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Resumo 

 

Este artigo pretende investigar e demonstrar como a comunicação pode trabalhar de 

forma efetiva na democratização do conhecimento, potencializando no espaço público a 

discussão sobre temas de alta relevância nas Relações Internacionais.  Para isso, será 

usado como foco de pesquisa o programa Aula Pública Opera Mundi - trabalho 

conjunto da TV Unesp e do site de notícias internacionais Opera Mundi – 

www.operamundi.uol.com.br, transmitido em Bauru-SP pela TV Unesp no canal aberto 

45 UHF e também por Opera Mundi no UOL Mais e Youtube. O objetivo é analisar os 

meandros de produção e os efeitos do projeto - que trabalha de forma interativa análises 

sobre conjuntura internacional. Também serão feitas considerações sobre o poder da 

internet como instrumento educacional, observando os benefícios da convergência entre 

comunicação e educação para promoção do debate amplo e plural na sociedade civil. 
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1. Introdução 

 

Projeto criado em outubro de 2013, o programa Aula Pública Opera Mundi 

apresenta ao público uma análise aprofundada e interativa do cenário mundial, 

discutindo em um espaço aberto ao público temas atuais relacionados às Relações 

Internacionais – temas restritos, muitas vezes, aos muros da universidade. Aliando o 

conhecimento de especialistas com a participação popular, a proposta explora outras 

perspectivas do noticiário internacional, fugindo da cobertura dos meios de 

comunicação tradicionais. 

Além de inovar na narrativa de projetos de comunicação ligados às Relações 

Internacionais, Aula Pública Opera Mundi utiliza ferramentas de interatividade 

multimídia para cumprir também o seu papel educacional. 

________________________ 

¹ Trabalho apresentado no DT 6 – Interfaces Comunicacionais do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste,  realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 

 

² Jornalista de Opera Mundi formado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e pesquisador de educomunicação 

da ABPEducom (Associação Brasileira de Pesquisadores de Educomunicação) 
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Este artigo pretende justamente fazer uma análise dos processos 

comunicacionais em relação à Educação (no caso, ao ensino de Relações 

Internacionais), argumentando sobre a importância da democratização do conhecimento 

por meio da comunicação. 

Para isso, vou destacar como as deficiências do jornalismo internacional 

impulsionaram a criação do programa e como a produção foi feita para ampliar o debate 

sobre assuntos complexos, dialogando com a interatividade da Tv digital e da internet a 

fim de explorar o caráter educacional do programa.  

 

2.  Jornalismo Internacional: a necessidade de outra perspectiva 

 

 A editoria de internacional/mundo vive uma crise graças à dependência ao 

trabalho das agências de notícias e também à escassez de alternativas para uma 

cobertura aprofundada no âmbito internacional das principais questões políticas, sociais 

e econômicas da atualidade. Sem recursos e profissionais para desenvolver o papel de 

correspondente, as empresas contratam o serviço das agências para suprir a demanda de 

produção. Isso desencadeia um problema estrutural na qualidade do produto: 

principalmente por questões econômicas (as agências também não são capazes de 

investir na contratação de profissionais para ampliar a cobertura), as agências acabam 

por reportar uma visão uniforme e sem pluralidade da geopolítica mundial. 

Não pretendo aqui analisar o viés ideológico de grande parte da chamada “mídia 

tradicional” – representada pelas agências internacionais e os veículos que delas se 

abastecem - em relação ao cenário internacional, pois essa seria uma discussão para 

outro artigo completo. No entanto, o que é possível afirmar precisamente ao analisar o 

cotidiano da produção de agências - como Efe, AFP, Reuters - é a semelhança na 

cobertura e abordagem das pautas, tal como o caráter uniforme de produção - muito 

pouco plural e diversificado. 

Quando outras perspectivas são escassas, não só no jornalismo internacional, 

mas como em qualquer editoria onde as fontes de informação e conhecimento não são 

múltiplas, o debate acaba enfraquecido, aproximando-se do senso comum e de clichês.  

O portal Opera Mundi foi lançado em 2008 justamente com a proposta de 

apresentar outra perspectiva das notícias e análise sobre as Relações Internacionais. Na 

esteira do crescimento de blogueiros, mídias sociais, colunistas independentes e da 

chamada “mídia alternativa”, Opera Mundi se consolidou nos últimos anos como o 
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principal portal de notícias internacionais no Brasil, preenchendo esta lacuna existente 

de um debate mais aprofundado sobre as Relações Internacionais na internet. 

Em meados de 2013, Opera Mundi decidiu avançar no trabalho multimídia no 

portal, investindo em produtos audiovisuais. Foi neste momento que o projeto Aula 

Pública começou a ser desenhado. Por fins objetivos, não pretendo alongar neste artigo 

como a ideia do projeto se consolidou materialmente e nem como feita a aproximação 

com a TV Unesp para parceria. 

O importante a ser salientado, no entanto, é que o projeto Aula Pública surgiu 

com o mesmo norte de Opera Mundi: apresentar uma outra perspectiva do noticiário 

internacional, apostando em uma narrativa pioneira nas Relações Internacionais. E, 

também, que a TV Unesp acreditou na proposta pela alta relevância do projeto e pelas 

alternativas de criação para uma emissora sem fins lucrativos.  

Acho importante ressaltar também como parcerias da ordem público/privado 

podem render frutos à sociedade como um todo, aproximando o conhecimento 

acadêmico com o dinamismo do mercado profissional e a sociedade como um todo. 

Com a ideia em mãos, a partir de então, o projeto foi pensado de forma conjunta 

para atender as duas plataformas de trabalho: internet no caso de Opera Mundi e Tv 

Digital no caso da TV Unesp. Foi neste momento que surgiu o desafio de estruturar um 

formato interessante para que o programa dialogasse com a proposta e suas respectivas 

plataformas. 

 

3. Por que aula? Por que pública? 

 

  Opera Mundi é um site especializado em jornalismo internacional. Esta é a 

especialidade dos profissionais – majoritariamente de comunicação - que compõem a 

equipe do portal. Logo, a ideia de parceria com uma universidade e uma emissora 

pública nos obrigou (a priori, embora criador do projeto, sou primeiramente jornalista 

de Opera), a repensar a relação com o público e com a informação para o novo projeto. 

  Ou seja, partindo da premissa de trabalhar com a lacuna existente de análises 

mais aprofundadas sobre o noticiário internacional em parceria com uma emissora 

pública, não bastaria uma série de reportagens ou especiais jornalísticos para atender a 

demanda: teríamos que investir em um projeto de comunicação que constituiria um 

diálogo com a Educação, deixando em segundo plano o formato “tradicional” de 

jornalismo. 
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Dado a complexidade dos temas, o objetivo, além de ampliar e democratizar o 

acesso ao debate sobre Relações Internacionais, era tornar o programa didático e 

elucidativo sem perder densidade. Foi assim que pensamos em uma aula aberta ao 

público, sem exigência de qualquer grau de escolaridade ou idade para participar das 

gravações, onde o convidado (professor ou especialista em um determinado assunto) 

deveria responder uma pergunta – feita por uma reportagem de Opera Mundi - no 

primeiro bloco, responder uma pergunta de um correspondente internacional no 

segundo bloco e, enfim, debater com a plateia no terceiro bloco. 

Aqui cabe um parêntese para discutir dois eixos da democratização da 

informação e do conhecimento proporcionada pelo projeto: pode-se observar no esboço 

do programa que há dois momentos distintos: a gravação, quando realizamos uma aula 

pública sem restrições de participação, e o produto final, editado das gravações das 

aulas, preparado para ser utilizado no ciberespaço e lançado na internet com apoio das 

mídias sociais. 

O projeto promoveu o debate aberto, chamando à discussão quem gostaria de 

entender mais sobre temas como, por exemplo, legalização da maconha no Uruguai e 

espionagem dos EUA. Mesmo que não houvesse câmeras e a não existisse um produto 

final, Aula Pública Opera Mundi já contribuiria automaticamente para a democratização 

do conhecimento sobre Relações Internacionais.  

O ponto auge dessa vertente do projeto foi quando jovens - que não cursavam 

ensino superior - e algumas mulheres idosas – que também não tiveram educação 

formal - fizeram questionamentos para os convidados do programa. Em qual 

oportunidade pessoas que não tiveram acesso ao ensino superior poderiam participar de 

uma aula sobre temas como esses? (Em anexo, no final do artigo, a lista com datas, 

temas e professores que participaram do programa). 

Em função da chuva, 3/5 dos programas da primeira temporada tiveram que ser 

gravados em espaço fechado para garantir a qualidade de som e iluminação do produto 

final. No entanto, esse contratempo não interferiu na visão de “aula pública” do projeto. 

E, mesmo sendo gravado nos campus de universidade, o evento foi aberto a todos, 

trabalhando também na parceria entre universidade e comunidade. Ou seja, podemos 

perceber aqui como iniciativas dessa natureza podem aproximar a academia de cidadãos 

comuns, que não pertencem ao círculo universitário. 

O segundo momento de democratização do conhecimento que proponho para 

análise, como dito, é o lançamento do programa no ciberespaço, trabalhando com todas 
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as possibilidades oferecidas pela internet. Logo, para analisar e demonstrar a 

democratização do conhecimento nesse espaço, é necessário frisar que vivemos na 

sociedade da informação onde as novas tecnologias, tais como as plataformas de 

interatividade, assumem papel vital para o desenvolvimento humano e social de 

indivíduos e grupos, assumindo importância cada vez mais crescente na formação de 

opinião, no processamento de informações. Isso se deve à multiplicação de alternativas 

de produção e de acesso à informação que fornecem diversas alternativas de produção e 

de acesso a quem procura informações. Afinal, em outras palavras, o sujeito inserido no 

ciberespaço também produz conhecimento, trocando informações e interagindo com o 

meio.  

O projeto Aula Pública Opera Mundi foi produzido considerando que vivemos 

em uma sociedade onde “pela primeira vez na história da humanidade, a mente humana 

é uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo” 

(CASTELLS, 1999, p. 51).  Ou seja, sabíamos que ao lançar o programa na internet 

estaríamos dialogando com novos paradigmas em que milhares de pessoas receberiam o 

programa com finalidade educacional, interagiriam a ele, compartilhando, comentando e 

acessando aos links de interatividade. 

Portanto, foi necessário trabalhar a relação intrínseca entre educação e 

comunicação e como a convergência das duas áreas poderia dialogar com o formato do 

programa. Embora haja a dificuldade de recortar o objeto e ambas as áreas sejam 

absolutamente amplas com os mais diferentes assuntos, concepções e linhas teóricas, a 

convergência entre elas possibilita que projetos sejam criados a fim de se aproveitar do 

diálogo entre as áreas para a “produção e realização de conteúdos midiáticos”, como 

afirma a pesquisadora Vani Moreira Kenski:  

 

A relação biunívoca em que se entrelaçam educação e comunicação 

engloba os mais diferenciados assuntos, concepções e linhas teóricas, 

práticas, sujeitos, tempos e processos formais e não-formais conscientes e 

determinados, ou nem tanto assim. Envolve também manifestações 

humanas expressivas – mediadas ou não – em um sentido de transformação 

e continuidade das relações interpessoais.  Abrange a autonomia para a 

produção e a realização de conteúdos midiáticos contextualizados, as 

próprias inovações, as interconexões possíveis entre processos e produtos 

comunicacionais; as montagens e edições como aprendizagens e 

descobertas, refletindo o sentido de aprender, os desejos de ir além e 

ultrapassar as fronteiras de si em múltiplas dimensões pessoais e sociais. 

(KENSKI, 2008, pg. 649) 
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Ainda se valendo do pensamento de Kensky, vale ressaltar que, quanto mais 

aproximamos educação e comunicação, “mais compreendemos a estreita relação entre 

os mesmos”, afinal, como defende Paulo Freire, lembrado por Pretto (2008, p.13), o 

“ato de educar é um ato de comunicação”. 

O ato de comunicação expressado não se restringe, portanto, aos suportes 

ou aos processos intencionais de uso das mídias pelas escolas pela indústria 

cultural. O ato de comunicação em educação é um movimento entre 

pessoas que possuem em comum a vontade de ensinar e aprender. Neste 

sentido, recordo-me da professora Mariazinha Fusari – que defendia a 

compreensão da importância da intercomunicação humana nos processos 

educacionais, que podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento; 

que transformam e levam as pessoas a aprender não apenas conteúdos, mas 

valores, sensibilidades, comportamentos e práticas em múltiplos e 

diferenciados caminhos. (KENSKI, 2008, pg. 647) 

 

 Se valendo deste argumento que o “ato de comunicação em educação é um 

movimento entre pessoas que desejam ensinar e aprender”, argumento, sob o olhar ao 

projeto, que as ações comunicativas, sobretudo na internet, ultrapassam os limites da 

mídia, produtos ou conteúdo na web. Assim, Aula Pública Opera Mundi se torna 

também uma prática educacional mediada, não se limitando, portanto, a ser apenas um 

dos bilhões de dados e compartilhamentos da rede.  

 Com o conceito de atuação – na convergência entre comunicação e educação - 

definido e o formato do programa de acordo com este conceito, a produção do programa 

se seguiu apenas a adequar os meios técnicos de produção – internet e tv digital – a fim 

de explorar as possibilidades educacionais e comunicativas. 

  

4. Internet, interatividade e possibilidades educacionais 

 

Valendo-se do conceito de democracia defendido por Noberto Bobbio em “O 

Futuro da Democracia” e citado por Juliana Lúcio Escobar no artigo “A Internet e a 

Democratização da Informação – proposta para um estudo de caso”, de que “um 

processo democrático pressupõe um grau elevado de participação popular em uma 

determinada área”, passamos a argumentar agora sobre o papel fundamental da internet 

como agente da democratização do conhecimento, no caso, é claro, da Aula Pública. 

A internet trouxe mudanças profundas para os profissionais da comunicação em 

sua forma de produzir conteúdo. Cabe agora não apenas a redação e edição, mas 

também o pensamento estratégico da informação, aliando elementos multimídia ao que 

será publicado e a utilização das mídias sociais no processo. Essa mudança de 
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paradigma garantiu novos horizontes na produção de sentido, enriquecendo as 

possibilidades de narrativa e de utilização da informação.  

No caso da cobertura internacional, afirma João Batista Natali, destaca como a 

internet permitiu que os profissionais da comunicação explorassem novas alternativas 

de produção, criando novas narrativas pensando no trabalho na rede. 

 

A vantagem da Internet está em permitir que a margem da superinformação 

cresça de maneira extraordinária. Minha matéria-prima não será apenas 

formada pelos quatro ou cinco telegramas de duas ou três agências 

internacionais que deram determinada notícia. Eu terei diante de mim, na 

tela de meu terminal, pequenas monografias que detalham os antecedentes 

do assunto que estou tratando. E também uma contextualização histórica 

mais ampla que as agências, obviamente, não fornecem ou, no máximo, 

transmitem sob a forma de aposto, escondido no meio de seus despachos. 

(NATALI, 2011, pag. 59) 

 

Em outras palavras, ao trabalhar na rede, não basta apenas publicar a informação 

no portal: deve-se haver um trabalho de preparação do material, conexão com outras 

áreas do site, links, utilização estratégica na home e, principalmente, pensar o diálogo 

do conteúdo com as plataformas de interatividade oferecidas pela rede. Tudo a fim de 

“prender” o leitor à página e criar vínculo entre a informação e quem a procura. Além 

disso, foi essencial na produção do programa pensar, como diz Shirky, citado por 

Kenski (2008) que “(...) produzimos mais informações do que nós podemos consumir. 

A quantidade de fotografias, materiais gravados, textos, metadados que corremos atrás, 

está nos oprimindo”. Logo, é necessário fazer um recorte preciso para potencializar a 

informação ser veiculada para não se tornar, segundo Shirky, mais um de tanto 

conteúdo na web. 

No caso da Aula Pública Opera Mundi, a elaboração das aulas, a escolha de 

convidados, correspondentes e pautas foi feita justamente pensando nas alternativas 

providas pela internet a fim de aproveitar a plataforma no qual estávamos inseridos. 

Então, por exemplo, ao carregar os programas no Youtube, foi pensando em 

como utilizar links de reportagens de Opera Mundi que poderiam complementar a 

narrativa do professor. Em diversos momentos no decorrer da aula, é possível clicar em 

links de reportagens, artigos, entrevistas e especiais que tratam justamente da questão 

discutida. Também foi disponibilizado para os internautas o perfil completo dos 

convidados, para que estes possam conhecer – perfil acadêmico e atuação profissional - 

quem é a pessoa que leciona a aula. 
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O projeto também se abasteceu de plataformas como Twitter, Google + e 

Facebook para promover e divulgar o programa. Conseguimos medir ai, “pensando no 

dito por Noberto Bobbio sobre um grau elevado de participação popular”, o alcance 

orgânico do programa: no total de cinco programas, apenas no Youtube, Aula Pública 

Opera Mundi teve mais 10 mil acessos aos vídeos com um tempo de permanência 

médio de 7:42 minutos nos programas. Considerando que o tempo médio de 

permanência no site – taxa de rejeição, na linguagem técnica – dos principais portais 

noticiosos como G1, Uol, Folha, etc é em média de 40 segundos, podemos afirmar que 

o projeto obteve sucesso em seu trabalho de promoção do debate. Além disso, com 

mecanismos de post patrocinados no Facebook e Google Adwords, atingimos números 

expressivos de compartilhamentos e visitas de páginas no programa Opera Mundi. 

Apenas no Facebook foram mais de 2 mil compartilhamentos de post relacionados à 

Aula Pública. 

Foram computados dezenas de dados relacionados ao alcance orgânico do 

programa na rede e do impacto frente ao público. No entanto, acho que mais que 

números e dados, este é um momento importante para a reflexão sobre as possibilidades 

abertas pela dos mecanismos de produção e promoção da internet para um trabalho 

educacional. Ora, quanto mais divulgado e difundido na rede o projeto e quanto mais 

plurais forem as fontes de conhecimento, logo mais alternativas educacionais o 

internauta terá à sua disposição. Como afirma o especialista em comunicação online 

J.B. Pinho, a internet, diferente de outras mídias, oferece horizontes ilimitados de 

promoção: 

 

A internet é uma ferramenta de comunicação bastante distinta dos meios de 

comunicação tradicionais – televisão, rádio, cinema, jornal e revista. Cada 

um dos aspectos críticos que diferenciam a rede mundial dessas mídias – 

não linearidade, fisiologia, instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, 

custo de produção e de veiculação, interatividade, pessoalidade, 

acessibilidade e receptor ativo – deve ser mais bem conhecido e 

corretamente considerado para o uso adequado da Internet como 

instrumento de informação. (PINHO, 2003, p. 49) 

 

 Para concluir o raciocínio sobre nosso objeto, internet e as possibilidades 

educativas e de democratização do conhecimento é essencial destacar o poder de 

biblioteca multimídia do projeto. Ora, para o conhecimento ser democratizado ele deve 

ser publicado. Logo, uma vez publicado na internet, ele estará disponível por tempo 

indeterminado para qualquer pessoa que tiver acesso à rede, funcionando como uma 

verdadeira biblioteca, onde professores do ensino fundamental, médio e até superior 
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poderão utilizar a qualquer momento em suas aulas ou como fonte de pesquisa. A 

máxima vale também para alunos que, em qualquer lugar do Brasil, podem usar Aula 

Pública Opera Mundi com fonte de pesquisa. 

Este processo inova e dá mais um elemento fundamental para nossa discussão de 

como é possível democratizar de forma efetiva conhecimento.  

 

5. TV Digital, interatividade e possibilidades educacionais 

 

Falamos até aqui da inserção e do lançamento do programa feito internet. No 

entanto, como ressaltado anteriormente, Aula Pública Opera Mundi, é fruto de uma 

parceria com a TV Unesp, que é uma televisão digital interativa, que explora e pesquisa 

de forma pioneira soluções estratégicas para a produção televisiva no século XXI, 

pensando na comunicação além do eixo receptor-transmissor.  

Embora o programa seja transmitido em cadeia aberta apenas na cidade de Bauru 

e, portanto, com menos capilaridade que o lançamento na internet, é importante destacar 

o trabalho de interatividade e de produção multilateral na TV Digital. 

Ao seu modo, a TV digital também abriga ferramentas que dão a oportunidade 

para a horizontalização da informação e democratização do conhecimento por meio da 

dinâmica entre emissor e receptor. Ao falar desta interação, partimos da mudança de 

paradigma da produção de Tv tradicional, quando os telespectadores só podiam assistir 

ao programa sem nenhuma forma de participação ativa coma programação. Agora, o 

fluxo unilateral deixa de existir e o telespectador interage com o conteúdo, produzindo 

conhecimento, debatendo com o emissor e, muitas vezes, participando do processo 

criativo. 

(...) quanto mais as mídias se multiplicam mais aumenta a 

movimentação e interação ininterrupta das mais diversas formas de 

cultura, dinamizando as relações entre diferenciadas espécies de 

produção cultural. A multiplicação das mídias tende a acelerar a 

dinâmica dos intercâmbios entre as formas eruditas e populares, eruditas 

e de massa, populares e de massa, tradicionais e modernas, etc. 

(SANTAELLA, 1996:31) 

 

No caso da primeira temporada da Aula Pública Opera Mundi, infelizmente por 

falta de tempo entre as gravações e o lançamento do programa, não foi possível 

trabalhar todas as possibilidades possíveis para dinamizar o programa para os 
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telespectadores. Isso limita consideravelmente o alcance da pesquisa para o nosso 

objeto. 

No entanto, é preciso destacar o que foi feito principalmente nas possibilidades 

de acesso, com o controle remoto, à informação e aos dados referentes à aula e ao 

convidado do programa. Assim como no projeto de internet, ao assistir Aula Pública 

Opera Mundi, o telespectador pôde clicar e saber mais sobre os assuntos, 

contextualizando a fala do professor com curiosidades e dados acerca da aula. Logo, 

assim como a internet, a TV Digital contribui para o processo de democratização do 

conhecimento, ao seu modo, no entanto 

 

6. Conclusão 

 

Enfim, é um desafio dissertar sobre a convergência entre educação e 

comunicação. São, sem dúvida, duas áreas do conhecimento com amplas e inesgotáveis 

possibilidades de produção e pesquisa. Porém, é imprescindível e cada vez mais 

crescente a necessidade de se falar sobre a temática, explorando todos os meandros 

metadológicos e de conceitos envolvidos no processo. No caso da Aula Pública Opera 

Mundi, o objeto em análise para discorrer sobre essa aproximação das áreas do 

conhecimento, percebe-se como a interatividade e os meios técnicos da internet e da Tv 

digital – plataformas ligadas à comunicação - trabalham para democratizar o 

conhecimento, trabalhando como ação educacional.  

Mas o mais importante desta análise foi entender como é possível explorar da 

parceria público-privado e da aproximação com outras áreas do conhecimento – neste 

caso, as Relações Internacionais – para o benefício da sociedade. Exemplos, como aqui 

foi falado, são as diversas situações de benefícios para a promoção do debate e análises 

mais aprofundadas do noticiário internacional, aproveitando-se de uma aula feita de 

forma aberta ao público que, mais tarde, fará parte de uma biblioteca multímidia que 

qualquer cidadão – em qualquer parte do país – poderá acessar. 

O legado do projeto, que ainda continua e já estuda a gravação de uma nova 

temporada (com uma nova parceira: a TV Brasil), é, sem dúvida, contribuir para um 

debate aprofundado sobre questões fundamentais para a compreensão e entendimento de 

mundo e, principalmente a nós pesquisadores, oferecer um objeto rico para análises e 

discussões sobre a convergência entre comunicação e educação. 
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6. Dados técnicos do programa 

 

Primeira temporada Aula Pública Opera Mundi 

Gravações das aulas: dias 02, 03 e 04 de outubro de 2013 

Local: Campus Perdizes da PUC-SP  

Lançamento do programa dia 07 de novembro de 2013 

Primeiro programa : "Esquerda e direita: que saída elas oferecem para crise?” 

Convidado: Breno Altman 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5lkTYsQnjak 

 

Segundo programa: "O petróleo continuará a principal fonte de energia do mundo?" 

Convidado: Leonam Guimarães 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bDSMeVUbrq8 

 

Terceiro programa: "Espionagem: os EUA serão os ditadores da internet?" 

Convidado: Sérgio Amadeu 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rdAzafM81iQ 

 

Quarto programa: "A prioridade diplomática latino-americana é benéfica para o Brasil?" 

Convidado: Luis Fernando Ayerbe 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eaKtUXjMUaU 

Quinto programa: "Saída para guerra às drogas é a legalização?" 

Convidado: Paulo Pereira 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gUzhD0bMj1w 

 

Segunda temporada 

Gravações: dias 28, 29 e 30 de janeiro 

Local: Campus Bauru da Unesp 

 

Temas e lançamentos: 

14/04 – “Por que a mídia deve ser regulamentada?” com Franklin Martins. 

21/03 – “Venezuela: ditadura ou democracia?”, com Gilberto Maringoni, doutor e 

História pela USP, professor da Unifesp e da UFABC 

https://www.youtube.com/watch?v=5lkTYsQnjak
https://www.youtube.com/watch?v=bDSMeVUbrq8
https://www.youtube.com/watch?v=rdAzafM81iQ
https://www.youtube.com/watch?v=eaKtUXjMUaU
https://www.youtube.com/watch?v=gUzhD0bMj1w
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28/04 – “O aborto deveria ser legalizado ao redor do mundo?”, com Nalu Faria, 

psicóloga e integrante da Secretaria Nacional da Marcha Mundial das Mulheres. 

05/05 – “Os pobres na literatura: a economia no naturalismo”, com Haroldo Ceravolo, 

doutor em literatura, e editor de Opera Mundi. 

12/05 – A internacionalização da educação, com Manolita Correia Lima, mestre em 

sociologia dos espaços construídos, pela universidade de Paris, e doutora em educação 

pela USP. 

19/05 – O que são armas de destruição em massa?, com Roque Monteleone, ex-inspetor 

e perito da ONU. 

26/05 – A situação do Oriente Médio após a Primavera Árabe, com Reginaldo Nasser, 

professor da PUC-SP. 
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