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Data Ref.: Dur.: Título Sinopse 

19.03.84 ESP:001 47' BALÃO MÁGICO - 1ª PARTE Programa infantil Balão Mágico na integra. 
19.03.84 ESP:002 40' BALÃO MÁGICO - 2ª PARTE Programa infantil Balão Mágico na integra. 
19.03.84 ESP:003 24' BALÃO MÁGICO - 3ªPARTE Programa infantil Balão Mágico na integra. 
20.04.83 ESP:004 29' MIRÓ (JORNAL DA GLOBO) Vida e obra do artista plástico catalão Juan Miró. 
00.00.00 ESP:005 39' JULES RIMET/25 ANOS DEPOIS Homenagem aos 25 anos da conquista do título de 

campeão mundial na copa de 58 na Suécia.   
19.04.91 ESP:006 60' ROBERTO CARLOS - 50 ANOS Entrevista com amigos, fãs e o cantor que completa 

50 anos. 
Show de comemoração de 50 anos do cantor no 
Ibirapuera. 

13.06.95 ESP:007 46' MEMÓRIA DA COMUNICAÇÃO *QUEDA/MURO/BERLIM; 
*URSS/ASCENÇÃO/CAPITALISMO; 
*LUTA/DEMOCRACIA/DIREITOS/MUNDO;  
*BRASIL/DITADURA 
MILITAR/TORTURAS/ESILADOS/ANISTIA; 
*COLLOR IMPEACHMENT  
*HOMEM/LUA/ESPAÇO/ESPLOSÃO/CHALLAN
GER. 

14.06.95 ESP:008 40' SEXO - Revolução Sexual dos últimos 30 anos. 
- Emancipação da Mulher. 
- Epidemia da aids. 

15.06.95 ESP:009 44' FAMA ETERNA Fama e Solidariedade: Mobilização de grandes 
artistas para o combate a vítimas de flagelo, fome e 
aids (USA ÁFRICA / LIVE AID).  
 
Fama Poder e Glória: Qual é a medida da fama? A 
partir da década de 60 para uma pessoa ter os seus 15 
minutos de fama se tornou  muito mais fácil. Mas por 
quanto tempo a fama  pode durar? 
 
O filme Pixote: Vamos ver os diversos Pixotes do 
Brasil. 
Solidariedade: O fenômeno do crescimento do 
espírito de solidariedade dos brasileiros. Vamos ver 
diversas campanhas no Brasil para o combate à fome, 
enchentes, seca, crianças vítimas de desnutrição, 
violência e assassinatos.   

16.06.95 ESP:010 41' ESPORTE O Jogo da Vida: Conquista do pentacampeonato do 
mundo, mundial de interclubes, imagens de Pelé, 
Garrincha, Coutinho. 
 
Heróis da Velocidade: História do circuito de 
Mônaco, imagens das conquistas  e morte de Ayrton 
Senna. 
 
Jogo de Milhões: O mercado esportivo ou esporte 
indústria com a entrada da audiência da televisão. Os 
atletas que faturam milhões com anúncios na 
televisão ou com à venda de artigos esportivos. A 
lista dos esportes que mais rendem dinheiro no 
mundo. 
 
Um Drible na Vida: Projeto social da Vila Olímpica 
da Mangueira. 
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Os medalhistas de ouro do esporte brasileiro: 
Guilherme Paraense 1º medalhista olímpico 
brasileiro no tiro nos jogos olímpicos de 1920, 
Ademar Ferreira da Silva bicampeão olímpico no 
salto triplo, João do Pulo, Eder Jofre, Joaquim Cruz, 
Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Emerson 
Fitipaldi, Paula e Hortência do basquete.  
 

20.06.95 ESP:011 45' GUERRA E PAZ * 
21.06.95 ESP:012 46' ESPÉCIES EM EXTINÇÃO * 
22.06.95 ESP:013 44' CULTO AO CORPO * 
23.06.95 ESP:014 44' CONQUISTA NA SAÚDE * 
24.06.95 ESP:015 46' VIOLÊNCIA URBANA Neste programa vamos fazer um retrospecto da 

violência no país. 
O crime organizado e o medo da população que se 
esconde. O envolvimento de policiais com o mundo 
do crime, tráfico e o consumo de drogas. As 
poderosas armas dos traficantes. 
Como os Estados Unidos têm reduzido a violência. 
A precariedade do injusto sistema carcerário no 
Brasil. 
Os assassinatos cometidos por filhos, maridos, 
esposas e admiradores. 
A guerra da Itália contra a máfia. 

28.06.95 ESP:016 44' REVOLUÇÃO DA INFORMÁTICA * 
29.06.95 ESP:017 50' TERRORISMO / FANATISMO * 
30.06.95 ESP:018 42' LOUCA VIDA URBANA * 
22.12.81 ESP:019 59' MORTE E VIDA SEVERINA * 
01.10.81 ESP:020 26' HISTÓRIA DA TELEVISÃO * 
23.06.98 ESP:021 30' LEANDRO E LEONARDO (G. REPÓRTER) * 
1998 ESP:022 30' JORNAL DOS ESTAGIÁRIOS * 
24.12.99 ESP:023 46' ESPECIAL DE NATAL * 
30.03.00 ESP:024 25' ÁGUA (GLOBO NEWS / SEM FRONTEIRA) * 
15.03.00 ESP:025 81' TV ANO 50 -  A TV NA NOSSA VIDA * 
12.04.00 ESP:026 50' TV ANO 50 - HUMOR * 
13.05.00 ESP:027 87' TV ANO 50 - JORNALISMO * 
10.06.00 ESP:028 73' TV ANO 50 - AUDITÓRIO * 
15.07.00 ESP:029 60' TV ANO 50 - INFANTIL * 
07.10.00 ESP:030 45' TV ANO 50 - PROPAGANDA * 
28.10.00 ESP:031 48' TV ANO 50 - TELEDRAMATURGIA / 1ª PARTE * 
04.11.00 ESP:032 56' TV ANO 50 - TELEDRAMATURGIA / 2ª PARTE * 
01.01.80 ESP:033 57' ALEIJADINHO: POEMA BARROCO * 
21.07.83 ESP:034 21' SIMON BOLIVAR  
10.07.83 ESP:035 39' ARCA DE NOÉ  
00.00.00 ESP:036 39' ANTÁRTIDA  
00.00.00 ESP:037 39' JULIS RIMET - 5 ANOS DEPOIS  
00.00.00 ESP:038 51' JOGOS PAN-NAMERICANOS  
18.06.01 ESP:039 24'  FOME (JN)  
00.08.01 ESP:040 25' DESPERDÍCIO E ESCASSEZ DA ÁGUA (GN)  
00.07.00 ESP:041 38' AFEGANISTÃO (Jorna Nacional)  
10.07.00 ESP:042 23' A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO NO 

BRASIL (Jornal Nacional) 
 

21.01.02 ESP:043 31' ESTRADAS DO BRASIL (Jornal Nacional)  
20.02.02 ESP:044 12' ÍNDIA (Jornal Nacional)  
00.00.00 ESP:045 45' AQUI SE FALA PORTUGUÊS (FANTÁSTICO)  
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12.03.02 ESP:046 39' SEXO NA ADOLESCÊNCIA (Jornal Nacional)  
11.03.02 ESP:047 28' RUSSIA (Jornal Nacional)  
01.04.02 ESP:048 24' LIMITES DE FRONTEIRA (Jornal Nacional)  
25.04.02 ESP:049 19' PAIS E FILHOS (Jornal Hoje)  
07.09.02 ESP:051 62' ELEIÇÕES 2002 - AS CONTAS DO GOVERNO 

(EDUCAÇÃO, EMPREGO, SAÚDE E 
SANEAMENTO) (JN) 

 

02.12.02 ESP:052 47' ÁFRICA: CONTINENTE DOS EXCLUÍDOS 
(Jornal Nacional) 

 

00.12.03 ESP:053 23' CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (Jornal Nacional)  
18.04.03 ESP:054 45' HOJE, O REPÓRTER É VOCÊ (G. REPÓRTER)  
25.04.03 ESP:055 51' ESPECIAL 30 ANOS (G. REPÓRTER)  
00.05.03 ESP:056 34' BRASIL RURAL (JN) Numa série especial de reportagens, você vai ser 

apresentado ao Brasil que a maioria de nós não 
imagina que exista.  
O Jornal Nacional vai mostrar o Brasil que bate 
recordes da agricultura, e consegue colher mais e 
mais a cada safra. O Brasil que levou a tecnologia às 
fazendas: chiqueiro com sistema de refrigeração, 
galinheiros onde luz e temperatura são controlados 
por computadores.  
Você vai ver a riqueza criada no campo, os dólares 
que chegam com as exportações, os empregos que 
surgem na cidade e como é a vida do agricultor 
brasileiro no Século XXI. Vai ver ainda: fazendeiro 
agora é empresário rural e o estilo de vida dos 
caipiras que atrai turistas. 

00.09.03 ESP:057 27' TURISMO (Jornal Nacional) Descobrir o Brasil: Um mundo de paisagens, cultura, 
beleza, ecologia. A maior floresta do planeta, uma 
das maiores diversidades culturais, algumas das 
melhores praias com um dos mais longos períodos de 
sol e calor durante o ano. Mas por que todo mundo 
não descobre o Brasil?  
 
Desafios do turismo: O que é que a Bahia tem? Não é 
só o Pelourinho e a vendedora de acarajé. Nos 
últimos anos, o estado criou 12 pólos diferentes de 
turismo. O Plano Nacional do Turismo quer expandir 
essa idéia por todo o Brasil. A meta é estruturar pelo 
menos três atrações, três destinos diferentes em cada 
estado e assim criar 1,2 milhão empregos até 2007. 
 
Ecoturismo e Turismo Sustentável: Descidas geladas, 
subidas de suar, botas surradas, mochila e cantil. 
Ecoturista não embarca no óbvio, faz o próprio 
mapa.  
 
Turismo de negócios: O turismo de eventos gera 
aproximadamente R$ 40 bilhões por ano no Brasil. 
São feitos 320 mil eventos em todo o Brasil dos 
quais 90 mil acontecem na cidade de São Paulo", 
informa o presidente do São Paulo Travel Bureau, 
Roberto Gheler. O que atrai sete milhões de turistas 
de negócios por ano é uma infra-estrutura gigantesca: 
58 mil quartos de hotel, 120 museus e mais de 2.000 
restaurantes de qualidade.  
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06.10.03 ESP:058 20' PÓS-GUERRA NO IRAQUE (Jornal Nacional)  
13.10.03 ESP:059 25' PROFISSÃO: PROFESSOR (Jornal Nacional) O Desafio de Ensinar: Duas mulheres separadas por 

quase 5 mil quilômetros e um só destino. 
 
Dificuldades do Professor: O quadro de professores 
no Brasil: 85% são mulheres. 
 
Paixão pela profissão: O escritor Ariano Suassuna 
volta ao ginásio pernambucano onde estudou. 
 
Dura Rotina: A difícil rotina do professor no Brasil. 
 
Lição de Vida: A inspiração do ténico Bernardinho. 
     
      

07.02.04 ESP:060 34' IDENTIDADE BRASIL - CULTURA 
BRASILEIRA (Jornal Nacional) 

Identidade Brasil: as diversas formas de cultura do 
país Samba , futebol, novelas, feijoada e muito mais 
nas raízes do povo brasileiro. 
 
Cultura um grande negócio: uma novela, um filme, o 
desfile das escolas de samba são parte de um 
universo imenso e rico chamado cultura nacional. O 
escritor Jorge Amado, exemplo da pura cultura 
nacional. Os livros dele foram lançados em 55 
países.    
 
Cultura na TV: A televisão exporta a cultura nacional 
- mais de 100 países já compraram telenovelas 
brasileiras. Mas também ajuda os brasileiros a 
descobrirem seu próprio país. 
 
A resistência da cultura nacional: Num mundo em 
que as informações estão cada vez mais globalizadas, 
e onde o cinema americano predomina, a televisão 
divulga expressões culturais que fazem a cara do 
Brasil. Os americanos são campeões mundiais na 
indústria do cinema. Um negócio que gera milhares e 
milhares de empregos por lá. Todos trabalharam num 
único filme.  
 
A força da produção cultural: Empresas instaladas no 
país têm um papel fundamental no incentivo à 
cultura. De acordo com o consultor Yako Sarkovas 
mais de 60% das empresas anunciantes realizam 
patrocínio cultura. 
 
A cultura nacional sem preconceitos: A cultura 
nacional é um patrimônio a ser defendido contra 
armadilhas como o uso exagerado de vocabulário e 
costumes estrangeiros. A festa de Halloween é uma 
tradição importante na cultura americana que já é 
imitada em alguns cidades brasileiras. Em uma rua 
chique da Zona Sul de São Paulo, parece que a gente 
está numa cidade americana. Como a maioria da 
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população do Brasil só fala português, só mesmo 
com ajuda de intérprete para entender o que está 
escrito nas vitrines: em vez de liquidação, lojas 
anunciam sale, que é liquidação em inglês. Outras, 
em vez de desconto, Off, que é desconto em inglês.   

15.03.04 ESP:061 43' AYRTON SENNA (Jornal Nacional)  
00.04.04 ESP:062 30' EMPREGO (Jornal Nacional) Inovações tecnológicas ditam rumos do emprego na 

cidade e no campo: A revolução tecnológica 
automatizou as fábricas e exige um novo tipo de 
trabalhador, menos braçal e mais intelectual. O custo 
da evolução foi a diminuição de postos de trabalho  
 
Sobra trabalho nas cidades do inter: As regiões 
concentram o que se chama de bolsões de emprego. 
O aumento da mão de obra qualificada atrai 
empresas de alta tecnologia, como as fábricas de 
carro. 
 
Vagas exigem cada vez mais qualificação dos 
candidatos: Importância do conhecimento é 
fundamental na luta pelas vagas. Segundo a Unesco, 
o país tem em média 7,5 anos de estudo, três anos a 
menos do que países desenvolvidos. 
 
Burocracia e leis antigas atrapalham: O tempo médio 
para abrir uma empresa legalmente é de 152 dias. Na 
Nova Zelândia, bastam dois dias. No Brasil, são 9,5 
milhões de empresas ilegais . Eles não pagam 
impóstos, mantém empregado sem carteira assinada e 
se esconde dos fiscais.    
 
Pequenas empresas têm dificuldades de se manter no 
mercado:  
Segundo o Sebrae, de cada dez pequenas empresas, 
seis fecham antes de cinco anos. Os pequenos 
negócios são responsáveis por 56% dos empregos 
nos setores de serviço, comércio e indústria.  
   

00.04.04 ESP:063 26' O LIXO DE CADA DIA (RJTV)  
24.05.04 ESP:064 28' DESMATAMENTO (Jornal Nacional) Recuperar a mata: Serra do Mar, sudeste do Brasil. 

Um dos pedaços menos destruídos da floresta. 
Talvez, por ser de difícil acesso. Especialistas em 
meio ambiente pretendem implantar nessa área um 
dos "corredores ecológicos". O outro corredor vai do 
sul da Bahia ao norte do Espírito Santo, onde é mais 
urgente a reposição florestal.  
 
Floresta lucrativa: Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural. Mesmo um pequeno pedaço de 
mata pode se tornar um parque ecológico, 
reconhecido pelo Ibama. . A floresta pode se 
transformar em uma fonte de renda. Dá para ganhar 
dinheiro, por exemplo, com o turismo ecológico e 
com a educação ambiental. 
 
Pra onde foi a madeira: Em muitas cidades do litoral 
brasileiro a Mata Atlântica parece ser a única matéria 
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prima da construção civil. Num hotel, pra qualquer 
lado que se olhe, se vê pedaços da floresta. Pelas leis 
ambientais, a Mata Atlântica não pode mais fornecer 
madeira.  
 
Primeiras vítimas: Traficantes, caçadores... eles são 
os maiores inimigos da fauna, além do 
desmatamento. Das 400 espécies ameaçadas de 
extinção no Brasil, 70% estão na Mata Atlântica, em 
pequenas ilhas de floresta.  
 
Patrimônio ameaçado: Serrarias, carvoaria e 
fazendeiros que não respeitão o  "Código Florestal 
Brasileiro", que diz que toda propriedade rural é 
obrigada a manter pelo menos 20% de mata nativa. A 
floresta ocupava 15% do território brasileiro. 
Estendia-se por um 1,3 milhão quilômetros 
quadrados. Hoje, restam muito pouco, de acordo com 
as pesquisas da Fundação S.O.S Mata Atlântica.  
  
 

21.06.04 ESP:065 19' IDENTIDADE BRASIL: FESTAS JUNINAS 
(Jornal Nacional) 

OS SANTOS E AS FESTAS TRADICIONAIS DO 
NORDESTE: 
A paixão e devoção do Brasil que comemora os 
santos do mês de junho. Durante a semana, o Jornal 
Nacional mostra as festas mais animadas do país, das 
mais simples às mais sofisticadas. 
 
A INFLUÊNCIA DOS NEGROS AFRICANOS E 
DAS CORTES EUROPÉIAS NAS DANÇAS E 
RITMOS DAS FESTAS JUNINAS: 
Apesar de serem tipicamente brasileiras, as 
coreografias nas festas juninas foram herdadas de 
escravos africanos e dos nobres europeus. Tudo isso, 
porém, ganhou um tempero nordestino. 
 
AS COMEMORAÇÕES DO DIA DE SÃO JOÃO: 
Por todo o Nordeste, os 'arraiás' são enfeitados pelas 
quadrilhas. Em Campina Grande, na Paraíba, o 
trabalho é deixado de lado para o preparo da festa. À 
noite, a fogueira ilumina a roça, que ganha a 
animação da música, o sabor das delícias típicas e a 
fé do povo.      
 
O DINHEIRO QUE A CULTURA POPULAR FAZ 
GIRAR NO MÊS DE JUNHO: 
É uma festa só, da Bahia ao Maranhão. Nesta época, 
a economia dos nordestinos ganha um reforço. São 
João gera mais de 60 mil empregos temporários. No 
comércio, o movimento cresce 50%.  
 
FORRÓ CONQUISTA ADPETOS EM TODO O 
BRASIL: 
Maurício Kubrusly mostra que o forró conquistou 
adeptos de todas as idades no Brasil. Os principiantes 
podem aprender a dançar em academia. 

00.05.04 ESP:066 26' CERRADO (Jornal Nacional) CERRADO UM AMBIENTE AMEAÇADO DE 
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EXTINÇÃO: 
Há bem mais espécies no cerrado do que na savana 
africana. Só de mamíferos são mais de 200 espécies. 
 
UM SOLO POUCO FÉRTIL PARA REGIÃO 
PRODUTIVA: 
Cientistas brasileiros transformaram solo pouco fértil 
do cerrado numa região agrícola produtiva. 
 
O VALOR NUTRITIVO DAS FRUTAS DO 
CERRADO BRASILEIRO:  
Especialistas descobriram que as frutas do cerrado 
têm mais nutrientes que as frutas comerciais  
 
AS LETRAS E RITMOS DO POVO DO 
CERRADO: 
O cerrado é hoje uma fronteira cultural que delimita 
populações que se identificam na expressão. 
 
FLORES E FOLHAS SECAS COMPÕEM O 
ARTESANATO DO CERRADO: 
O velho presídio de Planaltina, no DF, foi 
transformado no ateliê da Associação dos Artesãos.     

01.09.04 ESP:067 80' JORNAL NACIONAL: 35 ANOS(jronal Nacional) OS MOVIMENTOS DA NOSSA ECONOMIA: 
Tonico Ferreira relembra a os últimos 35 anos do 
Brasil, marcados pela eterna luta para derrotar a 
inflação e manter o crescimento. 
 
A LUTA PELA DEMOCRACIA:  
Quinze de janeiro de 85, o Jornal Nacional 
completava 16 anos e só, então, podia dar a grande 
notícia para o país: a eleição do novo presidente, 
Tancredo Neves, que havia vencia Paulo Maluf. 
 
A POLÍTICA NOS ÚLTIMOS 35 ANOS. 
O repórter Heraldo Pereira mostra o caminho do 
Brasil, depois de se libertar da ditadura militar, e a 
volta para a democracia. 
 
AS MUDANÇAS NOS COSTUMES DOS 
BRASILEIROS: 
A repórter Sandra Moreyra mostra uma revolução no 
comportamento, as importantes conquistas das 
mulheres e a nova família brasileira. 
 
AS MUDANÇAS NO MEIO AMBIENTE: 
Nos últimos 35 anos, a relação do homem com a 
natureza mudou muito. Cresceu a consciência de que 
a humanidade é que acaba determinando as 
condições ambientais do planeta. 
 
A DESIGUALDADE SOCIAL:  
O mundo não conseguiu resolver o problema da 
desigualdade social. Enquanto uns esbanjam 
dinheiro, outros morrem de fome. 
 
OS DESAFIOS DA CIÊNCIA 
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A ciência venceu desafios que a maioria das pessoas 
nem poderia sonhar. Os computadores 
proporcionaram avanços em todas as áreas da 
ciência. 
 
OS FATOS MARCANTES DE UM MUNDO EM 
TRANSFORMAÇÃO  
As principais transformações políticas do planeta. A 
queda do muro de Berlim, o fim da URSS, corrida 
armamentista(guerra fria), entre outros, 
acompanhados por repórteres no exterior. 
 
OS ATENTADOS TERRORISTAS QUE 
MARCARAM O MUNDO: 
Na última reportagem da série especial, como o 
terrorismo se transformou e ganhou dimensão de 
conflito mundial. 
Eta, Ira, nos Jogos olímpicos de munique, na 
Alemanha, palestinos do grupo Setembro Negro 
invadiram a Vila Olímpica.  
No Irã, o fundamentalismo islâmico ganhou força 
com Aytola Khomeine. Os homens-bomba surgiram 
no Líbano, depois que o país foi ocupado por Israel. 
O Hezbollah foi o primeiro a usar suicidas. Serviu de 
inspiração para os grupos Jihad Islâmica e Hamás, 
dedicados a combater a ocupação israelense da 
Cisjordânia e da Faixa de Gaza. 
Bin Laden apelou aos dois bilhões de muçulmanos 
que vivem em mais de 100 paises do mundo. 
Recrutou fanáticos e montou a primeira rede de 
terrorismo de alcance global. 
11 de setembro de 2001, uma terça-feira que vai 
marcar a história da humanidade. 

28.06.04 ESP:068 31' BRASIL EM CENA: HISTÓRIA DO TEATRO 
BRASILEIRO (Bom Dia Brasil) 

UM POUCO DA HISTÓRIA DO TEATRO 
BRASILEIRO: 
Edney Silvestre conversa com grandes nomes do 
teatro brasileiro sobre a trajetória da arte no país. 
Desde as primeiras peças, o teatro desenvolveu estilo 
próprio Os teatros estão voltando a receber atenção 
do público. Em todo o Brasil, há espetáculos com 
ingressos esgotados. Mas as barreiras de sempre 
persistem - uma delas é a crônica dificuldade 
econômica. 
 
AS DIFICULDADES DE MANTER 
ESPETÁCULOS EM CARTAZ: Na segunda 
reportagem da série, Edney Silvestre mostra que 
sucesso de bilheteria e de patrocínio não ocorre em 
todo o país. Produtores e atores reclamam da falta de 
dinheiro e de apoio. 
 
A ÉPOCA DE OURO DO TEATRO BRASILEIRO: 
Mostraremos o que mudou no teatro brasileiro entre 
a Segunda Guerra Mundial e a ditadura no país. O 
Teatro Brasileiro de Comédia impulsionou a criação 
de novas companhias. 
 



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação9 

Relação de Fitas de Videocassete                                                      
Tel. 5509-9403/9401 

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

  9 

Especiais 
 
 

O TEATRO NOS ANOS DE CHUMBO: 
Atores e diretores tiveram que conviver com a 
censura nos tempos da ditadura. O esvaziamento da 
platéia e o desencanto com a política influenciam o 
surgimento do teatro besteirol. 
 
O TEATRO APÓS A DITADURA MILITAR: 
Nos últimos anos, o teatro passou a refletir a cara do 
país. 
Qual é o futuro do teatro brasileiro? Os desafios? Há 
novos caminhos? O Bom Dia Brasil ouviu atores, 
produtores, diretores, especialistas. 

00.00.04 ESP:069 62' DANÇA BRASIL / SONS DO BRASIL (Bom Dia 
Brasil) 

SÉRIE DANÇA BRASIL 
INVENTORES DE PASSOS: 
Do candomblé o samba herdou os passos ritmados e 
a explosão de emoções. 
NOBREZA E PLEBEU 
Mestre Sala e Porta Bandeira, os reis e rainhas do 
carvanal conquistam súditos na Passarela do Samba. 
MALABARISTAS DOS PÉS: 
Os blocos de frevo, em Pernambuco, arrastam e 
contagiam multidões pelas ruas do Recife. 
OS BRINCANTES: 
Os giros e rodopios do maracatu pernambucano vêm 
das danças indígenas 
 
SÉRIE SONS DO BRASIL 
LAMENTO DA VIOLA: 
No Pantanal, em Mato Grosso do Sul, melodias ao 
mesmo tempo doces e atrevidas. Harmonias ingênuas 
e ousadas. As modas de viola têm letras tristes e 
retratam a vida no campo. 
A FESTA DO BUMBA-MEU-BOI:  
Parte do folclore brasileiro, a festa do bumba-meu-
boi depende do som e do ritmo das matracas e dos 
pandeirões. No Maranhão, há mais de 300 grupos de 
bumba-meu-boi. 
A MÚSICA DOS PAMPAS:  
O ritmo veio da Europa,  De lá, a música atravessou 
o oceano, ganhou o cheiro do chão batido do pampa, 
onde bailes de fandango reuniam os peões em 
ranchos de beira de estrada. É a rancheira, uma 
mazurca executada nos ranchos para que seja 
dançado. 
FREVO DE BLOCO 
Em Pernambuco, o frevo de bloco é tão tradicional 
quanto o frevo do Carnaval. A diferença está no 
ritmo, na melodia e na poesia, que exalta a saudade. 
É meio lento, cadenciado, mas é frevo: a música 
oficial de Pernambuco. Não aquele frevo rasgado, de 
passos acrobáticos que faz o povo ferver no carnaval.  
CAPITAL DO CHORINHO 
O ritmo brasileiro que tem molejo africano e 
melodias européias conquistou os moradores da 
capital do país. Em Brasília, foi fundada a primeira 
escola de choro do Brasil. 

18.10.04 ESP:070 28' ENERGIA NUCLEAR (Jornal da Globo) DEBAIXO DE SETE CHAVES: 
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Ainda não foi dessa vez que os inspetores da Agência 
Internacional de Energia Atômica viram as 
ultracentrífugas de enriquecimento de urânio, em 
Resende, no Rio de Janeiro. 
Eles entraram no prédio sem problemas, mas tiveram 
que seguir as normas da casa, que preservam o 
principal segredo industrial do projeto nuclear 
brasileiro; 
 
SUBMARINO NUCLEAR: 
Poucos países têm um litoral tão vasto como o Brasil. 
Vigiar a nossa costa é o principal argumento dos que 
defendem a conclusão do projeto mais ousado da 
Marinha: o submarino nuclear. Os repórteres do 
Jornal da Globo entraram no Centro Tecnológico de 
Aramar e mostram por que, depois de décadas e de 
gastos de um bilhão de dólares, o submarino ainda 
não existe; 
 
A SERVIÇO DA MEDICINA: 
Nenhum campo de conhecimento usa mais a energia 
nuclear do que a medicina. Remédios contra o câncer 
e exames de alta precisão são feitos à base de 
produtos radioativos. Eficientes, mas de vida útil 
muito curta eles exigem agilidade de cientista e 
técnicos.    

16.11.04 ESP:071 30' MULHERES (Jornal da Globo) Ana Paula Padrão viajou à Índia, Afeganistão, 
Islândia e Colômbia para conhecer as condições que 
regem o universo feminino nesses locais de culturas 
tão distintas. 
Em quatro reportagens especiais, você conhece 
histórias incríveis como a das mulheres indianas que 
acumulam maridos e mantêm vários casamentos 
simultâneos. No Afeganistão, a realidade das 
mulheres que ainda vivem sob o véu do 
fundamentalismo é o assunto da segunda reportagem, 
que mostra algumas afegãs, que no auge do 
desespero causado pelas imposições e preconceitos, 
queimam o próprio corpo em protesto. Nas terras 
gélidas da Islândia, Ana Paula Padrão mostra as 
mulheres bruxas e presencia um ritual mágico de 
iniciação pagã. Longe das burcas e da bruxaria, uma 
das reportagens vai mostrar as mulheres colombianas 
que pegam em armas e lutam pela sobrevivência e 
pela ideologia que move a guerrilha atuante no país. 

25.11.04 ESP:072 44' VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / PLANEJAMENTO 
FAMILIAR (Jornal Nacional) 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 
Uma pesquisa divulgada, mostra que a agressão à 
mulher é considerado um problema muito grave por 
nove em cada dez brasileiras e brasileiros. 
Pesquisa feita com homens e mulheres revelam as 
causas da violência doméstica. 
Uma em cada cinco mulheres brasileiras já foi 
espancada por maridos, namorados ou ex-
companheiros. E esse crime dentro de casa se agrava 
com a lei - ainda muito branda - que pune o agressor. 
Especialistas ajudam mulheres vítimas da violência 
doméstica a voltarem a ter esperança e superar o 
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medo. 
 
PLANEJAMENTO FAMILIAR: 
As famílias brasileiras estão ficando menores. Até a 
década de 60, as mulheres tinham, em média, 6,2 
filhos. 
O Governo Federal reconhece que a política de 
planejamento familiar ainda é pouco eficiente. 
Jovens entre 15 e 19 anos são as que apresentam o 
maior crescimento da taxa de natalidade. 
O número de abortos no país deve chegar a um 
milhão por ano. A prática clandestina não permite 
estatísticas precisas. A falta de opções também faz 
com que o Brasil seja campeão em laqueaduras. 
Governo da China tomou medida radical com muitas 
conseqüências: permite apenas um filho por casal 
desde 1979 e punições eram graves. Na Europa, 
Itália e Espanha são países com menor média de 
filhos. 
As parteiras das regiões mais remotas do país. Elas 
têm uma função a mais além ajudar a botar crianças 
no mundo. São as parteiras que ensinam noções de 
planejamento familiar em lugares onde rede pública 
de saúde sequer existe 

24.01.05 ESP:073 23' POVO DAS ÁGUAS Caminhos da Amazônia: 
Rio amazonas, Solimões e Madeira. Caminhos da 
Amazônia. Caminhos de gente, que leva e traz 
saudade, dúvida, esperança. Que procura o próprio 
destino. 
 
Um rio encantado: 
Na região do Brasil em que os barcos são o principal 
meio de transporte, a navegação exige uma boa dose 
de prudência.  
São quilômetros e quilômetros na escuridão da 
floresta. Navegar de madrugada em um rio de 
dimensões amazônicas é uma atividade de alto risco 
que exige respeito profundo às mudanças bruscas de 
tempo.  
 
As margens da pobreza: 
No Pará, 39% das meninas entre 12 e 17 anos se 
prostituem na cidade de Breves.  
Em meio a um dos ecossistemas mais ricos do 
mundo, a Amazônia, a pobreza dos cidadãos 
compromete o futuro das crianças. 
 
Histórias caboclas: 
Um porto de tábuas, uma rádio sem sede. Boto e 
jacaré pertinho de casa e casas que flutuam. A quarta 
reportagem da série especial sobre a população 
ribeirinha da Amazônia mostra a criatividade e as 
histórias dos caboclos. 
 
Lição preciosa: 
Marcelo Canellas e Luiz Quilião mostram como 
apenas um professor, um rádio e muita vontade 
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podem mudar, para melhor, a vida de toda uma 
comunidade. 

16.02.00 ESP:074 52' BRASIL 500 ANOS - BRASIL POR NATUREZA * 
22.09.00 ESP:075 25' HISTÓRIA DO PETRÓLEO (G.NEWS / 

ARQUIVO N) 
* 

05.10.00 ESP:076 25' GUERRA ISRAELENSES X PALESTINOS (G. 
NEWS / SEM FRONTEIRAS) 

* 

11.10.00 ESP:077 70' HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS (G. NEWS - 
ARQUIVO N) 

* 

25.12.00 ESP:078 22' 100 ANOS: AS GRANDES INVENÇÕES DO 
SÉCULO XX (JORNAL NACIONAL) 

* 

01.01.72 ESP:079 52' SEMANA DE ARTE MODERNA - P&B (G. 
SHELL ESPECIAL) 

* 

28.03.05 ESP:080 60' DROGAS: A ONDA QUÍMICA 
(FANTÁSTICO/JAIRO BOUER) 

MACONHA:  
Como a maconha afeta o cérebro? Ela cria 
dependência? E como a erva se espalhou por tantas 
partes do mundo?  
DROGAS E ÁLCOOL: 
É hora de fazer a prova do copo. Tudo o que você 
sempre quis saber sobre álcool, mas não tinha a 
quem perguntar. 
COCAÍNA: 
Você sabe qual é o efeito da cocaína sobre o corpo?  
O PODER DESTRUIDOR DO CRACK: 
O crack é um estimulante derivado da cocaína. É 
disponível em forma de pedra e pode ser fumado, o 
que o torna ainda mais poderoso que a cocaína. 
LSD:  
A droga das viagens lisérgicas, que o movimento 
hippie tornou popular. O LSD é uma droga sintética 
que atua em áreas relacionadas à senso-percepção. 
Ela distorce todas as percepções que a gente tem do 
mundo. 
HEROINA: 
A heroína mata e muito. A droga desliga a 
capacidade de respirar e isso pode levar à morte. 
Existem também os danos indiretos. Usuários de 
heroína costumam compartilhar seringas, o que 
aumenta a transmissão de doenças infecciosas, como 
Aids e hepatite. 
AS DROGAS SINTÉTICAS: 
Ecstasy talvez você já tenha ouvido falar. Mas e 
GHB, cápsula do vento, special K? São as novas 
drogas que saem do laboratório para as pistas das 
raves. 
TRATAMENTO E LEGISLAÇÃO: 
Como a lei diferencia o usuário de drogas de um 
traficante? E quais são as novidades em tratamentos 
contra a dependência? 

29.04.05 ESP:081 82' GLOBO 40 ANOS - JORNALISMO (G. 
REPÓRTER) 

NOS BASTIDORES DE "AMÉRICA" 
Para a história ir ao ar, centenas de pessoas 
movimentam uma estrutura que funciona sem parar. 
São tantos cenários que precisam ser refeitos todo 
dia, em um revezamento contínuo.  
A RECEITA DO "MAIS VOCÊ" 
Às 5h30min, a equipe do programa "Mais Você" 
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começa a preparar os ingredientes para tudo aquilo 
que é visto às 8h15min. A cozinha é o coração do 
programa de Ana Maria Braga. 
JORNALISMO 24 HORAS: 
A TV Globo trabalha 24 horas para levar ao 
telespectador o que se passa no Brasil e no mundo. E 
dependendo da importância da notícia, uma mesma 
equipe trabalha 24 horas seguidas, ou às vezes até 
mais, para cobrir todos os detalhes do acontecimento. 
Como recentemente, com a morte do Papa João 
Paulo II.  
POR DENTRO DO "DOMINGÃO" 
Num programa ao vivo, a margem de erro deve ser 
sempre a menor possível. Programa no ar, a correria 
continua nos bastidores. 
MINI-EMISSORA NUM CAMINHÃO: 
Mini-emissora num caminhão gigante! Esta caixa de 
surpresas ambulante é única no mundo, uma criação 
100% brasileira, que saiu da cabeça e das pranchetas 
dos engenheiros da Globo. Dentro do caminhão, cabe 
um exército de técnicos, engenheiros, operadores e 
suas máquinas fabulosas. 
O ACERVO GERAL DE FIGURINOS: 
Entramos no túnel do tempo: o acervo geral de 
figurinos. Nele podemos ver, admirar e tocar peças 
que ajudaram a dar vida a 40 anos de histórias. Um 
labirinto de cores e formas nos conduz a lembranças 
que agora parecem intermináveis. São mais de 70 mil 
roupas e acessórios conservados como relíquias de 
museu. 
A SALA MÁGICA DE HANS DONNER: 
Uma sala que parece uma caixa de mágica. 
Respeitável público, com vocês, os magos da arte: 
Nilton Nunes, 40 anos de TV Globo, e Hans Donner, 
30 anos de TV Globo. Eles são responsáveis pelo 
departamento de arte. 

08.06.05 ESP:082 52’ QUESTÃO DE PESO (FANTÁSTICO / DRAUZIO 
VARELA) 

Drauzio Varella mostra como é difícil emagrecer, dá 
dicas de como perder peso e alerta para os perigos 
das fórmulas mágicas e das dietas milagrosas. 

01.05.02 ESP:083 73’ PROFISSÕES(JORNAL HOJE) Nutrição / Relações Internacionais / Engenheiro 
Aeronáutico / Turismo / Direito / Física / Naturologia 
/ Nutrição / Ciências Biológicas / Medicina 
Veterinária / Aviação Civil / Engenharia Ambiental / 
Meterologia / Computação / Estilismo / Música / 
Engehnaria De Pesca / Matemática Industrial / Ator / 
Chefe De Cozinha / Bombeiro 

07.10.05 ESP:084 112’ SER OU NÃO SER - FILOSOFIA  (FANTÁSTICO 
/ VIVIANE MOSÉ) 

Um jeito novo de falar sobre filosofia! Viviane Mosé 
vai mostrar para você como o pensamento pode ser 
uma viagem fantástica! 

23.10.05 ESP:085 72’  OS FILHOS DESTE SOLO(FANTÁSTICO / 
DRAUZIO VARELLA) 

Você sabe o que se esconde por trás das estatísticas 
sobre o crescimento da população brasileira? O 
doutor Drauzio Varella começa a discutir um tema 
que interessa a todos nós, filhos deste solo. 
 
A pílula anticoncepcional: Qual será o efeito que o 
anticoncepcional mais usado no Brasil tem sobre o 
corpo das mulheres?  
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Fechar os olhos, calar diante do drama dos 
adolescentes que engravidam e empobrecem ainda 
mais suas famílias é uma perversidade social da qual 
todos nós, por omissão, participamos. Os 
anticoncepcionais devem estar disponíveis nos postos 
de saúde. É um direito de todo homem e de toda 
mulher. 
 
Maternidade na infância: As meninas têm 13, 14 
anos. Estão na flor da idade e já são mães. O que o 
Ministério da Saúde pode fazer? E os pais dessas 
meninas? 
 
Despertar da sexualidade: A iniciação sexual dos 
adolescentes brasileiros ocorre cada vez mais cedo. 
No caso dos meninos, metade deles têm a primeira 
relação antes dos 15 anos. E esse início é mais 
precoce nos bairros pobres e nas periferias das 
grandes cidades. 
 
Filhos deste solo: Para manter constante a população 
de um país, cada casal deveria ter dois filhos. Um 
para substituir a mãe quando ela morrer, e outro para 
substituir o pai. É a chamada taxa de reposição. 
Quarenta anos atrás, no Brasil, cada família tinha em 
média seis filhos. Hoje as estatísticas mostram que 
estamos muito próximos do equilíbrio populacional, 
com pouco mais de dois filhos por mulher. As 
mulheres com formação universitária têm, em média, 
um filho, enquanto que aquelas que freqüentaram 
escola durante três anos ou menos têm, em média, 
cinco filhos - natalidade igual à dos países em que 
existe maior exclusão social. 
 
A laqueadura: Nem todo mundo sabe, mas toda 
brasileira maior de 25 anos, ou que já tenha tido dois 
filhos, tem direito, por lei, a fazer uma cirurgia 
chamada laqueadura. A laqueadura é uma cirurgia. O 
médico faz uma abertura no abdômen, entra, pega a 
trompa, corta de um lado, corta do outro e amarra 
separado que é para que o óvulo produzido no ovário 
não consiga passar para ser fecundado. 
 
O papel do homem: Qual o papel que cabe ao 
homem na hora de fazer o planejamento familiar? 
Ter ou não ter filhos deve ser uma decisão conjunta, 
do homem e da mulher. Essa é uma frase que todos 
nós já ouvimos várias vezes. Mas quantos homens 
levam a sério o compromisso de evitar a gravidez da 
parceira? A vasectomia é uma cirurgia muito 
simples. 

01.08.06 ESP:086 24’  VITAMINAS: SIM OU NÃO? (FANTÁSTICO) Pra muita gente, vitaminas são sinônimo de saúde! 
Mas será que as vitaminas têm mesmo poderes quase 
milagrosos? 

06.03.05 ESP:087 35’  TURISMO SEXUAL (JORNAL DA GLOBO) Em cinco reportagens, a série "Aqui se vende sexo" 
mostra o desembarque, a abordagem dos estrangeiros 
e as táticas das garotas de programa para conseguir 
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clientes. 
03/06/05 ESP:088 23’  EUTANÁSIA (FANTÁSTICO)  
16/07/06 ESP:089 44’  ETIQUETA URBANA (FANTÁSTICO)  
16/07/06 ESP:090 55’ EU COM ISSO? (FANTÁSTICO) Descubra, sem meias palavras e sem chatice, como a 

política interfere na nossa vida. 
A política e você: você consegue entender o mundo 
da política? Entende o que significa tanto nome, 
sigla, partido? Sabe o que cada cpi faz? Está seguro 
para escolher em quem votar?  
O que a política tem a ver com a gente?: a política 
tem sempre a ver com tudo. Ela é muito mais do que 
o brasília, do que se passa no palácio do governador 
ou na prefeitura da sua cidade. A política está 
também dentro da sua casa.     A harmonia 
democrática: e se um dos instrumentos de uma 
orquestra de repente desandar? Ninguém vai gostar 
do    espetáculo. A harmonia é uma necessidade 
também na política.  
O que o boi de parintins tem a ver com as eleições? 
Fidelidade: será que as juras de amor eterno que 
trocamos num casamento, por exemplo, também 
valem na vida de um político? Nos últimos quatro 
anos, 171 deputados não deram a menor bola pra 
isso. Cometeram o adultério. 
Os cargos majoritários e os cargos proporcionais: por 
que às vezes você vota num candidato e termina 
ajudando a eleger outro? E eu com isso? Está ficando 
mais fácil entender o complicado mundo da política.                        
Quanto vale um político?: você sabe quanto custa um 
deputado? E um senador? E como funciona a casa 
onde são tomadas as decisões mais importantes do 
país? Vêm aí as eleições e é bom ficar por dentro da 
política.                                Como a política mexe 
com a vida da gente: hoje, a série "e eu com isso?" 
vai mostrar que qualquer um de nós pode interferir 
na elaboração das leis criadas pelo congresso, em 
brasília. 

10/11/06 ESP:091 47’  ÁGUA: O DESAFIO DO SÉCULO XXI (G. 
NEWS ESPECIAL) 

 

11/10/06 ESP:092 49’  ENERGIA DO MUNDO, A NOVA (G. NEWS 
ESPECIAL) 

 

13.11.06 ESP:093 40’  EDUCAÇÃO FÍSICA(JN) O ensino de educação física na china:  
Numa escola modelo na disciplina, as crianças fazem 
aquecimento e alongamento antes de começar a 
estudar. O professor procura fazer as crianças se 
divertir na aula de educação física  
 
Estados unidos tentam reduzir obesidade entre os 
jovens:  
Nas escolas americanas, o esporte é considerado um 
meio para melhorar a concentração dos alunos e o 
desempenho acadêmico  
 
A transformação tango em ginástica:  
Para os professores do instituto de educação física de 
buenos aires, os movimentos do tango ajudam no 
esporte, como nos dribles do futebol e trazem 
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benefícios para articulações e o coração  
 
Londres tenta preparar seus jovens para as 
olimpíadas de 2012:  
O governo tenta fazer com que os jovens se 
interessem por atividades esportivas, já que a cidade 
será sede dos jogos olímpicos de 2012  
 
A educação física na itália:  
O país que inventou o lema 'mens sane in corpore 
sano' não tem ensino obrigatório de educação física. 
Mas o governo vem tentando estimular os exercícios 
físicos da população 

 


