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"Todo dia é dia, toda hora é hora, de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e 
companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, você será 
feliz e todos serão também." Essa canção, que abria diariamente o programa "Vila 
Sésamo", um dos mais cultuados por crianças, adolescentes, pais, avós e educadores 
na década de 1970, está prestes a voltar à TV 27 anos depois de ter sua exibição 
interrompida nas redes Globo e Cultura. 

O responsável pelo retorno da "Vila Sésamo" ao país é o canal Futura, que formalizou 
com a Sesame Street Workshop - detentora dos direitos do seriado - a volta do 
desajeitado pássaro Garibaldo, de Gugu, de Ênio, de Beto e companhia para a TV. A 
previsão de estréia da nova versão é o início de 2004. O foco será o mesmo: mostrar 
como lidar com as diferenças e a diversidade e realçar o respeito ao próximo, com 
informação e educação. 

"Há tempos, a Sesame Workshop procurava parceiros que usassem a TV como 
ferramenta educativa e estivessem envolvidos com outros projetos de responsabilidade 
social no Brasil. A Futura se encaixou nesse perfil", diz Paula Taborda, coordenadora 
de parcerias internacionais da Fundação Roberto Marinho. 

Nos anos 70, "Vila Sésamo" ganhou ares de brasilidade com um elenco formado por 
Aracy Balabanian, cujo personagem, Gabriela, era casada com o personagem 
interpretado por Armando Bogus. Havia ainda a professorinha, interpretada por Sônia 
Braga, em seu primeiro papel na TV, e seu namorado Flávio Galvão. "Pensamos em 
convidar crianças para participar, mas não em todos os episódios. Também vamos 
fazer mini-documentários sobre o mundo infantil no Brasil todo, que serão inseridos 
durante a série", conta Paula. "Também vamos manter músicas da primeira geração e 
criar outras canções." 

"Vila Sésamo" foi uma das primeiras atrações transmitidas em cores no Brasil e a 
primeira co-produção da Sesame Workshop fora dos Estados Unidos. Hoje, o programa 
alcança cerca de 120 países no sistema de co-produções e retransmissões. "Mas o 
Brasil é especial. Quando começamos a negociar a volta da 'Vila Sésamo' 30 anos 
depois, ficamos impressionadas com o número de pais de hoje que se lembravam dos 
personagens. A atração tem um tremendo 'recall'. O programa tem forte impacto no 
país", afirma Jennifer Monier-Williams, vice-presidente da Global Television Distribution 
da Sesame Workshop. 

O formato do programa, com custo previsto de R$ 8 milhões para 52 episódios de 30 
minutos, ainda não está totalmente definido, mas é bem provável que ele seja 
composto prioritariamente por bonecos animados de espuma, que não contracenam 
com atores e atrizes como antes. "A missão de nossa organização é ensinar e 
encorajar o crescimento social e emocional das crianças e dos pais. Trabalhamos 
sempre sobre os direitos infantis e ajudamos o público a refletir sobre o país em que o 
programa é exibido com uso de bonecos", diz Ginger Brown, produtora internacional 
da atração. 



A nova versão de "Vila Sésamo" tem um suporte financeiro e institucional da Unicef, 
que oferecerá consultoria na parte de conteúdo da série. "A principal discussão sobre o 
programa ocorrerá em um seminário com todas as instituições que trabalham com 
educação infantil, como a Fundação Abrinq e o Senpec", adianta Paula Taborda. 

O Futura e a Unicef ainda estão em busca de patrocinadores para viabilizar a 
elaboração dos episódios. Ao longo de três décadas, porém, a produção do "Vila 
Sésamo" tem sido patrocinada no exterior por companhias de destaque na Bolsa de 
Wall Street, como a Quaker e a Campbell (EUA), Nestlé (Rússia e México, que tem 
apoio da Daimler Crysler) e General Eletric (Egito). 

"Não podemos fazer inserções comerciais de produtos no canal Futura. Temos, 
portanto, de buscar apoio de empresas que estejam dispostas a investir em 
responsabilidade social. O programa é infantil, mas queremos atingir as mães, que 
sempre assistem ao 'Vila Sésamo' com os filhos", diz Paula. 

A proposta é manter um toque brasileiro no programa, fazendo um mix do global com 
o local. Para isso, os produtores planejam criar um personagem absolutamente 
nacional. "Todo país tem necessidades muito específicas. Quando entramos numa 
produção, os primeiros planos são criar papéis que tenham a ver com a nação. Como 
fizemos na África do Sul, em que incluímos uma criança HIV-positiva no show", afirma 
Ginger Brown. "Os produtores locais achavam que a TV tinha o poder de educar e 
passar essa informação sobre como lidar com HIV num país em que a aids é uma 
pandemia", diz. 

No Brasil, a Futura pretende usar sua rede de mais de 10 mil instituições que formam 
sua audiência dirigida e estabelecer um projeto de mobilização comunitária. "Um dos 
projetos é levar um ônibus à comunidades carentes e realizar exibições especiais dos 
programas", diz Paula. 

A produtora acredita que mesmo após tantos anos da estréia no Brasil, a série não 
envelheceu. "Temos como filosofia ter a cada temporada uma proposta nova e 
experimental. A mídia muda e precisamos estar atualizados, aprender novos estilos e 
culturas. Se você olhar o primeiro show da 'Vila Sésamo', perceberá o mesmo espírito 
e personagens, mas há mudanças fundamentais. Somos sempre contemporâneos", 
observa Ginger. 

A Sesame Street Workshop é uma empresa sem fins lucrativos, mas que é bastante 
rentável com a comercialização de seus produtos. Segundo Jennifer Monier-Williams, 
todo o dinheiro arrecadado pela Sesamo Workshop, que funciona como organizção 
não-governamental (ONG), retorna para a produção de programas ou para ajuda de 
regiões com problemas na população infantil, como Kosovo, Bangladesh, África do Sul 
e Egito. "Também aplicamos em pesquisas", completa Ginger.  

"Não captamos dinheiro por meio de doações, como é comum nos EUA. Temos um 
plano consistente de negócio que nos sustenta: o programa 'Vila Sésamo', que com 
alegria e imaginação transforma todos em amigos e companheiros", conclui a 
produtora 
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Uma parceria que deu certo para o proveito de crianças de toda parte 
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O sucesso extraordinário de "Sesame Street", que desde 1969 tem aparecido sem 
interrupção na televisão americana, é um bom exemplo de como Estado, academia e 
iniciativa privada são capazes de cooperar entre si para obter resultados de grande 
valor para a sociedade. 

Em 1967, um grupo de pessoas preocupadas com a qualidade dos programas que a 
televisão oferecia para as crianças nos Estados Unidos se reuniu sob a liderança de 
uma produtora da TV, Joan Ganz Cooney, e de um professor universitário, Gerald 
Lesser, para tentar conceber alternativas ao mesmo tempo pedagógicas e de bom 
gosto para a audiência infantil. 

Elas pediram ajuda ao governo federal, a instituições de pesquisa financiadas por 
grandes corporações (como a Ford Foundation) e a grupos de estudos independentes 
(como a Carnegie Foundation), e trataram de estudar como fazer um show que, ao 
mesmo tempo, obtivesse a atenção de meninos e meninas em idade pré-escolar e os 
ensinasse alguma coisa de útil. 

A fórmula que resultou em "Vila Sésamo" e diversos outros espetáculos (como "The 
Electric Company") revelou-se um êxito incontestável. Ela requer muito estudo e 
discussão entre pedagogos e criadores antes da produção de cada série, uma equipe 
muito qualificada de profissionais do entretenimento em TV para realizá-la e sofisticada 
técnica de avaliação junto ao público para aprimorar a série seguinte. 

O segredo de "Sesame Street" é que ela não é chata, usa a linguagem da TV para 
atrair o pequeno espectador para o seu conteúdo que, no princípio, se limitava a 
ensinar letras e números, e acabou por transmitir também mensagens importantes na 
área do convívio social, da saúde, do respeito ao ambiente e às diferenças que existem 
entre pessoas (como deficiências físicas, por exemplo). No ano passado, um boneco 
personagem portador do vírus do HIV foi colocado no ar exatamente para mostrar ao 
público que não há problema em brincar com criança com essa característica. 

"Sesame Street" é transmitido pelas emissoras afiliadas à rede pública de televisão 
americana (PBS) há 34 anos. O programa sempre contou com o aplauso das crianças, 
dos educadores, dos pais e da sociedade. Alguns dos principais artistas do país (Paul 
Simon, James Taylor, só para citar dois), dos ídolos esportivos e dos personagens 
famosos do país têm feito participações especiais nas séries, que se sucedem, sempre 
no agrado de diferentes gerações de americanos. 

Aparentemente, a receita do Children Television Workshop (entidade que os iniciadores 
do projeto criaram em 1968 para realizá-lo e que em 2000 mudou de nome para 
Sesame Street Workshop) é universal. O programa já foi produzido em mais de 20 
línguas e 148 países, do Egito à Rússia, da África do Sul ao Brasil, que foi um dos 
primeiros a replicá-lo, infelizmente por curto período, mas que felizmente agora volta a 
fazer uma nova tentativa, desta vez - espera-se - bem mais duradoura. 

Para que tenha mais permanência no tempo, os responsáveis pela nova versão de "Vila 
Sésamo" precisam ter não apenas o talento que marcou a dos anos 70 como também 



o espírito empresarial que caracteriza a gestão de negócios do Sesame Street 
Workshop. Qualidade artística e eficiência de negócios não precisam ser antônimos. Ao 
contrário, todos só têm a ganhar se as duas andarem juntas. 

Valor Econômico 21/05/2004. 

 
 
 
 
 


