
TV Escola exibe séries culturais 
Súsan Faria  

Quem quiser conhecer melhor a diversidade cultural do Brasil deve assistir às séries Intérpretes 
do Brasil, segunda e terça-feiras, 19 e 20, às 7h, com reprise às 9h, 13h e 17h, pela TV Escola, 
emissora do Ministério da Educação. As séries apresentam depoimentos de intelectuais brasileiros 
sobre nossa sociedade e sua diversidade cultural. A meta condutora dos programas é a busca da 
identidade brasileira e de sua caracterização.  

Segunda-feira, 19, Intérpretes do Brasil mostrará “Notas sobre o Brasil”, por Darcy Ribeiro, 
antropólogo, professor e escritor, idealizador da criação da Universidade de Brasília. Em seguida, 
serão vistos “O sonho português”, por Roberto Pinho; “Pé na estrada”, por Paulo Vanzolini; 
“Portugal-Brasil”, por Judith Cortesão; “Vontade de beleza”, pelo jornalista Washington Novaes; e 
“Mistura e invenção”, por Hermano Vianna. Cada depoimento dura, em média, 18 a 20 minutos.  

Ainda na segunda-feira, 19, às 12h, 16h e 20h, a TV Escola apresenta Mestres da Literatura, uma 
série que fala sobre o0 escritor carioca Lima Barreto, autor do romance “O triste fim de Policarpo 
Quaresma”. O programa, com 28 minutos de duração, é comentado por professores de língua 
portuguesa, história e biologia.  

Na terça-feira, 20, às 7, 9, 13 e 17h, serão exibidos mais cinco episódios da série Intérpretes do 
Brasil. São eles: “O candomblé do Brasil”, por Mãe Stella de Oxóssi; “Presenças africanas”, pelo 
antropólogo Carlos Serrano; “Os capiras”, pelo escritor Antônio Cândido; “Viva o sertão”, por 
Antônio Risério; e “Os vários Brasis”, pela geógrafa Aziz Ab’Saber. Em seguida, às 11, 15 e 19h 
tem o “Salto para o futuro” e às 12, 16 e 20h, a série Mestres da Literatura, que apresenta a vida 
do escritor alagoano Graciliano Ramos e analisa sua mais famosa obra, o romance “Vidas Secas”, 
comentado por professores de língua portuguesa, história e geografia.  

TV Escola – O canal de televisão do MEC pode ser visto por quem possui antena parabólica e 
sintoniza os canais 4, da TecSat; 26, da Sky e 237 da Directv. Outras informações, inclusive a 
programação diária, podem ser vistas no site mec.gov.br, ícone da Secretaria de Educação 
Superior.  
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