógica, os desafios do conserto
e da manutenção de câmeras que utilizam filmes para
registrar fotos estão na reportagem do programa. No quadro
“Meu Olhar”, veja as fotos de Alice Marques.
NAIR BENEDICTO – no ar em 10 de maio
A entrevista principal deste Olhar Indiscreto é com a
fotógrafa Nair Benedicto, muito aclamada no meio fotográfico por seus trabalhos de cunho e reflexão social. Esta
edição também apresenta quatro jovens fotógrafos, que
contam sobre os prós e contras do mercado para quem
está começando. O quadro “Foto Marcada” é com a
pequena Júlia Matos, e o “Meu Olhar”, com Rafael Brasileiro.
ROGÉRIO ASSIS – no ar em 17 de maio
Este Olhar Indiscreto traz uma entrevista com o fotógrafo
paraense Rogério Assis. Ele nos conta sobre os quase trinta
anos de carreira, além de destacar os trabalhos relacionados aos indígenas e às populações ribeirinhas. Apresentamos na matéria a técnica do lightpainting e quais os
principais desafios de realizá-la. O quadro “Foto Marcada” é
com Miguel Aun, e o “Meu Olhar” com Frederick Lomônaco.
MIGUEL AUN – no ar em 24 de maio
Nesta edição do Olhar Indiscreto conversamos com o
fotógrafo Miguel Aun sobre sua carreira e os principais
projetos. Na reportagem, mostramos que mesmo em
tempos de fotografia digital ainda tem muita gente que
opta por revelar fotos e montar álbuns. No quadro “Foto
Marcada”, Thierry Carré nos conta a fotografia que mais
aprecia, e o “Meu Olhar” traz os registros de Dácio Coelho.
GUILHERME CUNHA – no ar em 31 de maio
Guilherme Cunha é o entrevistado deste Olhar Indiscreto,
que destaca o processo de criação e desenvolvimento do seu
livro Memórias da Vila. O tema da reportagem é a exposição
“O céu como patrimônio”, que traz fotografias feitas
em 360 graus de paisagens brasileiras em que o céu é o
personagem principal. O quadro “Foto Marcada” traz o

registro predileto de André Penteado, e o “Meu Olhar”
apresenta as fotos de Gabrielly Coelho.
PAULA HUVEN – no ar em 7 de junho
A fotógrafa Paula Huven é a entrevistada especial desta
edição do Olhar Indiscreto. Ela nos conta sobre o começo
da carreira como fotojornalista e a respeito dos seus
principais trabalhos, como a observação e o registro de
imagens de mães e filhas. Na reportagem, confira a
exposição “Fotografando: Vi na Feira”, que destaca registros
de um dos maiores pontos turísticos de Belo Horizonte: a
Feira Hippie. No quadro “Foto Marcada”, o fotógrafo Guto
Muniz revela um dos trabalhos que o inspira, e no “Meu
Olhar” veja os cliques de Felipe Muniz.
ANDRÉ PENTEADO – no ar em 14 de junho
Nesta edição do Olhar Indiscreto, o fotógrafo André Penteado aborda seu trabalho registrando a história do Brasil. Na
reportagem, as técnicas, os desafios, além de toda a beleza
e o encantamento da fotografia de dança, estão em pauta.
O quadro “Foto Marcada” é com Felipe Muniz, e o “Meu
Olhar” com Ana Paola Mattoso.
MARCELO SANTOS – no ar em 21 de junho
Nesta edição do Olhar Indiscreto, Marcelo Santos fala sobre
sua trajetória profissional como fotógrafo e aborda a fotografia de rua, sua grande paixão. Na reportagem, fotógrafos
mirins mostram como aprender a fotografar desde cedo pode
contribuir para o desenvolvimento das crianças. Guilherme
Cunha comenta a foto que o marcou no “Foto Marcada”, e no
“Meu Olhar” apresentamos as fotos de Thais Dutra.
LUIZA THEREZO – no ar em 28 de junho
Este Olhar Indiscreto apresenta o trabalho da fotógrafa
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FICHA TÉCNICA
Produtora
MARIA FARINHA FILMES

Direção
CACAU RHODEN

Produção
MARCOS NISTI,
ESTELA RENNER
E LUANA LOBO

Produção Executiva
JULIANA BORGES

Roteiro
TETÊ CARTAXO,
ANDRÉ FINOTTI
E CACAU RHODEN

Argumento
TIAGO BORBA,
RICARDO HENRIQUES
E CACAU RHODEN

Diretores de Fotografia
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Luiza Therezo, que aplica o crochê nas
fotografias. Na reportagem, confira o
trabalho de jovens fotógrafos que transformaram hobby em profissão. No quadro
“Foto Marcada” conheça o registro que
marcou a trajetória profissional de Gabi Di
Bella, e no “Meu Olhar” as fotografias são
de Matheus Zanandrez.
THIERRY CARRÉ – no ar em 5 de julho
Nesta edição do Olhar Indiscreto, o fotógrafo
e artista plástico francês Thierry Carré é o
nosso entrevistado. Ele aborda vários de
seus projetos, em especial o que fotografou
janelas destacando a linha de raciocínio para
a construção dessa arte. O tema da reportagem é a exposição “Quem sabe isso quer
dizer amor?”, que retrata casais em que um
dos dois enfrenta o câncer. O quadro “Foto
Marcada” é com Adolfo Cifuentes, e o “Meu
Olhar”, com Ana Márcia Monteiro.
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WEBER PÁDUA – no ar em 12 de julho
Nesta edição do Olhar Indiscreto, a entrevista
principal é com o fotógrafo paulista Weber
Pádua, que nos conta um pouco sobre o
trabalho na fotografia autoral, publicitária e
de moda. Na reportagem, você confere a
cobertura da exposição “Let’s Go Photo”, com
os registros produzidos em uma maratona

fotográfica realizada anualmente em Belo
Horizonte. No “Foto Marcada” voltamos no
tempo com Maurício Nahas, e no quadro
“Meu Olhar” veja as melhores fotos do
fotógrafo amador Alexandre Oliveira.
PEDRO DAVID – no ar em 19 de julho
Nesta edição do Olhar Indiscreto, conhecemos o fotógrafo Pedro David, que destaca
suas principais exposições: “Rota Raiz”,
“Terra Vermelha” e “Paisagem Submersa”.
Na matéria especial, você confere o projeto
“Chão que Eu Piso”, da jornalista Paola
Carvalho e da designer Raíssa Pena, que
recebem fotografias de pisos interessantes ao
redor do mundo e publicam em sua página
nas redes sociais. O “Foto Marcada” é com a
fotógrafa Carla Ferreira, e o “Meu Olhar” traz
os registros do estudante Jean D’Oliveira.
BOB WOLFENSON – no ar em 26 de julho
Esta edição do Olhar Indiscreto entrevista o
renomado fotógrafo Bob Wolfenson. A
exposição “Expedição Antártica” é o tema
da nossa reportagem. Embarcamos nos
registros de uma aventura “gelada” que
proporciona aos visitantes experiências
visuais e sensoriais interessantes. O quadro
“Foto Marcada” é com Marcelo Santos, e o
“Meu Olhar” com Deborah Almeida.
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O Que Tem Lá? nos leva em uma viagem animada pelo mundo. Cada episódio
apresenta fatos curiosos e às vezes engraçados sobre um dos 12 países: Grã-Bretanha, Nova Zelândia, México, Cazaquistão, Grécia, Turquia, Emirados Árabes,
Noruega, Senegal, Indonésia, Ucrânia e Suíça.
A série de animação é composta por histórias fascinantes através das quais os
espectadores descobrirão: qual cidade é chamada de “portal do Ártico”; a história
de amor de cujos rei e rainha é semelhante ao conto de fadas “Cinderela”; onde há
um lago meio salgado, meio fresco; em que país até sorvete pode ser com
pimenta; que cidade tem um tapete que pesa 47 toneladas? O Que Tem Lá?
conta ao público essas e muitas outras histórias incríveis sobre 12 países: onde
está, quem mora lá e o que os torna interessantes.
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CAZAQUISTÃO –
no ar em 11 de outubro

INDONÉSIA –
no ar em 1º de novembro
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no ar em 16 de outubro
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no ar em 6 de novembro
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Agathe Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe e James, o boneco de teste,
nos convidam para integrar o grupo de
cobaias. Dentro do laboratório ou ao ar
livre essa turma muito bem-humorada
busca explicações para questões como:
os piolhos são invencíveis? Podemos
caminhar sobre as águas? Para onde vão
os balões? É possível ficar invisível? As
plantas crescem mais rápido quando
falamos com elas? Entre outras questões.
Junte-se a nós nessa experiência incrível!
Sinopses por episódio (40 x 13 min.):
MISSÃO: ANDAR COM PERNAS DE PAU
GIGANTES – no ar em 12 de março
Nossos Cobaias estão ganhando peso... com
pernas de pau gigantes. Para se prevenir de
quedas, nossos incansáveis testadores vão
aprender tudo sobre equilíbrio, mas eles
serão capazes de andar em cima desses
enormes objetos desafiadores?

PULAR NUMA CAÇAMBA DE LIXO COMO
NOS FILMES! – no ar em 13 de março
Nesse episódio, Vincent recebe o desafio
de pular de um telhado a oito metros do
chão. Para que ele esteja preparado, nossos
Cobaias vão estudar a melhor forma de pular
e pousar para absorver um impacto desse
nível. Será que nosso Cobaia mais corajoso
será capaz de realizar um salto incrível como
vemos nos filmes?
MÁGICO OU CIENTÍFICO: É POSSÍVEL
DESAFIAR A GRAVIDADE? –
no ar em 14 de março
David, o mágico, está de volta para novos
experimentos. Dessa vez, nossos Cobaias
vão tentar desafiar as leis da gravidade.
Será que Agathe e Elise serão capazes de
resolver os mistérios apresentados pelo
nosso cientista maluco?
MISSÃO: SE DESVIRAR COMO UMA
TARTARUGA – no ar em 15 de março
Nesse desafio inspirado por tartarugas,
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nossos Cobaias vão se colocar na pele, ou melhor,
no casco invertido de um desses répteis para tentar
ficar em pé novamente. Será que nossos Cobaias
serão capazes de encontrar uma forma de sair dessa
posição tão complicada?
DESAFIO: ANDAR DE BICICLETA TÃO RÁPIDO QUANTO
UM CARRO! – no ar em 16 de março
Nesse episódio, veremos se nosso Cobaia mais corajoso
será capaz de ser mais rápido que um carro usando uma
bicicleta. Para isso, ele vai treinar com um campeão
francês da modalidade, enquanto David e Agathe
estudam aerodinâmica e resistência do ar. Por fim, eles
vão até Gironde para encarar o desafio final em uma
bicicleta muito especial.
É POSSÍVEL LEVANTAR UM CARRO USANDO
VENTOSAS? – no ar em 19 de março
Depois de realizar diversos testes de força com outros
objetos, nossos Cobaias decidem colocar suas fichas na
capacidade das ventosas! Agathe vai testar a resistência
desses objetos e tentar descobrir por que eles parecem ser
capazes de colar em superfícies. Ela decide enviar Vincent
para uma fábrica especializada a fim de escolher ventosas
capazes de concluir o desafio de levantar um carro.
MISSÃO: MUDAR DE COR EM UM SEGUNDO! –
no ar em 20 de março
Nesse episódio, David e Elise vão encarar um desafio
muito colorido! Enquanto David faz sua pesquisa na
cozinha utilizando química, Elise vai explorar as incríveis
imagens lenticulares. Será que nossos Cobaias serão
capazes de enganar a líder do grupo?
DESAFIO: ANDAR SOBRE UMA RODA! –
no ar em 21 de março
Nessa semana, nossos Cobaias vão colocar
suas rodas para girar! Nossas experiências se resumem
basicamente a tentar dirigir sobre uma só roda. E se
equilibrar para seguir! Vamos esperar que corra tudo bem
para o integrante mais audacioso do grupo!

146

UMA GOTA D’ÁGUA FAZ O COPO TRANSBORDAR? –
no ar em 22 de março
Nossos cientistas malucos puseram a famosa expressão
francesa à prova: mas será que uma só gota realmente
fará o copo transbordar? Para descobrir, Os Cobaias vão
olhar de perto para a superfície da água e fazer uma
competição com conta-gotas na qual engenhosidade
e paciência são cruciais!

MISSÃO: SUBIR UMA ESCADA DE PAPEL –
no ar em 23 de março
Nossos Cobaias realizarão um feito arquitetônico! Para
fazê-lo, eles construirão uma estrutura típica e descobrirão que formato eles devem usar para ter certeza de
que a escadaria é forte o suficiente. Será que nossos
Cobaias chegarão ao topo sem quebrar seus pescoços?
DESAFIO: VENCER UM CAMPEÃO DE ZARABATANA –
no ar em 26 de março
Esse será um desafio de tirar o fôlego para Os Cobaias!
Sua missão: atingir um alvo de 20 metros usando uma
zarabatana! No armazém, David, Elise e Agathe estarão
treinando para cuspir o mais longe possível. Usando a
física, Elisa fará sua própria zarabatana ao estilo Cobaia.
Mas será que será o suficiente para derrotar o campeão
mundial de tiro ao alvo com zarabatana?
ILUSÃO DE ÓTICA: A CÂMARA DE AMES –
no ar em 27 de março
Elise tem o dobro da altura de Agathe? A palavra “impossível” não existe no vocabulário dos nossos Cobaias!
Nossos cientistas mergulham na tarefa de desvendar essa
ilusão multifacetada. David vai atrás de respostas no
Château de Chantilly, enquanto Agathe e Vincent revelam
os segredos da perspectiva. Mantenha o seu olhar muito
focado porque você pode ser facilmente enganado!
SALTAR COM UM CARRO COMO NOS FILMES –
no ar em 28 de março
Nessa semana, nossos Cobaias realizarão um enorme
salto.... de carro! Guiado por um dublê, Vincent recriará
uma cena de ação muito convincente. Enquanto Vincent
faz sua aula de manobras de condução, David estará
calculando qual é o melhor ângulo para posicionar o

trampolim e qual é a velocidade ideal do carro para que
nosso audacioso amigo consiga voar pelos ares em
completa segurança. Motores ligados e ação!
MISSÃO: DAR UMA ENTERRADA – no ar em 29 de março
Nessa semana, nossos Cobaias estarão tentando
dominar uma jogada clássica do basquete: a enterrada!
Mas, para conseguir realizar essa manobra espetacular a
três metros de altura, nossos Cobaias terão que enfrentar
uma pequena questão de estatura! Eles terão que
descobrir qual é a melhor maneira de pular usando a
maior quantidade de energia e poder possíveis. Será que
nosso Cobaia mais esportivo conseguirá fazer uma
enterrada como um profissional?
CRENÇAS POPULARES: REFRIGERANTE DE COLA –
no ar em 30 de março
O líder dos nossos Cobaias pediu para a turma investigar
o famoso refrigerante, Coca-Cola! Usando todos os tipos
de testes.... será que nossos cientistas malucos conseguirão revelar os mistérios por trás do refrigerante mais
popular do mundo?
DESAFIO: RODAR UM PIÃO GIGANTE! – no ar em 2 de abril
Nossos Cobaias vão tentar enfrentar um desafio
incomum: girar um pião. Um pião gigante, é claro! Para
encontrar o melhor pião, eles conversarão com especialistas e tentarão desafiar as leis da gravidade, como
sempre. Será que os nossos Cobaias vão conseguir colocar
esse pião gigante para girar sem ficarem tontos?
MISSÃO: ANDAR DE BOBSLEIGH A MAIS DE 100KM/H –
no ar em 3 de abril
Vincent viaja até a região de Savoie onde irá experienciar
sensações emocionantes! Na pista olímpica em La
Plagne, ele vai ver se consegue se sincronizar para
acompanhar os movimentos do time. De volta ao
armazém, Agathe estará fazendo testes com peso e
fricção para atingir a velocidade ideal. Enquanto isso,
David estará em busca dos melhores ângulos na
condução do seu trenó. Essa experiência com certeza
vai deixar os nossos Cobaias cheios de adrenalina!
MÁGICO... OU CIENTÍFICO? – no ar em 4 de abril
O mágico David está de volta com alguns truques novos!
Será que o nosso cientista residente será capaz de
equilibrar três moedas juntas? Agathe e Elise vão investigar e fazer experiências com o poder dos ímãs. Será que
o magnetismo vai ajudá-los a decifrar se esse truque é
mágica ou ciência?

DESAFIO: ATIRAR COM UM ARCO VÁRIAS FLECHAS AO
MESMO TEMPO – no ar em 5 de abril
É possível atirar várias flechas de uma só vez? David
desenhou diferentes modelos de arco bastante originais,
mas Agathe e Elisa perceberam que eles ficaram devendo
em termos de precisão. Por isso, o nosso cientista irá
estudar mais de perto o formato das flechas... Vincent vai
partir para encontrar um artesão de arcos que pode ser
capaz de transformar o nosso Cobaia em Robin Hood!
MISSÃO: ANDAR DE CAIAQUE NA NEVE –
no ar em 6 de abril
Depois de fazer algumas aulas radicais de caiaque,
Vincent vai tentar pôr seu treinamento em prática na
neve! No armazém, David vai tentar descobrir porque a
sensação de velocidade aumenta mais de dez vezes
quando estamos no nível do piso. Agathe procura a
melhor forma de controlar a trajetória de um caiaque
descendo um rio com correnteza enquanto Vincent abre
caminho pela neve com um remo em mãos...
SERÁ QUE A AGATHE PODE GANHAR DO VINCENT NA
QUEDA DE BRAÇO? – no ar em 9 de abril
Agathe enfrenta um desafio bem difícil: derrotar Vincent
em uma quebra de braço! A líder da gangue faz de tudo
para abrir uma vantagem competitiva pegando dicas de
um profissional! Enquanto isso, David estará estudando a
ciência por trás da queda de braço para determinar
quanta força a Agathe precisa usar e como potencializá-la. O time de mecânica também virá para estender aos
nossos Cobaias uma mão amiga.
DESAFIO: REPRODUZIR UM ECLIPSE SOLAR –
no ar em 10 de abril
David e Vincent vão para o observatório de Meudon para
entender o que acontece no cosmos durante um eclipse
solar. A dança entre a Lua, o Sol e a Terra já não
esconderá mais nenhum segredo dos nossos cientistas
malucos. Com a ajuda de um astrônomo, os Cobaias irão
recriar um eclipse solar dentro do armazém.
DESAFIO: FAZER UMA BOLA COM UM LITRO DE ÁGUA –
no ar em 11 de abril
Nunca falta inspiração para a líder da gangue quando o
assunto é encontrar novos e loucos desafios! Como fazer
uma bolha a partir de um litro de água sem um contêiner?
Vincent vai investigar o lado químico enquanto David
estuda o efeito de temperaturas elevadas na água.
Finalmente, nosso cientista vai viajar para Brême, onde ele
aceitará um desafio que envolve brincar com a gravidade.
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QUANTOS GRÃOS TEM UM QUILO DE ARROZ? –
no ar em 12 de abril
Esse será um desafio meticuloso para os nossos Cobaias!
Vincent acredita que ele encontrou uma solução matemática, mas, quando ele percebe que o desafio exige muito,
acaba pedindo ajuda para alguns fãs dos Cobaias. David
desenvolve uma máquina capaz de contar automaticamente usando um laser. Qual Cobaia chegará mais perto
de estimar o número correto?
MISSÃO: GANHAR UMA CORRIDA DE HOVERCRAFT! –
no ar em 13 de abril
Já tendo conduzido quase todos os tipos de máquinas,
nossos Cobaias agora estão interessados em aerodeslizadores. Enquanto Vincent faz algumas aulas em um parque
de diversões para aprender a dirigir esse veículo, David e
Agathe constroem um protótipo no armazém para
estudar a estrutura e entender como funciona. Será que o
membro mais audacioso do grupo será capaz de vencer
uma corrida contra um profissional?
MISSÃO: CONGELAR UMA BOLHA DE SABÃO –
no ar em 16 de abril
A atmosfera no armazém está gelada. O novo objetivo
dos Cobaias é congelar uma bolha! David pega alguns
conselhos com um pesquisador que estuda geleiras
enquanto Vincent analisa a química das bolhas. O
membro mais audacioso da equipe vai se esforçar para
tentar congelar uma bolha de sabão em -110°C dentro de
uma sala de crioterapia.
É POSSÍVEL CORTAR UMA FRUTA COM UMA CARTA
DE BARALHO? – no ar em 17 de abril
Um novo desafio de cortar a garganta para o nosso time de
cientistas malucos! Um mágico estará ensinando a Agathe
e o David como jogar cartas com a força e a trajetória
certas. Vincent irá investigar com ajuda de um físico. Para
encarar esse teste nossos Cobaias convidaram Yörg Sprave,
o inventor de uma balestra superpoderosa que atira cartas.
DESAFIO: VENCER UMA CAMPEÃ DE SKI CROSS –
no ar em 18 de abril
Ophelie David, a campeã de ski cross, convidou nossos
Cobaias para competir contra ela em uma corrida! Vincent
irá para as pistas em Alpe d’Huez para aprender as técnicas
básicas dessa modalidade. David e Agathe estarão
testando os seus esquis em um túnel de vento para tentar
encontrar a posição mais aerodinâmica! Será que os nossos
Cobaias conseguirão cruzar a linha de chegada?
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O PARAQUEDAS DE LEONARDO DA VINCI –
no ar em 19 de abril
Será que o paraquedas projetado por Leonardo da Vinci
realmente funciona? Nossos Cobaias terão que responder
a essa pergunta antes de dar o grande salto!
O HOMEM VITRUVIANO – no ar em 20 de abril
Será que algum dos nossos Cobaias tem as proporções
geométricas perfeitas do Homem Vitruviano que
Leonardo da Vinci estudou tão intensamente?
A PONTE DE LEONARDO DA VINCI – no ar em 23 de abril
A última obra-prima que os nossos Cobaias estarão
testando (em escala humana, claro) é a ponte autossustentável de Da Vinci. Feita sem pregos, cordas ou cola, essa
construção é uma façanha da engenharia. Será que o nosso
Cobaia mais audacioso conseguirá ficar em pé sobre ela?
DESAFIO: LEVANTAR 500KG COM UMA MÃO SÓ! –
no ar em 24 de abril
Agathe terá que ser muito engenhosa para conseguir
levantar 500 quilogramas só usando as mãos! Ela
encontrará um campeão de levantamento de peso para
aprender um pouco mais sobre o esporte. Porém, mesmo
com conselhos profissionais, Agathe rapidamente
percebe os limites da sua força. Para encarar esse desafio
de peso, nossos Cobaias precisarão de uma ajuda da
ciência. Será que a líder da gangue conseguirá se transformar em Mulher-Maravilha?
CRENÇAS POPULARES: O TELEFONE CELULAR –
no ar em 25 de abril
David e Vincent irão investigar alguns dos “mitos
urbanos de Agathe” sobre telefones celulares. Será que
um celular é capaz de cozinhar comida, ou até explodir
um posto de gasolina? Nossos Cobaias farão experimentos com um físico para descobrir se são verdade ou
apenas mitos urbanos.
MISSÃO: CONCLUIR UMA CORRIDA DE PATINS NO GELO
– no ar em 26 de abril
Nossos Cobaias colocarão os seus patins mais elegantes
para essa próxima missão. Enquanto o membro mais
audacioso da equipe encontra o time francês para uma
sessão de treinamento intenso, de volta ao armazém,
David e Agathe estarão investigando as melhores formas
de ganhar velocidade e entendendo como fazer curvas
sobre o gelo. Fiquem atentos, porque haverá muitos
escorregões e tombos!

DESAFIO: DAR UMA EMPINADA COM UM CAMINHÃO –
no ar em 27 de abril
No volante de um caminhão, Vincent aprende o básico
sobre o transporte de cargas pesadas. David e Agathe
tentam descobrir como usar a ciência para levantar um
caminhão que pesa várias toneladas! Como poderão
controlar essa máquina? Nossos Cobaias conseguirão
algumas respostas com um dublê e pesquisador de
mecânica. Liguem os motores e ação!
PÊNDULO HIPNÓTICO, MÁGICO... OU CIENTÍFICO? –
no ar em 30 de abril
David vai usar a sua fantasia de mágico mais uma vez
para executar dois truques que envolvem a ciência por
trás dos pêndulos. O ritmo da energia cinética e potencial
nos pêndulos é um mistério que Vincent e Agathe
tentarão desvendar usando matemática! Eles vão ver se
conseguem enganar o David desenvolvendo um pêndulo
que é praticamente hipnótico.
É POSSÍVEL TER OLHOS NAS COSTAS? –
no ar em 1º de maio
Agathe, David e Vincent irão competir em uma corrida
andando para trás! Cada um terá que encontrar a sua
própria técnica para conseguir ter uma visão de 360
graus. Enquanto David encontra inspiração nos animais,
Vincent aposta na tecnologia digital. Já Agathe coloca
as suas fichas em um espelho retrovisor feito à medida.
Qual dos nossos Cobaias cruzará a linha de chegada
apesar dos tombos pelo caminho?
DESAFIO: RASGAR UMA LISTA TELEFÔNICA COM
AS MÃOS! – no ar em 2 de maio
Nossos Cobaias estarão lidando com listas telefônicas
novamente, mas com uma nova missão: rasgar uma
usando apenas as mãos. Essa é uma tarefa bastante
difícil se considerarmos a grossura do catálogo. Enquanto
David tenta encontrar formas de amolecê-lo, Vincent

FICHA TÉCNICA

CANAL FUTURA

Direção

EQUIPE AQUISIÇÕES
E LICENCIAMENTO

ALEX BADIN,
PIERRE-LOUIS LACOMBE,
PATRICK LUZEUX,
PASCAL RICHTER,
VINCENT LEFEBVRE
E ARTHUR LERE

Produção

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
EDUARDA VIEIRA

Estagiárias

2P2L

MARIA HELENA E CLARA WARDI

Distribuição

Editor de Imagem

ONLY DISTRIBUITION

SANDRO BARBEITA

treina com um especialista na área. Vamos ver se eles
conseguem rasgar o catálogo durante o experimento...
É POSSIVEL ATIRAR DESLIZANDO COMO NOS FILMES?
– no ar em 3 de maio
Vincent vai passar por uma sessão de treinamento dupla:
ele vai aprender a mergulhar atrás da bola como um
goleiro e a atirar com a precisão de um jogador de
paintball. Enquanto isso, David vai testar o potencial de
deslizamento de diferentes materiais e superfícies com a
ajuda de um especialista em fricção. Nossos Cobaias
farão de tudo para garantir que o filme que eles estão
tentando gravar seja um sucesso!
MISSÃO: ESCREVER NO CÉU! – no ar em 4 de maio
Nada é bom demais para a líder da nossa gangue.
Querendo agradá-la, Vicent e David aceitam o desafio de
tentar escrever um bilhete de amor no céu. Enquanto o
mais ousado da equipe investiga o uso de lasers, David
avalia usar as trilhas de vapor deixadas por aviões. Depois
de estudar as qualidades do vapor, ele irá protagonizar
uma cena realmente poética no céu, acompanhado por um
piloto. Nossos Cobaias estão com as cabeças nas nuvens!

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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A CARAGRANDE.DOC
PENSE
DO FuturO
TEMAS
EMPREENDEDORISMO;
TECNOLOGIA
E
INOVAÇÃO; VÍDEOS
JUVENTUDE;
VÍDEOSE E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017
2016

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
LIBERADO

PARCEIRO
FUNDAÇÃO
TELEFÔNICA VIVO

A atriz e cantora Lellezinha apresenta
histórias de jovens empreendedores.
A realização de cada episódio é feita
por jovens selecionados dos projetos
Geração Futura Universidades Parceiras.
Sinopses por episódio (26 x 13 min.):
BARKUS – no ar em 27 de setembro
Três jovens empreendedores sociais que
através de educação financeira, presencial e a
distância ajudam pessoas a atingir objetivos.
Direção: Rayan Chinelatto e Eduardo Bitencourt Schemes
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BELLATUCCI CAFÉ – no ar em 4 de outubro
Jéssica é a primeira empreendedora com
Síndrome de Down a se formalizar no Brasil.
Sócia do cunhado no Bellatucci Café, ela
literalmente põe a mão na massa para
preparar quitutes e cafés especiais.
Direção: Caroline Monteiro, Guilherme
Beltrami e Thais Gaal

CAJUERA – no ar em 11 de outubro
Como reduzir impactos ambientais através
da moda? Foi pensando nessa questão que
surgiu a Cajuera, marca capixaba de roupas
que, da etiqueta ao tecido, utiliza materiais
biogradáveis em suas produções.
Direção: Amanda Louzada
OPEN TASTE – no ar em 18 de outubro
Joanna Ibrhaim, refugiada síria, deu sopa a
um projeto gastronômico que une cultura,
comida e renda. Toda sexta-feira, em
Pinheiros, São Paulo, um novo refugiado
conta sua história em forma de comida.
Direção: Isabella Rabello
AQUALUZ – no ar em 25 de outubro
Anna criou o Aqualuz para facilitar o acesso
à água potável e deu início à SDW, uma
startup de impacto socioambiental capaz
de transformar a vida de milhares de pessoas
em todo o mundo.
Direção: Yuri Cruvinel Ribeiro

DAMATA MAKEUP – no ar em 1º de novembro
A maquiadora e empresária Daniele da Mata fez sua
oportunidade de negócio em São Paulo. Com sua experiência e parcerias, ensina mulheres negras de todo o País
e assina beleza de artistas famosos.
Direção: Matheus Estevão e Dessana Andrade
ART ATO – no ar em 8 de novembro
Heitor Sebastian é um homem transparaense que criou
seu próprio espaço no mercado de trabalho. Um lugar que
oferece vários produtos feitos pelas mãos de pessoas
rejeitadas em outros ambientes profissionais.
Direção: Madylene Barata
PROJETO DE BIOGÁS – no ar em 15 de novembro
Inconformado com o preço do gás de cozinha, Rafael
Gonçalves, 18 anos, morador de Santa Inês/BA, está
buscando alternativas, junto ao Instituto onde estuda,
para a construção de uma fábrica de biogás.
Direção: Nínive Leão
PLT4WAY – no ar em 22 de novembro
Em uma escola de inglês onde a cada três alunos
pagantes, uma vaga é gratuita. O projeto busca
promover o empreendedorismo social, ajudando jovens
a realizar seus objetivos.
Direção: Christina Volpe e Nicholas Andrew S. Abreu
FLOR DO SERTÃO – no ar em 29 de novembro
Sabrina Bizunga viu na necessidade a oportunidade
para empreender. Montou uma floricultura com plantas
nativas da caatinga. A Flor do Sertão mostra as cores
do Semiárido e aposta na sustentabilidade.
Direção: Éverton Lucas
DOBRA – no ar em 6 de dezembro
Uma ideia de sala de aula virou negócio inovador. Três
primos gaúchos tocam, desde 2016, a Dobra, marca
de carteiras de “papel”, e prezam por uma produção
colaborativa, de baixo impacto e sustentável.
Direção: Débora Marx
EUZARIA – no ar em 13 de dezembro
Amor e transformação social é o que move Kiko e Zé,
jovens baianos, donos da Euzaria, marca de camisetas
que é um grande meio de impacto social e promove a
positividade, a solidariedade e a empatia.
Direção: Débora Marx
MINERVA – no ar em 20 de dezembro
Grupo de jovens de Belém/PA que criaram um aplicativo
que busca ser referência regional como negócio social de
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prestação/contratação de serviços de reparos residenciais
voltado ao mercado feminino.
Direção: Madylene Barata

realidade, Raíra Carvalho criou o Librol, software que
traduz o português para Libras escritas.
Direção: Paula Joane Esteves

NEUROBOTS – no ar em 27 de dezembro
Uma startup que desenvolve um equipamento para
estimular a reabilitação neurológica de pessoas que
sofreram um acidente vascular cerebral (AVC) indo direto
na fonte do problema: o cérebro.
Direção: Luisa Farias e Roberta Salles

HEMOTIFY – no ar em 31 de janeiro de 2019
Conectar doadores de sangue a quem precisa e ainda ser
uma iniciativa social que incentiva a doação. Esse é o
Hemotify, uma plataforma web, criada por três estudantes da UFSM, no Rio Grande do Sul.
Direção: Tiago Wiethölter

MARIA FLOR – no ar em 3 de janeiro de 2019
Mel, amor e responsabilidade. Com 28 anos, a curitibana
Rafaela viu no empreendedorismo a forma de dar continuidade ao trabalho de família. Unindo a publicidade à
apicultura, nasceu a Maria Flor.
Direção: Jéssica Felipe

EMPREENDE AÍ – no ar em 7 de fevereiro de 2019
Jennifer e Luís empreenderam para ajudar jovens da
periferia a criar seus próprios negócios. Eles compartilham experiências e sonham com oportunidades iguais
para todos os empreendedores do Brasil.
Direção: Caroline Monteiro, Guilherme Beltrami e
Paulo Chou

SOCIAL BRASILIS – no ar em 10 de janeiro de 2019
Projeto social que forma líderes comunitários e desenvolve
ações e programas educativos e corporativos, voltados
para a tecnologia e o impacto positivo na sociedade.
Direção: Tcharly Briglia
PRAGENTE ARQUITETURA –
no ar em 17 de janeiro de 2019
Uma arquiteta que não estava satisfeita em fazer
projetos convencionais decidiu se dedicar à população de
renda mais baixa para exercer a profissão.
Direção: Roberta Salles e Luisa Farias
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LIBROL – no ar em 24 de janeiro de 2019
Em sala de aula, estudantes surdos tinham dificuldade de
entender textos em português. Observando essa

MOVANOS – no ar em 14 de fevereiro de 2019
Ativismo criativo e empreendedorismo caminham juntos
na MovaNos. Esse empreendimento social em educação
e cultura trabalha a difusão da igualdade a partir de
encenações teatrais.
Direção: Rayan Chinelatto e
Eduardo Bitencourt Schemes
BIRICUTICO – no ar em 21 de fevereiro de 2019
Da periferia para a periferia. A Biricutico, produtora
cultural de Taguatinga, tem a proposta de trazer oportunidades para quem mora fora do centro através de ações e
eventos criados por quem também é da favela.
Direção: Lis Gabriela Cappi

INSTITUTO ALINHA – no ar em 28 de fevereiro de 2019
O trabalho escravo está na moda!? “Se a etiqueta não
conta, não compra”, é o que conta a empreendedora Dari
Santos, do Instituto Alinha, focado na melhoria de
condições de trabalho de costureiras em São Paulo.
Direção: Sara Pavani

MÃE&MAIS – no ar em 14 de março de 2019
Revertendo uma experiência traumática de aborto por
falta de assistência, Thais carrega a empatia que precisa
para atender mães em situações de extrema vulnerabilidade na clínica popular Mãe&Mais.
Direção: Alana Oliveira

EMBARCAR – no ar em 7 de março de 2019
Taissir Carvalho é um jovem morador de Santarém/PA,
fundador do empreendimento digital Embarcar, que
facilita a vida das pessoas, com informações referentes
aos transportes hidroviários na região.
Direção: Nínive Leão

INFOPRETA – no ar em 21 de março de 2019
Jovem, negra e moradora da periferia de São Paulo, Buh
D’Angelo não tinha oportunidades de trabalhar em sua
área, e por isso criou sua própria empresa: a InfoPreta,
uma iniciativa transformadora.
Direção: Yuri Cruvinel Ribeiro
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CANAL FUTURA
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Produção Executiva
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Produtora
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Analista de Conteúdo
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Coordenador de Programação
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PEQUENAS EmPRESAS,
GRANDES NEGÓCIoS
TEMA
EMPREENDEDORISMO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
1997

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PARCEIRO
TV GLOBO

O programa orienta empresários de
pequenos e médios empreendimentos
e apresenta oportunidades de
negócios, novos mercados, tendências, franchising e sugestões para
gestão de empresas. Em 2018, foram
exibidos 47 programas.

No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
APRESENTADORA:
Lílian Fernandes é jornalista. Trabalhou
como apresentadora no Grupo Boticário e
nos canais ESPN Brasil e Rede TV.

FICHA TÉCNICA
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Produção

PALOMA GODOY

Estagiários
JOÃO ESTEVES E RAPHAELA BRITO

Arte
ANDREA GRANDO SIMÃO
E MARCIO TAÚ

Editor Executivo
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A CARA
POR
QUEDOESCRAVIdÃO?
FuturO
TEMAS
DIREITOS
TECNOLOGIA
E
INOVAÇÃO; VÍDEOS
HUMANOS;
VÍDEOS EE
DOCUMENTÁRIOS
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017
2018

LICENCIAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
NÃO
LIBERADO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A série documental apresenta seis
documentários informativos e com
narrativas fortes que revelam as vidas
de homens, mulheres e crianças que
vivem como escravos em todos os
cantos do mundo. Seja o Sistema
Kafala profundamente falho no
Oriente Médio ou o número prolífico
de crianças compradas e vendidas na
Índia, a série lança luz sobre as
milhões de vidas vividas nas sombras
da escravidão moderna.

FICHA TÉCNICA

Sinopses por episódio (6 x 58 min.)

FICHA TÉCNICA

TRABALHANDO NO INFERNO –
no ar em 18 de outubro
Mary Kibwana é uma das milhares de
mulheres que viveram graves situações de
violência trabalhando como ajudantes
domésticas na Jordânia. O documentário
retrata essa brutal e assustadora forma de
escravidão moderna.
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Direção: SØREN KLOVBORG
Produção: METTE HEIDE
Classificação Indicativa: 12 ANOS

CRIANÇAS À VENDA –
no ar em 25 de novembro
Viajamos o país para conhecer as principais
novidades da Realidade Virtual e Realidade
Aumentada, e, através de conversas com
especialistas e pesquisadores, vamos mostrar
como iremos lidar com essa nova forma de se
relacionar com o mundo.

Direção: PANKAJ JOHAR
Produção: ALAN HAYLING
Classificação Indicativa: 10 ANOS

A ESCRAVIZAÇÃO DAS MULHERES YAZIDI –
no ar em 10 de dezembro
Todos os anos somos surpreendidos pelos
avanços tecnológicos na área da Saúde. Para
não ficar perdido neste mundo de novidades,

este episódio vai lhe mostrar as
principais inovações brasileiras que
vão mudar a medicina do amanhã.

FICHA TÉCNICA
Direção: ROGER ROSS WILLIAMS
Produção: FEMKE WOLTING
Classificação Indicativa: LIVRE

FICHA TÉCNICA
Direção: DAVID EVANS E PHILIPPE SANDS
Produção: NICHOLAS KENT
Classificação Indicativa: 10 ANOS

ENCARCERADO NOS EUA –
no ar em 27 de janeiro de 2019
Neste episódio vamos explicar os
princípios da Inteligência Artificial,
apresentando um algoritmo que vai
salvar milhares de vidas e uma
inteligência artificial que pode
erradicar uma doença em diversas
áreas do país.

UMA MULHER APRISIONADA –
no ar em 9 de março de 2019
Uma mulher europeia foi mantida como
escrava doméstica durante dez anos.
Sua filha de 18 anos fugira há muito
tempo, incapaz de aguentar as circunstâncias. Ganhando coragem através da
presença do cineasta, ela decide
escapar da opressão insuportável.

HERÓIS DO DÓLAR –
no ar em 13 de abril de 2019
Envolto em sigilo e em falência, o
regime norte-coreano executa uma
das maiores operações de escravidão
do mundo. O filme expõe esse
sistema e como as empresas e os
governantes são cúmplices no
comércio de humanos.
FICHA TÉCNICA
Direção: CARL GIERSTORFER E SEBASTIAN WEIS
Produção: ANONYMOUS DURING PRODUCTION
Classificação Indicativa: LIVRE

FICHA TÉCNICA
Direção: BERNADETT TUZA-RITTER
Produção: JULIANNA UGRIN E VIKI RÉKA KISS
Classificação Indicativa: 10 ANOS

FICHA TÉCNICA
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Coordenadora
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Estagiárias
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Editor de Imagem
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Gerente de Mobilização
e Produção
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Gerente de Conteúdo
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Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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A CARA DODa
PROfETAS
FuturO
ChUVA
TEMAS
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Série sobre a sabedoria popular na
hora de prever o clima. Muito antes
dos satélites e centros meteorológicos
– repletos de tecnologia – o povo
brasileiro, em especial o nordestino,
desenvolveu sua própria ciência na
arte de fazer suas previsões. Sair ou
não com a jangada? Plantar ou não
a roça de feijão? Seguir viagem ou
procurar abrigo?
Sinopses por episódio (5 x 26 min.):
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PROFECIAS DO SERTÃO –
no ar em 8 de junho
Desde 1997, cerca de 100 pessoas se reúnem
em Quixadá, a 160km de Fortaleza/CE, para o
encontro dos Profetas da Chuva. Os profetas
trazem dos ancestrais experiências interpretativas sobre plantas, animais e astros. Da
observação da natureza, cada um faz
previsões para as chuvas nos próximos
meses. Segundo eles, as árvores soltam suas
cascas quando vai chover. O mandacaru

florando, o joão-de-barro construindo sua
casa de frente para o poente, os cupins
criando asas ou, infalível, se chover no dia de
São José, não tem inverno ruim. A chuva é
certa. As profecias do Sertão são o tema do
nosso primeiro episódio.

HOMENS DE COURO – no ar em 15 de junho
“Quando sente cheiro de temporal, o gado se
junta no curral”. Quem vive na lida com os
animais conhece este ditado e sabe muito
bem como fazer suas previsões, observando
comportamentos assim. Animais agitados,
buscando abrigo ou reunindo-se em grupos
indicam a proximidade de uma tempestade.
Chuva demais traz doenças, seca demais
traz fome. Entender o humor de São Pedro é
preocupação constante de quem lida com
rebanhos. Qual a hora certa de partir para o
aluguel de pastos ou procurar outro alimento
para o gado? De olhos bem abertos para
estes sinais, homens do Sertão em suas
armaduras de couro narram suas profecias
no segundo episódio.

PANKARARÉS. OS ÍNDIOS DO
SERTÃO – no ar em 22 de junho
Senhores da vida ao ar livre, os índios
brasileiros utilizam conhecimento
astrológico ancestral transmitido
oralmente para determinar seu calendário e programar – entre outras
coisas – a melhor data para plantar,
colher, caçar, pescar e, até mesmo,
realizar seus rituais religiosos. A precisão destas conclusões é comparada
aos melhores estudos de renomados
institutos. Além das previsões, as
tribos, com seus rituais, rezas e
cultos, dão uma “forcinha” ao tempo
chamando chuva quando necessário.
Pedindo a intervenção de Tupã para
amenizar os efeitos de estiagens
prolongadas. As profecias dos índios
é o tema do terceiro episódio.

HOMENS E MULHERES DO MAR –
no ar em 29 de junho
Pescadores em seus saveiros,
jangadas e canoas, surfistas em suas
pranchas, iatistas em seus barcos ou
mergulhadores de pesca submarina
têm seus métodos de prever os
melhores momentos de se lançar ao
mar ou de ficar na segurança da terra
firme. Para estes homens e mulheres
uma previsão malfeita pode representar sérios problemas. Observando
as ondas, marés, ventos, movimento
dos peixes, fases da Lua e pássaros,
cada um tem suas teorias que,
muitas vezes, contrariam os institutos de pesquisa mais bem equipados.
Os homens e mulheres e suas
profecias do mar entoam nosso
quarto episódio.

ASAS, VOADORES E URUBUS –
no ar em 6 de julho
O mito de Ícaro na história antiga já
narrava a vontade do homem em
voar. Assim como os pássaros voam
baixo quando vai chover, o calor que
vem de baixo pra cima é chuva
chegando na certa, pardais e
andorinhas voando baixo, chuva em
poucos minutos... Segundo os
estudiosos, a pressão diminui e
deixa o ar menos denso, o que é
ruim para o voo. Os homens e
mulheres voadores seguem as
térmicas, os formatos das nuvens,
assim como os pássaros e urubus,
para se manter nos céus. As profecias dos ventos são o tema do
nosso quinto e último episódio
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Câmera

ALESSANDRO ANDRADE

Drone

JAMISON CRUZ

Som Direto

GEGÊ, LÊNIO E MANÉ

Ingest e Arquivo

ADOLFO RICCIO E JAGUARACY SILVA

Gerência Financeira e Administrativa
ROSE LOPES

Administrativo

CONCEIÇÃO VELAME

Elétrica

ADILSON RATINHO, AMARAL E SERJÃO

Maquinária

LANDER DOS HUMILDES, JAILTON LOPES
E THIAGO PEREIRA

GÊNINHO, CRISTIANO DE JESUS,
RUAN CARLOS, PEREIRA E RONELIO

Distribuição

MALAGUETA FILMES

CANAL FUTURA
EQUIPE AQUISIÇÕES E LICENCIAMENTO

Coordenadora

LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias

CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES

Editor de Imagem
SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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A CARA DO rEPÓrtER
PROfISSãO
FuturO
TEMAS
ATUALIDADES;E
TECNOLOGIA
INOVAÇÃO; VÍDEOS
E
FORMAÇÃO
AUDIOVISUAL;
DOCUMENTÁRIOS
JUVENTUDE

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017
2011

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PARCEIRO
TV GLOBO

O programa mostra os bastidores
do jornalismo, os vários ângulos de
um mesmo assunto e as questões
éticas, pessoais e profissionais vividas
pelos repórteres.
APRESENTADOR:
Caco Barcellos é jornalista. Trabalhou como
repórter para as revistas Veja e Isto É e atuou
como correspondente internacional na cidade
de Nova York e em Londres. Barcellos ainda
atuou em programas como Jornal Nacional,
Fantástico, Globo Repórter e, mais recentemente, Profissão Repórter. Além do trabalho
de repórter, Caco Barcellos também é escritor.
Entre suas obras, destacam-se os livros Rota
66 e Abusado, o dono do morro Dona Marta.

Títulos por episódio (30 x 26 min.):
MILÍCIAS – no ar em 1º de maio
DESABAMENTO EM SÃO PAULO –
no ar em 8 de maio
VENEZUELA – no ar em 15 de maio
MÃES DO CÁRCERE – no ar em 22 de maio
EVASÃO ESCOLAR – no ar em 29 de maio
GREVE CAMINHONEIROS –
no ar em 5 de junho
FALÊNCIA – no ar em 12 de junho
CORRIDA – no ar em 19 de junho
FAKE NEWS – no ar em 24 de julho
POLUIÇÃO – no ar em 31 de julho
TRANS – no ar em 7 de agosto
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GARIMPO – no ar em 14 de agosto

ABORTO – no ar em 21 de agosto

HIDROVIAS – no ar em 23 de outubro

JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS – no ar em 28 de agosto

PESQUISADORES – no ar em 30 de outubro

LEI TRABALHISTA – no ar em 4 de setembro

JUSTIÇA RESTAURATIVA – no ar em 6 de novembro

MONITOR DA VIOLÊNCIA – no ar em 11 de setembro

PACIENTES ABANDONADOS – no ar em 13 de novembro

GOLPE EM IDOSOS – no ar em 18 de setembro

POVO E INTERNET – no ar em 20 de novembro

NARRATIVAS DA PERIFERIA – no ar em 25 de setembro

DIREITOS HUMANOS – no ar em 27 de novembro

GUARDA INDÍGENA – no ar em 2 de outubro

RISCOS NA WEB – no ar em 4 de dezembro

POBREZA – no ar em 9 de outubro

MEDO NO RIO DE JANEIRO – no ar em 11 de dezembro

DOENÇAS RARAS – no ar em 16 de outubro

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – no ar em 18 de dezembro

FICHA TÉCNICA
Chefia de Reportagem

Arte

CACO BARCELLOS

MÔNICA PINHEIRO E MÁRCIA GONÇALVES

JOÃO CREDICO

Editora Chefe

Repórteres

Diretora de Jornalismo – SP

DANIELLE ZAMPOLLO, ELIANE
SCARDOVELLI, ERIK VON POSER,
ESTEVAN MUNIZ, GUILHERME BELARMINO,
MAYARA TEIXEIRA, MONIQUE EVELLE,
NATHALIA TAVOLIERI E SARA PAVANI

CRISTINA PIASENTINI

Direção

JANAINA PIROLA

Editor Executivo
CAIO CAVECHINI

Edição Final
BIA ALMEIDA E
GABRIEL MITANI

Edição de Texto
ALEXANDRE GRAMMONT, BIA ALMEIDA,
GABRIEL MITANI E MARILUZA COSTA

Edição de Imagens
FELIPPE MACHADO,
JÚLIO INÁCIO, RAFAEL LARANJEIRA E
ROGÉRIO GOTTARDI

Editoras de Internet
BÁRBARA E MUNIZ E FERNANDA MARTINEZ

Imagens

Diretor de Jornalismo – RJ
MIGUEL ATHAYDE

Diretor de Jornalismo – DF
RICARDO VILLELA

ADRIANO FERREIRA, EDUARDO APOLINÁRIO,
EDUARDO DE PAULA E LUIZ FELIPE SALEH

Diretor Executivo

Técnicos

Diretora de Jornalismo

ADONIAS FREITAS, ALAN LISMOA,
ANDRÉ COSLOP, CELSO FISHER,
GERSON OLIVEIRA CHAVES,
HENRIQUE SAMPAIO, IVAN BELMIRO,
JULIO DOCANIAN, LUIS SCARPA
E THIAGO SOARES

J. MARIANO BONI DE MATHIS
SILVIA FARIA

Diretor Responsável
ALI KAMEL

Distribuição
GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A.
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A CARA DOMEME
PRojEto
FuturO
TEMAS
ATUALIDADES;
TECNOLOGIA
E
INOVAÇÃO; VÍDEOS
E
CIDADANIA
E
DOCUMENTÁRIOS
DEMOCRACIA;
INTERNET

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
ESTREIA
2017
2018

CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
INDICATIVA
LIVRE
LIVRE

LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
LIBERADO COM
RESTRIÇÕES

O Projeto Meme investiga o que há de
real por trás das notícias que mais
geraram polêmica na internet! Saem
as opiniões apaixonadas dos comentaristas de rede social, entram as
opiniões de especialistas nos temas
mais quentes do momento.

Baixe aqui o guia
de uso pedagógico
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Assista no
no futuraplay
Futuraplay
assista

APRESENTADORES:
Rodrigo Cebrian é diretor, criador, produtor
executivo, palestrante, apresentador e
amador profissional. Trabalhou por 20 anos
na TV Globo como diretor de diversos
programas como Brasil Legal, Muvuca, A
Grande Família e Caldeirão do Huck, onde foi
diretor-geral por 11 anos e criou os formatos
de enorme sucesso “Lata Velha”, “Lar Doce
Lar” e “Soletrandro”, e ainda Amor&Sexo.
Escreveu e lançou o livro Na terra, no céu, no
ar junto com Luciano Huck sobre as
matérias especiais realizadas ao longo dos
anos de parceria. Em 2017, se despediu da
Globo para se tornar sócio da produtora
BASE#1 Filmes. É apresentador, cocriador e
diretor executivo da série Que Mundo É

Esse?. Soluções criativas e desenvolvimento,
procura de novas linguagens e formas de
comunicar são suas principais características e fontes de estudo.
André Fran é diretor, escritor, palestrante e
cofundador da BASE#1 Filmes. Um dos
criadores da série Não Conta lá em Casa, de
viagens aos destinos mais polêmicos do
mundo, que o levou ao Irã, Iraque, Afeganistão, Coreia do Norte, a participar de uma
missão da ONU no Haiti, de uma expedição
humanitária ao Japão pós-tsunami e muitas
outras aventuras. Fran também é coautor e
diretor do programa Que Mundo É Esse?, da
Globo News, com o qual foi até a linha de
frente da luta contra o Estado Islâmico, entre
outras pautas de igual relevância. Além de
diferentes séries e filmes para a TV. Fran já
rodou o Brasil com suas palestras, apresentando-se em escolas, universidades,
empresas, em um presídio e em quatro
edições do renomado circuito TEDx. Seu
primeiro livro, Uma viagem aos destinos mais
polêmicos do mundo, foi lançado em 2013.

Caio Renan estudou jornalismo na Universidade
Federal Fluminense (UFF-RJ). Começou no jornalismo
esportivo e passou pelo jornal LANCE!, Esporte Interativo, comentou a Copa do Mundo de 2014 pela CNN
International e colaborou com as revistas Doentes por
Futebol e Total Soccer Magazine. Trabalhou também
na Globo.com e na Globosat. Foi coordenador de
comunicação na Volunteer Vacations antes de se
juntar ao time da BASE#1 Filmes como produtor,
roteirista e, às vezes, apresentador.

Sinopses por episódio (13 x 15 min.):
HATERS X TROLLS – no ar em 24 de julho
Por que os comentários negativos, ofensivos e cruéis
estão se multiplicando na internet? O Projeto Meme
conversa com quem estuda, investiga e sofreu com o ódio
on-line para saber um pouco mais sobre esse fenômeno
que está deixando nossas redes sociais um saco.
TERRA PLANA – no ar em 31 de julho
Os terraplanistas acreditam que a Terra não é redonda.
Sim, eles existem. E estão ganhando cada vez mais
adeptos entre a turma que adora “negar a ciência”. Nesse
episódio o Projeto Meme analisa o que está por trás e
quais as consequências dessa tese amalucada.
RAIZ X NUTELLA – no ar em 7 de agosto
A expressão “raiz ou nutella” surgiu para tirar sarro de
coisas refinadas em contraponto a outras mais rústicas.
Esse meme curioso acabou virando parâmetro para
discussões sobre a gourmetização das coisas, sobre a
gentrificação dos espaços e outros debates que o Projeto
Meme vai encarar mais a fundo.
ANTIVACINA – no ar em 14 de agosto
O movimento antivacinas surgiu com base em estudos
falsos e alegações sem base científica. Ainda assim, “contaminou” muitas pessoas. As consequências podem ser fatais.
O que dizem os especialistas da área de saúde a respeito
desse fenômeno? É isso que o Projeto Meme vai investigar.
PRIVACIDADE NA INTERNET – no ar em 21 de agosto
A preocupação com a privacidade na internet ganhou as redes
com a polêmica falha de segurança nos dados do Facebook.
Mas, na prática, será que sabemos até onde estamos permitindo que mexam com nossos direitos e privacidade?
FAKE NEWS – no ar em 28 de agosto
A internet ampliou e deixou mais rápidos os contatos, o
acesso às informações e notícias. Mas o surgimento

das redes sociais também maximizou o alcance de
eventuais boatos e notícias falsas. O Projeto Meme
quer entender o fenômeno das fake news, essa onda
de notícias falsas que está influenciando o destino
político de vários países.
POLÍTICA E ESPORTE – no ar em 4 de setembro
A combinação de Política e Esporte sempre gerou
grandes histórias e muita polêmica. O Projeto Meme vai
conversar com quem entende de ambos os assuntos,
para tentar entender quando essa mistura pode ser
positiva e transformar realidades e quando pode se
tornar uma verdadeira derrota.
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TRANS NO ESPORTE –
no ar em 16 de outubro
A participação da atleta Tiffany na Liga
de Vôlei Feminina do Brasil levantou
muita polêmica. Pode? Não pode? Ela
tem vantagem? Desvantagem? Quem
analisa isso? E mais: quem avalia isso?
O Projeto Meme deixa de lado as
opiniões acaloradas e falamos com
especialistas sobre o caso.

FICHA TÉCNICA
Direção
ANDRÉ FRAN

Produção Executiva
ANDRÉ FRAN E
RODRIGO CEBRIAN

Produção
CAIO RENAN

CARRO ELÉTRICO –
no ar em 11 de setembro
O carro elétrico surgiu como o futuro
dos automóveis. Uma opção mais
econômica e ecológica para o
transporte automotivo. E por isso
gerou polêmica e sofreu um bloqueio
forte do mercado tradicional. Mas
como estão os projetos de carro
elétrico atualmente? Projeto Meme
vai dar um passeio para tentar
responder essas questões.
#TIMESUP #METOO –
no ar em 18 de setembro
Duas campanhas nas redes sociais
viralizaram denunciando os abusos
às mulheres. E se tornaram
símbolos da luta feminina por seus
direitos. O Projeto Meme vai
entender melhor a raiz desses
movimentos, seus objetivos, o
impacto, os agentes e os resultados
práticos para além das mídias.
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QUANTO VALE O OUTFIT? –
no ar 25 de setembro
Um vídeo viralizou pelo Brasil
mostrando jovens exibindo os últimos
lançamentos da moda urban wear
com modelitos que chegavam aos

15 mil dólares. Foram muitas críticas
às cifras milionárias, ao estilo
chamativo e ao gosto duvidoso. E
muitas discussões sobre sociedade
de consumo, desigualdade, ostentação, indústria da moda...
A ERA DAS CELEBRIDADES –
no ar em 2 de outubro
“Caetano estacionou o carro no
Leblon” talvez seja um dos memes
mais famosos do País, e extremamente representativa de um
fenômeno mundial: o culto às celebridades. A proliferação de blogueiros,
youtubers, celebridades fugazes, a
sede de fama... Qual a causa e o efeito
disso em nossa sociedade? Isso que o
Projeto Meme vai espiar.
REPRESENTATIVIDADE –
no ar em 9 de outubro
A representatividade surgiu por
diversas fontes no debate social e nas
redes sociais brasileiras. Um dos
grandes propulsores deste debate foi
o filme Pantera Negra, de Ryan
Coogler. O Projeto Meme foca nesse
exemplo para discutir a representatividade negra e a sua importância no
mundo de hoje.

Roteiro:
ANDRÉ FRAN E
CAIO RENAN

Identidade Visual
BEGUIDO

Artes
MITHIHEY ANDOE

Câmera
ARTUR MUNIZ,
FELIPPE CESAR MARINS
E JOEL BENON

Montagem e Finalização
ARTUR MUNIZ E
FELIPPE CESAR MARINS

Finalização de Som
FERNANDO ARANHA

Convidados
CLAUDIA ALVES,
PEDRO SERRA, FERNANDA
PRESTES, RAPHAEL VIEIRA
E MICHEL COELI

CANAL FUTURA
Coordenadora de Projetos
TATIANA MILANEZ

Equipe de Produção
JOANA LEVY E
MATHEUS RODRIGUES

Coordenador de
Programação
TÚLIO DRUMOND

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

RETRATOS DE FÉ
TEMAS
IDENTIDADE CULTURAL;
RELIGIÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Retratos de Fé trata da diversidade
religiosa brasileira e dá oportunidade às
várias tradições existentes no Brasil de
expressar sua fé e de apresentar a sua
história, os seus símbolos, ritos, orações,
espaços sagrados e como os praticantes se apropriam de seus ensinamentos para ter uma vida melhor.
Sinopses por episódio (52 x 26 min.):
BOLA DE NEVE CHURCH –
no ar em 22 de agosto
Um grupo de jovens carentes de espiritualidade não encontravam espaço nas igrejas
tradicionais. Assim, surgiu a Bola de Neve
Church. Em meio a um altar que é uma
prancha de surf, muita música e animação,
dezenas de milhares de jovens descobriram
em Jesus a principal razão de suas vidas.
DAIME – no ar em 29 de agosto
Os preceitos do Daime são explicados a partir
de entrevistas realizadas no berço da

doutrina, o Alto Santo, em Rio Branco, Acre. A
equipe acompanha a festa de São João, uma
das principais datas do calendário da religião.
Daimistas mostram como acontece a
preparação do Daime e das fardas. Finalmente, é mostrado o hinário, cerimônia com
doze horas seguidas de cânticos.
IGREJA ADVENTISTA –
no ar em 5 de setembro
O programa aborda a crença dos adventistas,
seu modo de praticar a religião e os motivos
que os levam a guardar os sábados e a ter
uma alimentação diferenciada. Retratos de
Fé também acompanha um batismo adventista nas águas do rio Amazonas.
ISLAMISMO – no ar em 12 de setembro
Um sheik recém-chegado a São Paulo e
seu colega de Foz do Iguaçu explicam os
preceitos do islamismo. Em Manaus, um
praticante visita a primeira mesquita da
cidade, enquanto, em Curitiba, um casal
recém-convertido fala sobre o processo de
adaptação aos novos hábitos da vida islâmica.
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MÓRMONS – no ar em 19 de setembro
O líder brasileiro dos Santos dos Últimos Dias explica a
formação de sua Igreja no século XIX e sua expansão pelo
Brasil e pelo mundo. Em Ipomeia, Santa Catarina, famílias
pioneiras se encontram nas noites de sábado para uma
reunião familiar, uma atividade tradicional entre os mórmons.
Em Belo Horizonte, um instrutor de autoescola encontrou na
religião o caminho da sua vida. Hoje é um conselheiro da
Igreja e lidera as atividades nas escolas dominicais.
VALE DO AMANHECER – no ar em 26 de setembro
Retratos de Fé visita Planaltina no Distrito Federal,
Santana do Parnaíba, em São Paulo, e Curitiba, no
Paraná, na busca por compreender a Doutrina do
Amanhecer. Criada em 1959 pela médium Tia Neiva, a
doutrina tem elementos de várias outras religiões e foi
trazida à médium pelo espírito de Francisco de Assis,
conhecido no meio como “Pai Seta Branca”.
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IGREJA CATÓLICA ROMANA – no ar em 17 de outubro
Na cidade de São João Del Rei/MG, o novo padre Vinícius
auxilia o bispo na missa de domingo, na tradicional Catedral
do Pilar, onde uma multidão está reunida. A liturgia da luz
celebra Cristo ressuscitado. Em Aparecida/SP, o presidente
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom
Damasceno, mostra o santuário, comenta a evolução da
Igreja Católica no país e avalia a atuação do novo líder da
Igreja, o papa Francisco. No Domingo de Ramos, moradores
de Candeias/BA, relembram a entrada de Jesus em
Jerusalém e utilizam ramos de oliveira para a encenação de
sua chegada. Em Porto Alegre, as irmãs Scalabrinianas
vivem pela profissão de conselhos evangélicos mediante os
votos públicos de castidade, pobreza e obediência.

IGREJA PRESBITERIANA – no ar em 3 de outubro
Um pastor recém-ordenado fala de sua rotina na igreja e
do seu processo de formação. Na catedral Evangélica de
São Paulo, um reverendo comanda um culto transmitido
ao vivo pela rádio da Igreja e analisa a importância do
trabalho de evangelização a distância, via rádio e internet.
Em Vitória, Espírito Santo, e Curitiba, Paraná, praticantes
participam de atividades nas suas igrejas e comentam
como a religião transformou suas vidas.

IGREJA METODISTA – no ar em 24 de outubro
Um pastor recém-ordenado de Petrópolis, Rio de Janeiro,
fala sobre a sua trajetória até a formação como pastor,
sobre o curso superior de teologia, o período probatório e a
experiência de desenvolver o trabalho de pastoreio. Em São
Paulo, a equipe acompanha uma líder nacional da Igreja
Metodista que explica a estrutura da Igreja em regiões
eclesiásticas e missionárias. Em Recife, uma praticante
mostra como acontece uma reunião de estudo bíblico para
mulheres, enquanto em Blumenau, Santa Catarina, um
recém-convertido participa de um culto e conta como se
sentiu acolhido pelas pessoas da Igreja, também conhecida
como “povo do coração aquecido” e “lugar de gente feliz”.

IGREJA CATÓLICA ORTODOXA – no ar em 10 de outubro
Na imponente Catedral Metropolitana Ortodoxa de São
Paulo, o recém-ordenado padre Pedro conta como será sua
trajetória a partir de agora. Os cantos bizantinos marcam a
celebração da Novena de São Miguel, realizada na Igreja
Ucraniana de Curitiba. Em Brasília, Antônio auxilia o padre
durante a liturgia da Igreja Ortodoxa Grega. Ele avalia a
importância da complexa ritualística ortodoxa. No Rio de
Janeiro, Rudá e Camila foram batizados na Igreja Ortodoxa
Russa e passaram a se chamar Romam e Cássia.

IGREJA BATISTA – no ar em 1º de novembro
Na faculdade de teologia, em Vitória, alunos estudam a
Bíblia. O pastor Robson Junior, presidente da Convenção
Batista Nacional do Espírito Santo, explica o processo de
evangelização por meio do estudo. Também analisa a
autonomia de cada igreja batista e a evolução, desde a
convenção mais tradicional até as renovadas. Em
Trindade/GO, Edmilson mostra como é seu envolvimento
com a Igreja e a vivência na religião. Em Ibirité/MG, o casal
Elias e Andressa relata sua experiência de conversão e

como a Escola Bíblica Dominical os ajudou a decidir que
queriam fazer parte da Igreja.
HARE KRISHNA – no ar em 7 de novembro
Um líder experiente e um religioso em formação falam da
história e da importância do movimento Hare Krishna. O
programa apresenta os propósitos sugeridos pela
Sociedade Internacional da Consciência de Krishna para a
união no espírito de devoção, que descreve práticas diárias,
regras morais, literatura védica e alimentação vegana. Em
Brasília, Distrito Federal, um adepto do movimento fala
sobre como é conciliar a vida civil e as práticas de canto,
estudo e meditação que realiza diariamente em busca da
consciência de Krishna. No Paraná, Vaishinavi, que decidiu
abrir mão da vida civil para viver no templo Hare Krishna,
fala das práticas rotineiras internas, a adoração às
Deidades, a distribuição de livros e o canto nas ruas.
IGREJA LUTERANA – no ar em 14 de novembro
Em Serra, no Espírito Santo, um pastor gaúcho recém-ordenado acaba de assumir sua igreja. Ele relata suas expectativas e planos evangelizadores para a comunidade. Já uma
pastora apresenta a Igreja Luterana em São Leopoldo, Rio
Grande do Sul, onde chegaram os primeiros luteranos no
Brasil. Ela explica os principais pontos da doutrina e indica
os pressupostos basilares que Martinho Lutero estabeleceu
para a Igreja. Aponta, ainda, a importância das missões
para levar a palavra de Deus a todas as pessoas.
ESPIRITISMO – no ar em 21 de novembro
Retratos de Fé visita Palmelo, em Goiás, considerada a
capital espírita do Brasil, para explicar como acontece o
desenvolvimento dos dons mediúnicos e como esses dons
são colocados à disposição da doutrina. Em Salvador,
Bahia, uma líder espírita fala sobre a presença do Espiritismo no mundo e os trabalhos sociais realizados no
Brasil. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, o programa acompanha o dia a
dia dos praticantes da tradição.

IGREJA CATÓLICA BRASILEIRA –
no ar em 28 de novembro
Líderes em São Paulo e em Brasília falam das suas
atividades e apresentam alguns ritos da igreja. No Rio de
Janeiro e em Lages, Santa Catarina, dois praticantes
revelam a importância que a igreja tem em suas vidas.
UMBANDA – no ar em 4 de dezembro
Em Curitiba, um pai de santo, que assumiu o terreiro há
apenas um ano, fala da responsabilidade de conduzir os
ritos na sua comunidade. Na capital paulista, a mãe
pequena da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino descreve
a origem e as diversas tradições umbandistas. Em
Cachoeiras do Macacu, Rio de Janeiro, e em Belo
Horizonte, praticantes da tradição contam um pouco do
dia a dia de um umbandista e sobre como a vida no
terreiro os ajudou a entender as experiências espíritas
que sempre aconteceram em suas vidas.
JUDAÍSMO I – no ar em 4 de dezembro
Em Salvador e Belo Horizonte, rabinos participam e
mostram algumas celebrações da tradição judaica,
explicam o que é a Torá e os ritos de passagem da infância
para a vida adulta e a conversão dos novos judeus. Em
Recife, a presidente do Centro de Cultura Judaico da cidade,
apresenta a sinagoga Kahal Zur Israel, a sinagoga mais
antiga das Américas, e conta a história dos judeus no
Brasil, a importância do chabbat e a presença da narrativa
nas celebrações judaicas. Em São Paulo, cidade com a
maior comunidade judaica do País, uma judia recémconvertida relata sobre o seu processo de conversão, sua
rotina na religião e como o judaísmo a ajuda no dia a dia.
TRADIÇÕES ÍNDIGENAS: GUARANI –
no ar em 5 de dezembro
Na pequena aldeia indígena Jaraguá, em São Paulo,
cerca de cem famílias lutam para manter as tradições
Guaranis. Todos as noites, elas se reúnem para cultuar
Nhanderú, o Deus Guarani. O pajé Tupã explica os

169

principais rituais dos Guaranis, enquanto Karai Ryapua
reflete sobre a missão do povo Guarani.
SEICHO NO IE – no ar em 5 de dezembro
No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, líderes da Seicho
No Ie falam das suas origens. Em Ibiúna, São Paulo,
centenas de fiéis participam da Academia de Treinamento Espiritual. Um dos fiéis revela como conheceu a
tradição religiosa e o que mudou na sua vida depois que
se converteu à religião.
CANDOMBLÉ – no ar em 5 de dezembro
Em Salvador, Bahia, Retratos de Fé visita o terreiro do
Gantois, fundado em 1849, onde Mãe Ângela destaca a
trajetória do Candomblé e explica costumes e tradições da
religião secular. Em Olinda, Pernambuco, um Oxaguian de 17
anos descreve seu dia a dia no candomblé, apresenta o
terreiro e faz uma apresentação de afoxé. Em Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, um praticante conta o que mudou na sua
vida depois que se fez santo em uma comunidade de terreiro.
BUDISMO – no ar em 6 de dezembro
Um monge recém-formado mostra um pouco da sua
rotina diária. No maior templo zen budista japonês do
Brasil, em São Paulo, ele acompanha uma cerimônia
budista. Em Florianópolis, um monge mais experiente
conta a história do budismo e seu papel no Brasil e no
mundo. Praticantes do Budismo falam dos estudos sobre
a tradição religiosa, meditação e outras práticas que
transformaram suas vidas.
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WICCA – no ar em 6 de dezembro
Durante um ritual Wicca no interior de São Paulo,
Alexandros Prokopiou explica a roda do ano: os esbats e
os sabas. Em Brasília, Mavesper Ceridaen fala sobre a
presença da tradição Wicca no Brasil e relata detalhes e
curiosidades desta prática secular. Em Recife e em
Belo Horizonte, praticantes falam como a tradição
religiosa transformou suas vidas.

ATEUS, AGNÓSTICOS E SEM RELIGIÃO –
no ar em 7 de dezembro
No Brasil, se as pessoas que declaram não possuir uma
religião fundassem uma nova religião, ela seria a terceira
no País em número de adeptos. Retratos de Fé foi a
Recife, São Paulo e interior de Minas para conversar com
algumas dessas pessoas e entender como elas lidam com
a sua espiritualidade.
TAMBOR DE MINA – no ar em 7 de dezembro
Trazido da África por escravas negras, o culto dos Voduns
se mistura ao culto dos Orixás, Gentis, Nobres, Caboclos e
Encantados. Com a criação da Casa das Minas e da Casa
de Nagô, surge então o Tambor de Mina. Líderes e praticantes falam de suas experiências com a tradição religiosa.
TERECÔ – no ar em 8 de dezembro
No Maranhão, líderes espirituais tratam da origem dessa
tradição religiosa e falam dos “encantados”, pessoas que
não morreram, não passaram – “encantaram-se de certa
forma”. Para eles, as divindades brasileiras do Terecô são
seres de luz que se diferenciam de tudo que a gente vê
hoje em dia na Terra. Praticantes falam como o Terecô
transformou as suas vidas.
TAOISMO – no ar em 8 de dezembro
O futuro sacerdote André Lacroce fala das práticas
milenares do Taoismo. Já o líder taoista Wagner
Canalonga disserta sobre os três grandes pilares da
tradição: “o pensamento filosófico, as artes da sabedoria
e a visão religiosa”. Praticantes explicam como as
práticas taoistas os levaram a compreender melhor o
mundo e descobrir a importância da amorosidade, da
simplicidade e da humildade para suas vidas.
JUREMA SAGRADA – no ar em 11 de dezembro
Em Recife, Pernambuco, e Alhandra, Paraíba, líderes e
praticantes da Jurema Sagrada falam de sua origem. Mãe
Biu conta que foi Malunguinho, escravo que buscava ajuda

para curar um amigo, quem descobriu a árvore da Jurema
Sagrada: “Ele chegou nesse pé da árvore, raspou o pé de
árvore, amassou e colocou na boca desse colega dele e ele
ficou bom na hora”. Eles explicam alguns rituais da tradição
e falam como ela atua em suas vidas.

desafios e expectativa. Em Campina Grande, na Paraíba, o
pastor Daniel Nunes explica o sentido da glossolalia como
evidência do batismo no Espírito Santo e conta a história
da Igreja Assembleia de Deus. Praticantes da tradição
falam da sua vida dedicada a Deus.

IGREJA O BRASIL PARA CRISTO –
no ar em 11 de dezembro
O pastor Orlando Silva, presidente de honra do Conselho
Nacional das Igrejas O Brasil para Cristo, fala da origem
da igreja e do seu fundador. O pastor Olavo Nunes Neto
fala do privilégio de poder seguir a missão de seu avô e
das suas atividades no ministério. Um recém-convertido
de Recife fala da sua experiência na igreja.

BATUQUE GAÚCHO – no ar em 13 de dezembro
No Sul do Brasil, os terreiros do Batuque Gaúcho “são
miniterritórios de África”, ensina Bábà Diba de Iyemonjá.
“Quando você entra no portão, já não está mais no Brasil.
Tem que pedir ‘Agô’, licença, pro Exu lodê, pra poder entrar.”
Líderes e praticantes do Batuque Gaúcho falam da sua
experiência com a tradição religiosa.

SUFISMO – no ar em 12 de dezembro
Sufi, em poucas palavras, significa “a pessoa mais sincera”,
segundo o sheikh Hamza Yener, nascido na Turquia e
residente em São Paulo. Ele e o sheikh Muhammad Ragip
falam da origem do Sufismo e comparam-no com as
outras correntes do Islã. Dervixes ou praticantes, relatam
suas experiências com a tradição religiosa e falam do zikr,
um dos rituais sufistas através do qual se é guiado pelo
canto, pela meditação e pelo movimento.
IGREJA MENONITA – no ar em 12 de dezembro
O programa Retratos de Fé visita Sertãozinho, em São
Paulo, Curitiba e Palmeira, no Paraná, para mostrar a
história da Igreja Menonita e o modo de vida de seus líderes
e praticantes. A vida simples e em comunidade é resumida
pelo pastor Tiago Lemes nas seguintes palavras: “Tudo
aquilo que está na Bíblia nós seguimos. Se não está, nós
não acrescentamos. Aquilo que a Igreja Menonita vive não
está baseado em regras humanas, está baseado na Bíblia”.
ASSEMBLEIA DE DEUS – no ar em 12 de dezembro
Numa pequena igreja na comunidade de Vila Novo Céu, no
município de Autazes, Amazonas, um pastor recémformado ministra um culto ao ar livre e fala de seus

SCIENTOLOGY – no ar em 13 de dezembro
“Quando transcende o aqui e agora, você entra no campo
religioso”, explica a presidente da Scientology no Brasil,
Lúcia Winther. Em São Paulo, líderes e praticantes falam
da sua relação com a Scientology e como ela ajuda a
pessoa a conhecer a si mesmo.
IGREJA ANGLICANA – no ar em 14 de dezembro
Em São Paulo, Porto Alegre e Salvador, líderes da Igreja
Anglicana apresentam a história da tradição religiosa no
mundo e no Brasil. A convivência com as diferenças é uma
característica que encanta os praticantes: “Nós somos
diversos, mas a Igreja Anglicana permite que essa diversidade seja vivenciada; ela é uma igreja inclusiva”.
SOCIEDADE TEOSÓFICA – no ar em 14 de dezembro
Líderes da Sociedade Teosófica, tradição fundada em
Nova York no século XIX, falam de sua origem e as bases
que a sustentam como tradição religiosa. Praticantes
relatam as transformações que foram proporcionadas em
suas vidas a partir dos ensinamentos da Teosofia.
FÉ BAHÁ´Í – no ar em 15 de dezembro
Em Salvador, um líder da Fé Bahá´í conta a história da
tradição e explica como ela se mantém sem dogmas,
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rituais, clero ou sacerdócio. Praticantes em Brasília e Belo
Horizonte falam das transformações e mudanças necessárias para se ter um mundo melhor e explicam por que
“ser Bahá’í é tentar amar a todos”.
IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO BRASIL –
no ar em 15 de dezembro
Líderes da tradição religiosa explicam as suas origens e os
seus objetivos, e por que acreditam que a Igreja Messiânica Mundial do Brasil é uma “ultrarreligião”. Praticantes
explicam o Johrei, o principal instrumento de difusão da
religião, e a busca da felicidade através dos outros.
SARA NOSSA TERRA – no ar em 19 de dezembro
Líderes da tradição religiosa falam das origens da “Sara
Nossa Terra” em Brasília, onde foi fundada em 1992,
pelo casal bispo Robson e bispa Lúcia Rodovalho.
Frequentada por jovens de várias origens e gostos,
praticantes ressaltam essa diversidade como uma
grande qualidade da igreja. “A Igreja nunca falou ‘você
precisa mudar de roupa, você precisa mudar isso,
mudar aquilo’. A Igreja sempre se preocupou com o
coração, com aquilo que tá dentro do coração do
jovem”, explica um dos bispos da igreja.
BENZEDEIRAS – no ar em 19 de dezembro
Benzedeiras de várias partes do País relatam como
começaram no ofício e sua relação com outras religiões.
Quem é benzida fala de suas experiências e por que tem
procurado esse tipo de “tratamento”.
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IGREJA CONGREGACIONAL – no ar em 19 de dezembro
Um pastor recém-formado de Belo Horizonte e um líder
experiente do Rio de Janeiro falam da estrutura da Igreja
Congregacional e como o agrupamento das igrejas
independentes contribuíram para a formação da religião.
Em Curitiba e João Pessoa, praticantes comentam como
suas vidas se transformaram depois que passaram a
frequentar os cultos e reuniões da igreja.

JUDAÍSMO II – no ar em 20 de dezembro
A história do Judaísmo é apresentada por rabinos do Rio
de Janeiro e de Brasília, bem como alguns de seus rituais.
Praticantes em São Paulo falam de alguns dos símbolos
da religião e da alegria das celebrações.
XAMANISMO – no ar em 20 de dezembro
Líderes xamãs dão suas visões acerca da tradição que
consideram a forma mais arcaica de ampliação de
consciência. Eles explicam que o Xamanismo trata de
cura, do corpo e da alma. Praticantes falam de
seu contato com a tradição e explicam por que a
adotaram como prática religiosa.
SOKA GAKKAI – no ar em 21 de dezembro
Membros da Soka Gakkai falam da origem da tradição e da
prática do Budismo Nitiren, cuja origem remonta ao século
XIII. Eles explicam o Nam-Myoho-Rengue-Kyo, um mantra
cuja recitação elimina as energias negativas e o karma
negativo acumulado. Praticantes ressaltam as transformações que a Soka Gakkai proporcionou às suas vidas.
RACIONALISMO CRISTÃO – no ar em 21 de dezembro
Líderes do Racionalismo Cristão falam da origem da
tradição no seio do espiritismo e as diferenças que
levaram ao rompimento. Eles e praticantes explicam
como a doutrina ajuda a alcançar um melhor resultado
em suas evoluções espirituais.
SUMMIT LIGHTHOUSE – no ar em 22 de dezembro
Líderes e praticantes da Summit Lighthouse explicam a
origem da tradição e sua relação com os “seres de luz” e a
“Grande Fraternidade Branca”. Eles também falam como a
tradição engloba outras religiões como Judaísmo,
Budismo, Cristianismo, Hinduísmo, Confucionismo,
Islamismo, Taoismo e Zoroastrismo.
UNIÃO DO VEGETAL – no ar em 22 de dezembro
Retratos de Fé visita núcleos da União do Vegetal para

explicar os princípios dessa sociedade, a sua relação com
o espiritismo e o cristianismo, e o papel do chá de
ayahuasca na comunhão com Deus.
BUDISMO TIBETANO –
no ar em 25 de dezembro
Em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Retratos
de Fé ouviu líderes e praticantes para conhecer um pouco
mais da história do Budismo e sua crença na bondade e no
carma. O programa trata também da criação do primeiro
templo budista no Brasil, idealizado por Chagdud Rinpoche,
lama nascido no Tibete que viveu seus últimos anos no
Brasil e é considerado um dos grandes mestres do Budismo.

RAMAKRISHNA – no ar em 26 de dezembro
O experiente líder Swami Nirmalatmananda, designado
para viver em São Paulo, fala de meditação, oração, das
leituras e as discussões que norteiam a tradição
Ramakrishna. Um novo líder, Swami Jitananda, explica o
processo de estudos e as etapas para se tornar um
monge renunciante. Praticantes falam das transformações que suas vidas sofreram após a conversão.

MÚLTIPLA PERTENÇA – no ar em 25 de dezembro
Milhões de brasileiros têm mais de uma religião, e
Retratos de Fé foi ao encontro de alguns deles para
entender como se dá essa relação. É o que explica um
pastor da Igreja Reformada Ecumênica e, também, yawo
no candomblé; uma praticante do espiritismo e hare
khrishna; e, finalmente, uma católica e filha de santo.

IGREJA QUADRANGULAR – no ar em 26 de dezembro
Em Betim, Minas Gerais, um pastor recém-ordenado fala da
sua relação com a Igreja Quadrangular e dos seus planos de
levar a palavra de Deus ao povo. A pastora e cantora gospel
Soraya Moraes explica a evolução da Igreja Quadrangular no
cenário nacional. Em Joinville, Santa Catarina, uma praticante conversa sobre o dinamismo da Igreja e sobre os
grupos de dança, teatro, música e crianças. Ela faz parte do
“Ministério de Dança”. Mariana destaca o papel da arte para
a Igreja. Já em Simões Filho, Bahia, uma outra seguidora da
tradição relembra como era a vida antes de entrar para a
Igreja Quadrangular e como ela é hoje.

PARESI – no ar em 26 de dezembro
O episódio do programa Retratos de Fé visita uma aldeia da
etnia Paresi em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e busca
entender a sua relação com o divino e como a proximidade
com os “brancos” tem alterado sua espiritualidade.

KAMAYURÁ – no ar em 27 de dezembro
O episódio do programa Retratos de Fé visita a aldeia do
povo Kamayurá no Alto Xingu, no Mato Grosso, para revelar
como esses índios se relacionam com o divino e a crença do
povo de que os espíritos estão em tudo e em todos.
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Com apresentação da cozinheira
Michele Crispim, a série Sabor Solidário
aborda o combate ao desperdício e o
aproveitamento total dos alimentos,
a partir do programa Mesa Brasil,
criado pelo Sesc RJ.
APRESENTADORA:
Michele Crispim é cozinheira e chef de
cozinha. Em 2017, venceu a edição do
programa MasterChef Brasil. É formada
em Gestão de Pessoas, mas sempre teve
o sonho de trabalhar com gastronomia.
Começou a cozinhar inspirada pela clássica
gastronomia francesa, mas hoje se dedica
a estudar e conhecer a riqueza dos ingredientes e da gastronomia brasileira.
Atualmente, trabalha na realização de
eventos da área, jantares, palestras, feiras
e produzindo conteúdo para o YouTube e
suas redes sociais. Adora compartilhar
conhecimento, experiências e descobertas
gastronômicas com seu público.
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Sinopses por episódio (5 x 8 min.):
COMBATER O DESPERDÍCIO É DEVER DE
TODOS – no ar em 8 de dezembro
O primeiro episódio da série Sabor Solidário
apresenta dados sobre o desperdício de
alimentos no País e como o programa Mesa
Brasil, criado pelo Sesc RJ, tem atuado para
distribuir comida para quem precisa.
CAPACITAR E MULTIPLICAR –
no ar em 15 de dezembro
O processo de capacitação das cozinheiras,
que são responsáveis pela criação de
receitas nutritivas e às vezes um pouco
inusitadas, como o brownie de feijão, é o
tema deste episódio de Sabor Solidário.
QUEM FOMENTA ESSE SONHO? –
no ar em 22 de dezembro
No terceiro episódio do Sabor Solidário são
apresentados alguns dos parceiros doadores
que tornam possível o sonho de uma alimentação saudável e balanceada para milhares
de pessoas em todo o Brasil.

SEPARANDO O JOIO DO TRIGO –
no ar em 29 de dezembro
Este episódio de Sabor Solidário
acompanha a etapa de seleção dos
alimentos e as pessoas que participam
desse processo de forma espontânea e não
remunerada, apenas por amor ao próximo.
AMOR EM FORMA DE COMIDA –
no ar em 5 de janeiro de 2019
O último episódio da série Sabor Solidário
mostra a etapa final do projeto:
a distribuição dos alimentos que passam
por tantos processos até se transformarem
em pratos cheios de saúde e sabor.
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A produção de conteúdo de educação
sempre fez parte das ações
colaborativas de equipes do Futura.
Em 2018, tivemos a oportunidade de
explorar vários formatos para
atender demandas de TV e internet,
considerando oportunidades para
novos negócios nesta agenda em
todas as nossas plataformas
digitais, com avanços na gestão de
dados e métricas de audiência entre
educadores e jovens.
A partir de uma parceria com a
Agência Lupa, de fact-checking, e
com o apoio do Google, lançamos o
projeto Fake ou News, É Falso ou É
Notícia? Uma ampla iniciativa de
educação digital que partiu do
comportamento jovem e suas
relações com dispositivos móveis. No
mundo todo a desinformação já
provou ser um recurso potencializado
por robôs de internet, bastante
nefasto e capaz de interferir em
resultados de pleitos em vários
países, haja vista recentes episódios
como a Primavera Árabe, as eleições
norte-americanas, sem falar no
conturbado cenário brasileiro que
incendiou o debate político em redes
sociais nas eleições 2018.

EDUCAçãO DIGITAl, NOVOS
fORMATOS E CONTEúDO EXCLUSIVO:
aS pARCErIAS E coNQuIStaS do
Futura EM todAS aS tElAS
Por José Brito Cunha
Gerente do Canal Futura
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ouSaDIA, tENtatIVa, ErRoS E aCErtoS foRAM coMPONENtES
IMpoRtaNtES NESta traJEtórIA dE aPRENDIZaDO. DE cERtO,
a SENSação dE traBaLhAR EM uMa cASA qUE EStIMUlA a INOVação
a todo O MoMENtO E NoS pERMItE SoNHar
Com o uso de metodologias educacionais em workshops
em escolas do ensino médio e uma parceria com equipes de
mídias digitais, estudantes e professores, foram produzidas
30 trilhas educativas sobre os mais variados contextos das
eleições com dicas para checagem de vídeos, postagens e
informações, combatendo assim, de forma direta e
bem-humorada, a disseminação de conteúdo falso por
sistemas de mensageria, como WhatsApp. A lista completa
de memes e trilhas pode ser acessada em fakeounews.org.
Em paralelo ao projeto e como consequência da expertise
do Futura no campo educacional, fomos convidados a
integrar uma ampla frente de coalizão de 24 veículos de
imprensa para o monitoramento de notícias falsas nos
meses que antecederam as eleições. Trata-se do projeto
Comprova, iniciativa do First Draft International – com
apoio do Shorenstein Center, da Harvard Kennedy School –,
uma organização dedicada a apoiar jornalistas e
tecnologias para o enfrentamento dos desafios
diretamente relacionados às chamadas fakenews.
Apesar do resultado em campo, a Copa 2018 rendeu
bons exemplos de engajamento entre os funcionários da
Fundação Roberto Marinho e os jogadores do CDF –
Clube Desafio Futura. Nos meses de junho e julho,
organizamos uma competição interna no aplicativo de
perguntas e respostas com questões relacionadas ao
futebol e à história das copas. Uma grata surpresa.
Organizados em um concurso cultural, os colaboradores
da FRM se dividiram em ligas e disputaram
conhecimento, pontos e prêmios. Muito legal. Destaque
para toda a turma da comunicação interna que
colaborou com divertidas ações.

público, lançamos a nova temporada do Cine Clube, que
assumiu o horário do Cine Conhecimento. Repaginada e
com um novo apresentador, o youtuber e ativista Spartakus
Santiago, a faixa vestiu a camisa do cinema independente
e trouxe às noites de sábado e domingo produções da
América Latina, da África e da Ásia, desconstruindo desta
forma, o olhar sobre a sétima arte e suas relações com o
mundo em que vivemos. Ao todo, foram mais de 900 horas
inéditas na programação de 2018.
Da tela da TV para a internet e vice-versa. Este foi um
conceito bastante utilizado nas ações de distribuição do
Futura. Com base em estudos de caso e indicadores de
consumo em plataformas digitais e analógicas, nossas
equipes identificaram oportunidades de criação. Uma delas
foi com professores youtubers, que produziram dez
videoaulas com dicas para os estudantes que iriam prestar
o ENEM. Junto com a coluna Futura & Educação, do site do
Futura, integramos conteúdo para parte importante do
público de educadores e estudantes de olho nos
desdobramentos de políticas educacionais, tendências e
metodologias de estudo. Ao longo do ano tivemos a
oportunidade de experimentar alternativas para
comunicação, justamente, com este público interessado em
eventos de educação. Transmitimos ao vivo via streaming
no Facebook mais de 50 congressos, seminários,
workshops, feiras e palestras sobre Educação e
Comunicação. Ao todo, foram mais de 2 milhões de
visualizações. Entre os eventos transmitidos estão as
audiências públicas sobre a formulação da Base Nacional
Comum Curricular, organizada pelo Ministério da Educação.

ARTIGO ZÉ BRITO

Retomamos também com uma tradição de realizar eventos
ao vivo, com apoio da TV Escola. Durante os dias da
realização do ENEM fizemos uma adaptação da grade de
programação do Futura na TV para ancorar entradas ao
vivo do programa, que tirou dúvidas sobre os temas
abordados no exame e corrigiu provas. Na TV também
tivemos exibições inéditas que valorizaram discussões
sobre educação em diversos formatos, como o Educação na
Veia, o Show da História e a série Alfabetismo Brasil. Fruto
dos ajustes de rota do Futura na comunicação com seu

Enfim, 2018 foi um ano de muitas conquistas e
aprendizados. Da convergência de meios e da adaptação de
produtos, nossas equipes experimentaram de tudo um
pouco. Ousadia, tentativa, erros e acertos foram
componentes importantes nesta trajetória de aprendizado.
De certo, a sensação de trabalhar em uma casa que
estimula a inovação a todo o momento e nos permite
sonhar com projetos encantadores. Que venham novos
desafios e que o mundo digital nos apresente a cada dia
novas oportunidades de conhecimento e relacionamento
com quem, de fato, deseja transformar realidades.
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2017
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CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
INDICATIVA
LIVRE
LIVRE

LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
NÃO LIBERADO

Série composta por 26 programas
sobre quem assume uma postura
criativa diante dos desafios. Sobre
quem bota fé em si próprio e aposta no
“faça você mesmo”, extrapola limites
para chegar mais longe ou faz questão
de trazer as pessoas para perto. Gente
que, das mais diversas maneiras,
devolveu ao jeitinho brasileiro os seus
sentidos mais nobres. O do talento e da
inventividade como forma de melhorar
as coisas. Na segunda temporada da
série Sebastiana Quebra-Galho, a
personagem viaja com a sua câmera na
mão por vários cantos do Brasil,
sempre em busca de gente boa com
histórias inspiradoras para contar.
Sinopses por episódio (26 x 12 min.)
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AO SABOR DE QUEBRA-GALHO –
no ar em 17 de abril
Sebastiana vai até o Complexo da Maré trocar
ideia com as moças que fazem o Maré de

Sabores, um projeto que une educação com
uma generosa pitada de empoderamento.
SEBASTIÃO QUEBRA-GALHO –
no ar em 24 de abril
Sebastiana encontra o seu xará, Tião, que
apresenta o Instituto Vida Real. Ele mostra que,
mesmo com um começo cheio de obstáculos,
sempre há tempo de aprender… E ensinar.
BONS VENTOS – no ar em 1º de maio
Sebastiana e suas lentes registram o trabalho
do Projeto Grael. Ela e Axel conversam sobre o
potencial transformador do esporte como
ferramenta de educação e inclusão.
CORRIDA ESPECIAL – no ar em 8 de maio
Dessa vez, Sebastiana aprende uma lição e
tanto com Biel, o corredor especial, e seu pai,
Rodrigo. Juntos, eles mostram que não há
barreiras para quem quer unir inclusão e esporte.
RESPEITA AS MANAS – no ar em 15 de maio
Lugar de mulher é na obra! É isso que a
Priscila mostra à Sebastiana, que aprende

sobre a sua superiniciativa, a Manas à Obra, e o seu trabalho por
um mundo com mais igualdade.
O MAR TÁ PRA PEIXE – no ar em 22 de maio
Chega a hora de a Sebastiana suar a camisa com o seu amigo
Pescada. No Santa Marta, ele dá aulas de boxe para a galera da
comunidade, e ela não fica de fora!
SALADA DE FRUTAS – no ar em 29 de maio
Sebastiana bate papo com Morris, criador de uma plataforma que
traz oportunidades para quem passou dos 50 anos. É a MaturiJobs,
que dá uma verdadeira aula de consciência.
VAMOS JUNTAS – no ar em 5 de junho
A Feminaria tem muito mais do que um negócio. Ela tem uma missão.
Ana, a sua idealizadora, e Sebastiana trocam ideia sobre mulheres,
empreendedorismo e união.
DÁ SAMBA – no ar em 12 de junho
Sebastiana curte um sambinha com Andrezão, o cara por trás do
Portadores do Ritmo. Com ele, um grupo de músicos pra lá de especial
mostra que inclusão dá samba.
DA LAJE PARA O MUNDO – no ar em 19 de junho
Quem rouba a cena da vez é o pernambucano Veríssimo Júnior, que
toca o projeto Teatro da Laje. Sebastiana, com a sua câmera na mão,
vê de perto como a arte pode transformar uma comunidade.
PRETA É TECH – no ar em 26 de junho
Sebastiana conhece Buh, da Infopreta. Ela criou sua própria iniciativa
na área da tecnologia, com o objetivo de transformar um pouquinho
uma área majoritariamente masculina e heterossexual.
O GRANDE TRUQUE – no ar em 3 de julho
Sebastiana troca ideia com o pessoal do Circo Crescer e Viver. Lá,
Vinicius oferece aulas gratuitas a crianças e adolescentes no mundo
lúdico e criativo dos picadeiros.
CANTANDO NA CHUVA – no ar em 10 de julho
Sebastiana conhece o jovem designer Barão di Sarno, um dos criadores
da Bomba Hacker. Ele fala sobre esse mecanismo de bombeamento de
água como mais um jeitinho de driblar as crises do dia a dia.
ARCO-ÍRIS SEM FIM – no ar em 17 de julho
Direto do Totó, no Recife, Sebastiana conhece Jouse Barata, uma das
fundadoras do Cores do Amanhã. Grafite, arte, música, esporte: tudo
para deixar a vida da comunidade mais colorida.
VIRANDO O JOGO – no ar em 24 de julho
É hora de suar a camisa! Sebastiana bate um bolão com Elias e os
meninos do Pereirinha Futebol Clube. Eles mostram que o futebol pode
ir muito além dos gramados.
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OS SONS DO SILÊNCIO – no ar em 31 de julho
Sebastiana Quebra-Galho vai até Olinda para conhecer de
perto o músico Carlinhos Lua. Ele apresenta o seu projeto
Sons do Silêncio, em que ensina música a pessoas surdas.
VIVA O SERTÃO – no ar em 7 de agosto
Sebastiana viaja de carro com os amigos da Salve Sertão.
O professor Guido Cavalcanti mostra um pouco do
trabalho deles, que envolve não só doações, mas também
capacitação das comunidades.
ERA UMA VEZ – no ar em 14 de agosto
Quem não gosta de uma boa história? Sebastiana
Quebra-Galho conhece Glaucio Ramos Gomes, um
professor e contador de histórias que criou uma biblioteca
itinerante repleta de magia.
O REI DA SUCATA – no ar em 21 de agosto
Com a câmera na mão, Sebastiana troca ideia com Nido
Pedrosa, fundador do projeto Sucateando. Nele, são
criados instrumentos a partir do lixo. O resultado?
Música de qualidade... E sustentável!
A FILHA DO COMBU – no ar em 5 de setembro
Sebastiana Quebra-Galho viaja de barco até a ilha
do Combu, em Belém. Lá, conhece Dona Nena e sua
fantástica floresta de chocolate, que produz delícias
e respeita a natureza.
EU, ROBÔ? – no ar em 12 de setembro
Sempre antenada, Sebastiana Quebra-Galho descobre o
universo da robótica com o pessoal da Robô Livre.

Henrique Foresti, o criador da iniciativa, mostra que esse
assunto é para todo mundo.
VERDE QUE TE QUERO VER – no ar em 19 de setembro
Sebastiana conhece Daniel, um jovem que queria levar
mais verde para a cidade e dividir o seu conhecimento
de agrônomo com outras pessoas. O resultado disso?
A Verde Cidadão.
SUPER-HERÓIS DO BRASIL – no ar em 26 de setembro
Sebastiana voa até o Pará, onde conhece o terapeuta
ocupacional e professor universitário Jorge Lopes. Com
todo o seu conhecimento, ele desenvolve próteses recicladas a partir de materiais de baixo custo.
TORÓ DE COISAS BOAS – no ar em 3 de outubro
Susane e Wagner, do projeto Toró, falam sobre gastronomia sustentável. O papo (e o rango!) rendem e Sebastiana conhece um grupo de mulheres quilombolas repletas
de histórias e receitas incríveis.
A FÁBRICA DOS SONHOS – no ar em 10 de outubro
Sebastiana vai até Abaetetuba, no Pará, para se
encontrar com o artesão Valdeli, da Miritong. Lá, descobre
não só o seu mundo mágico de brinquedos coloridos, mas
também das lendas amazônicas.
DE OLHOS BEM ABERTOS – no ar em 17 de outubro
Sebastiana conhece a jovem Nicole Dias, da periferia de
Belém. Aos 14 anos, ela decidiu fazer algo por sua comunidade. Hoje, estudante de Ciências Sociais, toca a
iniciativa Olhar Invisível.
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A série de vídeos Sem Patrão – Empreendendo nas Periferias traz depoimentos de donos de pequenos
negócios sobre como tomam suas
decisões profissionais, suas razões
para criarem seus negócios e as
vantagens e desvantagens dessa
forma de trabalho. A série foi realizada
pelo Por Quê? com o apoio do Infi –
Instituto Febraban de Educação e
colaboração do Arq.Futuro – plataforma de discussão sobre as cidades.
Sinopses por episódio (5 x 25 min.):
DENISE ALVES – no ar em 6 de dezembro
Jovem cantora de rap do Grajaú. Na entrevista, ela nos conta sobre os desafios de
profissionalização na carreira artística, a
importância de se enxergar como uma

empresária e temas abordados em seu
trabalho, como autoestima, raça e gênero.
MC KURT E MARIA DA CONCEIÇÃO –
no ar em 13 de dezembro
Dois pequenos negócios da comunidade do
Jardim Colombo, em São Paulo. MC Kurt é um
jovem que cortava o cabelo dos amigos numa
viela e decidiu assumir um ponto comercial
numa rua movimentada da comunidade. Na
mesma rua, Maria da Conceição acabou de
inaugurar uma barraca de salgados e caldos,
que ela administra junto com sua filha para
complementar a renda da família.
FRANCISCO PINHEIRO –
no ar em 20 de dezembro
Morador do Jardim Colombo que, apesar de
aposentado da profissão de pedreiro,
continua trabalhando como sempre e, com
os seus ganhos, ainda ajuda quem precisa.
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Uma das suas atividades é a
reciclagem – Francisco recolhe
resíduos descartados, separa
materiais e peças e encontra
compradores para reaproveitá-los.
Além de complementar sua renda
familiar, pratica a “reciclagem no
gueto”, como diz a letra de “Raciocínio Sustentável”, que o rapper
MMoneis compôs para esta série.
DASLU DA JU –
no ar em 27 de dezembro
“Daslu era uma loja muito famosa,
né? Faliu. Então eu reabri, só que
mais humilde!” Juliana trabalhava
como doméstica e, com seus
contatos, conseguiu juntar roupas
para montar um bazar na comunidade do Jardim Colombo – o bazar
Daslu da Ju. Com a loja no térreo
de sua casa, Juliana tem mais
liberdade para dedicar seu tempo

ao trabalho ou à sua vida pessoal,
como preferir. Além da loja física,
também divulga as peças on-line
pelas redes sociais, recebe encomendas e até criou uma segunda
marca, para os itens de maior valor.
NILZA DE ANDRADE –
no ar em 3 de janeiro de 2019
Moradora do Jardim Colombo,
representa muitas mulheres brasileiras. Mãe e avó, sustenta sua
família gerindo sozinha uma
empresa informal de reciclagem.
Mesmo sem um imóvel registrado
para o seu negócio ou um CNPJ,
Nilza é uma empresária competente
e bem-sucedida, que negocia com
diversos fornecedores de resíduos,
contrata pequenos serviços de
transporte e, com tenacidade,
formou uma rede de compradores
para os materiais que separa.
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O documentário Ser Criança apresenta uma visão original e reveladora da
questão do trabalho infantil no Brasil, a partir de histórias de vida e realidades
sociais do Rio Grande do Sul.
No ar em 12 de outubro
DURAÇÃO: 26 minutos
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PRÊMIOS
RIO WEBFEST 2017
– MELHOR SÉRIE
EDUCATIVA, MELHOR
DIREÇÃO (NÃO FICÇÃO)
E MELHOR DIREÇÃO
DE ARTE

Após descobrirem uma máquina do
tempo, dois adolescentes criam um
canal de internet sobre a História do
Brasil. Na segunda temporada da série,
Clara e Neto recebem personagens
históricos para um bate-papo divertidíssimo. Maurício de Nassau, a índia
marajoara Yaci, Luzia, Marechal
Rondon, Chico Mendes e outros.

Baixe aqui o guia
de uso pedagógico
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Sinopses por episódio (26 x 12 minutos):
LUZIA, MULHER DAS CAVERNAS –
no ar em 19 de novembro
Cansada de só ouvir falar de homem
das cavernas, a convidada do primeiro
episódio, Luzia, mulher das cavernas e a
mais antiga habitante do Brasil, veio contar
sobre nossa pré-história e explica como
chegamos por aqui.

APRESENTADORES:
Felipe Frazão é formado em atuação pela SP
Escola de Teatro, fez Tieta do Agreste, Garotos,
Terra Papagalli, Próxima Parada, A Vida de Dr.
Antonio Contada por Elle Mesmo. No cinema
fez O Diabo Mora Aqui e Minha Fama de Mau,
biografia de Erasmo Carlos. Na TV fez as séries
Terminadores e Santo Forte.

YACI, ÍNDIA MARAJOARA –
no ar em 26 de novembro
O segundo episódio convida a índia marajoara
Yaci para contar sobre seu povo e a ocupação
pré-colombiana no Brasil. Afinal, já existiam
diversos povos e culturas por aqui quando o
Brasil foi “descoberto”.

Leticia Fagnani começou a carreira em 2015
na série premiada Pedro e Bianca, da qual foi
do elenco principal. No ano seguinte fez
Califórnia, da Marina Person, e Politicamente
Incorreto, com Danilo Gentili. Faz parte do
CoralUSP e tem formação em Letras.

LOPES, O NEGOCIADOR –
no ar em 3 de dezembro
O convidado de hoje vem falar sobre o pior
de nossa História: o tráfico de escravizados.
Lopes, o negociador, nos mostra o que
devemos lembrar para nunca repetir.

MAURÍCIO DE NASSAU –
no ar em 10 de dezembro
Nesse papo todo sobre a colonização, não podemos deixar de falar
dos outros países europeus que
ocuparam o Brasil! No terceiro
episódio, o convidado Maurício de
Nassau fala sobre as ocupações
holandesas no Nordeste.
CHICO REI – no ar em 17 de dezembro
Neste episódio recebemos o invencível Chico Rei, lendário Rei Galanga,
capturado e escravizado no Brasil,
que conta sobre como se organizou
com outros negros alforriados para
libertar mais escravos.
ESPECIAL BRASIL COLÔNIA –
no ar em 24 de dezembro
Depois de tanta gente falando do
período colonial, nada mais justo que
um especial sobre o Brasil Colônia,
né? Nesse episódio, o assunto vai
desde antes da chegada dos portugas até a Independência!
IMPERATRIZ LEOPOLDINA –
no ar em 31 de dezembro
A convidada deste episódio vem
para abalar as estruturas e mostrar
que era muito mais do que esposa
“triste” e “submissa” de Dom Pedro I.
Ela é a nossa cientista, botânica,
poliglota e culta Imperatriz Leopoldina. Qual terá sido sua importância
em nossa Independência?
ANITA GARIBALDI –
no ar em 7 de janeiro de 2019
Nesse episódio do Show da História,
recebemos uma mulher que lutou na
Revolução Farroupilha, uma heroína
da Pátria, nem recatada e nem do lar:
ela mesma, Anita Garibaldi!
DANDARÁ –
no ar em 14 de janeiro de 2019
Neste episódio, Dandará vem nos
contar sobre a Revolta dos Malês, uma
revolta de escravizados muçulmanos
traficados para o Brasil. Cultos,

letrados e religiosos, eles chacoalharam
Salvador em busca de sua liberdade.
ESPECIAL IMPÉRIO –
no ar em 21 de janeiro de 2019
O período imperial aqui no Brasil foi
uma montanha-russa de emoções,
historicolegas. Neste episódio, mais
um especial, dessa vez sobre o
Império! Desde a Independência até a
proclamação da República.
MARECHAL RONDON –
no ar em 28 de janeiro de 2019
Responsável pelo contato com diversas
etnias indígenas jamais contactas,
explorador, abolicionista, republicano,
de origem indígena, contraditório e,
acima de tudo, intrigante. Neste
episódio do Show da História, ninguém
menos que Marechal Rondon!
RUI BARBOSA –
no ar em 4 de fevereiro de 2019
O convidado deste episódio foi um
grande intelectual, o primeiro ministro da Fazenda da nossa República e
um dos responsáveis pela Constituição de 1891: o grande Rui Barbosa!
TARSILA DO AMARAL –
no ar em 11 de fevereiro de 2019
Uma das figuras mais importantes do
Modernismo brasileiro. Uma importante colaboradora do movimento
antropofágico e figurinha carimbada
no grandes eventos artísticos do
começo do século. Tarsila do Amaral!
MARIA BONITA –
no ar em 18 de fevereiro de 2019
Primeira mulher a se juntar a um
grupo de cangaceiros, foge de um
casamento infeliz para se juntar ao
Rei do Cangaço, Lampião. Ela é
Maria Bonita.
ESPECIAL REPÚBLICA VELHA –
no ar em 25 de fevereiro de 2019
Em mais um episódio especial do
Show da História: Proclamação da
República, Governo Militar, Política

do Café com Leite, Crise econômica
de 1929, Revolução de 1930 e todas
as contradições que moldaram a
sociedade brasileira no início do
século XX durante a Primeira República ou a República Velha.
LUÍS CARLOS PRESTES –
no ar em 4 de março de 2019
Ícone do movimento tenentista e
um dos principais líderes do movimento comunista brasileiro, sua vida
se confunde com a História Brasileira
do século XX: o convidado de hoje é
Luís Carlos Prestes.
LUIZ GONZAGA –
no ar em 11 de março de 2019
Neste episódio, um pouco do Nordeste: da seca, da migração ao
sudeste, da pobreza e das injustiças.
Mas também cultura e música com
um dos reis do Brasil: Luiz Gonzaga,
o Rei do Baião!
JOÃO GOULART –
no ar em 18 de março de 2019
O convidado deste episódio foi o
ministro de Getúlio Vargas, vice-presidente de Kubistchek, até que
alcançou a Presidência da República.
Comunista ou pelego? Coxinha ou
reaça? Com vocês, o 24º presidente
do Brasil, João Goulart, o Jango!
ESPECIAL ERA VARGAS –
no ar em 25 de março de 2019
Mais de 15 anos com Getúlio Vargas
à frente do País. Uma época cheia
de contradições, assim como a
própria figura do presidente. Para
esclarecer essa confusão, o Show da
História traz mais um especial! O
especial Era Vargas.
CARLOS MARIGHELLA –
no ar em 1º de abril de 2019
Neste episódio do Show da História,
recebemos o homem mais procurado
pela ditadura militar. Membro do
Partido Comunista e, mais tarde,
guerrilheiro, Carlos Marighella.
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Inspirado no projeto Show
da História criado por Cao
Hamburger, Paulinho Caruso
e Teo Popovic
Elenco:
FELIPE FRAZÃO, LETÍCIA
FAGNANI E LÍVIA LA GATTO

Narrador
CÁSSIO INÁCIO

Direção-geral
TOM HAMBURGER

Direção de Episódio
OLÍVIA PEDROSO E
TOM HAMBURGER

Produtor
CAO HAMBURGER

Produção Executiva
FERNANDO HARGREAVES

Roteiro
TAINÁ MUHRINGER

Direção de Fotografia
OSCAR PESCUMA

Assistente de Direção
FERNANDA TEREPINS

CHICO MENDES –
no ar em 8 de abril de 2019
Importante líder seringueiro, sindicalista, e defensor das
florestas, o convidado de hoje é Chico Mendes!
CAROLINA DE JESUS –
no ar em 15 de abril de 2019
Moradora da favela do Canindé por mais da metade de
sua vida e uma das mais importantes escritoras brasileiras, a convidada deste episódio é Carolina de Jesus!
DARCY PENTEADO –
no ar em 22 de abril de 2019
Artista, revolucionário, fundador da revista O Lampião
da Esquina e uma das figuras mais importantes do
movimento LGBTQ na história do Brasil, o nosso
convidado é Darcy Penteado.
ESPECIAL 20 ANOS DE DITADURA MILITAR –
no ar em 29 de abril de 2019
Em mais um de nossos episódios especiais, Clara e Neto
apresentam um panorama dos sombrios 20 anos de
ditadura militar no Brasil, marcados não só pela repressão, censura e por crise econômica, mas também por
movimentos de mudança social.
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ESPECIAL HISTÓRIA NEGRA DO BRASIL –
no ar em 6 de maio de 2019
Nesse episódio especial, Neto e Clara fazem um panomara da História Negra do Brasil.

Direção de Arte
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Assistente de Contrarregra
GUTO NUNES

Microfonista
MARINA CALVÃO

Assistentes de Som
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Assistente de Figurino
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Assistente de Maquiagem
JESS TOMMASI

Pesquisa
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ARTHUR CHACON

Consultoria
DIEGO KNACK

Montagem
RICA SAITO

Assistência de Montagem
CLARA LAZARIM
E JULIA FAVERO

Finalização
TEMPORAL FILMES

Edição de Som e Mixagem
ARTHUR DECLOEDT

Trilha Sonora Original
ARTHUR DECLOEDT

Animação
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Ilustrações
ORLANDO PEDROSO

Maquiadora
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VANESSA BARONE

Coordenadora de Projeto

Produção de Elenco

TATIANA MILANEZ

CARU CORRAL

Equipe de Produção

Assistente de Produção
JANAÍNA FREITAS

JOANA LEVY E MATHEUS
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Coordenador de Programação
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ACÁCIO JACINTO

Assistente de Câmera

Gerente de Mobilização
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MAKING OF –
no ar em 13 de maio de 2019
Que tal entendermos como a Clara e o Neto fizeram
todo esse rolê de programa de televisão e internet
sobre História. Nesse Making Of do Show da História,
ficamos sabendo de detalhes da concepção e da
realização do nosso Show!

SOB TRAçANTES
TEMAS
DIREITOS HUMANOS;
VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Série documental que tem como
objetivo mostrar a trajetória de
pessoas marcadas por situações de
extrema violência que lutam para
construir um futuro melhor através
da cultura da paz.
Sinopses por episódio (13 x 15 min.):
MARINETE DA SILVA –
no ar em 20 de novembro
Marinete da Silva, advogada e mãe de duas
filhas. A mais velha, Marielle, foi executada
por incomodar os poderosos. Marinete lida
com a dor da perda por ter certeza de que a
luta da filha deu frutos.
LUIS PENCA – no ar em 27 de novembro
Negro, pobre e homossexual. Penca, na
adolescência, expressava-se através da
dança e da violência. Foi preso por suspeita
de roubo, mas era inocente. Hoje mudou sua
vida e é cuidador de idosos.

JULIO BARROSO – no ar em 4 de dezembro
Com um BO forjado que dizia que trocara
tiros com a PM, Julio levou dois tiros e foi
condenado a 12 anos. Após oito anos, Júlio
saiu da prisão decidido a retomar a vida.
Hoje é produtor cultural.
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS –
no ar em 11 de dezembro
José Luiz morou a infância na rua. Uma noite,
com fome, deixou amigos dormindo em uma
marquise na Candelária e foi roubar pão. Por
isso sobreviveu à chacina, em 1993. Hoje é
produtor audiovisual.
MARTINHA – no ar em 18 de dezembro
Nascida Marco Aurélio, aos 14 foi acolhida pela
comunidade gay. Sem apoio da família, foi para a
prostituição. Chegou a ser lançada de um carro.
Hoje Martinha trabalha em um salão de beleza.
RENATO FERREIRA – no ar em 25 de dezembro
Aos 14 anos Renato estava revoltado. E então
fez um pacto: caso se esforçasse, que Deus
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lhe dessa vida digna; se não, que o
Diabo o levasse. Hoje, produz espetáculos circenses pelo mundo.
CARLOS BESSA –
no ar em 1º de janeiro de 2019
Estudava medicina quando
foi convocado para a Segunda
Guerra. No front cuidou de
soldados brasileiros e alemães.
Após a guerra, Carlos tornou-se
um conceituado médico e
escreveu sobre sua experiência.
LUIZ F. F. MACHADO –
no ar em 8 de janeiro de 2019
Luiz foi preso próximo de concluir a
faculdade. Num momento especialmente violento do sistema carcerário,
conseguiu reunir uma equipe de
detentos e realizar um documentário
premiado em festivais.

IVAN DARIO –
no ar em 15 de janeiro de 2019
Nascido na periferia de Medellín,
ingressou num grupo revolucionário
armado e foi torturado pelo exército
colombiano. Hoje Ivan luta contra o
recrutamento de menores por grupos
armados da Colômbia.
EDIVALDO GODOY –
no ar em 22 de janeiro de 2019
Assaltante de bancos, Edivaldo
liderou facções no presídio. Sobreviveu ao massacre no Carandiru e
estudou Direito. Hoje, livre, integra a
Comissão de Políticas Criminais e
Penitenciárias da OAB-SP.
FABÍOLA LALINDE –
no ar em 29 de janeiro de 2019
Fabíola teve seu filho preso, torturado
e morto pelo exército. Conseguiu a

FICHA TÉCNICA
Direção
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MOAAZ BADAWI –
no ar em 5 de fevereiro de 2019
Moaaz nasceu em Damasco, Síria.
Teve o irmão sequestrado pelo
Estado Islâmico. Sua mãe o enviou
para o Brasil antes que tivesse que se
alistar. Sozinho, aqui conseguiu
forças para reconstruir a vida.
MARCELO OLINDI –
no ar em 12 de fevereiro de 2019
Marcelo serviu na Guerra das
Malvinas. Depois das mortes de
centenas de companheiros e do
descaso oficial, Marcelo luta para que
sua história não seja esquecida. Para
isso, o humor é sua maior arma.

CANAL FUTURA
Produção

LUIS LOMENHA

VICTOR LIMA

Produção Executiva

Edição

ALESSANDRA NASCIMENTO

VICTOR LIMA

Roteiro

Som

MARIA HERNANDÉZ

JUSSIMAR TEIXEIRA

Direção de Fotografia
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Direção de Produção
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Coordenador de Projetos
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Coordenação de Programação
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RICARDO GRAÇA

Gerente de Mobilização
e Produção

Direção de Arte

Realização

ANA PAULA BRANDÃO

JABUTI FILMES

Gerente de Conteúdo

MARCIO MOTOKANE

BIA THIMOTEO
RUI CORTEZ

condenação do governo pela
execução do filho. O arquivo que
reuniu durante sua luta é patrimônio
da humanidade, pela Unesco.

JOÃO ALEGRIA

SOU FaNdANGO
TEMAS
IDENTIDADE CULTURAL;
MÚSICA; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Em quatro programas, a série Sou Fandango apresenta a história, características, curiosidades e a musicalidade do ritmo brasileiro, chamado Fandango
Caiçara. É uma produção do curso de jornalismo da Universidade Positivo em
parceria com o Canal Futura.
Sinopses por episódio (4 x 26 min.):
O QUE É FANDANGO CAIÇARA –
no ar em 4 de novembro
Apresenta a cidade de Paranaguá, berço do
Fandango Caiçara, a história do surgimento e
da salvaguarda deste ritmo praticado no
litoral do sul do Brasil, e como as colheres são
usadas na percussão deste ritmo.

INSTRUMENTOS MUSICAIS –
no ar em 18 de novembro
O episódio mostra como os instrumentos
musicais são construídos pelos mestres fandangueiros. O Fandango Caiçara é tocado com a
rabeca, o adufo e a viola. Instrumentos cuja arte
de construção passa de geração em geração.

DANÇA –
no ar em 11 de novembro
A dança faz parte do Fandango Caiçara. O
ritmo frenético dos tamancos de madeira,
construídos pelos mestres fandangueiros,
acompanha a percussão. Além da batida com
suas coreografias próprias, ainda há o
valsado para dar o tom do baile de fandango.

BARREADO, FAMÍLIA, RABECÔNICA –
no ar em 25 de novembro
A culinária se relaciona com a cultura caiçara
e com o fandango. O Barreado, prato típico
do litoral do Paraná, foi criado pelos caiçaras
para os bailes de fandango. Tudo nesta arte
relaciona a família com a cultura que é
transmitida de geração em geração.
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Analista
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Gerente de Conteúdo
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Gerente de Distribuição
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RELATÓRIO
Universidades Parceiras
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA
JORNALISMO NACIONAL
Entradas de Universidades Parceiras
em 2018 nos programas do Canal
Futura: Conexão e Debate
(Programas com VTs ou entrevistados de universidades parceiras)
CONEXÃO
Total: 28 VTs e 38 entrevistados de
universidades parceiras
JANEIRO
PROGRAMA: Aedes Aegypti e o Verão –
10/1/2018
VT: TV Univale
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
aedes-aegypti-vilao-de-muitas-doencas/400707/
PROGRAMA: Alergias Alimentares – 23/1/2018
ENTREVISTADA: Professora UERJ Ekaterini Simões
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
alergias-alimentares/401910/

FEVEREIRO
PROGRAMA: A Outra Face do Semiárido
Brasil – 6/2/2018
ENTREVISTADA: Milena Rocha –
Universidade Federal do Piauí
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
semiarido-brasileiro/405015/
PROGRAMA: Bloco Seu Vizinho – 8/2/2018
VT: TV PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
bloco-seu-vizinho/405195/
PROGRAMA: Carnaval Inclusivo – 13/2/2018
VT: TV PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
carnaval-inclusivo/405396/
PROGRAMA: Ferrovias Brasileiras – 19/2/2018
VT: UPF TV

LINK: http://www.futuraplay.org/video/
ferrovias-brasileiras/407391/

MARÇO
PROGRAMA: Representatividade – 5/3/2018
ENTREVISTADO: Gersem Baniwa – Professor
da Universidade Federal do Amazonas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
representatividade/410928/
PROGRAMA: Intervenção Federal – 7/3/2018
ENTREVISTADO: Marco Aurélio Gonçalves, do
Departamento de Segurança Pública da UFF
LINK: http://www.futuraplay.org/video/intervencao-federal/411285/

LINK: http://www.futuraplay.org/video/cancer-de-colo-de-utero/414654/
PROGRAMA: Mulheres na Política – 28/3/2018
VT: TV Univale
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
mulheres-na-politica/415155/
PROGRAMA: Cacau e a Qualidade do Chocolate – 29/3/2018
ENTREVISTADA: Priscila Efraim – Professora
Universidade Estadual de Campinas
VT: PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/cacau-e-qualidade-do-chocolate/415698/

PROGRAMA: Censo Escolar 2017 – 12/3/2018
ENTREVISTADO: Ocimar Alavarse – Faculdade
de Educação da USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/censo-escolar-ensino-medio/412197/

ABRIL

PROGRAMA: Estudo WWF Brasil – 14/3/2018
VT: TV Univali
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
estudo-wwf-brasil/412584/

PROGRAMA: Biodiversidade e Ameaças ao
Clima – 5/4/2018
ENTREVISTADO: Kenny Tanizaki, professor do
curso de ciência ambiental da UFF
LINK: http://www.futuraplay.org/video/o-clima-e-a-biodiversidade/417238/

PROGRAMA: 30 Anos Constituição –
14/3/2018
VT: Universidade Católica de Pelotas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
30-anos-da-constituicao/412611/
PROGRAMA: YouTube e Empoderamento de
Jovens – 15/3/2018
ENTREVISTADO: Caio Oliveira – Professor
PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/youtube-e-empoderamento/412758/
PROGRAMA: Jovens Empreendedores –
26/3/2018
VT: PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/jovens-empreendedores/414648/
PROGRAMA: Câncer no Colo do Útero –
27/3/2018
ENTREVISTADA: Luisa Lina – Pesquisadora USP

PROGRAMA: Crise Hídrica – 2/4/2018
VT: TV Caatinga
LINK: http://www.futuraplay.org/video/crise-hidrica/416716/

PROGRAMA: Rebeldia Juvenil – 17/4/2018
VT: TV Unaerp
LINK: http://www.futuraplay.org/video/rebeldia-juvenil/418624/
PROGRAMA: BNCC – 20/4/2018
ENTREVISTADA: Rosanne Dias –
Professora UERJ
LINK: http://www.futuraplay.org/video/bncc-ensino-fundamental-curriculos/419200/
PROGRAMA: Lixo Eletrônico – 27/4/2018
ENTREVISTADA: Tereza Cristina – USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/inovacao-lixo-eletronico/435193/
PROGRAMA: Ócio Cerebral – 30/4/2018
ENTREVISTADA: Andrea Jotta – PUC São Paulo
LINK: http://www.futuraplay.org/video/ocio-

cerebral/420565/
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MAIO
PROGRAMA: Refugiados no Brasil – 4/5/2018
ENTREVISTADO: Paulo Velasco – UERJ
VT: ESPM São Paulo
LINK: http://www.futuraplay.org/video/refugiados-no-brasil/422479/
PROGRAMA: 130 Anos Abolição – 11/5/2018
ENTREVISTADA: Renata Moraes – UERJ
LINK: http://www.futuraplay.org/video/130-a-

nos-da-abolicao-da-escravidao/423805/
PROGRAMA: Expedição Pico da Neblina –

25/5/2018

ENTREVISTADO: Luiz Fabio Silveira –

PROGRAMA: Festival Inverno Ouro Preto –
29/6/2018
VT: TV UFOP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
festival-de-inverno-de-ouro-preto/432739/

JULHO
PROGRAMA: Quadrilhas Juninas Brasil –
4/7/2018
VT: TV Caatinga
LINK: http://www.futuraplay.org/video/quadrilhas-de-festas-juninas/433057/

VT: Universidade Católica de Pernambuco
LINK: http://www.futuraplay.org/video/re-

ENTREVISTADA: Jeanne Oiticica – Grupo de

vens-e-eleicoes/426022/

PROGRAMA: Maternidade e Bolsa Cientíﬁca –

PROGRAMA: Métodos Alternativos – 24/7/2018

30/5/2018

VT: Universidade do Vale do Itajaí

ENTREVISTADAS: Eugênia Zandoná – Professora

LINK: http://www.futuraplay.org/video/me-

PROGRAMA: Plástico nos Oceanos – 5/6/2018

PROGRAMA: Água - Solução para Crise

PROGRAMA: IDEB 2017 – 12/9/2018
ENTREVISTADO: Paulo Carrano – Professor UFF
LINK: http://www.futuraplay.org/video/ideb-

PROGRAMA: Inovação Ensino Integrado –

13/9/2018

ENTREVISTADA: Marise Ramos –

PROGRAMA: Redes Sociais e Eleições – 18/9/2018
ENTREVISTADA: Alessandra Aldé –
Professora UERJ
LINK: http://www.futuraplay.org/video/

todos-alternativos-para-cobaias/436909/

OUTUBRO
PROGRAMA: Idosos 4.0 – 8/10/2018
ENTREVISTADO: Egidio Dórea – Programa USP

PROGRAMA: Sistemas Cotas – 30/7/2018

e Natália de Cássia Horta – PUC Minas

VT: Canal Unicamp

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

LINK: http://www.futuraplay.org/video/
sistema-de-cotas/438304/

AGOSTO
PROGRAMA:Cirurgia Intrauterina – 6/8/2018
VT: Universidade Católica de Pelotas

idosos-40/449471/

PROGRAMA: Corridas de Rua e Economia –
15/10/2018
VT: Universidade Católica de Pelotas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
corridas-de-ruas-e-negocios/450218/

Hídrica – 13/6/2018
ENTREVISTADA: Marcia Barbosa –
Pesquisadora e professora – UFRGS

LINK: http://www.futuraplay.org/video/
cirurgias-intrauterinas/439462/

PROGRAMA: Abelhas – 18/10/2018

PROGRAMA: Lama da Samarco – 20/8/2018

PROGRAMA: Mostra de Cinema de Outro
Preto – 13/6/2018
VT: Universidade Federal de Outro Preto
LINK: http://www.futuraplay.org/video/cineopmostra-de-cinema-de-ouro-preto/429190/

ENTREVISTADO: Hermano Queiroz – Engenheiro
agrônomo da USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/lamada-samarco/441760/

LINK: http://www.futuraplay.org/video/
abelhas/450755/

PROGRAMA: Desemprego Entre os Jovens –

14/6/2018

ENTREVISTADO: Eduardo França - Professor e

coordenador da ESPM-Rio

LINK: http://www.futuraplay.org/video/de-

PROGRAMA: Integração Rio São Francisco –
29/8/2018
VT: Universidade do Vale do São Francisco
LINK: http://www.futuraplay.org/
video/integracao-rios-sao-francisco-etocantins/443593/

semprego-entre-jovens/429607/

PROGRAMA: Doenças da Tecnologia – 25/6/2018
VT: Universidade Positivo
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economia-da-educacao/445105/

redes-sociais-e-eleicoes/446342/

ENTREVISTADO: Davi Zee – Professor UERJ
LINK: http://www.futuraplay.org/video/plastico-nos-oceanos/427909/

Professor UFF

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

Professora UERJ

PROGRAMA: Dor de Ouvido – 23/7/2018

pesquisa do Hospital das Clínicas da USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/dorde-ouvido/436906/

JUNHO

10/9/2018

2017/445546/

PROGRAMA: Juventude e Eleições – 29/5/2018

UERJ e Fernanda Staniscuaski – UFRGS
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
jovens-e-eleicoes/426022/

PROGRAMA: Economia da Educação –

PROGRAMA: Crânio Unicamp – 9/7/2018

constituicao-cranio/433762/

LINK: http://www.futuraplay.org/video/jo-

inovacao-educacao-rapida/445099/

ENTREVISTADO: Fabio Waltenberg –

Curador do Museu de Zoologia da USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/expedicao-pico-da-neblina/425905/

VT: TV Univali

LINK: http://www.futuraplay.org/video/serie-

LINK: http://www.futuraplay.org/video/doen-

cas-da-tecnologia/431608/

SETEMBRO
PROGRAMA: Inovação – 10/9/2018
ENTREVISTADO: Fernando Becker –
Professor UFRGS

VT: TV Caatinga

PROGRAMA: Nova Espécie Inseto – 23/10/2018
ENTREVISTADA: Larissa Moreira –

Aluna PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
nova-especie-de-inseto/451859/

PROGRAMA: Violência no Trânsito –
24/10/2018
VT: Universidade do Vale do Itajaí
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
violencia-no-transito/452066/
PROGRAMA: Cerrado Nosso – Biodiversidade
– 26/10/2018
ENTREVISTADA: Marcela Vecchione Gonçalves –
Pesquisadora da Universidade Federal do Pará

LINK: http://www.futuraplay.org/video/
aguas-do-cerrado/452540/
PROGRAMA: Perigo à Mesa – 31/10/2018
VT: Universidade Federal de Pelotas

PROGRAMA: Acelerador Sirius – 20/12/2018
ENTREVISTADA: Regina Cely Barroso –

Professora UERJ
DATA: 20/12/2018
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
acelerador-sirius/460106/

NOVEMBRO
PROGRAMA: Maus-tratos de Animais –
6/11/2018
VT: Universidade do Vale do Itajaí
PROGRAMA: O Que É Belo Hoje? – 7/11/2018
ENTREVISTADA: Denize Bernuzzi – PUC São Paulo

DEBATE
Total: 7 VTs e 11 entrevistados
(Em janeiro, fevereiro, março, abril
e julho não tivemos entradas de
universidades parceiras)

LINK: http://www.futuraplay.org/video/obelo-nos-dias-atuais/454400/

MAIO

PROGRAMA: Nova Câmara 2019 – 12/11/2018

8/5/2018

ENTREVISTADA: Carolina Almeida –

ENTREVISTADA: Carla Appollinario de Castro,

Pesquisadora Uerj

PROGRAMA: Custos das Hidrelétricas –

22/11/2018

PROGRAMA: Trabalho e Relações Sociais –

professora adjunta UFF Volta Redonda

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

trabalho-e-relacoes-sociais/423250/

ENTREVISTADO: Emílio Moran – Professor

visitante Unicamp

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

JUNHO

custos-das-hidreletricas/456137/

PROGRAMA: Infraestrutura e Abastecimento –

PROGRAMA: Agressões Virtuais – 26/11/2018

VT: TV Univali

ENTREVISTADA: Luciene Regina Paulino

Tognetta – Professora UNESP e pesquisadora
Unicamp e Beatriz Accioly – USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
agressoes-virtuais/456428/
PROGRAMA: Navio-Escola UFF – 29/11/2018
ENTREVISTADO: Sidney Melo – Professor UFF
LINK: http://www.futuraplay.org/video/

navio-escola/457121/

PROGRAMA: Estresse Pós-traumático –

29/11/2018

ENTREVISTADA: Maila de Castro –

Professora UFMG

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

estresse-pos-traumatico/457133/

PROGRAMA: Educação Financeira –

30/11/2018

12/6/2018

LINK: http://www.futuraplay.org/video/infraestrutura-e-abastecimento-no-brasil/428905/

AGOSTO
PROGRAMA: Substâncias Químicas na
Agricultura – 10/8/2018
VT: TV ESALQ-USP
LINK: http://www.futuraplay.org/
video/substancias-quimicas-naagricultura/434356/
PROGRAMA: Identidade e Movimentos
Migratórios – 31/8/2018
ENTREVISTADA: Maria Geusina da Silva,
Coordenadora do Curso de Serviço
Social Unila
LINK: http://www.futuraplay.org/
video/identidade-e-movimentosmigratorios/438334/

ENTREVISTADO: Flavio Constantino –

Professor PUC Minas

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

educacao-ﬁnanceira/457337/

SETEMBRO

PROGRAMA: Lixo Zero – 3/12/2018

Unila; Fabrício Benevenuto, professor UFMG
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
monitoramento-das-eleicoes/444253/

VT: TV Caatinga
LINK: http://www.futuraplay.org/video/

como-reduzir-o-acumulo-de-lixo/457484/

sociedade-e-museus/445468/

OUTUBRO
PROGRAMA: Esportes Olímpicos e Juventudes –
2/10/2018
VT: TV PUC Minas
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
esportes-olimpicos-e-juventudes/448409/
PROGRAMA: Ranking Universidades e Ciência –
7/10/2018
VT: TV ESALQ-USP
ENTREVISTADOS: Marisa Masumi Beppu,
Pró-reitora Unicamp; Paulo Saldiva,
professor USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
ranking-universidades-e-ciencia/449357/
PROGRAMA: Eﬁciência Energética e
Desenvolvimento – 16/10/2018
ENTREVISTADO: Carlos Alberto Labate,
Professor ESALQ/USP
LINK: http://www.futuraplay.org/
video/eﬁciencia-energetica-edesenvolvimento/450296/
PROGRAMA: Brasileiros no Exterior – 16/10/2018
ENTREVISTADO: Maria Aparecida Webber,
servidora Unila
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
eﬁciencia-energetica-e-desenvolvimento/450296/

NOVEMBRO
PROGRAMA: Educação e Economia em 2019 –
6/11/2018
VT: TV Univali
LINK: http://www.futuraplay.org/video/
ranking-universidades-e-ciencia/449357/
PROGRAMA: Cidades Grandes e Saúde –

13/11/2018
VT: TV UEG

ENTREVISTADOS: Paulo Saldiva, professor
USP; Luciana Royer, professora FAU-USP
LINK: http://www.futuraplay.org/video/cidades-grandes-e-saude/454910/

PROGRAMA: Monitoramento das Eleições –

4/9/2018

ENTREVISTADOS: Lucas Mesquita, professor

DEZEMBRO

LINK: http://www.futuraplay.org/video/

PROGRAMA: Sociedade e Museus – 11/9/2018
VT: PUC Minas

DEZEMBRO
PROGRAMA: Direitos Humanos: Avanços e
Desaﬁos – 11/12/2018
ENTREVISTADO: Waldemir Rosa,
Professor Unila
LINK: http://www.futuraplay.org/

video/direitos-humanos-avancos-edesaﬁos/458261/
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PRODUÇÃO DE MATÉRIAS COM O NÚCLEO
DE CONTEÚDO

•

Biomas
6 episódios de 2’
Conteúdo produzido pela equipe da PUC TV, da
universidade parceira PUC Minas/MG

•

Pelo Campus
20 episódios de pouco mais de 1’
Papel Social (Univali)
Adote uma Casa (UVV)
Atividade Solar (UFOP)
Educação para Transformação (Univali)
Projeto Haitianos (Univali)
Oficina da Memória (Universidade Positivo)
Itatinga (USP/ESALQ)
Carro Biblioteca (UFOP)
Projeto Escolhas (Univali)
Casa da Física (UFAM)
Bagaço de Cana Limpando Efluentes (UFOP)
Museu Entomologia (USP/ESALQ)
Projeto de Monitoramento de Praias (Univali)
Destacom (UFMS)
Medicina Tradicional Chinesa (Universidade Positivo)
Show de Talentos (UFOP)
Maracujá Doce (USP/ESALQ)
Projeto Sem Acne, Sem Cicatriz (UVV)
Projeto Haitianos (Univali)
Projeto Mato Preto Paiol (Universidade Positivo)

•

Novas Parcerias
UEAP – AP
PUC RIO – RJ
TV UNIFATEA – SP
GRUPO ÂNIMA – UniBH – MG
GRUPO ÂNIMA – São Judas/Campus Unimonte
(Santos/SP); Campus São Paulo (São Paulo/SP)
GRUPO ÂNIMA – Una – MG
GRUPO ÂNIMA – UNISOCIESC – SC)
ASCES UNITA – PE
UFBA – BAUFRPE – PE
UNEMAT – MT
UNIR – RO

Geração Futura Universidades Parceiras: Oficina com
33 alunos

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE
DE PROGRAMAÇÃO

•
•
•
•
•

Futura na Estrada (Rio Grande do Sul, Recife e Goiânia)
Intercom Norte
Intercom Nordeste
Intercom Nacional em Joinville
Conedu em Recife

PROGRAMAS
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•

Formigueiras
Documentário de 15’
Conteúdo produzido pela universidade parceira UERN/RN

•

Interface
25 episódios de 25’
Conteúdo produzido pela equipe da PUC TV, da
universidade parceira PUC Minas/MG

•

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

•

Sou Xaxado
4 episódios de 26’
Conteúdo produzido pela universidade parceira
UEPB/PB

•

Viver Ciência
28 episódios de 26’
Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação (PRPI) em parceria com a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação (PRPG) da UFG
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A CARA
SOU
XaXaDO
DO FuturO
TEMAS
DANÇA;
TECNOLOGIA
E
INOVAÇÃO; VÍDEOS
E
IDENTIDADE
CULTURAL;
DOCUMENTÁRIOS
MÚSICA;
VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
ESTREIA
2017
2018

CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
INDICATIVA
LIVRE
LIVRE

LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO
NÃO LIBERADO

A série retrata a magia do Xaxado:
as danças, roupas, a sua musicalidade
e as juventudes. O Xaxado foi criado
pelos cangaceiros de Lampião no
início do século XX, em Vila Bella,
atual Serra Talhada.
Sinopses por episódio (4 x 26 min.):
ORIGEM DO XAXADO – no ar em 6 de maio
O Xaxado é uma dança típica nordestina,
e sua origem foi ligada diretamente ao
Cangaço. A expressão Xaxado surgiu de
uma atividade do sertanejo, que é xaxar
(pisar) no feijão depois da colheita na roça.
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AMBIENTE E INDUMENTÁRIA DO XAXADO –
no ar em 13 de maio
Vamos mostrar os ambientes em que o

Xaxado se desenvolveu. Por que o cenário da
caatinga era propício? Como foram definidos
os padrões da roupa e dos utensílios?
Como era a confecção dessa indumentária?
DANÇA E MUSICALIDADE NO XAXADO –
no ar em 20 de maio
Vamos mostrar a variação corporal na
dança e o som que o Xaxado traz, ouvindo
músicos e pesquisadores. A musicalidade
terá um destaque especial sob a ótica da
sonoridade que ela reverbera.
A JUVENTUDE NO XAXADO –
no ar em 27 de maio
A ideia no último episódio é mostrar como
essa tradição vem sendo preservada, pela
ótica dos jovens, que deverão seguir com
a ideologia da continuidade por sua importância para a região.

FICHA TÉCNICA
EQUIPE UERN TV

Produção e logística
RAFAEL IRINEU

Apresentadora e Redatora

Diretor Assistente

Distribuição

RENATO HENNYS DINIZ BARBOSA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE (UERN)
E UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
PARAÍBA (UEPB)

Edição
RENATO HENNYS DINIZ BARBOSA

SARA CARDOSO

Assistente de Fotografia

Imagens e Direção
de Fotografia

Still

ADRIANA ARAÚJO

JEFFERSON LOPES

MAYARA BEZERRA

Direção-geral

Assistente de cinegrafista

FABIANO MORAIS
EQUIPE UEPB

Produtora local

MAYARA BEZERRA

Cinegrafista auxiliar
ADRIANA ARAÚJO

ADRIANA ARAÚJO,
MAYARA BEZERRA

Consultoria Musical

Direção de fotografia

Elenco

RENATO HENNYS DINIZ BARBOSA

KARL MARX
KARL MARX (LAMPIÃO)

CANAL FUTURA
EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Estagiárias

EQUIPE RELACIONAMENTO
COM UNIVERSIDADES

Analista
ACÁCIO JACINTO

Estagiária
LÁINA CARVALHO

Coordenação de
Programação
TÚLIO DRUMOND

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

CLARA WARDI E
JULIA RODRIGUES

Gerente de Distribuição

Editor de Imagem

Gerente-geral

SANDRO BARBEITA

JOSÉ BRITO CUNHA
JOÃO ALEGRIA

197

A CARAEDO
TERRA
Mar
FuturO
TEMAS
ECOLOGIA E E
TECNOLOGIA
INOVAÇÃO; VÍDEOS E
ECOSSISTEMAS;
DOCUMENTÁRIOS
SUSTENTABILIDADE

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O programa Terra e Mar é uma
parceira da TV Univali com a Escola do
Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. O programa
aborda a colaboração de pesquisadores nas questões ambientais e no
desenvolvimento de pesquisas que
possam ter reflexo socioambiental
para ajudar as comunidades na
solução de situações, na troca e na
busca do conhecimento, bem como
fazer com que a pesquisa influencie
também nos impactos econômicos,
visando à exploração de recursos com
foco na sustentabilidade.
Sinopses por episódio (13 x 26 min.):
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PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS
– no ar em 7 de novembro
O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia
de Santos avalia a interferência das atividades
de produção e escoamento de petróleo sobre
as aves, tartarugas e mamíferos marinhos,

através do monitoramento das praias e do
atendimento veterinário a animais. Este
episódio mostra o levantamento da vida
marinha brasileira feito por esse projeto.
MARICULTURA – no ar em 14 de novembro
Neste episódio, veremos como a maricultura
– a criação de moluscos e peixes em
ambientes controlados – se tornou um
grande negócio com o apoio da ciência.
TAINHA, RECURSO EM RISCO –
no ar em 21 de novembro
No episódio, vamos conhecer a tradição em
volta da tainha, a pesca artesanal e as rotas
turísticas traçadas para acompanhar o cerco ao
peixe e também a situação da pesca industrial.
PREVENÇÃO ÀS CHEIAS –
no ar em 28 de novembro
Como as áreas vulneráveis às cheias em
Santa Catarina estão preparadas para
mitigar os problemas de alagamento e
escorregamento de encostas? No programa
mostramos soluções para prevenir as cheias.

GERENCIAMENTO COSTEIRO – no ar em 3 de dezembro
Cada vez mais, as áreas na região costeira são valorizadas, elevando os preços dos terrenos e alimentando a
indústria da construção civil. Nesse episódio, veremos os
instrumentos de conservação da costa brasileira.
MUSEU OCEANOGRÁFICO – no ar em 5 de dezembro
Nesse episódio, veremos a reflexão e o aprendizado para
a conservação dos oceanos proposta pelo Museu
Oceanográfico da Univali.
ENERGIAS ALTERNATIVAS – no ar em 10 de dezembro
A busca por fontes alternativas de energia está sendo
encarada pela ciência como um grande desafio. Nesse
episódio, veremos algumas apostas em pesquisas para
que o Brasil avance no setor.
RESÍDUOS SÓLIDOS – no ar em 12 de dezembro
Um dos grandes desafios do poder público, dos
pesquisadores e da própria comunidade é a questão
dos resíduos sólidos. Este episódio exibe a conscientização socioambiental e políticas públicas educacionais
sobre o meio ambiente.
PLANTAS MEDICINAIS – no ar em 17 de dezembro
O Brasil é um território vasto e rico para a ciência
descobrir plantas que possam ter potenciais de se transformar em medicamentos. Neste episódio, aprendemos

FICHA TÉCNICA
Apresentação
ARTUR BEZERRA E
MARLON LOPES

Direção, Roteiro e Produção
ALMERI CEZINO

Produção
ARTUR BEZERRA E
MARLON LOPES

Videografismo e Edição
RONEY RODRIGUES

um pouco mais sobre a biodiversidade brasileira e a
pesquisa do potencial das plantas medicinais.
O DESTINO DO PLÁSTICO – no ar em 19 de dezembro
Segundo a ONU Meio Ambiente, até 2050, se não for
reduzido o consumo, haverá mais plástico do que peixes
no mar. Neste episódio, veremos como combater um dos
maiores vilões do meio ambiente.
O FUTURO DA PESCA – no ar em 24 de dezembro
As políticas públicas relacionadas à pesca no Brasil
têm ajudado a conciliar captura com preservação das
espécies, mas ainda falta pensar num amplo debate
e investir em pesquisas. Esse episódio expõe alguns
desafios da pesca no Brasil.
AGROTÓXICOS X AGROECOLÓGICOS –
no ar em 26 de dezembro
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.
Há 30 anos, iniciativas buscam mudar o modo de
consumo dos brasileiros adotando práticas mais sustentáveis ao solo e mais saudáveis para o consumidor.
PROJETOS AMBIENTAIS – no ar em 31 de dezembro
Projetos da sociedade civil organizada são armas na
proteção ambiental de muitas espécies da fauna ameaçadas
de extinção, fundamentais para o equilíbrio ecológico. Esse
episódio apresenta diferentes projetos ambientais.

CANAL FUTURA
Imagens
RONEY RODRIGUES,
FÁBIO MUNIZ,
EMERSON KUFNER,
PEDRO MARCOS,
MARCOS COELHO
E JAMES DE PAULA
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LICENCIAMENTO
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Produtora de Conteúdo
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Distribuição
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Editor de Imagem

CLARA WARDI E JULIA RODRIGUES
SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização
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ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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ATRANSfORMAR:
CARA DO FuturO
ExIStINdo Na EdUcAÇÃO
TEMAS

TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO
TEMASEM GERAL
COMPORTAMENTO;
GÊNERO; METODOLOGIAS
ESTREIA
EM EDUCAÇÃO
2017

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO
EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE
ESTREIA
2018

LICENCIAMENTO
NÃO
LIBERADO
CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O documentário narra a situação dos transgêneros quanto à esfera da educação,
mostrando quais os obstáculos desse grupo social ao acesso a um ensino de
qualidade. Além disso, mostra as histórias pessoais, angústias, sonhos, perspectivas futuras e como a educação pode mudar a situação dos transgêneros na
sociedade contemporânea.
Assista no Futuraplay

No ar em 17 de maio
DURAÇÃO: 28 minutos
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Produtora de Conteúdo
ADRIANA MANHÃES

Analista
ACÁCIO JACINTO

Estagiária
LÁINA CARVALHO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

TURmA Da rOBÓtICa
TEMAS
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO; ROBÓTICA

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2016

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

PARCEIRO
SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA – DIRETÓRIO
NACIONAL (SESI/DN)

Em sua segunda temporada, Turma
da Robótica volta a mostrar estudantes que tenham verdadeiro
fascínio em aprender sobre programação e montagem de robôs.
O programa também apresenta
gestores e professores que incentivam
o estudo da robótica e acreditam no
potencial transformador que a disciplina possui. Embarque nessa viagem
por 39 escolas de todo o Brasil e
encontre muita ciência, tecnologia,
educação e diversão!

Inspirados por Galileu Galilei, uma equipe de
Porto Alegre sente prazer em aprender e se
diverte enquanto divide conhecimento.

Sinopses por episódio (13 x 24 min.):

EPISÓDIO 2 – no ar em 1º de março
Alunos de uma escola de Goiânia aprendem
que a robótica é muito mais do que fazer
parte de uma equipe, é integrar uma família.
Uma escola de Campinas adotou oficinas de
robótica educacional para desenvolver
habilidades que despertam o espírito de
liderança e o empreendedorismo dos estudantes. E na pequena cidade de Atalaia, em
Alagoas, uma equipe de alunos sente prazer
em aprender, pesquisar, competir e fazer
amizade por todo o País graças à robótica.

EPISÓDIO 1 – no ar em 22 de fevereiro
No interior de São Paulo, uma equipe se
inspira na saga Star Wars para conhecer
cada detalhe da robótica e montar o robô
com precisão. Em uma das regiões administrativas do Distrito Federal, a robótica foi
implantada como ferramenta educacional
nas aulas de física e a experiência foi positiva.

EPISÓDIO 3 – no ar em 8 de março
Respeito ao próximo, responsabilidade e
diálogo são apenas alguns dos valores que
um diverso grupo de alunos de Recife desenvolveu durante as aulas de robótica. Uma
equipe capixaba de alunos roboticistas dá um
show no trabalho em equipe: a confiança
entre eles está acima de tudo. Em Valinhos,
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interior de São Paulo, estudantes usam os conhecimentos
da robótica para desenvolver projetos de pesquisa que os
ajudam em diversas disciplinas.
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tornar as aulas teóricas mais divertidas e ensina os
alunos a vencerem a timidez. Uma escola do Porto Alegre
é pioneira na introdução da robótica, e seus alunos se
destacam dentro da sala de aula e em torneios no exterior.

EPISÓDIO 4 – no ar em 15 de março
Alunos da Grande São Paulo nos ensinam que, para
estudar robótica, é preciso muito foco, determinação e
estudo para que os resultados positivos venham. Estudantes de Belém aprenderam a desenvolver sua criatividade e a se comunicar melhor ao entrarem em uma
equipe de robótica. No Distrito Federal, uma escola
conseguiu grandes resultados ao envolver professores de
diversas disciplinas na robótica educacional, e os alunos
estão alçando voos cada vez mais altos.

EPISÓDIO 7 – no ar em 5 de abril
Mecânica, elétrica, programação e valores: tudo isso pode
ser aprendido com a robótica, e é o que uma equipe de
Betim, Minas Gerais, mais gosta de fazer. No Maranhão,
alunos descobrem que as aulas de robótica educacional
e as atividades da equipe criam laços entre eles que
dificilmente serão quebrados. No interior catarinense,
alunos aprenderam que na robótica educacional o mais
importante não é vencer, mas se divertir.

EPISÓDIO 5 – no ar em 22 de março
Robótica é uma dinastia que se passa para o próximo: é
assim que uma equipe de Salvador trabalha, transformando todo o conhecimento adquirido em um legado
para as futuras gerações. A robótica educacional chegou
há pouco tempo em uma escola de Itapira, no interior
paulista, mas já está mudando a vida de muitos alunos.
Na Grande Goiânia, uma escola usa a robótica educacional para desenvolver o lado técnico-científico dos
alunos e também estimular as relações interpessoais.

EPISÓDIO 8 – no ar em 12 de abril
Em uma escola de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro,
estudantes, desde muito novos, entram em contato com
a robótica e têm suas vidas transformadas. Em Alagoas,
alunos não se contentam em apenas cumprir suas metas,
querem se aprofundar na robótica e retirar dela tudo que
eles podem levar para a vida. Na pequena cidade de
Esteio, no Rio Grande do Sul, uma escola prova que a
robótica educacional possui um poder transformador,
e todos sentem os benefícios.

EPISÓDIO 6 – no ar em 29 de março
Alunos do interior paulista aplicam na vida os conceitos
que aprendem na robótica, como dedicação, organização e
comunicação. Em uma escola de Recife, a robótica ajuda a

EPISÓDIO 9 – no ar em 19 de abril
Alunos treinam suas habilidades em pesquisa, desenvolvem ética e aprendem a se comunicar melhor por meio
de aulas de robótica educacional em uma escola de Patos,

na Paraíba. Inspirados pelos personagens dos jogos de videogame, uma
equipe do interior mineiro encara a
robótica como uma aventura com
muita diversão. Alunos de uma escola
em São Vicente, São Paulo, mostram
que as aulas de robótica ajudam na
compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
EPISÓDIO 10 – no ar em 26 de abril
Na capital capixaba, uma equipe de
robótica se esforça para trabalhar em
grupo, descobrindo que a aprendizagem tem tudo a ver com cometer
erros e tentar de novo. Alunos de uma
escola de São Luís descobrem a
paixão pela robótica e sentem todos
os resultados positivos que vêm com
esforço, dedicação e foco. No litoral
paulista, estudantes mostram como
a interação entre alunos de diferentes

idades e pensamentos pode formar
uma grande equipe de robótica.
EPISÓDIO 11 – no ar em 3 de maio
Alunos de uma escola municipal do
Rio Grande do Sul investem muito do
seu tempo para aprender robótica na
escola, e já conquistaram várias
vitórias. Em São Paulo, alunos
descobrem que a robótica vai muito
além de construir e programar robôs,
mas também envolve laços de
amizade. Na cidade de Ananindeua,
uma nova escola já chegou
encarando o desafio da robótica com
confiança para aprender tudo que a
tecnologia pode proporcionar.
EPISÓDIO 12 – no ar em 10 de maio
Alunos de uma escola em Curitiba
mostram que a robótica pode contribuir para ajudar na organização e

ainda melhorar as notas. Uma escola
de Macapá encontra na robótica
educacional o caminho para o desenvolvimento de valores, como comunicação, confiança e perseverança. Uma
equipe do interior de São Paulo mostra
que a habilidade com peças, circuitos
e códigos possibilita que os alunos
estreitem as relações entre eles.
EPISÓDIO 13 – no ar em 17 de maio
No interior fluminense, um projeto está
levando a robótica educacional para
alunos da rede pública do Ensino
Fundamental, e os resultados não
podiam ser melhores. Alunos de uma
escola em Vitória descobrem que não
existem limites para o que pode ser
aprendido nas aulas de robótica. Na
capital baiana, estudantes vão mostrar
como a robótica educacional desperta
o interesse pelo conhecimento.
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Um BRASIl
TEMA
ATUALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Série de entrevistas e debates com
grandes nomes do meio acadêmico,
intelectual e empresarial. O conteúdo
desses encontros aborda questões
importantes sobre os quadros
econômico, político e social do Brasil.
Sinopses por episódio (14 x 13 min.):
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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
DESDE A ESCOLA
Episódio 1 – no ar em 3 de dezembro
Episódio 2 – no ar em 4 de dezembro
Episódio 3 – no ar em 5 de dezembro
Mediados por Maria Cristina Poli, os empreendedores sociais Tábata Amaral, Pedro de
Cristo e Daniel José falam de suas trajetórias,
analisam o cenário político e discutem
soluções para que o Brasil se torne um país
de oportunidades iguais para todos.

BOAS PRÁTICAS DO ENSINO
NAS SALAS DE AULA (dividido em 3 blocos)
Episódio 4 – no ar em 6 de dezembro
Episódio 5 – no ar em 7 de dezembro
Episódio 6 – no ar em 10 de dezembro
Os educadores Luciana Hubner, Adriane
Gallo e Di Gianne Nunes debatem com Nuno
Crato, ex-ministro da Educação de Portugal,
sobre as boas práticas de educação no
ensino público e no sistema prisional brasileiro, e a bem-sucedida reforma no sistema
educacional português.
REPRESENTATIVIDADE E DEMOCRACIA
RACIAL E DE GÊNERO
Episódio 7 – no ar em 11 de dezembro
Episódio 8 – no ar em 11 de dezembro
Episódio 9 – no ar em 13 de dezembro
Alexandra Loras, palestrante em raça, gênero
e diversidade e ex-consulesa da França, fala
sobre a falta de representatividade e a

necessidade de revisão do papel da mulher
e dos negros na sociedade.

receberam “cantadas” que as deixaram desconfortáveis
no exercício da profissão.

ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO CONTRA MULHERES
NO MERCADO DE TRABALHO
Episódio 10 – no ar em 14 de dezembro
Episódio 11 – no ar em 17 de dezembro
Episódio 12 – no ar em 18 de dezembro
As jornalistas Sabine Righetti, Thais Herédia e Érica
Fraga debatem a participação das mulheres no
mercado de trabalho. Segundo a Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo, 70,4% das jornalistas já

CONSTRUÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE
POLÍTICA NO BRASIL
Episódio 13 – no ar em 19 de dezembro
Episódio 14 – no ar em 20 de dezembro
Professor de Estudos Brasileiros do King’s College
London, Vinicius Mariano de Carvalho fala sobre o
desafio de se construir uma política mais representativa,
a começar pelo Congresso Nacional.
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ADRIANA MANHÃES

Estagiárias
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TIAGO GOMES
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JEAN CARLOS E VICTOR
HUGO CHAGAS

Gerente de Mobilização
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Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA
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VILlA-LOBOS E oS
QuARtEtOS DE COrdAS
TEMAS
MÚSICA;
PERSONALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2017

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
12 ANOS

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PRÊMIOS
V CINE RIBA – MELHOR
DIREÇÃO; III FESTIVAL
DE SANTO ÂNGELO
– MELHOR FILME;
MOSTRA DE VIDEO
INDEPENDENTE –
MELHOR FILME, ATRIZ,
ATOR E DIRETOR; I
FESTCINE – MELHOR
ATOR COADJUVANTE;
6º FESTIVAL DO
COLÉGIO CIVITATIS
– MELHOR ATRIZ E
DIRETOR; FESTIVAL
DE CINEMA DE AVARÉ
– MELHOR FILME; II
CURTA PICUÍ – MELHOR
FOTOGRAFIA
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Direção
ALAN SOUZA LIMA

Fotografia
MARIZA FONSECA E
MARCELA NUNES

Roteiro
ALAN SOUZA LIMA,
ARMENIO DIAS FILHO
E GUSTAVO RESENDE

Heitor Villa-Lobos é o precursor da educação musical no Brasil, com sua
técnica e musicalidade ele despertou no brasileiro o sonho de fazer música
e com ela aprender a ser cidadão.

Direção de Arte
PATRICIA MIRANDA

Edição de Som
RAPHAEL RACHID

Direção de Produção
e Executiva

Sinopses por episódio (8 x 18 min.):

FERNANDA ETZBERGER

Montagem
SONI ADILIO

A EVOLUÇÃO MUSICAL – no ar em 7 de janeiro
Fala de seu desenvolvimento artístico e reconhecimento internacional.

Música

OS INSTRUMENTOS
Parte 1 – no ar em 14 de janeiro
Parte 2 – no ar em 21 de janeiro
Aponta para as técnicas utilizadas.

EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

EFEITOS SONOROS
Parte 1 – no ar em 28 de janeiro
Parte 2 – no ar em 4 de fevereiro
Aponta para as técnicas utilizadas.
VILLA-LOBOS, BRASILEIRO E CARIOCA – no ar em 11 de fevereiro
Descreve Villa-Lobos como o apaixonado brasileiro e carioca que levava o Brasil
em sua música.
EDUCAÇÃO MUSICAL
Parte 1 – no ar em 18 de fevereiro
Parte 2 – no ar em 25 de fevereiro
Fala de seu compromisso com a educação musical e seus métodos de ensino.

EDU CAPELLO

CANAL FUTURA

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Produtoras de Conteúdo
EDUARDA VIEIRA E
JULIANA OLIVEIRA

Estagiárias
MARIA HELENA E
CLARA WARDI

Editor de Imagem
SANDRO BARBEITA

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
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Gerente de Distribuição
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Gerente-geral
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VIVER CIÊNCIA
TEMAS
ATUALIDADES; CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2016

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

O programa busca aproximar o
conhecimento científico da vida
cotidiana por meio de entrevistas
com pesquisadores sobre pesquisas
desenvolvidas na Universidade
Federal de Goiás (UFG) e o impacto
destas na sociedade.
APRESENTADOR
Divino Rufino é jornalista, roteirista e
apresentador. Começou a carreira como
modelo, atuando em comerciais de TV.
Foi repórter da Rádio FMU, de Natal/RN,
e apresentador do programa Tela Rural,
da TV Brasil.
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MONITORAMENTO DE RESÍDUOS DE
AGROQUÍMICOS EM ALIMENTOS –
no ar em 21 de setembro
Pesquisadores desenvolvem método rápido
para detecção de agrotóxicos em hortaliças,
frutas e verduras.
PATENTES VERDES E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL – no ar em 28 de setembro
Registro de propriedade intelectual de
tecnologias menos poluentes favorece a
economia e o meio ambiente.

Sinopses por episódio (32 x 26 min.):

ESPECIAL PINT OF SCIENCE –
no ar em 5 de outubro
Pesquisadores se reúnem em bares para
discutir ciência. Nanotecnologia no tratamento
de doenças é um dos assuntos abordados.

ÉTICA E INTEGRIDADE ACADÊMICA –
no ar em 14 de setembro
Saiba como a identificação, a prevenção e o
tratamento de más condutas na universidade
favorecem o desenvolvimento científico.

SEGURANÇA NAS UNIVERSIDADES –
no ar em 12 de outubro
O programa discute o papel das instituições de
ensino, das polícias e também da tecnologia na
tarefa de proteger a comunidade acadêmica.

CONTROLE DE QUALIDADE
DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS –
no ar em 19 de outubro
Pesquisadores realizam avaliação nutricional de componentes de sucos e queijos e constatam diversas adulterações nos produtos.
PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS – no ar em 26 de outubro
Pesquisadores desenvolvem isopor a partir da goma
do cajueiro que leva apenas vinte dias para se
decompor no ambiente.
PISCICULTURA SUSTENTÁVEL –
no ar em 2 de novembro
Pesquisadores desenvolvem ração para peixes que leva em
sua composição resíduos da indústria cervejeira.
MOBILIDADE URBANA – no ar em 9 de novembro
Especialistas discutem meios para melhorar o transporte
coletivo e destravar o trânsito nas grandes cidades.
CONSUMO DE NOTÍCIAS NO BRASIL –
no ar em 16 de novembro
Em uma sociedade digital, pesquisa revela as sensações
que as notícias em papel despertam nos leitores.
SISTEMA FINANCEIRO E ATIVIDADE PRODUTIVA –
no ar em 23 de novembro
Estudo mostra como reformas e corte de investimentos
podem emperrar o crescimento econômico do Brasil.
ÁGUA CLORADA E QUALIDADE DO LEITE –
no ar em 30 de novembro
Estudo avalia se uso de água com cloro na produção
leiteira é capaz de reduzir contaminações.
FEMINISMO NEGRO – no ar em 3 de dezembro
Pesquisadoras negras se reúnem em coletivo e desenvolvem estudos sobre gênero, raça, sexualidade e etnia.

CÉSIO-137 – PARTE 2 – no ar em 7 de dezembro
A segunda parte do Viver Ciência especial sobre o Césio 137 conta com a participação de profissionais capacitados para falar sobre a relação do acidente radiológico
com a saúde da população goianiense.
AUTENTICIDADE DE ALIMENTOS ORGÂNICOS –
No ar em 10 de dezembro
Pesquisa une química, matemática e computação para
encontrar padrão capaz de certificar que alimento foi
produzido sem agroquímicos.
MINERAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS –
no ar em 11 de dezembro
Estudo revela impactos que as unidades de conservação
brasileiras sofreriam com possíveis mudanças no Código
de Mineração.
DRENAGEM URBANA – no ar em 12 de dezembro
Especialistas discutem meios para melhorar o escoamento da água da chuva nas cidades.

CHÁ VERDE E EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL –
no ar em 4 de dezembro
Pesquisadores testam eficiência de componente de chá
na redução do apetite.

RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS E
CONSERVAÇÃO DO CERRADO –
no ar em 13 de dezembro
Estudo visa preservar características de árvores frutíferas do Cerrado.

ARTE E MERCADO – no ar em 5 de dezembro
Estudo avalia fatores que determinam o preço de
produtos e serviços ligado à dança.

ESPECIAL DIA C DA CIÊNCIA – no ar em 14 de dezembro
Episódio aborda mobilização nacional pela popularização
da ciência.

CÉSIO-137 – PARTE 1 – no ar em 6 de dezembro
O Viver Ciência especial sobre o Césio-137 conta a história
do acidente radiológico em Goiânia.

PRESERVAÇÃO DO ARAGUAIA –
no ar em 17 de dezembro
Estudos avaliam os impactos da ação humana sobre o rio.
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ACÚSTICA E ROCK’N’ROLL – no ar em 18 de dezembro
Pesquisa relaciona volume do som com popularidade
mundial do rock.
ARTE FUNERÁRIA – no ar em 19 de dezembro
Pesquisa analisa obras instaladas em cemitérios brasileiros
e propõe reflexão sobre ritual de morte contemporâneo.
MÍDIA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE SOROPOSITIVOS –
no ar em 20 de dezembro
Pesquisa analisa representação social da pessoa com HIV/
Aids no jornal impresso.
CLARICE LISPECTOR E O FEMINISMO –
no ar em 21 de dezembro
Pesquisa analisa a importância da obra da escritora no
tocante ao empoderamento feminino.
INFECÇÕES HOSPITALARES – no ar em 24 de dezembro
Pesquisa analisa contaminação em equipamentos
utilizados em cirurgias ortopédicas.
SONORIDADE URBANA – no ar em 25 de dezembro
Pesquisa revela sons do cotidiano da cidade de Goiânia.
DIABETES NA ADOLESCÊNCIA – no ar em 26 de dezembro
Estudo revela perfil global de jovens com idades entre 10 e
18 anos diagnosticados com diabetes.

FOTOGRAFIA E MEMÓRIA – no ar em 27 de dezembro
Estudo destaca importância da fotografia na preservação
da memória de pessoas e lugares.
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL –
no ar em 28 de dezembro
Pesquisadoras discutem a atividade de pesquisa e a
importância da ciência para o País.
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JADER DE MELO E KAIKY
FERNANDEZ

EQUIPE RELACIONAMENTO
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MARIA LETÍCIA MIRANDA

VANESSA BANDEIRA
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LEANDRO BRITO E
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KITIA RÚBIA

Operação de Áudio
CARLOS COZAC E
CLÁUDIO MENDES

CARLOS COZAC, EDVAN
BORGES, FERNANDO BRÁS,
GESLEY BRASIL, JOÃO PAULO
MEDEIROS, LEANDRO RODRIGUES
E ROGÉRIO HONÓRIO
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Bolsistas e Estagiárias

Coordenação de Produção

AMANDA FRANÇA, JANAÍNA DE
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e Engenharia

EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

GESLEY BRASIL, LEANDRO
BRITO E LEANDRO RODRIGUES

Produtora de Conteúdo

Diretor de Fotografia

Estagiárias

FERNANDO BRÁS
MILENA NOMINATO

ADRIANA MANHÃES
CLARA WARDI E
JULIA RODRIGUES

Editor de Imagem
SANDRO BARBEITA

TIAGO GOMES

Estagiária
JEAN CARLOS E
VICTOR HUGO CHAGAS

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
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Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA
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VIZINhOS SELVAgENS
TEMAS
FAUNA; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Surpreenda-se com os curiosos
animais que vivem nos arredores de
grandes cidades pelo mundo afora e
seus inusitados comportamentos. A
natureza está mais próxima do que
você imagina.
Sinopses por episódio (10 x 5 minutos):
GOLFINHOS – no ar em 1º de agosto
Na cidade de Laguna, em Santa Catarina,
pescadores aprenderam a trabalhar em
conjunto com golfinhos-nariz-de-garrafa em
suas pescarias. Uma relação de vizinhança
ganha-ganha entre homem e animal.
ELKS – no ar em 8 de agosto
O Parque Nacional das Montanhas Rochosas
é o habitat natural do grande Elk, ou Uapiti.
Mas eles nem sempre se mantêm nos limites
do parque e muitas vezes invadem as ruas da
cidade, causando um grande tumulto.

COBRAS – no ar em 15 de agosto
No estado de Manitoba, no Canadá, todos os
anos, milhares de cobras saem de cavernas
para se reproduzir. A concentração é tão
grande que elas chegam a formar grandes
bolos que parecem uma macarronada. Se não
bastasse isso, algumas escapam para a
cidade mais próxima.
CARANGUEJOS – no ar em 22 de agosto
Todos os anos, milhares de caranguejos
realizam uma migração da terra para o mar,
em Cuba. Muitos ficam pelo caminho, são
atropelados e alguns chegam a causar
transtornos aos moradores.
URSO-POLAR – no ar em 29 de agosto
Churchill é uma cidade no norte do Canadá
que fica bem na rota de migração de ursos-polares. Todos os anos a pequena cidade é
invadida por eles, o que pode ser um perigo.
São 900 moradores para cerca de 900 ursos,
um para cada pessoa.

Baixe aqui o guia
de uso pedagógico
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CASUAR E RAPOSAS-VOADORAS –
no ar em 5 de setembro
Em uma praia, na Austrália, vive um
dos animais mais perigosos do
continente, uma ave que parece um
dinossauro, enquanto que em
algumas cidades como Cairns mora
um outro animal que realmente
parece uma raposa com asas.
MACACOS-DA-NEVE E BABUÍNOS –
no ar em 12 de setembro
Na África do Sul, todos os dias,
centenas de babuínos saem da
floresta em busca de alimento e
invadem as cidades. Enquanto isso,

no Japão, os macacos-da-neve
dominaram uma piscina aquecida.
MORCEGOS –
no ar em 19 de setembro
Próximo à cidade de Austin, no Texas,
se encontra a maior concentração de
mamíferos do mundo. São mais de
20 milhões de morcegos, e boa parte
deles vive dentro da ponte mais
famosa da cidade.
GUAXININS E MACACOS LADRÕES
DA COSTA RICA –
no ar em 26 de setembro
Alguns animais desenvolveram

FICHA TÉCNICA
Direção

212

técnicas espertas para roubar
turistas do mundo inteiro num dos
países mais paradisíacos pelas
cidades e pelas praias: guaxinins,
macacos e quatis são carismáticos,
mas bem malandros.
PÁSSAROS ZANATES –
no ar em 3 de outubro
Na Costa Rica, os pássaros zanates
se adaptaram muito bem para morar
nas cidades. Viver em grupo,
defender território, se alimentar de
quase tudo e a coragem são algumas
de suas estratégias.
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BIOmAS
TEMAS
ECOLOGIA E
ECOSSISTEMAS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Em cada episódio é apresentado um
dos seis biomas brasileiros: Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa e Pantanal. Além das características marcantes de cada um,
destacam-se problemas decorrentes
da urbanização e do uso inconsciente
dos recursos naturais. Série de interprogramas produzido pela PUC TV
Minas, em parceria com professores do
Departamento de Ciências Biológicas e
Ciências da Religião.
No ar a partir de 21 de fevereiro

6 peças de 2 minutos:
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AMAZÔNIA
Gigante, monumental, guardião do clima e
das águas, este bioma abriga a maior
floresta tropical do mundo. Mais de um terço
das espécies de animais e plantas da Terra
vivem neste território, que ocupa quase a
metade de todo o Brasil. A riqueza de

recursos naturais se destaca, mas, apesar da
luta pela preservação, cerca de 15% deste
bioma já foi desmatado.
CAATINGA
É um bioma exclusivamente brasileiro. Corresponde a 10% do território nacional e caracteriza-se pelo clima semiárido, por secas
cíclicas e prolongadas. Sua biodiversidade
ampara atividades econômicas ligadas à
agricultura, como os ramos: farmacêutico, de
cosméticos, químico e de alimentos. Já
alteramos 80% da cobertura original da
caatinga e menos de 1% de sua área é
protegida. Aproximadamente 25 milhões de
pessoas vivem neste Bioma.
CERRADO
Bioma brasileiro considerado o “coração” do
País e o “o pai das águas”. Ocupa mais de 2
milhões de quilômetros quadrados e possui o
maior número de espécies de plantas nativas
catalogadas do mundo: 11.627. Abriga as três
maiores bacias hidrográficas da América do
Sul. Muitas populações sobrevivem de seus
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recursos naturais: ribeirinhos, indígenas e comunidades quilombolas. A ocupação urbana
e a expansão da fronteira agrícola ameaçam a biodiversidade. Em torno de 20 milhões
de pessoas vivem neste bioma.
MATA ATLÂNTICA
Neste bioma, a biodiversidade é a palavra de ordem. Tem como características o clima
tropical úmido, as chuvas bem distribuídas em planaltos e serras, além de ser uma região
estratégica para a economia e para o equilíbrio climático do Brasil. É o eixo de ocupação
do País, e mais de 100 milhões de pessoas vivem nessa região. Restam somente 7% da
mata original e atualmente é um dos biomas mais ameaçados do planeta.
PAMPA
É restrito ao estado do Rio Grande do Sul e caracteriza-se pelos campos planos, abertos,
e por comportar água em abundância. Com aproximadamente 180 mil quilômetros
quadrados, abriga a maior porcentagem do aquífero Guarani, principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul. A expansão das monoculturas e das pastagens
tem levado a uma rápida degradação das paisagens naturais do Pampa. Estima-se que
restam menos de 36% da vegetação nativa desse bioma.
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aves do continente: cerca de 670 espécies. Apenas 4,6% do pantanal está protegido por
unidades de conservação. O desmatamento, o manejo inadequado de terras e a agropecuária predatória são grandes ameaças a este bioma.
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LIVRE

LICENCIAMENTO
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PARCEIRO
UNICEF

Vídeos das iniciativas selecionadas no
âmbito do projeto Portas Abertas para
inclusão 2016 e 2015, realizadas em 12
capitais brasileiras. O projeto concebe
as atividades de educação física como
oportunidades de interação entre todos
os alunos independente das dificuldades físicas ou cognitivas enfrentadas
por cada um e busca estimular o
desenvolvimento coletivo de habilidades motoras e socioemocionais
como autoconfiança e cooperação.
No ar a partir de 14 de maio

24 peças de 4 minutos:
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BELÉM – Miniatletismo
Professores da Escola Terezinha Souza em
Belém organizam uma competição de miniatle-

tismo e discutem a importância da atividade
física para construir a autoconfiança de alunos
com necessidades especiais e promover a sua
inclusão junto aos demais companheiros.

BELO HORIZONTE – Bocha Inclusiva
Professoras da Escola Dom Orione em Belo
Horizonte desenvolvem um jogo de bocha
como atividade capaz de incluir o Pedro, um
aluno com paralisia cerebral. Elas usam uma
calha e adaptam as regras para que o Pedro
possa empunhar a bola com o pescoço e
soltá-la com um movimento de cabeça.
CUIABÁ – Ginástica Circense
Professores da Escola Jesus Criança em
Cuiabá acharam que uma unidade de
ginástica circense seria ideal para promover a
inclusão entre os alunos, já que esta modalidade engloba muitas atividades que

exercitam diferentes capacidades motoras. Os alunos
treinaram em pequenos grupos e foram se ajudando
mutuamente, além de aproveitarem para propor movimentos e acrobacias que eles mesmos inventavam.

quadra, como o jogo da velha e o jogo da vida, para
ensinar pouco a pouco as regras e os papéis de cada peça
seguindo o ritmo de aprendizagem de cada aluno.

CURITIBA – Circuito Motor e Corrida
Na Escola Municipal dos Vinhedos em Curitiba, professoras de educação física preocupadas com a inclusão de
um aluno autista desenvolvem um circuito motor que as
crianças percorrem passando por obstáculos e diferentes
brincadeiras no caminho. Com regras adaptadas e a ajuda
dos amigos, esse aluno consegue praticar habilidades
motoras e cognitivas junto com os companheiros e
começa a desenvolver também mais habilidades de
interação social.

RIO DE JANEIRO – Slackline, Reaction Ball e Futebol de Pano
Na Escola Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro, professores
optaram por desenvolver um conjunto de atividades
inclusivas que pudessem ser empregadas ao longo de
todo o ano letivo. O slackline e o futebol de pano foram
algumas das preferidas. O primeiro porque treina o
equilíbrio e incentiva a confiança entre alunos que se
apoiam mutuamente. O segundo porque transforma a
paixão pelo futebol em algo que todos podem experimentar, já que se joga sentado agitando a bola sobre um
pano com o campo desenhado.

FORTALEZA – Capoeira e Makulelê no Recreio
Um professor da Escola Hilberto Silva em Fortaleza
começa a usar as rodas de capoeira e maculelê, antes
integradas só pelas crianças que já sabiam jogar, como
espaço inclusivo. Ele trabalha a questão da autoconfiança
ao entrar na roda, propõe movimentos simples que todos
podem fazer e usa a música e os instrumentos para que
todos se sintam partícipes de um mesmo coletivo
pulsando com o mesmo ritmo.

SALVADOR – Jogos Récreo-Desportivos
Na Escola Nova do Bairro da Paz, em Salvador, um professor
percebeu que não era necessário reinventar a roda para
desenvolver atividades inclusivas; bastava fazer algumas
alterações em atividades que os alunos já conheciam,
elaborando coletivamente as regras do jogo. Decidiu-se focar
em jogos récreo-desportivos e sensoriais, como a ponte de
jornal e a brincadeira de pato ou ganso, buscando estimular
habilidades de coordenação viso motora e concentração.

MACEIÓ – Brincadeiras e Práticas Inclusivas
Na Escola Padre Brandão Lima em Maceió, os professores
perceberam que os alunos com necessidades especiais
ficavam de fora até das brincadeiras mais comuns. Por
isso decidiram ver essas brincadeiras tradicionais como
cabra-cega, pular corda e bola de gude como oportunidades para desenvolver cooperação entre os alunos além
de coordenação motora e raciocínio. Os próprios alunos
pensavam em formas de adaptar a brincadeira para que
todos pudessem participar.

SÃO LUÍS – Companhia de Danças
Em São Luís, na Escola Maria Alice Coutinho, os professores decidiram criar uma companhia de danças focada
nos ritmos e bailes tradicionais do Maranhão, com o
objetivo de promover uma atividade física inclusiva que
também incentivasse os alunos a aprenderem sobre a
cultura do seu estado. Alunos surdos acompanharam os
movimentos dos colegas percebendo os ritmos enquanto
alunos com deficiências físicas tocaram instrumentos e
viram que também podem dançar.

MANAUS – Circuito Circense
As educadoras da Creche Magdalena Arce em Manaus
organizaram um circuito motor baseado em modalidades
circenses como trampolim, cama elástica, tábua de
equilíbrio e tecido. Essas atividades lúdicas são capazes
de engajar crianças menores, estimulando a autoestima e
fortalecendo a musculatura de uma forma divertida.

SÃO PAULO – Circuito do Brincar
Em São Paulo, professores do CEU Quinta do Sol desenvolveram o circuito do brincar: uma série de atividades como
bambolê, peteca, brincadeiras de roda e danças que tem o
objetivo de promover novas experiências e incentivar a
cooperação entre os alunos. Os alunos com necessidades
especiais percebem que podem participar das atividades de
uma maneira diferente, mas sem se sentir inferiores.

NATAL – Jogos de Tabuleiro
Na Escola Adelina Fernandes, em Natal, professores
perceberam que o jogo de xadrez era uma excelente forma
de desenvolver a cognição dos alunos de uma maneira
entretida e interativa. Como muitos tinham dificuldade de
aprendê-lo diretamente por ser complexo, os professores
desenvolveram jogos de tabuleiro gigantes no espaço da

BELÉM – Minitênis
Na escola Terezinha Souza, em Belém, os professores de
educação física e de artes se juntaram para desenvolver o
minitênis como atividade inclusiva. Trabalhando a conscientização ambiental, os próprios alunos fizeram as
raquetes com garrafas pets e usaram pneus para apoiar
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CURITIBA – Modalidades Paraolímpicas
Aproveitando o gancho das Paraolimpíadas, a Escola
Ulisses Falcão Vieira em Curitiba decidiu trazer as modalidades adaptadas para a aula de educação física. Alunos
jogaram vôlei sentado, uma partida de golbol com todos
vendados e organizaram uma corrida com guia para
exercitar a confiança no parceiro.
FORTALEZA – Musical Inclusivo
Professores da Escola Haroldo Jorge Braun Vieira convocaram os alunos para encenar um musical baseado na
história do Rei Leão. Depois de discutir o filme, dividir os
papéis e fazer as fantasias, começaram os primeiros
ensaios. A produção coletiva ensinou os alunos a trabalharem em equipe ajudando uns aos outros, e as coreografias permitiram que eles exercitassem a expressão
corporal e a concentração.
MANAUS – Movimento e Ludicidade
Na Escola Argentina Barros, professores desenvolveram
uma série de atividades integradas para exercitar a
coordenação motora, a sensibilidade e a imaginação dos
alunos. As crianças começam cantando a música da dona
aranha em Libras e em seguida passam para a teia de
aranha na qual eles têm que atravessar um corredor de
cones sem encostar nos barbantes atravessados.
NATAL – Atividades no Parque
Na Escola Amadeu Araújo, professores de diferentes
matérias se juntaram para adaptar atividades tradicionais tornando-as mais divertidas e inclusivas. Os alunos
jogam vôlei de toalha em duplas, tiram fotografias de
olhos vendados e brincam de “bilocha”, uma junção de
bola de gude com bocha, já que as bolas maiores são
mais fáceis de segurar.

as redes. Eles também desenharam com giz várias
pequenas quadras uma ao lado da outra para que o tênis
vire uma brincadeira jogada por todos ao mesmo tempo, e
não um esporte no qual um aluno compete com o outro.
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CUIABÁ – Gincana Familiar
Em Cuiabá, na Escola Juarez Sodré Farias, professores
e familiares se uniram para organizar uma gincana
familiar. Além do cabo de guerra, alunos e pais brincaram
de dançar em dupla sustentando uma laranja sem se
tocar e de passar o bambolê em fila sem soltar as mãos.
Errar ou acertar é apenas um detalhe; o importante é
promover esse momento lúdico de convívio entre todos
os membros da comunidade escolar.

PORTO ALEGRE – Circuito de Brincadeiras
Professores do Ginásio Lupi Martins e profissionais da
Secretaria de Educação de Porto Alegre se uniram para
organizar um evento com um circuito de atividades
inclusivas. Os alunos jogaram basquete ajoelhado e vôlei
sentado, participaram de oficinas de arte pintando juntos
e encerraram o dia brincando em roda com um paraquedas gigante que representava o planeta Terra.
RECIFE – Capoeira
Em Recife, um aluno cadeirante chamado Fernando
compartilhou que fazia capoeira no seu tempo livre e
incentivou a incorporação desta dança como atividade
extracurricular inclusiva na Escola Antônio Heráclito.
Usando a musicalidade como veículo de conscientização
corporal, professores estimulam os alunos a tocar

instrumentos e dançar batendo
bastões. Alunos com deficiência
física jogam no chão motivados pela
habilidade de Fernando, e outros com
dificuldades cognitivas vão ganhando
confiança ao ver que também podem
aprender os movimentos e se divertir.
RIO DE JANEIRO –
Totó Humano e Handball Sentado
Na Escola Tasso da Silveira, professores organizaram um fórum de
inclusão para dar continuidade ao
projeto Portas Abertas e introduziram uma série de atividades
inclusivas nas aulas de educação
física. De mãos dadas em fileiras,
alunos simulam a mesa de totó na
quadra e jogam futebol de uma
maneira mais colaborativa e que
enfatiza menos a habilidade individual. As crianças também jogam

handball sentado, o que dá oportunidade aos cadeirantes de desenvolver
confiança e coordenação motora.
SALVADOR – Circuito de Atletismo
Motivados pelas Olimpíadas, educadores da Escola Nossa Senhora dos
Anjos em Salvador acreditaram que
um circuito de atletismo adaptado
seria a melhor forma de unir atividades que precisam de habilidades
diversas e por isso podem ser
realizadas por crianças com características diferentes. Alunos participam
de uma corrida de obstáculos,
desviam de garrafas de plástico
penduradas no teto e praticam
arremesso de bambolê.
SÃO LUÍS – Ginástica Rítmica
Na Escola Rubem Almeida, uma
professora trouxe a sua experiência

prévia como ginasta para as aulas de
educação física e viu que a ginástica
olímpica era uma forma lúdica de
engajar todos os alunos. As crianças
fazem alongamento em duplas, com
colegas ajudando os alunos cadeirantes, e treinam coreografias com
fitas e bambolês.
SÃO PAULO – Vôlei de Idosos
Como o CIEJA Aluna Jéssica Nunes
Herculano é uma escola para jovens
e adultos trabalhadores, foi necessário encontrar atividades que
contemplassem os interesses de
pessoas em faixas etárias muito
diferentes. Daí surgiu a ideia de
implementar o vôlei para idosos, no
qual os participantes seguram a bola
em vez de fazerem o toque, o que
possibilitou a inclusão de alunos com
deficiências físicas e cognitivas.
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O interprograma Faz a Diferença é um
espaço de disseminação das boas
práticas dos projetos estratégicos
desenvolvidos ou apoiados pelos
parceiros mantenedores do Futura.
Como ações de investimento social
privado, destacam-se a educação
formal e não formal, participação e
organização social, infância, juventudes e famílias. São abordadas, ainda,
temáticas sobre trabalho, empreendedorismo, geração de renda, políticas
públicas e inclusão, além de cultura,
conservação ambiental, sustentabilidade, cadeias produtivas e saúde.
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 1 minuto e 30 segundos
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Acompanhando eventos e projetos
que promovem a transformação social
em diferentes localidades do Brasil, o
Faz a Diferença (FAD) aprofunda e
estreita o relacionamento com os
parceiros mantenedores.

Entre os projetos registrados em 2018
está a “Parceria Votorantim pela
Educação”. A iniciativa do Instituto
Votorantim promove a mobilização de
comunidades para o aprimoramento da
educação pública e dos níveis de aprendizagem das crianças por meio de ações
diversas, como avaliação democrática
nas escolas, gestão pedagógica e olhar
crítico sobre os espaços escolares.
Ainda sobre educação e garantia de
direitos de crianças, adolescentes e
jovens, o FAD fez-se presente nas premiações regionais e na grande final nacional
do “Prêmio Itaú-Unicef”. O Itaú Social é
pioneiro no Brasil em promover discussões sobre educação. E com a realização
do prêmio, reconhece as parcerias entre
Organizações da Sociedade Civil e
escolas públicas que promovem o desenvolvimento integral a partir de experiências múltiplas nos territórios e nas
escolas públicas de todo o País.

Para acompanhar os projetos que promovem a
transformação social por meio da inovação
tecnológica, o FAD fez-se presente na Olimpíada
do Conhecimento, promovida pela CNI, em
conjunto com Sesi e Senai Nacional. A Olimpíada
do Conhecimento 2018 explorou o impacto das
tecnologias da indústria 4.0 no dia a dia das
pessoas, utilizando a Cidade Inteligente e a
Escola do Futuro como cenários das inovações.
Em paralelo, o interprograma está próximo das
ações que estimulam a educação profissional.
Questão preponderante para o desenvolvimento
nacional, a formação técnica e humana de
qualidade é promovida pelo Senai Nacional. A partir
do trabalho feito na unidade de Brasília/DF (como o
Senai Taguatinga), o Faz a Diferença leva ao público
exemplos de como a educação profissional permite
avanços em direção aos diversos setores da
chamada indústria 4.0. Esse trabalho fez com que
alunos se classificassem para a WorldSkills, maior
competição de educação profissional do mundo,
que acontecerá em 2019, na Rússia.
Neste espaço de disseminação de conteúdos
positivos, também se registram os projetos

voltados aos setores de gastronomia, moda e
turismo realizados regularmente por Sesc RJ,
Senac RJ e Fecomércio RJ. Assim, o FAD mostra
ao Brasil as ações do Senac RJ realizadas no
estado do Rio de Janeiro para um maior desenvolvimento social, econômico e educacional do
setor de comércio de bens, serviços e turismo.
Ao mesmo tempo, acompanha-se a realização de
atividades do Sesc RJ, como o evento “Palavra
Líquida”, que mostra o encontro da literatura
com outras manifestações artísticas, e o
“Prêmio Sesc de Literatura”, que reconhece
escritores brasileiros.
Com tantas histórias, o Faz a Diferença está
presente na programação do Futura diariamente, ao longo dos intervalos da programação.
O material produzido para TV é compartilhado
na internet (www.youtube.com/vocefazadiferenca) e na plataforma de vídeos Futura Play.
Para incentivar o público a conhecer os projetos
registrados e interagir, o programa também está
presente nas redes sociais oficiais do Futura, por
meio de posts no Twitter e no Facebook.
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FUTURA rESpoNDE
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CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Série em que professores fazem
perguntas sobre situações do dia a dia no
ambiente escolar e consultores na área
de educação respondem às questões.
No ar a partir de 3 de dezembro
DURAÇÃO: 1 minuto

20 peças de 1 minuto:
COMO ESTIMULAR O RESPEITO
ENTRE ALUNOS?
O professor de Ciências Biológicas Mayson
Branco está preocupado com comportamentos desrespeitosos por parte dos alunos,
tanto entre si quanto com a equipe e a
própria estrutura da escola. Nossa consultora
dá dicas para melhorar esse comportamento,
e faz um alerta: o primeiro passo é respeitar
para ser respeitado!
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COMO ESTIMULAR O PROTAGONISMO
DOS ESTUDANTES?
A Janaína, que é professora na área de informática, gostaria de saber como pode estimular o

senso de pertencimento e o protagonismo dos
estudantes. A professora Sonia Regina, diretora
de ensino da Fundação Bradesco, dá as dicas.
COMO INTEGRAR ALUNOS AO
AMBIENTE ESCOLAR?
O professor Ronaldo Bispo, que dá aula de
sociologia, está preocupado ao notar que seus
alunos se sentem pouco pertencentes ao
ambiente escolar. Para a nossa consultora
Sonia Regina, o primeiro passo é estar atento
ao estado emocional dos alunos.
COMO USAR MEDIDAS EDUCATIVAS
NO AMBIENTE ESCOLAR?
Você já ouviu falar em medidas educativas?
Sabe colocá-las em prática? Essa é a questão
da Heloisa Ribeiro, que é professora de
informática educativa. Confira a resposta da
consultora Sonia Regina Costa, diretora de
ensino da Fundação Bradesco.
COMO ENGAJAR OS ALUNOS NA LIMPEZA E
NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR?
Os alunos da professora de artes Eni Mistrello
fizeram a maior bagunça durante o intervalo,

O QUE FAZER SE O ALUNO NÃO LEVA
O MATERIAL ESCOLAR PARA A AULA?
A pergunta da professora Daniela é
sobre a dificuldade em garantir que
os alunos tenham à mão todo o
material escolar de que necessitam
para as atividades. Mas o consultor
Celso Antunes vai além: é preciso
ensinar a importância das regras,
para além dos muros da escola.

deixando o pátio completamente
sujo. É possível pedir que os estudantes reparem esta ação fazendo a
limpeza do espaço? Isso pode infringir
o Estatuto da Criança e do Adolescente? A consultora Sonia Regina
Costa responde.
COMO ABORDAR A PREVENÇÃO AO
CONSUMO DE DROGAS NA ESCOLA?
O professor Hugo Barreto está
preocupado com a mudança de
postura de alguns alunos e suspeita de
um possível uso de drogas. Como
alertá-los sobre os riscos do consumo
de drogas? A consultora Anna Penido
dá as dicas para estabelecer vínculos e
criar situações que ajudam a afastar os
alunos de comportamentos de risco.

CYBERBULLYING: COMO
PREVENIR E INTERVIR?

escola em que atuam? Essa é a dúvida
da professora Cristina Lopes, e a nossa
consultora Anna Penido dá sugestões
para lidar com essa questão.
COMO O ACOLHIMENTO NO
ESPAÇO ESCOLAR PODE REDUZIR
A VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA?
Qual a importância do acolhimento
no espaço escolar e na sala de aula?
Como isso pode reduzir a violência e
a indisciplina? Nossa consultora
alerta para a importância do acolhimento e do vínculo.

A professora Sandra, que trabalha
com adolescentes e jovens, quer saber
como trabalhar com seus alunos os
riscos da exposição excessiva na
internet. A consultora dá as dicas e
alerta: ao trabalhar com jovens é
importante saber que não adianta
dizer a eles o que fazer, e sim conduzi-los a tomar decisões melhores.
O QUE FAZER QUANDO OS
COLEGAS NÃO RESPEITAM OS
VALORES DA ESCOLA?
O que fazer quando os colegas não
respeitam os valores e princípios da

COMO LIDAR COM SITUAÇÕES
DE AUTOMUTILAÇÃO?
O professor de Ensino Médio Lourinaldo Júnior traz uma questão delicada:
a automutilação. Para a consultora
Anna Penido, apesar de ser um tema
difícil, é importante que a escola não
feche os olhos para o problema.
COMO LIDAR COM OS ALUNOS QUE
NÃO CONSEGUEM CONTROLAR
SUAS EMOÇÕES?
A Luciana, que é professora de
Educação Infantil, quer saber: como
lidar quando os alunos não conseguem controlar suas emoções em
sala de aula? É uma questão bastante comum na educação infantil, e
nosso consultor dá as dicas.

FURTOS NA ESCOLA: COMO O
PROFESSOR DEVE LIDAR?
A Regina nos traz uma questão
delicada: como proceder quando um
aluno alega que seu estojo sumiu da
mochila? Para o consultor Celso
Antunes, a melhor abordagem para a
situação é falar sobre alegria e tristeza e chegar até o fato em si.
ATÉ ONDE DEVE IR O
ENVOLVIMENTO E O AFETO
ENTRE EDUCADORES E ALUNOS?

Até onde deve ir o envolvimento e o
afeto entre educadores e alunos?
Essa é a dúvida da Maria José, que é
professora de Educação Infantil.
Para nosso consultor, o afeto é
fundamental.
COMO EVITAR UM CONFLITO
ENTRE ALUNOS, INCLUSIVE
COM AGRESSÕES FÍSICAS?
A professora Carla quer saber: como
agir diante de um conflito entre alunos,
inclusive com agressões físicas? É
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papel do professor intervir, ou isso deve
ser deixado para o setor de orientação? O consultor Celso Antunes
orienta que o importante é trabalhar
valores e conversar com a turma.
COMO ENGAJAR OS ALUNOS?
A Cristina, que dá aula para crianças
do Fundamental 1, quer saber como
promover um maior engajamento dos
alunos em suas aulas. A consultora
Cleuza Repulho dá as dicas para
atrair o interesse dos alunos.
COMO LIDAR COM A INDISCIPLINA
SEM ENTRAR EM EMBATES COM
OS ALUNOS?
Como lidar com a indisciplina sem
entrar em embates com os alunos?
Essa é a pergunta da professora
Juliana, que trabalha com Fundamental 2. Na visão da professora
Cleuza Repulho, uma boa saída é que
as regras de convivência sejam
construídas coletivamente.
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL:
COMO AJUDAR OS JOVENS NA
ESCOLHA DA CARREIRA?
Como auxiliar os jovens na escolha da

carreira profissional? Essa é a dúvida
da Patrícia e de muitos professores
de Ensino Médio. A consultora sugere:
o mais importante é trazer o máximo
possível de informações sobre o
mundo do trabalho.
O QUE FAZER QUANDO ALUNO E
PROFESSOR TRANSGRIDEM AS
REGRAS DA ESCOLA?
O que fazer quando tanto o aluno
quanto o professor transgridem as
regras da escola? Todos devem seguir
as mesmas regras? Veja a opinião da
professora Cleuza Repulho e saiba
mais sobre a gestão democrática.
DEFASAGEM DE ALUNOS: COMO
PREPARAR AULAS PARA TURMAS
HETEROGÊNEAS?
O professor Thiago tem uma dúvida
bastante recorrente no Ensino
Médio e Fundamental 2: como lidar
com salas que reúnem muitos
alunos com defasagem de série?
A consultora dá as dicas.
Consultores: Professora Sônia – Fundação Bradesco, Anna Penido, Prof.
Celso Antunes e Profª. Cleuza Repulho
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MATHEUS RODRIGUES

Gerente de Mobilização e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DEBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
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GERAçãO FUTURA
EdUcAdoRES – 2018
TEMAS
FORMAÇÃO
AUDIOVISUAL;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2014

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

Oficina de audiovisual voltada para
profissionais de educação de escolas
públicas, oriundos do Conselho de
Educadores do Canal Futura (grupo no
Facebook), o Geração Futura Educadores
permite que esses profissionais
conheçam de perto o funcionamento
de um canal de TV, entendam como
funciona o processo de realização de um
programa, desde o roteiro até a edição,
passando pela produção, gravação até
sua exibição, e traz para a programação
do Canal conteúdos genuinamente
pensados e realizados por educadores,
com novos temas, experimentos de
formato e linguagem. Na edição 2018,
duas oficinas foram realizadas. Em
janeiro, com 16 participantes e, em julho,
com 19 educadores representando as
cinco regiões brasileiras.

No ar a partir de 8 de março

4 peças entre 2 e 3 minutos:
OFICINA EM JANEIRO
MARIA DO JONGO
A história de resistência do Jongo da Serrinha
através do olhar de Tia Maria, uma das
fundadoras da Casa do Jongo, que narra a
importância cultural do ritmo para a comunidade em Madureira, no Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICA
Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ANDRÉA MOUTINHO – Professora de História
ÂNGELA APARECIDA – Professora de Séries Iniciais
CLÁUDIA FERREIRA – Professora I – Inglês
GEANE SENRA – Professora de Artes Visuais
GILBERTO AMORIM – Professor de História
MARIA PAULA MILLER – Orientadora Artística/Voluntária

Assista no Futuraplay
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PRISCILA RODRIGUES –

Professora de Ensino Fundamental I
SIMONE DA SILVA MARTINS –
Professora de Ensino Fundamental I

refrigerante. Veja as divertidas respostas dos participantes dessa enquete.
FICHA TÉCNICA

SUZANA BEDRAN
Lugar de mulher é onde ela quiser, e o
da Dona Suzana é o Saara! Esposa de
imigrante libanês, ela faz parte da
história do maior shopping a céu aberto
do Rio de Janeiro e conta como superou
a tradição patriarcal da família.
FICHA TÉCNICA
Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
CELIA PEREIRA – Professora PII
CÍNTIA VARELLA – Professora de Biologia
FABIANE MATANA – Professora de Séries Iniciais
KÁTIA MATANA PEREIRA –
Professora de Séries Iniciais
KELEN REIS – Vice-diretora e Professora de Arte
MARCELA KLAYN – Professora de Artes
PRISCILA MARIA –
Professora de Ensino Fundamental
TATIANA LUNA – Professora Adjunta

Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ANA LÍDIA WEBER BISOL –
Professora de Português e Espanhol
AUDACI MARIA – Pedagoga
DÉBORA BALSEMÃO OSS –
Professora de Inglês e Português
FERNANDA POLETTO WALTHER – Pedagoga
JÚLIA PINHEIRO – Professora de Geografia
MARCELO BRIA – Professor de Química
RENATO HENRIQUE DA SILVA –
Professor de História
TIAGO SAVIGNON –
Professor de Ciências Biológicas
VERÔNICA VIANA –
Professora de Ciências Biológicas

PLANTAS MEDICINAIS
Um dos grupos de educadores foi até
o Mercadão de Madureira, Zona
Norte do Rio de Janeiro, para falar
sobre plantas e ervas, além dos seus
benefícios e usos.

OFICINA EM JULHO
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Intérprete de Libras e pedagoga

KELLY DAL PRÁ – Pedagoga
MÁRIO ANDRÉ – Professor de Matemática
MAYSON BRANCO – Professor de Biologia
ROBERTA MENDES –

Professora de Ciências Biológicas
ROSANA SCHREDER – Pedagoga
SILVESTER DIAS – Professor de Geografia

FICHA TÉCNICA
Coordenador do Projetos
ANDRÉ LIBONATI

Produtores
TIAGO WIETHOLTER E RAYAN
CHINELATTO

Analista de Conteúdo
ANA CHAVES DE MELO

Gerente de Mobilização e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral

FICHA TÉCNICA

ÁCIDO
Você tem coragem de beber ácido?
Mas calma, nem todos os ácidos são
corrosivos, como suco de laranja, café e

IVE HILUANY CLEMENTE – Arte-educadora
KAMILA MARQUES –

Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ANA PAULA BOAVENTURA –
Professora de Arte e pedagoga
FRANCINE MILANEZ –
Professora de Língua Portuguesa

JOÃO ALEGRIA
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GERAçãO FUTURA
UNIVERSIDaDES
ParcEIraS – 2018
TEMAS
FORMAÇÃO
AUDIOVISUAL;
JUVENTUDE;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO; VÍDEOS E
DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2006

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
LIBERADO

O projeto Geração Futura Universidades Parceiras oferece a estudantes
das Universidades Parceiras do Canal
Futura a oportunidade de se aproximarem da mídia televisiva e vivenciarem a construção de um modelo de
produção para o Canal. Trata-se de um
conjunto de ações desenvolvidas para
incorporar na linguagem audiovisual a
experiência, o saber e o olhar do jovem,
estabelecendo um permanente diálogo
entre produtores de TV e seu público.
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Em 2018, quatro vídeos realizados
durante a oficina presencial, conside-

rados como “exercícios”, também foram
exibidos na grade. O tema abordado foi
a relação de imigrantes com a comida
típica de seu país.
Já a série considerada “oficial” da
décima primeira edição, com o tema
Experimentos Científicos, oriundo do
projeto “El Árbol de la Ciencia”, através
de uma parceria entre o Canal Futura e
a Atei – Associação das Televisões
Educativas e Culturais Ibero-americanas, teve a produção de 32 peças,
realizadas pelos estudantes, com o
apoio de suas universidades.
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SÉRIE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS no ar a partir de 25 de dezembro

32 peças com 2 minutos:
UCS – Lidiane Soares
Exoesqueleto Robótico
Pensando em melhorar a mobilidade,
o estudante Guilherme Masiero da
UCS está desenvolvendo o projeto de
um Exoesqueleto Robótico para
membros inferiores para proporcionar
a caminhada bípede.

SÉRIE IMIGRANTES E A RELAÇÃO
COM A COMIDA no ar a partir de 13 de março

LARAH CAMARGO – Unicamp
SHARON BAPTISTA – Unicap
SIBELY NUNES – UFPA
THAIS RIBEIRO – Unitau

4 peças entre 2 e 3 minutos:
ÍNDIA
Riju e Angela, imigrantes da Índia e de
Portugal, narram os desafios e
prazeres de construir uma família
multicultural no Brasil.

JAPÃO
Nascido no Japão, Nakamura veio
ainda bebê para o Brasil, e aqui ele e
seus familiares encontraram um lar.
Mesmo assim, vários aspectos da
cultura japonesa ainda são preservados por eles até hoje.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ALCEU SILVA – Unisc
ANETTE BENTO – Uneb
CAROLINA ABRANTES – PUC-SP
EDUARDO SCHEMES – Feevale
FRANCINE RODRIGUES – Unaerp
MICHELY ASCARI – UEG
PIERO VICENZI – UCPel
RAFAEL BRASILEIRO – PUC-MG
SARAH MORENO – Unifor

Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ÁLVARO DANEZINE – UFF
FERNANDO NÍCOLAS – Uern
GABRIEL SANTANA – Univap
HYVANA RODRIGUES – UEPB
ISABELA LEFOL – UFG
LETÍCIA PORTELA – Uesb
MILENA ROCHA – UFPI
REBECA ALMEIDA – Ufam

ANGOLA
Os desafios de iniciar uma nova história
em outro país, fazem da angolana
Conceição um exemplo de mulher forte
e resistente. Por meio da culinária, ela
mantém a sua cultura viva, transmitindo os ensinamentos de seu país para
seus filhos, João Gabriel e Manoel.
FICHA TÉCNICA
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Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ANA MELLO – Uerj
ARTUR DULLIUS – Univates
GABRIEL ROSA – Uesc
JUNY HUGEN – Univali

TOGO/BENIN
Os estudantes do Togo e de Benin,
Fiori e Lionel, formam uma família
pelos laços de amizades. Através de
resistência, culinária e arte, ambos
transmitem e mantêm a sua cultura
dentro do Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICA
Roteiro, Produção, Direção e Edição de:
ARIELA MOTIZUKi – Unama
GABRIELA DE LARA – Universidade Positivo
LANA MAIA – UFCA
LIDIANE SOARES – UCS
MEIRE SOUZA – Univasf
PAULO NASCIMENTO – UFPE
RAYZA MARTINS – UVV
TARCÍSIO VÓRIA – Ufop

UNAERP – Francine Rodrigues
Geopolímeros na Produção
de Biodiesel
O experimento consiste na utilização
de um catalisador heterogêneo, o
geopolímero, na conversão de óleo
vegetal em biodiesel. O foco é testar
esse geopolímero em diversas
matérias-primas vegetais.
UNIVAP – Gabriel Santana
Prótese Biônica –
Construindo Acessibilidade
O projeto científico Prótese Biônica,
desenvolvido na Univap, tem o intuito
de restabelecer a independência de
pessoas amputadas através de uma
prótese tecnológica e de baixo custo.
UNEB – Neucimeire Souza
Nanotecnologias no
Rio São Francisco
Uma pesquisa desenvolvida em
Juazeiro, na Bahia, utiliza fibras e
teias em escala nanométrica capazes
de identificar na água micro-organismos nocivos à saúde humana.
UNIVALI – Juniétty Hugen
Projeto MOVI
Através de um óculos de realidade
virtual, professores e alunos desenvolveram um jogo para mostrar os
impactos da pesca de arrasto e como
seria a captura de uma pessoa por
uma rede durante a pesca.

PUC MINAS – Rafael Lima
Reutilizando Efluentes da
Indústria Têxtil
O experimento da aluna de Engenharia Química Fernanda Lisboa
propõe uma solução para reutilização
dos efluentes (excedente de água) da
indústria têxtil, líder de desperdício de
água potável no mundo todo.
UCPEL – Piero Vicenzi
Sustentabilidade no Habitat Social
Estudantes de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Católica
de Pelotas (UCPel) projetam e
elaboram casas para 16 famílias da
comunidade indígena caingangue.
UNICAP – Sharon Baptista
PsicoPing: Jogo Digital
O que alunos de Psicologia e Jogos
Digitais podem fazer para mudar o
mundo? Juntos em um projeto
científico, criaram um game que auxilia
na reabilitação de pacientes com
déficit de atenção. É o uso da tecnologia a favor da psicoterapia humana.
UNIVASF – Anette Bento
Projeto Sisteminha
Projeto de produção de tecnologias
sociais para o cultivo integrado de
alimentos com respeito ao meio
ambiente e geração de renda aos
pequenos produtores rurais da região
do Semiárido brasileiro.
UNAMA – Ariela Motizuki
Monitoramento de Pesca Artesanal
Monitoramento biológico pesqueiro
realizado em reservas marinhas no
nordeste do Pará, com o objetivo de
repassar conhecimentos na prática
da pesca para as comunidades locais.
UNIVERSIDADE POSITIVO –
Gabriela de Lara
Testando Motores Aeroespaciais
Antes de o homem decolar, os
motores de foguetes foram estudados
a fundo. Um equipamento que mede a

força de lançamento dos motores
impulsiona a equipe Greave a almejar
foguetes melhores e maiores.

UERN – Fernando Nicolas
Amor Que Não se Mede
O Nami, Núcleo de Atenção Materno-Infantil, da Universidade do Estado
do RN, foi criado com a proposta de
trazer atendimento multiprofissional
com base nas necessidades de
crianças com microcefalia.
UEPB – Hyvana Rodrigues
O Bom Uso do Resíduo
Visando reduzir o problema do
descarte inadequado de resíduos
orgânicos, estudantes da UEPB
desenvolveram um projeto em que a
palha do milho é utilizada para realizar
o tratamento de águas residuárias.
UNIVATES – Artur Dullius
De Casa para a Universidade
A paineira tem potencial para a cura
de doenças gastrointestinais. O uso
iniciou em casa, virou pesquisa e já
tem seus benefícios comprovados.
São mais eficazes que os medicamentos comercializados.
UFAM – Rebeca Almeida
Cauxi: as Esponjas de Água Doce
Na Universidade Federal do
Amazonas, as esponjas de água doce

conhecidas como Cauxi são classificadas quimicamente a fim de isolar
substâncias com potencial químico e
biotecnológico.

UNITAU – Thaís Ribeiro
Aerodesign Unitau
Os alunos de Engenharia Aeronáutica
da Universidade de Taubaté participam do programa Aerotau e
projetam uma aeronave com o
objetivo de carregar o máximo de
peso possível pesando o mínimo.
UERJ – Ana Mello
AudioLab Geo
Aplicativo georreferenciado feito por
alunos da Uerj. Ele funciona como um
mapa sonoro de pontos de interesse
histórico, geográfico e social do Rio
de Janeiro e de outras regiões.
UNICAMP – Larah Camargo
Mapa Tátil Sonoro: Tecnologia
para Deficientes Visuais
Pesquisadores do Nied-Unicamp
desenvolveram um mapa tátil e
sonoro com intuito de auxiliar a
orientação espacial de deficientes
visuais que circulam pelo campus da
universidade, em Campinas.
UEG – Michely Ascari
Pela Vida Marinha
Na Universidade Estadual de Goiás,
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uma aluna de mestrado busca, junto
à sua orientadora, compreender os
impactos de substâncias da
proteção solar na vida marinha,
especificamente nos peixes.

UESC – Gabriel Rosa
Plantas Medicinais –
Saberes Curativos
O projeto estuda a determinação da
concentração mínima inibitória (CIM)
e mínima bactericida (CBM) de
extratos de plantas coletadas na
Mata Atlântica e utilizadas no
tratamento de infecções bucais.
PUC – CAMPINAS – Carolina Abrantes
Jogo de Tato
Com o desejo de tornar o esporte
mais inclusivo, um aluno de engenharia desenvolveu um sistema que
facilita a comunicação entre arbitragem e atletas que não ouvem ou
que têm a audição comprometida.
UFG – Isabela Lefol
O Carbono no Cerrado
Os alunos de graduação do curso
de Engenharia Florestal da UFG
fazem parte da pesquisa Alometria
do Cerrado, importante para saber
a quantidade de emissão de
carbono no Cerrado.
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Pesquisadores e estudantes da
Universidade Federal Fluminense
(UFF) levam acesso à medicina
especializada para áreas remotas do
País utilizando a holografia. Conheça
o projeto Telessaúde.

No Ceará, muitos perdem seus rios
para a poluição. É por isso que
estudantes de engenharia da Universidade Federal do Cariri (UFCA) fazem
pesquisas que medem os níveis de
poluentes nos afluentes.

UNISC – Alceu Silva
Jardins Filtrantes
No interior do Rio Grande do Sul,
estudantes desenvolvem método
eficiente que utiliza jardins de plantas
para tratar esgotos e efluentes.

UFPI – Milena Rocha
Luz do Sol
Na zona rural do Piauí famílias
convivem com a falta de eletricidade
e dificuldades no acesso a água.
Nesse contexto, estudantes da UFPI
adaptaram um sistema que gera
energia aproveitando a luz do Sol.

UFPE – Paulo Nascimento
Viticultura e Biotecnologia
O Vale do São Francisco é um dos
maiores produtores de uvas do Brasil,
mas parte da produção é afetada
pelo Cancro Bacteriano. A UFPE e a
Embrapa Semiárido estudam formas
de combater a doença.
UNIFOR – Sarah Carvalho
Rituximabe:
um Biofármaco Animal
No Ceará, duas estudantes da
Universidade de Fortaleza estão
desenvolvendo o Rituximabe, um
biofármaco usado para o tratamento
da leucemia, que vem sendo desenvolvido através de cabras clonadas.
UFOP – Tarcísio Vória
Reciclos
Refazendo caminhos ocultos pela
lama, a estudante Fernanda Eloi fala
da utilização do rejeito na produção
de tijolos sustentáveis e de uma
possível redução nos danos ambientais causados pela mineração.
FEEVALE – Eduardo Schemes
Biomarcadores em Peixes para
Monitorar a Água do Rio dos Sinos
Os peixes não falam, é claro, mas eles
podem nos passar informações muito
importantes para o estudo da água.
Sabe como? Confere aí.

UVV – Rayza Martins
Projeto Poca Baja
É uma iniciativa dos alunos das
engenharias da Universidade Vila
Velha. Tem como objetivo construir
um veículo off-road para participar
da competição BAJA SAE, reconhecida mundialmente.
UFPA – Sibely Nunes
Contaminação Ambiental em
Região Portuária Amazônica
Para fortalecer o monitoramento
ambiental em localidades portuárias
amazônicas, pesquisadores da UFPA
avaliam a contaminação de moluscos
por substância presente na pintura
de barcos em Salinópolis/PA.
FICHA TÉCNICA
Coordenador do Projetos
ANDRÉ LIBONATI

Analista de Relacionamento com
Universidades Parceiras
ACÁCIO JACINTO

Produtor
TIAGO WIETHOLTER

Analista de Conteúdo
ANA CHAVES DE MELO

Gerente de Mobilização e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral

UFF – Álvaro Danezine
Telessaúde: Tecnologia Que Cura

UFCA – Aylany Maia
Recuperando Rios

JOÃO ALEGRIA

INOVAçãO
TEMAS
JUVENTUDE;
MERCADO DE TRABALHO;
METODOLOGIAS EM
EDUCAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL
E EDUCADORES

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

A série destaca projetos que
propõem soluções criativas para
problemas encontrados no cotidiano.
A cada temporada são revelados
casos de inovação em diferentes
áreas, acompanhando o desenvolvimento das tecnologias, a renovação
e o aprimoramento dos processos
técnicos, até a aplicação das soluções
na vida das pessoas. É um espaço
para mostrar o universo da formação
dos jovens e sua capacitação para o
mundo do trabalho, com foco em
escolas especializadas e voltadas
para a formação técnica da juventude.
A série também apresenta empresas
que investem em inovações como
estratégia para aumentar sua
competitividade no mercado. A ação
é uma parceria do Canal Futura com
Senai-SP, Sesi e Senai Nacional.
No ar a partir de 30 de julho

15 peças de 2 minutos e 30 segundos:
BRAÇADEIRA DE SEGURANÇA
Os alunos e professores da Escola Senai Hessel
Horácio Cherkasski, em Cubatão/SP, desenvolveram um dispositivo que irá trazer muito mais
tranquilidade e segurança para pais e filhos: a
braçadeira de segurança. Pensada para ser
utilizada em locais de grande concentração de
pessoas, a braçadeira monitora a distância
entre a criança e o responsável, e avisa quando
a criança se afasta. Confira!
ALERTAR!
Após um grave acidente de vazamento de
gases tóxicos na região da Baixada Santista,
os alunos da Escola Senai Antonio Souza
Noschese, em Santos/SP, desenvolveram um
sistema de alerta à população em casos como
esse, por meio de um aplicativo. O projeto
reuniu alunos e professores dos cursos Técnico
em Portos e Técnico em Redes de Computadores. Conheça mais sobre essa iniciativa!
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PELÍCULA EM BRAILE PARA
MICRO-ONDAS
A conquista da autonomia nas
tarefas diárias é de fundamental
importância para as pessoas com
deficiência visual. Pensando nisso, os
alunos e professores do Curso
Técnico em Plástico da Escola Senai
Conde Alexandre Siciliano, em
Jundiaí/SP, desenvolveram uma
película simples e barata, mas que
permite muito mais independência
nas tarefas domésticas.

BRACELETE PARA SURDOS
Num país que tem 40 milhões de
pessoas com algum tipo de deficiência,
é fundamental que a indústria
desenvolva produtos específicos para
esse público. Foi o que fizeram os
alunos da Escola Senai Celso Charuri,
em Sumaré/SP: desenvolveram um
produto que permite às pessoas
surdas e ensurdecidas sentir os sons
por meio de vibrações, melhorando
sua segurança e também sua
qualidade de vida. Confira!

MESA DE INTERAÇÃO
E COMUNICAÇÃO PARA
CRIANÇAS AUTISTAS
Para melhorar a interação das
crianças autistas com seus pais,
cuidadores e professores, os alunos e
professores dos cursos Técnico em
Design de Móveis e Técnico em
Eletrotécnica da Escola Senai José
Alencar da Silva, em Ubá/MG,
desenvolveram a Micca, uma mesa
pensada especialmente para facilitar
a comunicação com essas crianças.

COLETE SINALIZADOR
RETROALIMENTÁVEL
Incentivar o uso da bicicleta nas
grandes cidades é muito importante.
Para isso, é importante criar
condições que favoreçam o uso desse
meio de transporte. Pensando nisso,
os alunos e professores da Escola
Senai Ary Torres, em São Paulo,
desenvolveram um dispositivo que
visa melhorar a segurança do ciclista,
já que esse é um dos principais
receios de quem anda de bicicleta.
E o melhor de tudo: utilizando energia
renovável em seu funcionamento!

SISTEMA AUTOBLOCÁVEL
DE SERRAGEM
É possível transformar algo que iria
para o lixo num novo produto? Os
alunos e professores do Senai, em
São João Del Rei/MG, responderam a
essa pergunta com uma grande ideia.
A partir de uma demanda da
indústria moveleira, que buscava
formas de melhorar o descarte da
serragem, o grupo desenvolveu
um tijolo feito totalmente desse
material. Além de reaproveitar esse
resíduo, o bloco barateia e otimiza o
processo de construção.

MILK TI
Com apoio do Edital de Inovação do
Senai, essa empresa de biotecnologia
desenvolveu um sistema de análise
da qualidade do leite que pode ser
feito por qualquer pessoa, diretamente na fazenda onde o leite é
produzido. Um sistema de bolso que
pode melhorar muito a qualidade do
leite que chega às indústrias e ao
consumidor final.
NUCLEÁRIO
O Brasil tem metas elevadas em
relação ao reflorestamento que deve

ser feito nos próximos anos, o que é certamente do
interesse de toda a população. No entanto, reflorestar
não é um processo simples: as mudas demandam muita
manutenção e cuidado para se desenvolver em solos
degradados. Pensando nisso, dois designers de Nova
Friburgo/RJ desenvolveram o nucleário, um sistema
que otimiza o plantio e a manutenção das mudas.
ILHA AMBIENTAL
Nos dias de hoje é fundamental que a formação de
técnicos para a indústria leve em conta as questões
ambientais. Seguindo essa premissa, os professores e
alunos da Escola Senai Helcio Rezende Dias, em Vila
Velha/ES, desenvolveram um sistema de despoluição
de rios e lagos mais inteligente e eficaz do que as
formas já existentes no mercado.
RECONHECIMENTO DOS SABERES
Conheça o “Reconhecimento dos Saberes”, projeto desenvolvido para a Educação de Jovens e Adultos do Sesi que
reconhece os conhecimentos que os alunos já têm e
permite eliminar disciplinas. Com isso, o diploma chega
mais rápido e a autoestima do aluno é resgatada.
MEDIADO POR TECNOLOGIA
Num mundo onde os alunos vivem conectados, como
utilizar a tecnologia a favor da educação? Conheça o

projeto “Mediado por Tecnologia”, que permite aos alunos
assistir aulas a distância e ter acesso a um conteúdo mais
diversificado e dinâmico.
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS
Um dos desafios da Educação de Jovens e Adultos é
manter o aluno motivado a seguir nos estudos. A Aprendizagem Baseada em Projetos dá ao aluno a oportunidade
de aprender também fora do esquema tradicional de sala
de aula, desenvolvendo projetos e pesquisas de campo.
ENSINO INTEGRADO
Atualmente são exigidas cada vez mais competências dos
jovens que ingressam no mercado de trabalho. Ensino
regular sólido, competências socioemocionais e formação
técnica formam a pirâmide do profissional “dos sonhos” da
indústria. Os alunos que cursam o ensino integrado do
Sesi/Senai desenvolvem todas essas habilidades e têm
mais opções profissionais depois de formados.
NOVO ENSINO MÉDIO
Uma escola alegre, com ensino de excelência e que
dê protagonismo aos alunos é possível? Conheça o projeto
do Novo Ensino Médio que está sendo implantando nas
escolas do Sesi, onde os alunos escolhem a melhor
maneira de aprender, têm o acesso à internet liberado em
sala de aula e decidem até mesmo como serão avaliados.

FICHA TÉCNICA
Coordenador de Conteúdo
e Jornalismo
CRISTIANO RECKZIEGEL

Coordenadora de
Desenvolvimento
Institucional – Futura
ÂNGELA FATORELI

Produção e Edição
MERIENE MAZZEI

Estagiário
RENAN CASTELO BRANCO

Produtor de Conteúdo
MATHEUS RODRIGUES

Gerente de Mobilização e
Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Conteúdo
DEBORA GARCIA

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA
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MINUTO Futura
TEMA
ATUALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2015

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Criado em 2015 para acompanhar a
tendência de consumo de vídeos na
internet em dispositivos móveis, como
tablets e smartphones, o Minuto
Futura se firmou como uma importante ferramenta de diálogo com os
seguidores do Canal Futura nas redes
sociais. As edições diárias estreiam
nas páginas do Futura no Twitter e no
Facebook e são exibidas posteriormente na TV. Ancorado por diferentes

perfis de estagiários e colaboradores
da Fundação Roberto Marinho, o
Minuto Futura acompanha de perto
a agenda da educação, os assuntos
de interesse das juventudes, as principais notícias da semana e os temas
mais relevantes da atualidade para
a sociedade brasileira.
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 1 minuto

FICHA TÉCNICA
Apresentadores
YASMIN LISBOA,
TAMIRIS ALMEIDA,
SCARLETT DE MATTOS,
RENAN CASTELO BRANCO,
RAPHAELA RAMOS,
PEDRO MONTENEGRO,
PEDRO DETOMAZ,
MERIENE MAZZEI,
MARCELA GUIMARÃES,
LUIZA MORATO,
LAÍS OLIVEIRA,
KAREN DE SOUZA,
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JULIA RODRIGUES,
GABRIELA DA CUNHA,
ELIANE BENÍCIO,
DENISE COSTA,
DOMÊNICA SOARES,
CRISTIANO RECKZIEGEL,
CAROLINA XAVIER,
CAROLINA GOMES,
BRUNO VIGGIANO,
BERNARDO MENEZES,
ANDRÉ LUIZ PINTO,
ANA CHAVES DE MELO,
ANA CAROLINA MALVÃO
E AMANDA FLOR.

Edição
ANA CAROLINA MALVÃO,
BERNARDO MENEZES,
CRISTIANO RECKZIEGEL,
DENISE COSTA, ELIANE
BENÍCIO, GABRIELA DA
CUNHA, KAREN DE SOUZA
E MERIENE MAZZEI

Edição de Imagens
PEDRO MONTENEGRO,
RAPHAELA RAMOS,
DEJAIR NETO E DOMÊNICA
SOARES

Coordenador de
Conteúdo e Jornalismo
CRISTIANO RECKZIEGEL

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

Gerente de Mobilização
e Produção
ANA PAULA BRANDÃO

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Gerente-geral
JOÃO ALEGRIA

o PlANTADOR
TEMAS
ECOLOGIA E
ECOSSISTEMAS; VÍDEOS
E DOCUMENTÁRIOS

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

PRÊMIOS
GRAND PRIZE EM
2017 NO FESTIVAL
MEGACITIES SHORT
DOCS, DE PARIS. FOI
CONSIDERADO O
MELHOR CURTA DE
ATÉ 4 MINUTOS NO
FESTIVAL.

O curta conta a batalha de Hélio da Silva,
um senhor que, desde 2003, já plantou
sozinho mais de 20 mil árvores no parque
Tiquatira, localizado no bairro da Penha,
Zona Leste de São Paulo. Apesar de
muitos destruírem as primeiras árvores,
Hélio não desiste e estabelece como

meta alcançar o número de 40 mil
árvores plantadas, revitalizando a região,
que hoje já abriga pássaros e diversas
espécies de flores e frutos.
No ar a partir de 6 de abril
DURAÇÃO: 4 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção e Produção
RAFAEL MACHADO E
RÔMULO VILLELA

Roteiro e Fotografia
RAFAEL MACHADO

Edição
RÔMULO VILLELA

Produtora Responsável
KIWI PRODUÇÕES

Distribuição

Produtora de Conteúdo

KIWI PRODUÇÕES

ADRIANA MANHÃES

Gerente de Mobilização
e Produção

CANAL FUTURA

Estagiárias

ANA PAULA BRANDÃO

CLARA WARDI E JULIA
RODRIGUES

Gerente de Distribuição
JOSÉ BRITO CUNHA

Editor de Imagem

Gerente-geral

SANDRO BARBEITA

JOÃO ALEGRIA

EQUIPE AQUISIÇÕES E
LICENCIAMENTO

Coordenadora
LUDMILA FIGUEIREDO

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA
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BaLaNÇo DE PROGRAMAçãO
JANEIRO
• Curtas – Lavradeiro
• Curtas – Ayahuasca
• Curtas – Som e Cor
• Curtas – Aparte
• Curtas – Um Menino
Chamado Kaique
FEVEREIRO
• Curtas – Carranqueiros
de Francisco
• Curtas – Macho, Sim Senhor
• Curtas – Batom e Violão
• Curtas – A Superliga de
Vôlei Gay do Amazonas
• Curtas – Preces Fora do Armário
• Mais uma História
• Turma da Robótica – 2ª Temp.
MARÇO
• Curtas – O Valor da Mulher
• Curtas – Tem Criança no Repente
• Curtas – Síndrome de Clown
• Curtas – Ayurveda
• Mundo.doc – Tormenta
• Mundo.doc – Um Dia Eu Voltaria
• Mundo.doc – Mundo Inventivo
• Educação na Veia
• Entre Escolas
• Entrevista com Márcia Tiburi
• Interface
• Natureza Forte
• Nosso Sagrado
• Olhar Indiscreto – 3ª Temp.
• Villa-Lobos – A Integral dos
Quartetos de Cordas
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ABRIL
• Curtas – Do Outro Lado
• Curtas – O Palacete dos Artistas
• Curtas – É da Vida
• Curtas – A Moda Afro
• Hora do Enem – Temporada 2018
• Índios no Brasil
• Sebastiana Quebra-Galho – 2ª Temp.

MAIO
• Curtas – Pés no Chão: Corredores
na Contramão da Modernidade
• Curtas – A Casa Cubana
• Curtas – Carne de Santa
• Curtas – A Casa de Vento
• Curtas – Açaí: Mais Que um Fruto
• Mundo.doc – A História da
Embalagem no Brasil
• Mundo.doc – A Última Cuba
• A Primeira Pedra
• Diz Aí – Afro e Indígena
• Sou Xaxado
• Transformar – Existindo
na Educação

AGOSTO
• Curtas – Barco –
Do Outro Lado da Memória
• Curtas – Street River – A Arte do
Grafite em um Pedaço da
Amazônia
• Curtas – Moinhos de Tempo
• Curtas – Odò Pupa, Lugar de
Resistência
• Amazônia Postal
• Como Vivemos: Reino Animal
• Destino: Educação – Escolas
Inovadoras – 2ª Temp.
• Vizinhos Selvagens – 2ª Temp.
• Retratos de Fé

JUNHO
• Curtas – As Guardiãs de
Famatima
• Curtas – Monocultura da Fé
• Curtas – Luiz e Humberto: A Dupla
Que Mudou a Música Brasileira
• Curtas – Arara
• Profetas da Chuva

SETEMBRO
• Curtas – Caminhos
• Curtas – Formigueiras
• Curtas – Cacau Amado
• Curtas – Cineclubismo
na Baixada Fluminense
• Curtas – À Primeira Vista
• Curtas – Pilotis: Um Olhar Entre
os Vazios de Brasília
• Amor de Cozinha – 2ª Temp.
• Coletivamente
• Diz Aí – Paraty
• Pense Grande.doc
• Viver Ciência – 5ª Temp.
• Cineclube Futura – Rua Secreta
• Cineclube Futura – Body
• Mundo.doc – 2 Graus para o Fim
• Mundo.doc – Na Fronteira

JULHO
• Curtas – Cartas Sobre Nosso
Lugar
• Curtas – Casamento Infantil
• Curtas – Tekoá Koen-Ju
• Curtas – Acolá, um ser-tão
• Curtas – Na Sombra do Ceibo –
Os Dez anos do Plano Ceibal
• Mundo.doc – Vivência
• Mundo.doc – Segredos da Vida
de um Centenário
• Entrevista com Marcelo Rubens
Paiva
• Expresso Futuro – 2ª Temp.
• Projeto Meme
• Índio Presente

OUTUBRO
• Curtas – O Divino em Mim
• Curtas – Meninos Bailarinos
de Paracuru
• Curtas – Cruzada São Sebastião
do Rio de Janeiro – A Favela no
Metro Quadrado Mais Caro do
Brasil
• Curtas – Povoesia
• Curtas – Manu: Essa História
Não É Minha Só
• Em Tempo Real
• Entrevista – Ciência e Saúde
• InfoToy
• O Que Tem Lá?
• Por Que Escravidão? –
Trabalhando no Inferno
• Ser Criança
• Cineclube Futura –
Paz para Nós em Nossos Sonhos
• Cineclube Futura –
Assim Que Abro Meus Olhos
• Cineclube Futura –
O Desejo da Minha Alma
• Cineclube Futura – Autorretrato
de uma Filha Obediente
• Mundo.doc – Histórias Do Mundo
NOVEMBRO
• Curtas – Los Niños de Pies Descalzos
• Curtas – Fubá: Sabor e
Ancestralidade
• Alfabetismo Brasil
• Entrevista com Sérgio Abranches
• Inclusive Eu
• Por Que Escravidão? – Crianças à
Venda
• XVIII Prêmio Arte na Escola Cidadã
• Sob Traçantes
• Show da História – 2ª Temp.
• Sou Fandango
• Terra e Mar
• Cineclube Futura – Crônica do
Fim do Mundo
• Cineclube Futura – 7 Caixas
• Cineclube Futura –
Nahid: Amor e Liberdade
• Cineclube Futura – Alias Maria

DEZEMBRO
• Curtas – Edmur e o Caminhão
• Curtas – Gabriel
• Curtas – A História de Nita
• Astrolab
• Educação: Mitos & Fatos
• Em um Mundo Interior
• Nunca Me Sonharam
• Sabor Solidário
• Sem Patrão –
Empreendendo nas Periferias
• Um Brasil
• Por que Escravidão? –
A Escravização das Mulheres
Yazidi
• Cineclube Futura – Hiroshima:
Um Musical Silencioso
• Cineclube Futura – 25 Watts
• Cineclube Futura – Gigante
• Cineclube Futura – A Pedra de
Paciência
• Cineclube Futura – A Ovelha
Negra
• Cineclube Futura – Florbela
• Cineclube Futura – Leviatã
• Cineclube Futura – Matariki
• Cineclube Futura –
Nos Últimos Dias da Cidade
• Cineclube Futura – A Metade

TOTAL DE TÍTULOS

56

HORAS INÉDITAS

906 HORAS

TOTAL DE INTERPROGRAMAS

620

HORAS INÉDITAS DE
INTERPROGRAMAS

15 HORAS e
54 MINUTOS
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PELO CAMpUS
TEMA
ATUALIDADES

PÚBLICO-ALVO
PÚBLICO EM GERAL

ESTREIA
2018

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA
LIVRE

LICENCIAMENTO
NÃO LIBERADO

Pelo Campus é mais uma ação de
coprodução audiovisual com as Universidades Parceiras do Canal Futura.
Realizada, editada e apresentada pelas
equipes das TVs Universitárias, o
programa mostra o mundo das universidades brasileiras e seus centros de
conhecimento, falando sobre resultados de pesquisas acadêmicas, além
do dia a dia dos alunos que transitam
por diversas instituições de ensino.
No ar a partir de 11 de junho

20 peças de 1 minuto:
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PAPEL SOCIAL (UNIVALI)
Projeto de extensão do curso de Turismo e
Hotelaria da Univali, que promove oficinas e
palestras sobre questões ambientais e
culturais e sobre a reutilização de recicláveis
como Pet e papel.
Direção: Almeri Cezino

ADOTE UMA CASA (UVV)
O projeto de extensão “Adote uma Casa” –
parceria entre o NEP/UVV (Núcleo de Práticas
e Ensino em Arquitetura, Engenharia e Design
da Universidade de Vila Velha) e a MOVIVE
– que tem como objetivo realizar projetos que
contribuam para a melhoria das condições
habitacionais de famílias moradoras da
cidade de Vila Velha/ES.
Direção: Amanda Câmara
ATIVIDADE SOLAR (UFOP)
Apresenta o projeto de extensão “Astronomia
para todos” da Ufop que oferece cursos sobre
fenômenos do espaço sideral, da atividade
solar, da vida e dos seres do universo no
Museu de Ciência e Técnica da Ufop.
Direção: Du Sarto
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO
(UNIVALI)
Projeto de extensão do curso de Biologia
que está ensinando mulheres agricultoras
da zona rural de Itajaí a plantarem

orgânicos. Leva os estagiários a campo e também traz
as mulheres agricultoras para dentro da universidade
para troca de experiências.
Direção: Almeri Cezino
PROJETO HAITIANOS (UNIVALI)
Projeto do curso de Relações Internacionais que presta
assistência e consultoria aos imigrantes e refugiados,
principalmente aos haitianos, que são maioria em Santa
Catarina. Há convênio com a Polícia Federal para legalização
e também com o Ministério do Exterior para os pedidos de
visto de união familiar, ou seja, pais que deixaram as
crianças no Haiti e que agora querem trazê-las.
Direção: Almeri Cezino
OFICINA DA MEMÓRIA (UNIVERSIDADE POSITIVO)
A Oficina da Memória – um dos cursos da Universidade da
Maturidade ofertados pela Universidade Positivo, em Curitiba
– tem como foco trabalhar atenção, percepção visual e
auditiva. Pessoas da melhor idade que apresentam lapso de
memória ou que querem prevenir-se são atendidas pelo
projeto de extensão, que realiza também outras atividades que
envolvem o corpo e a mente de pessoas acima de 50 anos.
Direção: Sandra Nodari
ITATINGA (USP/ESALQ)
Viabilizar aos jovens estudantes de Engenharia Florestal,
Gestão Ambiental e áreas afins um primeiro contato com
a rotina da prática profissional em uma estação experimental e/ou ecológica: esse é objetivo de um curso de
extensão que a Esalq oferece no período de férias, para
estudantes universitários de qualquer instituição.
Direção: Fabiano Pereira
CARRO BIBLIOTECA (UFOP)
Apresenta o projeto “Carro Biblioteca – Projeto de extensão
e inclusão social da Ufop”. Criado em 2006, leva uma
biblioteca itinerante dentro de um ônibus para os bairros
periféricos e distritos de Ouro Preto. O carro atende
principalmente crianças e adolescentes e leva junto com
seu acervo de livros muitas atividades artístico-culturais.
Direção: Du Sarto
PROJETO ESCOLHAS (UNIVALI)
O projeto é desenvolvido pelo curso de Farmácia da
Univali e tem parceria com os municípios. Tem a intenção
de falar sobre prevenção às drogas e doenças sexualmente transmissíveis. O teste rápido entre universitários
foi uma parceria com o Programa DST/Aids de Itajaí. Foi
feito depois de duas pesquisas em que se constatou que a
maioria dos universitários não usa camisinha nas relações.
Direção: Almeri Cezino
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CASA DA FÍSICA (UFAM)
Matemática, Química e Física podem parecer bicho de
sete cabeças para os alunos. Mas o projeto Casa da
Física, da Universidade Federal do Amazonas, mostra que
é possível aprender essas matérias de forma mais fácil
utilizando aulas laboratoriais e mostrando a aplicação
prática na vida cotidiana. A Casa da Física atende atualmente 500 alunos de escolas públicas e particulares.
Direção: Renata de Lima
BAGAÇO DE CANA LIMPANDO EFLUENTES (UFOP)
O projeto Bagaço de Cana Limpando Efluentes, do
Departamento de Química da Ufop, apresenta uma
técnica capaz de tratar correntes de fluidos contaminadas com pequenas quantidades de poluentes, possibilitando a reutilização não só da água do processo como
também do próprio material adsorvente.
Direção: Bruno Andrade
MUSEU DE ENTOMOLOGIA (USP/ESALQ)
Criado em 1965, o Museu de Entomologia da Esalq guarda
um importante acervo com mais de 7 mil variedades de
insetos, proporcionando aos estudantes e pesquisadores
da área uma importante fonte de consulta. As espécies
foram identificadas por comparação com exemplares de
diversos museus do País, com auxílio de literatura específica e com a colaboração de vários especialistas.
Direção: Fabiano Pereira
PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS (UNIVALI)
O Projeto de Monitoramento de Praias avalia os impactos
da produção de petróleo e gás sobre tartarugas, aves e
mamíferos marinhos. O projeto é coordenado pela Universidade do Vale do Itajaí e executado por mais nove
instituições de ensino e ONGs.
Direção: Almeri Cezino
DESTACOM (UFMS)
A Faculdade de Computação – Facom, oferece curso
introdutório de programação de celular para alunos do
ensino médio de Campo Grande. Estudantes de várias
escolas têm a oportunidade aprimorar conhecimentos.
As aulas são ministradas por acadêmicos de vários
cursos da Facom.
Direção: Ida Garcia
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MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
(UNIVERSIDADE POSITIVO)
Apresenta um dos serviços da Clínica de Fisioterapia da
Universidade Positivo, em Curitiba. A Medicina Tradicional
Chinesa é um tipo de medicina preventiva que, a partir do
diagnóstico pelo pulso ou pela língua, oferece técnicas em

pontos específicos do corpo, como o tratamento com
ventosas ou a auriculoterapia. Todos os tratamentos são
gratuitos e estão disponíveis para a comunidade.
Direção: Sandra Nodari

visto de união familiar para trazer os filhos que ficaram no
Haiti. O serviço é gratuito e tem parceria com o Ministério
das Relações Exteriores e a Polícia Federal.
Direção: Almeri Cezino

SHOW DE TALENTOS (UFOP)
O projeto Show de Talentos, do curso de Jornalismo da
Ufop, tem como objetivo dar visibilidade aos talentos e às
manifestações artísticas e culturais da comunidade onde
a universidade está inserida.
Direção: Du Sarto

PROJETO MATO PRETO PAIOL (UNIVERSIDADE POSITIVO)
A cultura da mandioca é tipicamente tropical e faz parte
da história do Brasil. Além disso, é uma das fontes de
renda das famílias de agricultores que moram na Lapa,
região metropolitana de Curitiba. O projeto Mato Preto
Paiol tem o objetivo de utilizar a mandioca como matéria-prima em diferentes preparações.
Direção: Sandra Nodari

MARACUJÁ-DOCE (USP/ESALQ)
Pesquisadora do Laboratório de Genética Molecular de
Plantas Cultivadas da Esalq conduziu estudo para gerar
uma variedade comercial do maracujá-doce. O Brasil é o
maior produtor mundial de maracujá, e as espécies mais
cultivadas são o maracujá-amarelo e o maracujá-doce.
Direção: Caio Antunes
PROJETO SEM ACNE, SEM CICATRIZ (UVV)
Projeto do curso de Estética e Cosmética da Universidade
Vila Velha que busca melhorar a pele e a autoestima da
comunidade.
Direção: Amanda Câmara
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Nesta série de animações dividida em
três microsséries, conheça os Vila Cesar,
uma família tipicamente brasileira. No
meio da correria do dia a dia, o casal e
seus cinco filhos vivenciam situações e
refletem sobre assuntos muito importantes para o desenvolvimento sexual
de cada um, em suas diferentes etapas
de vida. Da descoberta dos órgãos
genitais a temas complexos como a
homofobia e o sexting, Que Corpo é
Esse? convida a um franco debate sobre
direitos sexuais e autoproteção. A série
está dividida em três microsséries e três
documentários para internet e faz parte
do projeto Crescer Sem Violência,
parceria com o Unicef e Childhood, de
enfrentamento às violências sexuais
contra crianças e adolescentes.
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Assista no Futuraplay

No ar a partir de 13 de maio

Série 1 – 4 peças de 3 minutos:
EU TENHO UM CORPO (ARIEL E DANDARA)
Ariel se dá conta de que tem um corpo e
começa a explorá-lo, bem como tudo o que
está à sua volta através da boca. E, um certo
dia, tomando banho com a irmã Dandara, os
dois fazem uma descoberta importante: eles
têm partes do corpo diferentes. O pai Aquiles
fala com Dandara sobre os cuidados envolvendo estas partes íntimas no que se refere à
autoproteção e à higienização.
PRIVADO E PÚBLICO (DANDARA E ARIEL)
Dandara começa a correr pelada pela casa
constantemente, tem curiosidades sobre os
corpos de seus irmãos e mexe em suas partes
íntimas em diferentes contextos e situações.
Helena conversa com a filha sobre a importância
deste momento de exploração e a importância
da proteção deste momento pela privacidade.

É DE MENINO OU DE MENINA? (DANDARA)
Dandara recebe em sua casa a amiga Milena. Entre uma
brincadeira e outra, ambas se deparam com personagens
e se questionam quais são “de menina” e quais são “de
menino”. O irmão Kauã desconstrói com a dupla os estereótipos de gênero e mostra como é divertido brincar junto e
ser quem você quiser.
O DIREITO DE DIZER NÃO (DANDARA)
Uma amiga de Helena chega à casa dos Vila Cesar, e as
crianças já sabem que ela é do tipo que cumprimenta com
abraços apertados e beijos melequentos. Dandara, Kauã e
Thainá montam um plano infalível para fugir da situação
e todos refletem juntos sobre o direito de dizer não, bem
como os toques que são ou não adequados.

Série 2 – 4 peças de 3 minutos:
1º EPISÓDIO – O Jeito de Cada Um (Thainá)
Um youtuber da escola começa a gravar os amigos da
turma de Thainá e Kauã com um celular e fica apontando
coisas que ele julga ser um defeito. O menino começa a
ser rejeitado pela turma, e Thainá decide conversar com
ele e aponta que o respeito entre as diversas personalidades e gostos dos membros do grupo deve ser algo a
ser celebrado e valorizado.
2º EPISÓDIO – Internet e Mídia (Kauã)
Kauã, num jogo de videogame, conhece virtualmente uma
garota e começa um namoro virtual com ela. Chris fica
com a pulga atrás da orelha e dá uns toques para o irmão
sobre segurança na internet. Ela o faz pensar sobre a
identidade da menina e o deixa confortável para procurar
por ela ou pelos pais caso tenha alguma dúvida.
3º EPISÓDIO – Corpo em Mutação (Thainá e Kauã)
Algumas mudanças nos corpos de Thainá e Kauã
começam a incomodar: uma bolada nos seios de
Thainá dói mais do que o costumeiro, Kauã dá uma

esganiçada na voz no meio da aula. Os dois assistem a
uma aula de ciências sobre puberdade e chegam em
casa cheios de curiosidades e perguntas para Helena e
Aquiles, que conversam com os gêmeos sobre essa
importante fase da vida.
4º EPISÓDIO –
Empoderamento de Meninas (Thainá)
Thainá e uma amiga decidem fazer um canal no
YouTube. A amiga, que começou agora a usar sutiã, se
veste de maneira mais provocativa e usa maquiagem.
Elas saem para ir a um jogo e ambas são vítimas de
piadas de assédio verbal por alguns meninos na rua.
Em casa, Thainá conta o ocorrido para Helena e Chris,
e as três refletem sobre o desejo de aceitação, o
machismo e o assédio sexual.

Série 3 – 4 peças de 3 minutos:
MEU CORPO, MINHAS REGRAS
Em uma conversa com uma amiga, Chris está tensa sobre
ter a sua primeira relação sexual com o namorado. A
amiga conta a sua experiência com a namorada, fala da
importância do afeto e do respeito nas relações afetivas e
relativiza o conceito de relação sexual.
INTERNET
Chris recebe um nude de uma amiga que está sendo
viralizado entre os alunos da sua escola, disparado de
um celular da amiga que havia sido roubado. Assustada
com a repercussão, Chris resolve iniciar uma campanha
on-line contra o sexting e mobiliza a comunidade escolar
em torno do tema.
AMORES E RELAÇÕES ABUSIVAS
O namorado de Chris começa a mudar de comportamento. Chris termina o namoro e ele fica muito mal. Em
conversa com uma amiga dias depois, ambas dialogam
sobre relacionamentos abusivos e o machismo.
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ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO
O melhor amigo do namorado de Chris confessa para
ele que é gay. Chocado com a informação, ele se
questiona sobre o futuro da amizade dos dois, e Chris
conversa com ele sobre homofobia e sinaliza que
ele precisa dar todo apoio ao seu amigo nesse
momento, principalmente por ele ter confiado em sua
amizade para dividir esta descoberta tão importante.
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3 minidocumentários de 6 minutos:
SÉRIE 1
Num bate-papo bem informal, Helena recebe em sua casa
a coordenadora de educação infantil do Ministério da
Educação Carol Velho, a escritora e pedagoga Carol Arcari e
o gerente de advocacia da Childhood Brasil Itamar
Gonçalves para tirar suas dúvidas sobre sexualidade na
primeira infância.
SÉRIE 2
Num bate-papo bem informal, Aquiles recebe em sua casa
o psicólogo da Safernet Brasil Rodrigo Nejm, a oficial de
cidadania dos adolescentes do Unicef Brasil Gabriela Mora
e a gerente técnica de gênero da Plan Internacional
Viviana Santiago para tirar suas dúvidas sobre sexualidade na puberdade.
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SÉRIE 3
Num bate-papo bem informal, Aquiles recebe em sua casa
a psicóloga do Instituto Kaplan Sandra Vasques, a oficial
de cidadania dos adolescentes do Unicef Brasil Gabriela
Mora, o especialista de sáude e HIV do Unicef Brasil Caio
Oliveira e a gerente técnica de gênero da Plan Internacional Viviana Santiago para tirar suas dúvidas sobre
sexualidade na juventude.
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Uma série diversificada que fornece
diferentes visões de mundo em 60
segundos, por meio de personagens,
expressões e práticas originais que
compõem o mundo em que vivemos.
No ar a partir de 13 de outubro

50 peças de 1 minuto:
AUTISTAS NO LAVA A JATO
A Rising Tide Car Wash, na cidade de Parkland,
na Flórida, é mais do que uma empresa de
limpeza automotiva. O fundador John D’Eri
começou o seu negócio para ajudar e empregar
seu filho, que tem autismo, e outros como ele. A
equipe, composta principalmente por profissionais autistas, inspira mudanças na comunidade
e capacita pessoas com necessidades especiais,

proporcionando-lhes oportunidades iguais,
salários dignos e uma chance de carreira.
O PEQUENO BAILARINO
Existem poucos garotos que dançam balé.
Gabriel Romero é um excelente bailarino de 11
anos que treina no centro de dança Thom
McIntyre, na Filadélfia. Mesmo sendo o único
menino da sua turma, em meio a dezenas de
meninas, ele não se deixa intimidar. Gabe
frequenta o estúdio de dança por uma única
razão: a dança é sua paixão e ele não tem
medo de expressá-la.
O MOTOQUEIRO BIÔNICO
O atleta profissional “Monster” Mike Schultz teve
parte da perna esquerda amputada após uma
séria lesão durante uma competição de Snowmobile. Combinando seu amor por corridas e
sua habilidade com ferramentas, Mike projetou
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e construiu sua própria prótese,
chamada de Moto Knee. Graças à sua
invenção, sete meses depois da lesão,
ele voltou às pistas, e desde então já
conquistou sete medalhas nos X
Games de Verão da ESPN, praticando
o snocross e o motocross adaptável.
Hoje ele administra uma empresa
chamada Biodapt e mais 100 atletas
amputados e soldados feridos estão
usando próteses feitas por Mike.
OUTRO TIPO DE PAPAI NOEL
Papai Noel é sinônimo de paz, amor e
sorrisos nos rostos das crianças. Para
as crianças neste bairro do sul da
Califórnia, este Papai Noel está mais
parecido com elas do que o habitual.
Conheça Langston Patterson, a nova
cara do Natal. O Papai Noel negro do
Baldwin Hills Crenshaw Plaza, em Los
Angeles, Patterson espera reunir
crianças de todas as idades e raças
para celebrar as festas com muito
amor. E, a julgar pela expressão dos
rostos de seus fãs, está funcionando.
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A FADA DO SUTIÃ
Dana Marlowe, também conhecida
como “A fada do sutiã”, não precisa de

financiamento nem de embalagens
extravagantes para fazer sua mágica
acontecer, somente de todos os
sutiãs usados possíveis que ela possa
coletar. Através de sua organização
Support the Girls (Apoie as Meninas),
pessoas de todo o país estão
enviando a Marlowe seus sutiãs
usados para que ela possa classificar,
lavar e doar essas roupas tão
necessárias para meninas e mulheres
sem teto. Até agora, ela distribuiu
mais de 90 mil sutiãs e mais de 400
mil produtos sanitários, como
absorventes internos e absorventes,
para pessoas carentes.
AS MOTOQUEIRAS DO LEITE
Um grupo de motociclistas está
salvando bebês prematuros distribuindo leite materno. Jennifer
Baquial, presidente do Sirens
Women’s Motorcycle Club (Motoclube
das Mulheres Sereias) em Nova York,
sabe como se destacar. Então,
quando a diretora executiva do banco
de leite de Nova York a chamou do
nada e perguntou se ela estaria
disposta a fornecer leite materno
para mães e bebês necessitados, ela

abraçou a ideia, aproveitando para
mostrar ao mundo do que ela e “as
sereias” são capazes.
OS BANCOS DA AMIZADE
A aluna da 3ª série Sammie Vance, de
Fort Wayne, Indiana, criou os “Bancos
dos amigos” em sua escola de ensino
fundamental, para pessoas solitárias.
Quando uma criança se senta em um
“Banco do amigo”, os outros saberão
automaticamente que ela está à
procura de um amigo. Até agora,
Sammie coletou tampas de garrafa
de plástico suficientes – +1.200 lbs
(aproximadamente 545kg) – para
fabricar três bancos para sua escola,
além de bancos para outras escolas.
TERAPIA NA FAZENDA
Karen Snook, da fazenda Kindred
Spirits Care, acredita que os animais
são a chave para ajudar os estudantes
com dificuldades e jovens vulneráveis
a alcançar o sucesso na vida. Em sua
fazenda, localizada em um campus de
ensino médio, os alunos aprendem a
se reconectar com a terra, com os
animais e com a natureza, enquanto
aprendem a lidar e confiar em seus

próprios instintos. Através da agricultura, terapia com a natureza e
animais, seus alunos estão se curando
e crescendo como pessoas.
O DANÇARINO MODERNO
Erik Cavanaugh não é exatamente o
que a maioria das pessoas imagina
quando pensam em “bailarino”, mas
ele não deixa que seu corpo curvilíneo atrapalhe seu amor por
expressar a beleza através da dança.
Ele quer enviar a mensagem de que
a dança é para todos os tipos de
corpos – seja como for.
PAPAI ESTÁ PRESO
Com o pai na prisão, os gêmeos
adolescentes Justice e Freedom
tiveram que fazer muitos sacrifícios
por sua família. O pai dos gêmeos foi
condenado e preso antes de seus
nascimentos. Mas, apesar desse
tempo na prisão, seu pai sempre foi
presente em suas vidas. E é graças a
esse vínculo único que a família vem
crescendo fortalecida e unida.
FAZENDO O CABELO DA FILHINHA
Phil Morgese teve a iniciativa de
criar gratuitamente a Daddy
Daughter Hair Factory (Fábrica de
Cabelo Pai e Filha) em Daytona
Beach, Flórida, como uma maneira
de incentivar os pais a passarem
mais tempo com suas filhas
pequenas. Como pai solteiro, Phil
percebeu que todas as meninas
precisam do apoio de uma figura
masculina, e essa era a maneira
perfeita de descontruir as regras de
gênero e se conectar com a figura
paterna. Agora, 34 turmas depois, a
ideia dele está realmente
começando a pegar.
A VOLTA POR CIMA
Em 2008, o policial Andrew Collins
enquadrou um inocente por posse de
drogas, mentiu sob juramento e
mandou um homem para a prisão
por um crime que não cometeu.

Posteriormente Andrew foi
condenado pelo que ele fez e cumpriu
sua pena na prisão. Através de uma
reviravolta inacreditável do destino,
ele agora é amigo íntimo do homem
que ele havia mandado para a prisão.
Eles trabalham juntos em um café
em Michigan.
SEIOS POSTIÇOS
Quando Barb Demorest descobriu que
tinha câncer de mama, ela não fazia
ideia de como seu diagnóstico
mudaria a sua vida – e de milhares
outras. Após a mastectomia, sua
esperança para o futuro reacendeu
graças a uma prótese doméstica, feita
de malha. Fundadora do site KnittedKnockers.org, uma enorme rede de
voluntários dedicada a tricotar
próteses gratuitas para sobreviventes
de câncer de mama, Barb acredita
que o câncer não precisa roubar a
feminilidade das mulheres.
ENTREGA DE ROSQUINHAS
Tyler Carach, mais conhecido como “o
garoto rosquinha”, é um menino de
apenas 9 anos que tem a missão de
entregar rosquinhas a todos os
policiais do país. A polícia é um alvo
constante de críticas em seu país,
mas Tyler espera transmitir sua
mensagem: nem todos os policiais
são maus. Até agora, ele distribuiu
mais de 28 mil rosquinhas em 17
estados e não pretende parar por aí.
HISTÓRIAS DE DRAG QUEEN
A Drag Queen Story Hour na Biblioteca Pública de Nova York é exatamente o que parece: drag queens
lendo livros para crianças. Angel
Elektra, que é gay, cresceu em uma
casa cristã onde teve que manter
sua sexualidade em segredo. Agora
uma rainha, ela lê para as crianças
na “hora da história” da biblioteca
pública para promover a aceitação
do que nos torna únicos, o reconhecimento de nossa humanidade e o
amor por nós mesmos.

A PEQUENA DRAG QUEEN
“Lactacia” é a mais nova drag queen
de Montreal. Hoje ele tem 8 anos de
idade, mas entrou para o mundo das
drags aos 7 anos com o apoio de
seus pais e colegas.
O TEATRO DAS EX-DETENTAS
Aqui, ex-presidiárias são mais do que
um macacão laranja ou uma fotografia
policial. O Judy Dworin Performance
Project é uma organização sem fins
lucrativos, que ajuda ex-detentas a se
expressar através de performances e
abordar temas como a justiça social,
que o mundo lá fora não entende
completamente. O objetivo? Empoderar
mulheres que deverão se defender com
suas próprias vozes na vida que as
aguarda após a cadeia.
LOUCA POR CUPONS
Cada cupom que Lauren Puryear
coleta se transforma em uma
refeição. A mulher, de New Jersey,
está transformando sua habilidade
em juntar cupons de desconto em
boa ação: ela usa esses cupons para
comprar (e fazer) comida para os que
têm fome em sua comunidade.
Lauren já forneceu mais de 10 mil
refeições para pessoas necessitadas
e não planeja parar até que possa
alimentar 30 mil pessoas antes do
seu aniversário de 30 anos.
A LUTADORA DE SUMÔ
No Japão, o sumô ainda é um esporte
exclusivamente masculino. Natsumi
Takagi, de 33 anos, originalmente de
Tóquio, levou suas ambições para Los
Angeles e se tornou a primeira mulher
japonesa a competir e ganhar uma
medalha de prata no Sumo Open, nos
EUA. Apesar de seu pequeno porte
– 1,67m e 54,5kg –, ela lida frequentemente com homens bem maiores
do que ela, e já chegou a vencer um
campeão de sumô que possui o dobro
do seu peso. Para Takagi, o sumô não
é apenas uma luta, é o que a faz se
sentir uma pessoa maior.
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TRANSFORMAÇÕES GRATUITAS
Vanessa Howard, mãe de três, foi
vítima de violência doméstica. Depois
de criar coragem para abandonar seu
lar abusivo e ficar sem teto, ela
conseguiu reconstruir sua vida, através
de seu trabalho em um salão de
cabeleireiro. Vanessa agora tem seu
próprio salão, onde ela oferece transformações gratuitas para mulheres –
desde sobreviventes de câncer a
mulheres e meninas vítimas de
violência doméstica como ela,
moradoras de lares transitórios –
através da Giving Hands Foundation
(Fundação de Mãos Dadas), transformando sua dor em um propósito maior.
VOVÓS NA COZINHA
Vovós de todo o mundo comandam a
cozinha do Enoteca Maria, um
pequeno restaurante de Staten
Island, em Nova York. Jody Scaravella, dono do restaurante, diz que a
ideia de abrir sua cozinha para as
avós locais veio depois que sua mãe
faleceu. Para manter seu espírito (e
receitas) vivo, Jody coloca as avós no
comando da cozinha. Agora, os
clientes podem conhecer receitas
tradicionais de todo o mundo e
descobrir novas culturas a cada noite.
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CORTANDO O CABELO
DE QUEM PRECISA
Nasir Sobhani, de Melbourne,
Austrália, também conhecido como
“o barbeiro das ruas”, corta gratuitamente o cabelo dos moradores de rua
para ajudá-los a se sentir limpos,
capacitados e compreendidos. A vida
nas ruas é difícil, e os sem-teto são
frequentemente ignorados ou
violentados, a ponto de não se
sentirem mais humanos. Nasir, um
ex-viciado em drogas, está disposto a
mudar o jogo, proporcionando-lhe
uma transformação digna de um
salão de beleza. Para ele, tudo
começa com um par de tesouras e
um simples corte de cabelo.

SOU GAGO
Devido a gagueira severa, Ray
Demnitz muitas vezes sente dificuldade para dizer seu próprio nome. Ele
tem dificuldade para fazer pedidos
em restaurantes. Terminar qualquer
tarefa pode ser um desafio. Apesar
da dificuldade para pronunciar as
palavras, ele é um ótimo comunicador. Em vez de deixar que sua
gagueira o detenha, Ray orgulhosamente a adotou como uma marca
individual – o que pode servir de
exemplo positivo para os outros.
EU E A ALOPECIA
“Eu tenho alopecia”, diz Kylie
Bamberger, que começou a perder
seus cabelos aos 12 anos. Quando
completou 15 anos, ela já estava
completamente careca. Desde então,
ela abraçou a vida, superou as dificuldades de ter alopecia e vem ajudando
crianças que lutam contra a doença da
queda de cabelo a fazer o mesmo.
DOANDO LEGOS
Aos 6 anos de idade, Micah Slentz
fundou sua organização sem fins
lucrativos, a Play Well Africa (Jogue
Bem África), motivado pelo desejo de
fazer a diferença ajudando as crianças
pobres do mundo. Aos oito anos, ele
coletou centenas de quilos de LEGOs
para crianças em Kabale, Uganda.
Vendo a reação dessas comunidades,
Micah foi inspirado a aumentar seus
esforços ao lado de sua amiga Alicia
Serratos, que produz bijuterias feita de
LEGO, e viajou para Uganda. Juntos,
eles já levaram brinquedos LEGO para
mais de mil crianças em hospitais,
escolas e orfanatos.
A JOVEM PREFEITA
Aja Brown tornou-se a prefeita mais
jovem da cidade de Compton quando
foi eleita aos 31 anos. Agora, em seu
segundo mandato, a jovem política se
estabeleceu como prefeita da “geração
do milênio” e utiliza as mídias sociais

em benefício próprio para melhor se
comunicar, servir e encontrar afinidades com sua comunidade.
ELA E AS PICAPES GIGANTES
Quando Rosalee Ramer não está
ocupada estudando engenharia
mecânica no Instituto de Tecnologia
da Geórgia, ela está ao volante de seu
próprio Monster Truck, o Wild Flower,
competindo com pilotos que têm o
dobro de sua idade. Aos 19 anos,
ela é a mais jovem piloto profissional
de Monster Truck e ano passado
conquistou o campeonato de estreantes
do Monster Jam Rookie of the Year.
Seu próximo passo, quando se
formar, será construir seu próprio
Monster Truck.
O PEQUENO DEFENSOR
DOS MARES
Connor Berryhill tinha apenas 5 anos
de idade quando um encontro subaquático com um lobo-marinho em
extinção o levou a lutar pela proteção
de uma das criaturas mais vulneráveis
do planeta. Agora com 11 anos, ele
levou seu ativismo individual de
pequena escala a maiores proporções.
Connor fundou sua própria organização
sem fins lucrativos, a MicroActivist. Sua
missão: conectar jovens com projetos
para proteger o oceano e salvar os
oceanos e mares de nosso planeta.
LUTANDO CONTRA O PARKINSON
Rock Steady Boxing é um programa
mundial de boxe que tem como
objetivo ajudar pessoas com
Parkinson, idealizado por Scott
Newman – que passou por rigoroso
treinamento de boxe após ser
diagnosticado com Parkinson.
Observando uma grande melhora em
sua saúde física, Scott começou a
dar aulas de boxe sem fins lucrativos
para ajudar pessoas em todos os
estágios da doença. Embora a
doença de Parkinson afete as
habilidades motoras de uma pessoa,

muitos dos exercícios aprendidas
no boxe ajudam a fortalecer o que a
doença enfraquece.
VAI UMA PIZZA?
Na Rosa’s Fresh Pizza, na Filadélfia,
Pensilvânia, fatias de pizza não são
apenas para clientes pagantes. Na
iniciativa de “pizza pré-paga” que
começou há três anos, as pessoas
que almoçam na pizzaria podem doar
um dólar e fornecer uma fatia para os
moradores de rua que não podem
pagar, usando um sistema de notas
Post-It para acompanhar as fatias
que podem ser resgatadas. Até
agora, diz o proprietário Mason
Wartman, a comunidade doou mais
de 150 mil fatias grátis – além de
uma quantia imensurável de
dignidade – para os desabrigados.
ANDANDO POR AÍ
Chuck McCarthy, de Los Angeles,
Califórnia, é um “passeador de
humanos”. Por 7 dólares a milha
(1,609km), o The People Walker (O
Passeador de Pessoas), como é
conhecido, irá acompanhá-lo aonde

quer que você precise ir, atuando
como um híbrido de motorista/
acompanhante, que também é
terapeuta, amigo e qualquer outra
coisa que você possa procurar em
uma caminhada. Além disso, Chuck é
ator e se beneficia de seu trabalho: já
perdeu peso, fez novos amigos e
encontrou novas perspectivas tocando
seu próprio negócio para frente.
PROJETO URSINHOS
A inspiração de Campbell Remess, de
13 anos, da Tasmânia, na Austrália,
aconteceu quando ele percebeu que
crianças muito doentes, particularmente aquelas que lutavam contra o
câncer, tinham que passar férias no
hospital. Ele começou doando
ursinhos para cada criança do
hospital local da cidade, com a
finalidade de proporcionar conforto,
mas sua família não podia pagar por
todos. Como alternativa, Campbell,
aos nove anos de idade, aprendeu a
usar uma máquina de costura,
fundou o Projeto 365 e começou a
fazer os próprios ursos de pelúcia.
Agora ele possui centenas de ursos

reconfortantes, feitos de forma única
para famílias em todo o mundo –
tudo pelo amor de retribuir.
DESFAZENDO TATUAGENS
David Cutlip, da Southside Tattoo,
está enfrentando o racismo tatuando
pessoas. Ao fornecer coberturas
gratuitas para pessoas que possuem
tatuagens de cunho racista e/ou
relacionadas a gangues, ele transforma o ódio em esperança, dando a
seus clientes a liberdade de viver
vidas normais – sem medo da
discriminação no trabalho e em casa.
O MENINO QUE RECICLA
Quando Ryan Hickman tinha apenas
3 anos de idade, ele foi com o pai
reciclar lixo pela primeira vez. Depois
de aprender a classificar suas
garrafas e latas, ele ficou obcecado
com a reciclagem, com a forma como
isso pode ajudar a salvar o meio
ambiente, e decidiu começar seu
próprio negócio – Ryan’s Recycling
Company (A Companhia de Reciclagem do Ryan). Agora com 7 anos,
Ryan já descartou mais de 200 mil
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garrafas e latas e ganhou cerca de
US$ 21.000. Tudo isso devido ao seu
empenho e trabalho.
O REFLORESTADOR
Desde criança, Antonio Vicente
adverte seus vizinhos de que a água
em Pouso do Rochedo, no Brasil, ia
desaparecer e, com ela, a vida nessa
parte da floresta também. E ele
estava certo. Mas agora, depois de
dedicar os últimos 40 anos ao
reflorestamento local, a água está
voltando… e tudo graças a ele.
EXOESQUELETO ROBÓTICO
Já se passaram oito anos desde que
um acidente de carro deixou Cynthia
Ramirez paralisada da cintura para
baixo. Agora, graças à expansão dos
estudos em terapia e tecnologia
robótica, Cynthia é capaz de andar
novamente com um exoesqueleto
robótico. O dispositivo, movido por
motores e eletrônicos, está devolvendo
a liberdade que ela pensava ter perdido.
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outras garotas como ela a se sentirem
corajosas, valentes e bonitas.
UMA CERVEJARIA ESPECIAL
Quando a professora especializada
em educação especial Tiffany Fixter
notou a falta de empregos, oportunidades e treinamento para adultos
com necessidades especiais, ela
pensou fora da caixa e fundou o
Brewability Lab, a primeira cervejaria
do mundo a contratar adultos com
deficiências de desenvolvimento.
Agora, na cervejaria, funcionários e
clientes estão começando a ver as
deficiências como habilidades.
COMENDO EM PROL DA SÍRIA
Rose Lukas começou o Syrian
Supper Club (Super Clube Sírio)
em 2012 como uma maneira de dar
apoio e ajuda ao povo Sírio. Enquanto
a crise na Síria continua, esse projeto
pretende unir a humanidade por uma
causa importante.

SALVANDO PARQUES NACIONAIS
Robbie Bond, de 9 anos de idade,
criou a Kids Speak for Parks (As
Crianças Falam pelos Parques), uma
organização sem fins lucrativos
comprometida em defender a
preservação de monumentos
nacionais, atualmente ameaçados
pela administração Trump. Ele quer
proteger e preservar os parques
nacionais que compõem os Estados
Unidos, e há um monte de outras
crianças com ele.

A PADARIA VEGETARIANA
Um grupo de estudantes do ensino
médio em um bairro majoritariamente negro de Minneapolis
começou sua própria padaria,
usando produtos de uma horta
comunitária. Alfonzo Williams,
CEO de 17 anos de idade, fundou
o negócio para oferecer aos seus
colegas de classe opções de
lanches mais saudáveis, como
pão de cenoura e abóbora, em
uma operação 100% administrada
por adolescentes.

UM CONCURSO DE BELEZA
DIFERENTE
Miss Shining Star Pageant é um
concurso de beleza que tem como
objetivo dar a cada garota a chance
de brilhar por um dia – uma chance de
celebrar o que as torna especiais.
Meninas do jardim de infância até os
30 anos são elegíveis para o concurso,
iniciado em Washington por Sofia e
sua mãe Rene Satterfield para ajudar

DISCOTECA SILENCIOSA
No norte de Nova Gales do Sul,
discotecas silenciosas – onde a
música é tocada através de fones de
ouvido em vez de um alto-falante –
foram introduzidas em centros de
atendimento a idosos. Os moradores
amam as discotecas silenciosas, e os
eventos podem servir como terapia
para pacientes idosos, incluindo
aqueles com demência.

CASINHAS PARA QUEM NÃO TEM
Com a crescente população de
moradores de rua em Los Angeles,
Elvis Summers decidiu que precisava
pensar fora da caixa para ajudar. Ao
construir mais de 40 pequenas casas
para pessoas desabrigadas – algumas
até mesmo com chuveiros e móveis
– em apenas dois anos ele forneceu
muitas casas seguras e a oportunidade de começar um novo capítulo.
ÁGUA SUJA
Por 22 anos, Christopher Swain,
de Massachusetts, vem nadando
nas vias fluviais mais poluídas da
América, a fim de aumentar a
conscientização sobre a luta por
água limpa. Ele ressalta que não é
rico, nem cientista, nem mesmo um
nadador rápido – ele é apenas um pai
que quer que suas filhas cresçam em
um mundo com água limpa.
O BOXEADOR TRANS
Antes de sua cirurgia transgenital
femino para masculino, Pat Manuel
era uma boxeadora altamente
condecorada e uma atleta de boxe
olímpico. Agora, após a sua transição,
Manuel compete na divisão
masculina – e é um defensor sincero
da igualdade entre os transexuais.
SOU DRAG, COM AMOR
No terceiro DragCon anual de Los
Angeles, o ícone transgênero e
estrela do Vine TS Madison celebrara
sua transição de gênero com outros
22 mil participantes. Na sequência
ao ataque dos direitos LGBT que
ocorreu em estados como a Carolina
do Norte e o Mississippi, este evento
foi mais do que apenas uma festa –
foi uma salvação.
ENSINANDO A REBOLAR
Em seu estúdio, em Tel Aviv, Israel,
Gal BePole está ensinando mulheres
que não existe um corpo que não
pode dançar. Através de suas aulas
de dança de alta intensidade, as
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alunas dessa professora de twerk são
capazes de se soltar e encontrar
alegria em mexer seus traseiros.
VESTIDOS DE MULHER
Durante o dia, a vida de Roberto é
normal. Mas à noite ele se torna
Roberta, sua personagem drag. Esta
é a vida de muitos espanhóis crossdressing, que escapam de sua rotina
diária e se vestem para se parecer
com mulheres no clube EnFemme.
Não é exatamente normal travestirse e levar uma vida dupla de drag,
mas isso traz mais alegria para ele.
O FAZENDEIRO URBANO
David Young, um Urban Farmer
(Fazendeiro Urbano), mudou-se para
Nova Orleans em 2010 após um
“chamado de Deus”. Desde então, o

fundador da organização sem fins
lucrativos Capstone inaugurou jardins
comunitários em 30 lotes abandonados, ajudando a devolver o que o
furacão Katrina levou.
PERUCAS DE PANO
Quando a filha da melhor amiga
de Holly Christensen foi diagnosticada com câncer, Holly tricotou
uma peruca da Rapunzel para
esconder a perda de cabelo da
menina. A partir deste momento
nasceu o Magic Yarn Project. Agora,
em oficinas comunitárias, voluntários
de todos os tipos – incluindo prisioneiros encarcerados – fazem perucas
de fios coloridos para crianças com
câncer, dando-lhes a chance de
serem crianças novamente, nesse
momento delicado.
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