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PUBLICADO POR STEPS INTERNAT
A IONAL

Susan Nasiako de Mãe Solar

Os ﬁlmes de média-metragem exploram as causas estruturais, seja a evasão ﬁscal praticada
por empresas multinacionais, a falta de direito de propriedade de terra da população carente,
a desigualdade no acesso ao sistema de saúde ou o desequilíbrio de gêneros. Os ﬁlmes de curtametragem mostram a vida das pessoas que tentam driblar a pobreza e a desigualdade.

INTRODUÇÃO
Este guia foi elaborado para orientar
os facilitadores e educadores na
interação com o público. O objetivo
é conhecer melhor as causas
da pobreza e da desigualdade,
temas explorados na série de ﬁlmes
Por Que Pobreza?
Por Que Pobreza? usa uma série de documentários para provocar as pessoas a debaterem sobre
a pobreza. São oito ﬁlmes de média-metragem e 30 de curta-metragem de diretores premiados
e jovens talentos emergentes. As histórias rodadas em 28 países são inspiradoras e provocam
reﬂexões, abordando questões importantes e propondo grandes desaﬁos.
Em novembro de 2012, os documentários foram exibidos em redes de TV de mais de 70 países
do mundo e agora estão disponíveis on-line e em DVD.
Dizem que neste século nós temos ferramentas e potencial para erradicar a miséria extrema.
Mesmo assim a pobreza persiste e a distância entre pobres e ricos continua aumentando.
A distribuição demográﬁca da pobreza também está mudando. No hemisfério Norte, estão
surgindo novos pobres, enquanto no hemisfério Sul, antes considerado mais pobre, estão surgindo
novos ricos. A pobreza e a desigualdade são ﬂagelos mundiais e sua persistente continuidade
tem raízes estruturais.
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Ambos podem ser assistidos como histórias completas ou separadas. Mas no todo, formam
uma grande plataforma de reﬂexões: Por que a pobreza resiste em um planeta com tamanha
abundância?

O guia contém:
đƫ !+)!* `¼!/ƫ,.ƫ+ƫ1/+ƫ +ƫü()!ƫ+)+ƫ"!..)!*0Ď
đƫƫƫ%/ƫ !ƫ1/+ƫ ƫ) %ƫ/+%(ƫ,.ƫ+)1*%.ġ/!ƫ+)ƫƫ+)1*%  !ƫ!)ƫ#!.(Ď
đƫ 1!/0¼!/ƫ,.ƫ %/1//¼!/ƫ!/,!ü/ƫ/+.!ƫ ƫü()!Ď
đƫ %/Y+ƫ#!.(ƫ +/ƫ,.%*%,%/ƫ0!)/ƫ!4,(+. +/ƫ*+/ƫü()!/ċƫ!)/ƫ!/0!/ƫ-1!ƫ,+ !)ƫ
ser rapidamente consultados nas planilhas.
đƫ 1#!/0¼!/ƫ !ƫü()!/ƫ.!(%+* +/Čƫ,.ƫ//%/0%.ƫ+/ƫü()!/ƫ !ƫ)h %ƫ!ƫ1.0ġ)!0.#!)ƫ
agrupados por temas. Os ﬁlmes de média-metragem também estão subdivididos
em capítulos menores para facilitar a exploração de tópicos especíﬁcos.
đƫ 0%2%  !/ƫ,.ƫ!4%%`¼!/ƫ+(!0%2/ƫ2%/* +ƫ,.+"1* .ƫƫ %/1//Y+ƫ/+.!ƫƫ,+.!6ƫ
e a desigualdade.
Este guia serve de ponto de partida, mas qualquer pessoa pode identiﬁcar seus próprios pontos
de referência, sejam globais ou locais, e ter seus próprios questionamentos.
Para mais informações sobre os ﬁlmes e os temas, visite www.whypoverty.net Ali você também
encontra links para usar, assistir e compartilhar os ﬁlmes. Eles podem ser vistos no nosso canal
no YouTube www.youtube.com/whypoverty ou baixados pelo www.vimeo.com/whypoverty
1!.!)+/ƫ/!.ƫ+)+ƫ/ƫ,!//+/ƫ.!#%.)ƫ+/ƫü()!/ƫĢƫ!ƫ/!ƫ% !%/ƫ%*+2 +./ƫ/1.#%.)ƫ
das discussões. Gostaríamos de compartilhar planos de combate a pobreza e a desigualdade,
que constituem a máxima violação dos direitos humanos.
Compartilhe suas experiências e impressões sobre as histórias apresentadas em nosso site ou
escreva para info@whypoverty.net
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Rafea e Alain de Mãe Solar
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EXIBIÇÕES ORIENTADAS

ASSISTIR
AO FILME

O Filme como Ferramenta

A exibição orientada baseia-se no ciclo
de aprendizagem. Após a exibição, é aberto
um debate com o público. Nesse processo, o público
assiste ao ﬁlme, reﬂete, amplia sua visão geral, enﬁm,
se mobiliza. O papel do facilitador é conduzir
esse processo de aprendizagem.

O público assiste
ao ﬁlme em grupo

REFLETIR SOBRE
O TEMA

MOBILIZAR

O público reﬂete sobre
ações de combate
à pobreza e desigualdade

O público reﬂete sobre
os ﬁlmes e compartilha
sentimentos e ideias

ASSISTIR AO FILME. O público assiste ao ﬁlme em grupo.
REFLETIR SOBRE O TEMA. Depois de assistir ao ﬁlme, o público reﬂete sobre o tema,
compartilha opiniões, sentimentos e reações. Nessa abordagem é fundamental lembrar
que cada pessoa tem suas próprias ideias e valores. Com esse conceito em mente e
respeitando as diferentes ideias, sentimentos e valores, você promove
o aprendizado mútuo.
TER UMA VISÃO GERAL. Nas discussões, os participantes devem examinar, debater
e analisar as questões levantadas no ﬁlme. Para estimular ainda mais o debate,
o público deve ser incentivado a associar o tema e os problemas abordados no ﬁlme às
suas experiências de vida, ampliando o conhecimento de cada um.
MOBILIZAR. O público deve reﬂetir sobre ações de combate a pobreza e desigualdade
que possam ser adotadas na sua vida pessoal e nas respectivas comunidades, países
ou em outras nações.

TER UMA
VISÃO GERAL

Os participantes ligam o tema
dos ﬁlmes a suas próprias vidas
e compartilham informações
e experiências pessoais

Ciclo de Aprendizagem
O Ciclo de Aprendizagem é crucial para mobilizar o público.
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O PAPEL DO FACILITADOR
O facilitador conduz o processo de aprendizagem, usando técnicas para garantir
que todas as ideias e opiniões sejam acolhidas. Este guia contém ferramentas
que ajudam o facilitador nessa tarefa.
đƫƫ"%(%0 +.ƫ !2!ƫ.%.ƫ1)ƫ0)+/"!.ƫ,.+,%ƫ!)ƫ-1!ƫ+/ƫ,.0%%,*0!/ƫ/%*0)ġ/!ƫ
conﬁantes e à vontade para expressar opiniões e questionar.
đƫgƫ%),+.0*0!ƫ1/.ƫ+ƫ+*$!%)!*0+ƫ!ƫƫ!4,!.%n*%ƫ +ƫ,Ò(%+ƫ!ƫ.!/,!%0.ƫ!ƫ+($!.ƫ
suas contribuições.
đƫƫ"%(%0 +.ƫ !2!ƫ)+0%2.ƫ%*0!*/)!*0!ƫƫ,.0%%,`Y+ƫ +ƫ#.1,+Čƫ%*0!.,.!0* +ƫ
e discutindo os ﬁlmes. Ele está ali para conduzir a discussão, mas também para servir
de fonte de informação.
PREPARAÇÃO
Examine o conteúdo dos ﬁlmes e esteja preparado para as questões que possam surgir.
Ao selecionar os ﬁlmes e as atividades, imagine:
Qual é o perﬁl dos espectadores? Qual é o nível educacional, o idioma principal,
a faixa etária dessas pessoas?
Quais são seus interesses e preocupações?
Será que elas já tiveram algum tipo de experiência sobre os problemas apresentados
nos ﬁlmes?
Será que elas são direta ou indiretamente afetadas por esses problemas?
MÉTODOS DE REFLEXÃO
Para que a discussão seja produtiva, avalie o tamanho do grupo e escolha métodos
adequados especiﬁcamente para esse público.
DISCUSSÃO EM PLENÁRIO
Na discussão em plenário, todas as pessoas podem compartilhar e trocar experiências.
No entanto, em grupos grandes apenas algumas pessoas têm oportunidade
de se expressar.
GRUPOS OU EQUIPES MENORES
Se o grupo for grande, ele poderá ser subdividido em vários grupos menores.
Desse modo, mais pessoas participam da discussão e outras, que ﬁcam intimidadas
em grupos maiores, sentem-se mais à vontade para participar. Cada grupo deve
escolher uma pessoa para se dirigir ao plenário e, se houver mais de um grupo
de discussão, deverá ser feito um rodízio dessa função.
SUBGRUPOS OU PARES
Os espectadores compartilham reações com seus vizinhos em "subgrupos".
Assim todos têm chance de expressar sua reação ao ﬁlme.
De A História da Pobreza (Animação sobre a história da pobreza)
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A mídia social é uma extraordinária ferramenta
para debater globalmente a questão da pobreza;
para contar às pessoas sobre os ﬁlmes
e as reações aos problemas apresentados,
divulgar as exibições e conhecer melhor
as questões abordadas.

USANDO
A MÍDIA SOCIAL

Se você ainda não souber bem como usar a mídia social, use esta introdução como guia
de boas práticas. Mas alguns já devem ser usuários experientes de mídia social. Se você
for um deles, pule a introdução e vá direto para as páginas especíﬁcas dos ﬁlmes.
Ali você encontra exemplos sugeridos de tweets.
Em primeiro lugar, entre e curta e/ou siga-nos nas nossas plataformas de mídia social
preferidas:
Facebook www.facebook.com/WhyPoverty?
Twitter www.twitter.com/askwhypoverty
1* +ƫ2+nƫ+)!`.ƫƫ1/.ƫ,!(ƫ,.%)!%.ƫ2!6ƫƫ) %ƫ/+%(Čƫ!(ƫ,+ !.8ƫ,.!!.ƫ
um pouco complicada ou confusa. Vamos nos ater ao Facebook e ao Twitter, que são
as mais populares e extraordinárias ferramentas de marketing do momento.
Vamos supor que você já tenha uma página individual ou participe de um grupo
no Facebook e que já use o Twitter individualmente ou em nome de um grupo.
Independentemente da conta usada, é importante mantê-la ativa, principalmente
se forem contas de grupos de interesse ou de uma organização. Manter a conta ativa
não signiﬁca apenas, embora seja importante, atualizar posts ou tweets.
Signiﬁca inclusive seguir, curtir, compartilhar e retweetar conteúdos disponibilizados
por outras pessoas.
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Como faço isso? Bem, pense nas questões ou nos tópicos de seu interesse e nas organizações que atuam nesse sentido. A maioria das organizações divulga em seu site os
seus canais de mídia social. Portanto, ali é o local onde você encontrará as mídias sociais
utilizadas.
1* +ƫ2+nƫ+)!`.ƫƫ/!#1%ġ(/ƫ*+ƫ!++'ƫ!ƫ*+ƫ3%00!.Čƫ,+ !.8ƫ+)!`.ƫƫ%*0!.#%.ƫ
com elas. No Facebook, essa interação signiﬁca simplesmente curtir, comentar ou compartilhar um conteúdo postado pela organização. No Twitter, signiﬁca retweetar
ou marcar os tweets como favorito. Cabe a você decidir.
Seguem algumas dicas passo a passo para ajudá-lo, principalmente se você participar
de mídia social de um grupo ou de uma organização:
1. SEJA UM USUÁRIO ATIVO. Use as contas regularmente, atualizando sempre o conteÒ +ċƫ /ƫ*Y+ƫ!4#!.!ƫĢƫtweets ou posts demais podem afastar as pessoas. No Twitter,
é tendência natural gerar mais tweets. Mas, no Facebook, o ideal é não postar conteúdo
!)%/ƫ!ƫ+)ƫ)1%0ƫ".!-1n*%ƫĢƫ)!($+.ƫ/!.%ƫ)*0!.ƫƫ%*0!.`Y+ƫ,+.ƫ(#1*/ƫ %/ƫ
ou no máximo por uma semana.
2. ESTABELEÇA CONTATOS COM OUTRAS PESSOAS. Procure organizações on-line
similares, curtindo e seguindo-as no Facebook e Twitter. Isso não só aumentam as chances de estabelecer contato com outros grupos, mas também de encontrar conteúdos
interessantes para sua própria mídia social ou de sua organização.

5. PROMOVA A INTERAÇÃO. Ao postar algum conteúdo no Facebook, motive a reação
das pessoas ou a interação. Faça perguntas, destaque assuntos de interesse ou poste
fatos ou estatísticas interessantes; eles tendem a provocar a reação do público mais
do que um post totalmente opinativo. Se postar opiniões, pergunte às pessoas se elas
concordam ou peça-lhes opinião.
6. ORGANIZE UMA EXIBIÇÃO DE POR QUE POBREZA? Se você pretende fazer
uma exibição, organize o material com antecedência para que tudo funcione perfeitamente na mídia social e use a plataforma como convite para o evento. Por exemplo,
use sua página pessoal ou de grupo do Facebook para criar o evento e convidar as
pessoas. Coloque um trailer do ﬁlme para que as pessoas conheçam o assunto.
ƫ*Y+ƫ/!ƫ!/-1!`ƫ !ƫ2!.%ü.ƫ+/ƫ..*&+/ƫ*ƫ) %ƫ/+%(Čƫ,.%*%,()!*0!ƫ*+ƫ!++'ƫĢƫ
se o evento for público, ele será aberto a todos e talvez esse não seja o seu objetivo.
Além disso, se for um evento pessoal e para um pequeno grupo, não mande tweets
com detalhes porque será impossível controlar a quantidade de pessoas que verá
seu tweet e que possivelmente gostaria de participar.
No Twitter, se os links que você estiver usando ultrapassarem o limite de 140 caracteres,
use um abreviador de URL, como o bitly.com ou ow.ly, para ganhar mais espaço
para escrever.

Na próxima seção, você encontrará exemplos de tweets
para cada ﬁlme de média-metragem.

3. ESTABELEÇA CONTATO COM SEU PÚBLICO. Não se esqueça de fazer contato também
com seus próprios seguidores. Se eles perguntarem alguma coisa, responda imediatamente. Se elogiarem, agradeça. Mas você não precisa responder a todos os comentários.
+ƫ3%00!.Čƫ/%#ƫ+*0/ƫ%* %2% 1%/ƫ+1ƫ !ƫ#.1,+ƫĢƫ+ƫ-1!ƫ*Y+ƫ,+ !.8ƫ/!.ƫ"!%0+ƫ/!ƫ"+.ƫ1)ƫ
#.1,+ƫ +ƫ!++'ƫĢƫ,+.0*0+Čƫ/!ƫ,+//2!(Čƫ/%#ƫ+*0/ƫ*+ƫ3%00!.ċƫY+ƫ/!ƫ!/-1!`ƫ
de que algumas pessoas postam ou tweetam para provocar discussões. Nesse caso,
se forem agressivas ou insistentes demais, a prática geral é não responder. Você acaba
perdendo mais tempo argumentando com elas do que se dedicando a qualquer outro
seguidor.
4. SEJA CONCISO. Os sites de mídia social são usados basicamente como recreação,
e as pessoas não estão dispostas a ler posts intermináveis e maçantes. Para aumentar
a probabilidade de preservar o contato, tente ser incisivo e direto. Vídeos ou gráﬁcos
curtos e fotos também chamam a atenção.
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FILMES
DE MÉDIA-METRAGEM
du e Moiwa Sentua com a ﬁlha Rachel
de Bem-Vindo Ao Mundo

17

EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO
Diretor: Weijun Chen
Produtor: Don Edkins | Produzido por: Steps International
País: China | Ano: 2012 | Duração: 58 minutos

SINOPSE
Antigamente na China, educação era o único mecanismo para sair da pobreza; atualmente, é o melhor. O exuberante crescimento econômico da China e a justiﬁcativa
de mérito do trabalho árduo sinalizam a educação como meio para escapar da pobreza.
Hoje em dia, no entanto, poucos são os jovens que têm acesso ao sistema de ensino
superior na China que conseguem emprego — a maioria ﬁca desempregada
e sem perspectivas futuras.
CAPÍTULOS
Capítulo 1 Privatização da Educação
Capítulo 2 Educação e Oportunidades de Trabalho
Capítulo 3 Educação: Seria Uma Armadilha?
Capítulo 4 Mercado de Trabalho
Capítulo 5 Financiamento Familiar
Capítulo 6 Oportunidades de Emprego
Capítulo 7 O Futuro
PRINCIPAIS TEMAS
Educação, desigualdade, governança
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DISCUSSÃO
đƫ Ŏƫ$%*Čƫ! 1`Y+ƫhƫ1)ƫ%* Ò/0.%ƫ(1.0%2ċŎƫƫ-1!ƫ%//+ƫ-1!.ƫ %6!.ĕ
đƫ ƫ,.%20%6`Y+ƫ ƫ! 1`Y+ƫ1)!*0ƫƫ !/%#1(  !ĕƫ+.ƫ-1nĕ
đƫ ƫ/%/0!)ƫ !ƫ! 1`Y+ƫ*+ƫ/!1ƫ,/ƫhƫ/!)!($*0!ƫ+ƫ)+/0. +ƫ*+ƫü()!ĕƫ4,(%-1!ċ
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ/!*0%1ƫ+ƫ2!.ƫƫ")(%ƫ ƫ#.+0ƫ..! * +ƫ.!1./+/ƫ
para que ela pudesse cursar a universidade?
đƫ !.8ƫ-1!Čƫ+)ƫƫ"+.)`Y+ƫ1*%2!./%08.%Čƫƫ#.+0ƫ!ƫƫ")(%ƫ+*/!#1%.Y+ƫ/%.ƫ
da pobreza? Explique.
đƫ /ƫ.!h)ġ"+.) +/ƫ(10)ƫ,.ƫ!*+*0..ƫ!ƫ)*0!.ƫ1)ƫ!),.!#+ċƫ
Será que as universidades preparam os jovens para o mercado de trabalho?
Por que sim ou não?
đƫ !.8ƫ-1!ƫƫ! 1`Y+ƫ,.!,.ƫ+ƫ&+2!)ƫ,.ƫ+ƫ"101.+ĕƫ+)+ĕ
đƫ ƫ-1!ƫhƫ! 1`Y+ƫ !ƫ-1(%  !ĕƫ

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Cidade e Interior. As diferenças entre escolas para crianças pobres de zonas rurais e ricas
de áreas urbanas na China.
Deseducação. Acompanhe uma menina a caminho da escola na África do Sul.
Menina Afegã. Uma jovem afegã toma conta das ovelhas da família.
Por que ela não está na escola?

EXEMPLO DE TWEETS
đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫEducação, Educação. Siga no Twitter @askwhypoverty.
Veja o trailer em http://bit.ly/R86uJA e participe [insira o link ou detalhes do local/evento].
đƫƫ ƫ$%*ƫ0!)ƫ+ƫ)%+.ƫ/%/0!)ƫ !ƫ! 1`Y+ƫ/1,!.%+.ƫ +ƫ)1* +ƫ+)ƫĂĊƫ)%($¼!/ƫ
de estudantes matriculados nas universidades em 2008 #whypoverty.
đƫ .ƫ1/0!.ƫ1)ƫ1./+ƫ !ƫąƫ*+/ƫ*ƫ"1(  !Čƫ1)ƫ")(%ƫ$%*!/ƫ-1!ƫ2%2!ƫ*ƫ(%*$ƫ
da pobreza precisa economizar mais de 60 anos de renda per capita #whypoverty

FILMES DE MÉDIA-METRAGEM
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DISCUSSÃO

ME DÁ UM DINHEIRO AÍ!
Diretor: Bosse Lindquist
Produtor: David Herdies | Produzido por: Momento Film
Países: Etiópia, Reino Unido, EUA | Ano: 2012 | Duração: 58 minutos

đƫ +)+ƫ+*+ƫ!ƫ+ƫ!( +"ƫ1/.)ƫ+ƫ/001/ƫ !ƫ!(!.%  !ƫ,.ƫ,.+)+2!.ƫ/ƫ),*$/ĕ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ/ƫ!(!.%  !/ƫ0n)ƫ.!/,+*/%(%  !/ƫ,+(0%/ƫ!ƫ/+%%/ĕƫ4!),(%ü-1!ċ
đƫ 1%/ƫ"+.)ƫ+/ƫ.!/1(0 +/ƫ+0% +/ƫ*/ƫ %"!.!*0!/ƫ),*$/ĕƫ
đƫ ƫ-1!ƫ*+/ƫ!*/%*)ƫ/ƫ!/0.0h#%/ƫ,(% /ƫ*/ƫ),*$/ĕ
đƫ (#1)/ƫ+.#*%6`¼!/ƫ+)1*%08.%/ƫ(+%/ƫ/!*0%.)ġ/!ƫ!*".-1!% /ċƫ+.ƫ-1nĕƫ1!)ƫ !2!.%ƫ
liderar essas campanhas?
đƫ ƫ),*$ƫŎ '!ƫ+2!.05ƫ%/0+.5Ŏƫ"+%ƫ,.+)+2% ƫ&1*0)!*0!ƫ+)ƫ1)ƫ %0 +.ƫ!0+,!ċƫ
Será que os ﬁns justiﬁcam os meios?
đƫ !.1ƫ/.0ƫü.)čƫŎ*-1*0+ƫ!4%/0%.ƫ10+.%0.%/)+Čƫƫ,+.!6ƫ*Y+ƫ/!.8ƫ!.. % ċŎƫ
Você concorda? Explique.

SINOPSE
O ﬁlme de Bosse Lindquist mostra celebridades que se tornaram ativistas políticos e combatentes da pobreza no mundo. O diretor mostra os esforços empenhados nas campanhas "Live
Aid", "Drop the Debt" e "Make Poverty History" das estrelas do rock Bob Geldof e Bono Vox. Por
meio de entrevistas com os dois e com especialistas, políticos e trabalhadores africanos, o ﬁlme
questiona os efeitos positivos e negativos dessas iniciativas para erradicação da pobreza
e promoção da democracia na África.

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM

CAPÍTULOS

Procurando Josephine. Uma família do Reino Unido visita uma criança que eles vêm apadrinhando há três anos na Uganda.

Capítulo 1 Introdução
Capítulo 2 Live Aid
Capítulo 3 Drop the Debt
Capítulo 4 DATA
Capítulo 5 Make Poverty History

PRINCIPAIS TEMAS
Ajuda e caridade, segurança alimentar, desigualdade, governança

đƫ +*+ƫ(!#čƫŎƫ,+,1(`Y+ƫ".%*ƫ*Y+ƫ-1!.ƫ&1 ƫ,!.)*!*0!ċƫ(ƫ,.!%/ƫ !ƫ&1 ƫ$+&!ċŎƫƫ
O que isso signiﬁca em termos de alívio imediato e ajuda internacional?

A História de Birhan. A foto de Birhan Woldu foi divulgada pelo mundo todo durante o concerto
Live Aid.
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 3. Wilbur, o primeiro popstar indiano do YouTube, trata
da pobreza e desigualdade na Índia.
Desperdício. Enquanto mais de um bilhão de pessoas passam fome no mundo, a comida
é jogada fora na Europa e na América do Norte.
Fome de Lucro. Os efeitos catastróﬁcos da especulação no mercado internacional sobre os
,.!`+/ƫ(+%/ƫ +/ƫ(%)!*0+/ƫ*+ƫ1n*%ċ

EXEMPLO DE TWEETS
đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫMe Dá Um Dinheiro Aí! Siga no Twitter @askwhypoverty. Veja o trailer:
http://bit.ly/ZZow4r e participe [insira o link ou detalhes do local/evento].
đƫƫ !.8ƫ-1!ƫ!/08ƫ!.0+ƫ/ƫ!(!.%  !/ƫ/!.!)ƫ,+.0ġ2+6!/ƫ ƫ7".%ĕƫ* !ƫ!/0Y+ƫ/ƫ(% !.*`/ƫ
eleitas pela própria população africana? #whypoverty
đƫƫ !(!.%  !/ƫ0%2%/0/čƫ/!.8ƫ-1!ƫ/1/ƫ`¼!/ƫ(%2..)ƫ)%($¼!/ƫ ƫ,+.!6ĕƫ//%/0ƫ+ƫü()!ƫ
Me Dá Um Dinheiro Aí! e tire suas conclusões http://bit.ly/UmFhqj #whypoverty
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DISCUSSÃO

A CORRIDA PELA TERRA

đƫ 1!)ƫ/!ƫ!*!ü%.%ƫ)%/ƫ +ƫ,.+&!0+Čƫƫ+/1).ƫ+1ƫ+/ƫ#.%1(0+.!/ƫ(+%/ĕ
đƫ ƫ+/1).ƫ,.+)!0!ƫ!),.!#.ƫ#.%1(0+.!/ƫ*/ƫ,(*0`¼!/ƫ !ƫ*ġ !ġ`Ò.ƫ!ƫ*/ƫ1/%*/ƫ
de processamento. O que é melhor: agricultura de subsistência ou salário de subsistência?
đƫ +.ƫ-1!ƫ!ƫ+)+ƫ+ƫ2%(.!&+ƫ !ƫ //+1)ƫ/!ƫ+,¼!ƫ+ƫ,.+&!0+ƫ ƫ*ġ !ġ`Ò.ĕ

Diretores: Hugo Berkeley e Osvalde Lewat
Produtor: Eli Cane | Produzido por: Normal Life Pictures
País: Mali | Ano: 2012 | Duração: 58 minutos

SINOPSE
Os agricultores compõem 75% da população malinesa, mas nações ricas e ávidas por terra,
como China e Arábia Saudita, estão arrendando as terras de Mali para transformar grandes áreas
em fazendas de agronegócio. Muitos camponeses malineses não veem com bons olhos essas
iniciativas e, ao contrário, as consideram ainda uma manifestação de imperialismo. O golpe
!ƫ!/0 +ƫ*+ƫ (%ƫ!/,*0ƫ+/ƫ!),.!!* ! +.!/ƫĢƫ)/ƫ/!.8ƫ-1!ƫ+/ƫ#.%1(0+.!/ƫ !ƫ (%ƫ/!.Y+ƫ
capazes de combater, por iniciativa própria, a escassez de alimentos e escapar da pobreza?

CAPÍTULOS

đƫ +nƫ+*$!!ƫ+10./ƫ.!#%¼!/ƫ!*2+(2% /ƫ!)ƫ+*ý%0+/ƫ !ƫ0!..ƫ/!)!($*0!/ĕƫ4!),(%ü-1!ċ
đƫ )ƫ,/!/ƫ+)ƫ%4+ƫ,.+2!%0)!*0+ƫ !ƫ0!../ƫ*ƫ#.%1(01.Čƫ!(/ƫ !2!)ƫ/!.ƫ !/!*2+(2% /ƫ
para o mercado internacional ou para o mercado interno? Será que o desenvolvimento é possível
para atender a ambos os mercados simultaneamente?
đƫ )ƫ-1!ƫ/!*0% +ƫ!//!/ƫ+*ý%0+/ƫ !ƫ0!..ƫ/!ƫ//!)!($)ƫ+1ƫ %"!.!)ƫ +ƫ+(+*%(%/)+ĕƬ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ!4%/0!ƫ(#1)ƫ/+(1`Y+ƫ-1!ƫ!*!ü%!ƫ0*0+ƫƫ+/1).ƫ-1*0+ƫ/ƫ+)1*%  !/ƫ(+%/ĕ

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Fome de Lucro. Os efeitos catastróﬁcos da especulação no mercado internacional sobre os preços
(+%/ƫ +/ƫ(%)!*0+/ƫ*+ƫ1n*%ċ
Terra de Quem? Corporações estão comprando grandes extensões de terra fértil na África.
1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ!"!%0+/ƫ*!#0%2+/ƫ %//+ĕ

Capítulo 2 Encontro com os Atores

Desperdício. Enquanto mais de um bilhão de pessoas passam fome no mundo, a comida é jogada
fora na Europa e na América do Norte.

Capítulo 3 Parceria Público-Privada

A Bolsa dos Morris. Como lidamos com a crescente demanda de terra e recursos?

Capítulo 4 Ibrahim e a Soberania do Alimento

Deus é Chuva. ƫ(#+ƫ1.'*ƫ*+ƫ*+.0!ƫ +ƫ1n*%ƫ!/08ƫ)%*#1* +ċƫ!ƫ(#1)ƫ"+.)Čƫ
500 mil pessoas dependem do lago.

Capítulo 1 *0.+ 1`Y+ƫH/ƫ1!/0¼!/ƫ 0%"1* %8.%/

Capítulo 5 Agricultura Tradicional versus Industrial
Capítulo 6 Duas Conferências. Duas Visões
Capítulo 7 Desaﬁos e Pressões
Capítulo 8 O Golpe

PRINCIPAIS TEMAS
Desigualdade, direito à terra, segurança alimentar, governança, resiliência e soluções,
recursos naturais, investimento estrangeiro
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EXEMPLO DE TWEETS
đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫA Corrida pela Terra. Siga no Twitter @askwhypoverty. Veja o trailer
http://bit.ly/Rwgslc e participe [insira o link ou detalhes do local/evento].
đƫƫ +)+ƫ(%)!*0.ƫ+ƫ)1* +ĕƫ!&ƫ!/0!ƫ +1)!*08.%+ƫ$00,čĥĥ%0ċ(5ĥ6ă3"ƫ!ƫ0%.!ƫ/1/ƫ+*(1/¼!/
#whypoverty
đƫƫ !ƫ0+ ƫƫ0!..ƫ.82!(ƫ +ƫ)1* +ČƫćĀŌƫü)ƫ*ƫ7".%ċƫ/ƫ#.* !/ƫ#.+*!#¨%+/ƫ!/0Y+ƫ
avançando, muitas vezes expulsando a tradicional agricultura de subsistência #whypoverty
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PARK AVENUE:

Dinheiro, Poder e o Sonho Americano
Diretor: Alex Gibney
Produtor: Blair Foster
Produzido por: Democracy Pictures
País: EUA | Ano: 2012 | Duração: 58 minutos

DISCUSSÃO
đƫ ƫü()!ƫ)+/0.ƫ/ƫ 1/ƫ./ƫ ƫ.'ƫ2!*1!Čƫ1)ƫ +ƫ.%+ƫ!ƫƫ+10.ƫ +ƫ,+.!čƫ+ƫ-1!ƫ%//+ƫ
representa para o "sonho americano"?
đƫ ƫ/1ƫ.!#%Y+Čƫ!4%/0!)ƫ %2%/¼!/ƫ+)+ƫ!//ĕƫ4!),(%ü-1!ċƫ
đƫ ƫ-1!ƫ %ü1(0ƫƫ/!*/Y+ƫ/+%(ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ ƫü.)`Y+ƫ +ƫ,/0+.ƫ1*'(!5čƫŎY+ƫhƫ,! +ƫ/!.ƫ.%+Čƫ!1/ƫ-1!.ƫ
que todas as crianças sejam ricas. Mas não seja rico em um lugar onde você só pensa
em si mesmo."
đƫ !ƫ+. +ƫ+)ƫ+ƫü()!Čƫ/Y+ƫ/ƫ#.* !/ƫ+.,+.`¼!/ƫ-1!ƫ+* 16!)ƫ/ƫ,+(0%/ċƫ
O que isso mostra a respeito do governo?

SINOPSE
Entre os moradores do 740 Park Ave, Nova York, estão as pessoas mais ricas dos Estados Unidos.
Passando pelo rio Harlem, dez minutos ao norte, ﬁca o outro Park Avenue no sul do Bronx, onde
mais de metade da população recebe vale alimentação e as crianças têm 20 vezes mais chances
de serem assassinadas. Nos últimos 30 anos, a desigualdade disparou nos Estados Unidos.
Enquanto os lobistas circulam pelo corredores do Congresso defendendo uma legislação
mais condescendente para com os ricos, os mais pobres se perguntam: "Onde foi parar
o sonho americano?"

đƫ !.8ƫ-1!ƫ+/ƫ)+. +.!/ƫ ƫ.'ƫ2!*1!ƫ +ƫ.+*4ƫ,+ !)ƫ%*ý1!*%.ƫ*/ƫ !%/¼!/ƫ
e nas políticas? Como?
đƫ ƫü()!ƫ)+/0.ƫ-1!ƫ+ƫ.%+ƫ,#ƫ)!*+/ƫ%),+/0+/ƫ +ƫ-1!ƫ+ƫ,+.!ċƫƫ+.ƫ-1!ƫ+ƫ/%/0!)ƫ,!.)%0!ƫ%//+ĕ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ+/ƫ%),+/0+/ƫ,+ !)ƫ/!.ƫ1/ +/ƫ,.ƫ %)%*1%.ƫƫ !/%#1(  !ĕ

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Novos Pobres. Uma família perde os negócios por causa da crise ﬁnanceira na Espanha.

Capítulo 1 A Desigualdade nos EUA

Tenho que Levar o Carro. As pessoas gostam de dirigir carros decentes. Mas será que elas têm
dinheiro para isso?

Capítulo 2 Dinheiro e Política

Chamado das Ruas. Um grupo de moradores de rua vulneráveis formam um bando.

Capítulo 3 Ideologia Libertária

A Crise e os Óculos de Sol. Na Grécia, uma família é atingida pela crise ﬁnanceira.

Capítulo 4 Gasto Público

Canção de Ninar. O prédio do Deutsche Bank em Berlim é quente e bem protegido,
e o rico tem que passar por cima de moradores de rua para sacar dinheiro.

CAPÍTULOS

Capítulo 5 Bancos sob Fiança
Capítulo 6 Valores e Comportamento do Rico

EXEMPLO DE TWEETS
PRINCIPAIS TEMAS
Desigualdade, governança

đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫPark Avenue @askwhypoverty. Veja o trailer
http://bit.ly/RbaXtq e participe [insira o link ou os detalhes do local/evento].
đƫƫ +ƫĈąĀƫ.'ƫ2!*1!ƫ)+.)ƫ)%/ƫ%(%+*8.%+/ƫ +ƫ-1!ƫ!)ƫ-1(-1!.ƫ+10.+ƫ!* !.!`+ƫ
dos Estados Unidos #whypoverty
đƫƫ )ƫĂĀāĀČƫ+/ƫąĀĀƫ)!.%*+/ƫ)%/ƫ.%+/ƫ !0%*$)ƫ)%/ƫ.%-1!6ƫ +ƫ-1!ƫƫ)!0 !ƫ +ƫ,/ƫƫ
#whypoverty

đ Nos Estados Unidos, 42,7% de toda a fortuna ﬁnanceira estavam concentrados em 1%
das famílias mais ricas do país #whypoverty
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A História da Pobreza

(Animação sobre a história da pobreza)
Diretor: Ben Lewis
Produtores: Femke Wolting e Bruno Felix
Produzido por: Submarine Pictures | País: Global | Ano: 2012
Duração: 58 minutos | Versão em curta-metragem: 7 minutos

SINOPSE
Começando no período Neolítico, o ﬁlme de Ben Lewis nos conduz pelas mudanças ocorridas
no mundo da pobreza. Você vai dormir, sonha e vive como um pobre nas diferentes épocas.
Como avatar de um indivíduo pobre, ﬂutua entre os séculos e os continentes, cheirando, vendo
e ouvindo a pobreza. Essa viagem, entremeada por entrevistas, faz do ﬁlme uma excelente fonte
de informação sobre a história da pobreza e nos faz entender o presente.

CAPÍTULOS
Capítulo 1 Introdução à História da Pobreza
Capítulo 2 Caridade
Capítulo 3 Colonialismo
Capítulo 4 Revolução Industrial
Capítulo 5 Resistência e Revoluções
Capítulo 6 Desigualdade Mundial
Capítulo 7 Estratégias de Combate à Pobreza

DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ!//!ƫü()!ƫ*+/ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫ/ƫ1//ƫ!ƫƫ,!./%/0n*%ƫ ƫ,+.!6ĕ
đƫ * $%ƫ+*/% !.ƫƫ,+.!6ƫŎƫ,%+.ƫ"+.)ƫ !ƫ2%+(n*%Ŏċƫƫ-1!ƫ!(!ƫ-1!.ƫ %6!.ƫ+)ƫ%//+ĕƫ
đƫ ƫ+(+*%(%/)+ƫ+*0.%1%1ƫ,.ƫƫ.%`Y+ƫ !ƫ1)ƫ)1* +ƫ !/%#1(ĕƫ+.ƫ-1nĕ
đƫ !ƫ+. +ƫ+)ƫ+ƫü()!Čƫ+ƫ-1!ƫ !ü*!ƫƫ,+.!6ĕƫ+)+ƫ!(ƫ/!ƫ)+ %ü+1ƫ+ƫ(+*#+ƫ ƫ$%/0¨.%ĕƫ
đƫ 1!ƫ!/0.0h#%/ƫ +0.)ƫ,/!/Čƫ+)+ƫ* %Čƫ$%*Čƫ./%(ƫ!ƫ*Čƫ,.ƫ+)0!.ƫƫ,+.!6ĕ
đƫ +)ƫƫ.%`Y+ƫ /ƫ`¼!/ƫ*% /ƫ!ƫ+ƫü)ƫ +ƫ+(+*%(%/)+Čƫ+/ƫ,/!/ƫ.%+/ƫ+)!`.)ƫ
a pensar em ajudar os países mais pobres. Será que isso tem contribuído para reduzir a pobreza
e a desigualdade?
đƫ !.8ƫ-1!ƫƫ#(+(%6`Y+ƫ+*0.%1%1ƫ,.ƫ %)%*1%.ƫƫ %"!.!*`ƫ!*0.!ƫ.%+/ƫ!ƫ,+.!/ĕƫ+)+ĕ
đƫ %/10ƫ!/0ƫü.)`Y+čƫŎƫ2% ƫ ƫ,+,1(`Y+ƫ!)ƫ#!.(ƫ2%ƫ)!($+..ƫ/!ƫ+/ƫ,.¨,.%+/ƫ%  Y+/ƫ
se organizarem." Você concorda? Por quê?

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Desperdício. Enquanto mais de um bilhão de pessoas passam fome no mundo, a comida
é jogada fora na Europa e na América do Norte.
Wilbur Encontra os Pobres - Episódios 1, 2 e 3. Wilbur, o primeiro popstar indiano do YouTube,
trata da pobreza e da desigualdade na Índia.
Menino Carvoeiro. Enquanto trabalha em uma mina de carvão, o pequeno indiano sonha
em cavar até o "outro lado do mundo".
Terra de Quem? Corporações estão comprando grandes extensões de terra fértil na África.
1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ!"!%0+/ƫ*!#0%2+/ƫ %//+ĕ
Fome de Lucro. Os efeitos catastróﬁcos da especulação no mercado internacional sobre os
,.!`+/ƫ(+%/ƫ +/ƫ(%)!*0+/ƫ*+ƫ1n*%ċ

Capítulo 8 China e Estratégias de Desenvolvimento da África
Capítulo 9 1!)ƫ1!.ƫ!.ƫ1)ƫ %(%+*8.%+čƫ+(1`¼!/ƫ,.ƫƫ+.!6ĕ
Capítulo 10 O Vão da Desigualdade

PRINCIPAIS TEMAS
Desigualdade, governança, ajuda e caridade, resiliência e soluções, investimento estrangeiro,
recursos naturais
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EXEMPLO DE TWEETS
đƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫA História da Pobreza. Siga no Twitter @whypoverty. Veja o trailer
http://bit.ly/XmAJh7 e participe [insira o link ou detalhes do local/evento].
đƫƫ gƫ//%)ƫ-1!ƫ+ƫ)1* +ƫ"1*%+*ċƫ/%)!*0!ƫhƫƫ,+.!6ƫ-1!ƫ0+.*ƫ+ƫ.%+ƫ.%+ƫņ3$5,+2!.05
đƫ ƫ,+.!6ƫhƫ+*/!-1n*%ƫ ƫ,%($#!)ċƫ+.ƫ0.8/ƫ !ƫ0+ ƫ"+.)ƫ !ƫ,+.!6ƫ*+ƫ)1* +ƫ01(ƫ
você identiﬁca o uso da força #whypoverty
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MÃE SOLAR
Diretores: Mona Eldaief e Jehane Noujaim
Produtor: Mette Heide | Produzido por: Plus Pictures
/!/čƫ +. >*%Čƫ* %Čƫ1n*%ƫƫħƫƫ*+čƫĂĀāĂ
Duração: 58 minutos

SINOPSE
Rafea é a "esposa nº 2" de um beduíno. Ela foi escolhida para participar do projeto
Barefoot College na Índia, que seleciona mulheres de baixa escolaridade das comunidades pobres e as treina para se transformarem em "engenheiras" especialistas em energia
solar. O programa de um semestre de duração reúne mulheres de todo o mundo.
O ﬁlme acompanha Rafea, que considera a qualiﬁcação no programa como o primeiro
de muitos outros desaﬁos.
CAPÍTULOS
Capítulo 1 Rafea Parte
Capítulo 2 Desaﬁos e Negociação
Capítulo 3 Concluindo o Treinamento
Capítulo 4 Voltando para Casa
PRINCIPAIS TEMAS
Gênero e capacitação das mulheres, educação, resiliência e soluções, recursos naturais
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DISCUSSÃO
đƫ 1(ƫ"+%ƫ/1ƫ.!`Y+ƫ+ƫ2!.ƫ)1($!.!/ƫ*("!0/ƫ2%* /ƫ !ƫ0+ /ƫ/ƫ,.0!/ƫ +ƫ)1* +ƫ
para serem treinadas em um país e idioma estrangeiros?
đƫ +.ƫ-1!ƫ/¨ƫ)1($!.!/ƫ/Y+ƫ!%0/ƫ*+ƫ,.+&!0+ƫ.!"++0ƫ+((!#!ĕ
đƫ +)+ƫ"!ƫ/1,!.+1ƫƫ.!/%/0n*%ƫ-1!ƫ!*".!*0+1ƫ !*0.+ƫ ƫ,.¨,.%ƫ")(%ĕ
đƫ +)+ƫ+ƫü()!ƫ+. ƫ+ƫ,,!(ƫ0. %%+*(ƫ ƫ)1($!.ƫ!ƫ +ƫ$+)!)ĕ
đƫ 1!ƫ!*!"%+/ƫ+ƫ0.!%*)!*0+ƫ !ƫ"!ƫ0..8ƫ,.ƫ/1ƫ+)1*%  !ĕ
đƫ +ƫ/!1ƫ,/Čƫ/ƫ)1($!.!/ƫ0n)ƫ+,+.01*%  !/ƫ !ƫ0.!%*)!*0+ĕƫ4!),(%ü-1!ċ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ,.+#.)/ƫ !//!ƫ0%,+ƫ)1 )ƫ/ƫ0. %`¼!/Čƫƫ1(01.ƫ!ƫ+ƫ,,!(ƫ !ƫ$+)!*/ƫ!ƫ
mulheres? Como?
đƫ !.8ƫ-1!ƫƫ+. #!)ƫ +ƫ,.+&!0+ƫ.!"++0ƫ+((!#!ƫ.! 16ƫƫ,+.!6ĕƫ)ƫ/+ƫü.)tivo, como?

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
A Linha. No Uruguai, uma costureira aluga vestidos a preços bem acessíveis. Agora as
garotas podem sonhar com o seu dia de princesa.
Menina Afegã. Uma jovem afegã toma conta das ovelhas da família. Por que ela não
está na escola?
Microcrédito. Chabna mendigava para sobreviver. Hoje sua vida mudou.
Mãe Ilegal. Uma mãe deixa a família para trás para trabalhar em outro país.

EXEMPLO DE TWEETS
đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫMãe Solar. Siga no Twitter @askwhypoverty. Veja o trailer
http://bit.ly/W1s1Ik e participe [insira o link ou detalhes do local/evento] #whypoverty
đƫƫ ƫ,%0`Y+ƫ !ƫ1)ƫ)1($!.ƫ0)h)ƫ,%0ƫƫ+)1*%  !ĕƫ!&ƫ!/0!ƫ +1)!*08.%+ƫ!ƫ0%.!ƫ/1/ƫ+*(1/¼!/ƫ$00,čĥĥ%0ċ(5ĥ ƫņ3$5,+2!.05
đƫƫ +/ƫĉĈĆƫ)%($¼!/ƫ !ƫ 1(0+/ƫ*("!0+/ƫ +ƫ)1* +Čƫ +%/ƫ0!.`+/ƫ/Y+ƫ)1($!.!/ƫņ3$5,+2!.05
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ÁFRICA ROUBADA
Diretor: Christoffer Guldbrandsen
Produtor: Henrik Veileborg | Produzido por: Guldbrandsen Film
Países: Suíça, Reino Unido, EUA, Zâmbia | Ano: 2012
Duração: 58 minutos

SINOPSE
Rüschlikon é uma cidade da Suíça com taxa de tributação bem baixa e moradores bem
abastados, mas com receita tributária bem acima das despesas públicas. Isso se deve principalmente a um dos moradores, Ivan Glasenberg, CEO da Glencore, cujas minas de cobre na
Zâmbia não geram vultosa arrecadação tributária para a população zambiense.
A República da Zâmbia tem a terceira maior reserva de cobre do mundo, mas 60%
da população vivem com menos de um dólar por dia e 80% estão desempregados. Baseado
em pesquisa original de documentos públicos, o ﬁlme descreve o sistema tributário adotado
pelas empresas multinacionais na África.
CAPÍTULOS
Capítulo 1 Suíça e Zâmbia
Capítulo 2 O Preço da Transferência
Capítulo 3 O Impacto Ambiental da Mineração
Capítulo 4 A História de Glencore
Capítulo 5 Privatização das Minas na Zâmbia
Capítulo 6 O Investimento Estrangeiro Gera Empregos?
Capítulo 7 O Sistema Tributário
Capítulo 8 O Escândalo da Corrupção de Glencore

PRINCIPAIS TEMAS
Desigualdade, investimento estrangeiro, recursos naturais, governança
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DISCUSSÃO
đƫ ƫü()!ƫ)+/0.ƫ(!*+.!ƫ*ƫ>)%ċƫ+nƫ+*$!!ƫ+10./ƫ+,!.`¼!/ƫ !//!ƫ0%,+ĕƫ4,(%-1!ċ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ%),0+/ƫ*!#0%2+/ƫ ƫ)%*!. +.ƫ !ƫ(!*+.!ƫ*+ƫ)!%+ƫ)%!*0!ƫ
e na saúde?
đƫ +)+ƫ/ƫ+)1*%  !/ƫ"!0 /ƫ,+ !)ƫ/!ƫ)+%(%6.ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ.!,.!/!*0ƫ+ƫ,.!`+ƫ ƫ0.*/"!.n*%ĕ
đƫ +.ƫ-1!ƫ1)ƫ,/ƫ0Y+ƫ.%+ƫ!)ƫ.!1./+/ƫ+*0%*1ƫ,+.!ĕƫ
đƫ !ƫ-1!)ƫ/Y+ƫ+/ƫ.!1./+/ƫ*01.%/ĕƫ
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ !/0ƫü.)`Y+čƫŎƫ-1*0%  !ƫ !ƫ %*$!%.+ƫ-1!ƫ/%ƫ +/ƫ,/!/ƫ!)ƫ !/!*volvimento é dez vezes maior que a ajuda estrangeira que entra"?
đƫ !.8ƫ-1!ƫ+ƫ%*2!/0%)!*0+ƫ!/0.*#!%.+ƫ,+ !ƫ!*!ü%.ƫ/ƫ+)1*%  !/ƫ(+%/ĕƫ+)+ĕ

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Deus é Chuva.ƫƫ(#+ƫ1.'*ƫ*+ƫ*+.0!ƫ +ƫ1n*%ƫ!/08ƫ)%*#1* +ċƫ!ƫ(#1)ƫ"+.)Čƫ
500 mil pessoas dependem do lago.
Ciganos do Mar. Para sobreviver, Indanina e sua família foram obrigadas a abandonar
seu tradicional modo de vida "cigano do mar" e mudar para a cidade.
Terra de Quem? Corporações estão comprando grandes extensões de terra fértil na África.
1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ!"!%0+/ƫ*!#0%2+/ƫ %//+ĕ
Menino Carvoeiro. Enquanto trabalha em uma mina de carvão na Índia, o pequeno indiano
sonha em cavar até o "outro lado do mundo".
O Barril. Crescendo em uma vila de palaﬁtas no meio de uma imensa reserva de petróleo.

EXEMPLO DE TWEETS
đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫÁfrica Roubada. Siga no Twitter @askwhypoverty. Veja o trailer
http://bit.ly/S10xMo e participe [insira o link ou detalhes do local/evento].
đƫƫ 1!ƫ,!.!*01(ƫ !ƫ(1.+ƫ/!.%ƫ&1/0+ĕƫ!&ƫ!/0!ƫ +1)!*08.%+ƫ!ƫ0%.!ƫ/1/ƫ+*(1/¼!/čƫ
http://bit.ly/10b8zef #whypoverty
đƫƫ ƫ/+*!#`Y+ƫü/(ƫ /ƫ+.,+.`¼!/ƫ)1(0%*%+*%/ƫ1/0ƫ+/ƫ,/!/ƫ!)ƫdesenvolvimento
cerca de 160 bilhões de dólares por ano #whypoverty
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BEM-VINDO AO MUNDO
Diretor: Brian Hill
Produtor: Rachel Tierney | Produzido por: Century Films
Países: Camboja, Serra Leoa, EUA | Ano: 2012
Duração: 58 minutos | Versão em curta-metragem: 5 minutos

SINOPSE
Todo ano, nascem no mundo 130 milhões de bebês. Eles não escolhem onde nascerão e como
viverão. No Camboja, a criança provavelmente nascerá em uma família que vive com menos
de um dólar por dia. Em Serra Leoa, a chance de sobreviver no primeiro ano de vida
é metade em comparação à média mundial. Nos Estados Unidos, o recém-nascido da família
Starr logo será uma das 1,6 milhão de crianças moradoras de rua. Brian Hill nos conduz
por uma viagem pelo mundo para conhecer a nova geração.

CAPÍTULOS
Capítulo 1 Estatísticas de Maternidade e Mortalidade
Capítulo 2 A Falta de Assistência Médica às Mães de Serra Leoa
Capítulo 3 A Saúde da Mãe e a Pobreza nos EUA
Capítulo 4 Camboja, Pisey (parte 1)
Capítulo 5 Planejamento Familiar e Pobreza
Capítulo 6 Maternidade e Mortalidade na Região Rural em Serra Leoa
Capítulo 7 Camboja, Pisey (parte 2)
Capítulo 8 Dando à Luz nos EUA
Capítulo 9 Gravidez na Adolescência
Capítulo 10 Partos

PRINCIPAIS TEMAS
Saúde e direitos à reprodução, gênero e capacitação das mulheres, desigualdade, direitos
da criança, governança
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DISCUSSÃO
đƫ +ƫü()!ƫ/!ƫü.)čƫŎƫ7".%Čƫ/Y+ƫ!*+.)!/ƫ/ƫ$*!/ƫ !ƫ1)ƫ.%*`ƫ,!. !.ƫ*ƫ(+0!.%ƫ
do direito de nascer." O que isso quer dizer?
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫ"101.+ƫ.!/!.2ƫ,.ƫ+/ƫ %"!.!*0!/ƫ!n/ƫ)+/0. +/ƫ*+ƫü()!ĕ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ+ƫ(1#.ƫ+* !ƫ2+nƫ*/!ƫ%*ý1!*%ƫ*+ƫ/!1ƫ)+ +ƫ !ƫ2% ĕƫ+)+ĕ
đƫ 1(ƫhƫ+ƫ,,!(ƫ !ƫ%/!5ƫ !*0.+ƫ ƫ")(%ƫ!ƫ+)+ƫ%//+ƫ"!0ƫƫ%*">*%ƫ !(!ĕƫ
đƫ ƫü()!ƫ)+/0.ƫ,.%*%,()!*0!ƫ/ƫ)Y!/ƫ!ƫ/!1/ƫü($+/ċƫƫ1(ƫhƫ+ƫ,,!(ƫ!ƫƫ.!/,+*/%(%  !ƫ
dos pais?
đƫ !ƫ+. +ƫ+)ƫ+ƫü()!čƫŎ+ +ƫ*+Čƫāćƫ)%($¼!/ƫ !ƫ +(!/!*0!/ƫ*+ƫ)1* +ƫ0+ +ƫ Y+ƫHƫ(16ċŎƫ
1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ.%/+/ƫ ƫ#.2% !6ƫ*ƫ +(!/n*%ƫ!ƫ+)+ƫ!2%08ġ(ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ !ƫ0..Čƫ%*!*#ƫ!ƫ3ƫ0!.!)ƫ)%/ƫü($+/ƫ)!/)+ƫ/!)ƫ,+ !.ƫ .ġ($!/ƫ
boas condições de vida?
đƫ +)+ƫ.! 16%.ƫ+/ƫ* %!/ƫ !ƫ)+.0(%  !ƫ%*"*0%(ƫ!ƫ)0!.*ĕ

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Amor e Lixo. 1(ƫ/!.8ƫƫ/!*/`Y+ƫ !ƫ.!/!.ƫ!)ƫ1)ƫ(%4Y+ĕƫ
O Dia de uma Menina. Uma jovem passa a adolescência, compartilhando o espaço
em que vive com mais cinco pessoas.
Menina Afegã. Será que esta menina se tornará uma professora, engenheira ou pastora
de ovelhas?
Cores na Poeira. Das ruínas do terremoto no Haiti, um menino extrai arte.
Menino Carvoeiro. Na Índia, um menino carvoeiro sonha em cavar até o "outro lado
do mundo".

EXEMPLO DE TWEETS
đƫƫ )+/ƫ!4%%.ƫ+ƫü()!ƫBem-Vindo ao Mundo. Siga no Twitter @askwhypoverty. Veja o trailer
http://bit.ly/RvXPgW e participe [insira o link ou detalhes do local/evento]
đƫƫ +ƫ)1* +ƫ0+ +Čƫƫ ƫ)%(ƫ!n/ƫ-1!ƫ*/!)ČƫąĂƫ)+..!)ƫ*+ƫ,.%)!%.+ƫ*+ƫ !ƫ2% 
#whypoverty
đƫƫ !.8ƫ-1!ƫ+ƫ(1#.ƫ+* !ƫ2+nƫ*/!ƫ%*ý1!*%ƫ/!1ƫ)+ +ƫ !ƫ2% ĕƫņ3$5,+2!.05
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Wang Zhenxiang de Educação, Educação
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NAS SUAS MÃOS

DESEDUCAÇÃO

Diretor: Lucas Nieto
Produtor: Luis Fernando Ronderos
País: Colômbia | Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

Diretor: Nadine Cloete
Produtor: Steven Markovitz
País: África do Sul | Ano: 2012 | Duração: 4 minutos

SINOPSE
Yair vive em Cali, na Colômbia, a 11ª cidade mais violenta do mundo. Ele anda pelo bairro
onde mora. Aparentemente, ele é bem conhecido, respeitado e, talvez, temido.
Pelo caminho, relembra os anos difíceis que teve: ele fez coisas ruins.
Mas para Yair, o mais importante é ter sucesso naquilo que faz.
PRINCIPAIS TEMAS: Resiliência e soluções
DISCUSSÃO
đƫ //%/0%* +ƫ+ƫü()!Čƫ+ƫ-1!ƫ2+nƫ$+1ƫ-1!ƫ%.ƫ!/02ƫ"6!* +ĕ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ%.ƫhƫ1)ƫ)+ !(+ƫ !ƫ.!"!.n*%ƫ,.ƫ+/ƫ&+2!*/ƫ ƫ+)1*%  !ƫ !(!ĕƫ+.ƫ-1nĕ
đƫ ƫ/1ƫ+)1*%  !Čƫ!4%/0!)ƫ)+ !(+/ƫ !ƫ.!"!.n*%ĕƫ(!/ƫ,+ !)ƫ%*ý1!*%.ƫ,+/%0%2mente os jovens?
đƫ%.ƫ %6čƫŎ.ƫ)%)Čƫƫ,+.!6ƫ*Y+ƫ!4%/0!ċƫ+ +/ƫ/+)+/ƫ,6!/ƫ !ƫ0%*#%.ƫ!ƫ0!.ƫ+%//ċƫ
Só depende do caminho que você decide seguir e para onde quer ir." O que você acha
dessa aﬁrmação?
đƫƫ1!ƫ0%,+/ƫ !ƫ,.+&!0+/ƫ2+(0 +/ƫ+/ƫ&+2!*/ƫ!4%/0!)ƫ*ƫ.!#%Y+ƫ+* !ƫ2+nƫ)+.ĕ
đƫƫ+)+ƫ2+nƫ,+ !ƫ,.0%%,.ƫ +/ƫ,.+&!0+/ĕ
FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Mauá: Luz ao Redor
O Dia de uma Menina
Deseducação
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SINOPSE
!(%*Čƫ !ƫāāƫ*+/Čƫ2%2!ƫ!)ƫ1)ƫ)1*%,%+ƫ*ƫ%  !ƫ +ƫ+Čƫ!. ƫ !ƫ.)/Čƫ .+#/ƫ
e violência. Este curta-metragem nos mostra como ela transita por esse mundo na sua
jornada diária até a escola.
PRINCIPAIS TEMAS: Direitos da criança, educação, gênero e capacitação das mulheres,
resiliência e soluções
DISCUSSÃO
đƫ+nƫ/!ƫ% !*0%üƫ+)ƫƫ$%/0¨.%ƫ !ƫ !(%*ĕƫ4,(%-1!ċ
đƫ1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ %ü1(  !/ƫ!*".!*0 /ƫ,+.ƫ !(%*ƫ*+ƫ %ƫƫ %ĕ
đƫ+)+ƫ !(%*ƫ(% ƫ+)ƫƫ2%+(n*%ƫ*ƫ+)1*%  !ƫ !(ĕ
đƫ+ ƫ.%*`ƫ0!)ƫ %.!%0+ƫƫ.!/!.ƫ!)ƫ1)ƫ)%!*0!ƫ/!#1.+ƫ!ƫ0!.ƫ!//+ƫHƫ! 1`Y+ċƫ
!.8ƫ-1!ƫ+ƫ)%!*0!ƫ+* !ƫ !(%*ƫ2%2!ƫ,.!&1 %ƫ+/ƫ %.!%0+/ƫ !(ĕƫ+.ƫ-1nĕ
đƫƫ-1!ƫ"6!.ƫ,.ƫ#.*0%.ƫƫ/!#1.*`ƫ /ƫ*+///ƫ.%*`/ĕ
đƫ1!)ƫhƫ.!/,+*/82!(ƫ,+.ƫ#.*0%.ƫƫ/!#1.*`ƫ /ƫ.%*`/ƫ*+ƫ!//+ƫHƫ!/+(ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Menina Afegã
Cidade e Interior
O Dia de uma Menina
Educação, Educação, capítulo 5
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DESPERDÍCIO

WILBUR ENCONTRA OS POBRES
EPISÓDIO 1

Diretor: Valentin Thurn
País: Global | Ano: 2012
Duração: 3 minutos

Diretor: Adrien Roche
Produtor: Qaushiq Mukherjee
País: Índia | Ano: 2012 | Duração: 4 minutos

SINOPSE
Mais de um bilhão de pessoas passam fome todo dia no mundo. Não é que não haja
comida suﬁciente, o problema é que cerca de um terço é jogada fora. A comida desperdiçada na Europa e na América do Norte seria suﬁciente para alimentar três vezes toda
a população faminta do planeta. O ﬁlme mostra o imenso desperdício causado pelo
nosso modo de consumo.
PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, segurança alimentar
DISCUSSÃO
đƫ +)+ƫ2+nƫ/!ƫ/!*0!ƫ2!* +ƫƫ-1*0%  !ƫ!*+.)!ƫ !ƫ(%)!*0+/ƫ&+# +/ƫ"+.ĕƫ
đƫ ƫü()!ƫ)+/0.ƫ+/ƫ.%0h.%+/ƫ.#% +/ƫ1/ +/ƫ,.ƫ!/+($!.ƫ+/ƫ(%)!*0+/ƫ-1!ƫ/Y+ƫ2!* %dos, enquanto o resto é descartado. O que você acha desses critérios?
đƫ +.ƫ-1!ƫ+/ƫ(%)!*0+/ƫ/Y+ƫ&+# +/ƫ"+.Čƫ!*-1*0+ƫ/ƫ,!//+/ƫ,//)ƫ"+)!ĕ
đƫ ƫ-1!ƫhƫ"!%0+ƫ ƫ/+.ƫ +/ƫ(%)!*0+/ƫ*/ƫ!/+(/Čƫ*/ƫ"1(  !/ƫ!ƫ*+/ƫ/1,!.)!. +/ƫ
da sua cidade?
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ"6ƫ+)ƫ+ƫ.!/0+ƫ !ƫ+)% ƫ*ƫ/1ƫ/ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ,+ !ƫ/!.ƫ"!%0+ƫ,.ƫ %/0.%1%.ƫ)%/ƫ%#1()!*0!ƫ+/ƫ(%)!*0+/ĕ

SINOPSE
Wilbur Sargunaraj, o primeiro popstar indiano do YouTube, nos conduz por uma jornada
irreverente e reveladora sobre a pobreza na Índia. Nas ruas, Wilbur entrevista seus compatriotas e pergunta o que representa a pobreza para eles, por que as pessoas
são pobres e o que os miseráveis acham de sua própria situação.
PRINCIPAL TEMA: Desigualdade
DISCUSSÃO
đƫ1(ƫhƫƫ/1ƫ%),.!//Y+ƫ/+.!ƫ+ƫ)+ +ƫ+)+ƫ%(1.ƫ(% ƫ+)ƫƫ-1!/0Y+ƫ ƫ,+.!6ĕƫ
đƫ+)ƫ/!ƫ*+ƫü()!Čƫ+ƫ-1!ƫhƫ/!.ƫ,+.!ƫ,.ƫ2+nĕ
đƫ+)+ƫ2+nƫ !ü*%.%ƫ/!.ƫ1)ƫ,!//+ƫ.%ĕ
FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Menino Carvoeiro
.)Y+/ƫ
Tudo se Aproveita

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Fome de Lucro
A Bolsa dos Morris
A Corrida pela Terra, capítulo 1
Me Dá Um Dinheiro Aí!, capítulo 1
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WILBUR ENCONTRA OS POBRES
EPISÓDIO 2

WILBUR ENCONTRA OS POBRES
EPISÓDIO 3

Diretor: Adrien Roche
Produtor: Qaushiq Mukherjee
País: Índia | Ano: 2012 | Duração: 4 minutos

Diretor: Adrien Roche
Produtor: Qaushiq Mukherjee
País: Índia | Ano: 2012 | Duração: 4 minutos

SINOPSE
No 2º episódio, Wilbur questiona sobre as causas da pobreza. Ele mostra que o sistema
de castas na Índia cria uma estrutura que "não é bem de primeira classe". Ele diz: "Existe
desigualdade, mas, para termos um mundo melhor, precisamos agir."

SINOPSE
O 3º episódio do ﬁlme Wilbur Encontra os Pobres apresenta inúmeras soluções para lidar
com a pobreza e uma canção muito especial.
PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, ajuda e caridade, resiliência e soluções

PRINCIPAL TEMA: Desigualdade
DISCUSSÃO
đƫ+)+ƫ+ƫü()!ƫ+. ƫƫ !/%#1(  !ĕ
đƫ+)+ƫ+ƫ/%/0!)ƫ !ƫ/0/ƫ*ƫ* %ƫ.!"+.`ƫƫ !/%#1(  !ĕ
đƫ1!ƫ"0+.!/ƫ+*0.%1!)ƫ,.ƫƫ !/%#1(  !ƫ*+ƫ*+//+ƫ,/ĕ
đƫ%(1.ƫ,!.#1*0čƫŎƫ-1!ƫ*¨/ƫ,+ !)+/ƫ"6!.ƫ,.ƫ %)%*1%.ƫƫ !/%#1(  !ĕŎ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Menino Carvoeiro
.)Y+/ƫ
Canção de Ninar
Park Avenue, capítulo 1
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DISCUSSÃO
đƫƫ%(1.ƫü.)ƫ-1!ƫƫ %"!.!*`ƫ!*0.!ƫ.%+/ƫ!ƫ,+.!/ƫhƫŎ#%#*0!/Ŏċƫƫ-1!ƫ!(!ƫ/1#!.!ƫ
para diminuir essa diferença?
đƫƫƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ ƫ*`Y+ƫ !(!ƫŎ+*Ě0ƫ(%2!ƫ"+.ƫ)+*!5ċƫ 0Ě/ƫ*+0ƫ3+.0$ƫ0$!ƫü#$0ċƫ
$.!ƫ3$0ƫ5+1ƫ$2!ƫ* ƫ(!0Ě/ƫ %/0.%10!ƫ%0ƫ.%#$0ŎƫĪ. 1`Y+ƫ(%2.!čƫŏY+ƫ2%2ƫ,.ƫ
+ƫ %*$!%.+ċƫY+ƫ2(!ƫƫ,!*ċƫ%2% ƫ+ƫ-1!ƫ0!)ƫ!ƫ2)+/ƫ %/0.%1%.ƫ%#1()!*0!ŏīĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Procurando Josephine
A História de Birhan
.)Y+/ƫ
Menino Carvoeiro
Me Dá Um Dinheiro Aí!, capítulo 1
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CORES NA POEIRA

A LINHA

Diretor: Jonathan Stack
País: Haiti | Ano: 2012
Duração: 6 minutos

Diretor: Alicia Cano Menoni
Produtor: Emiliano Mazza De Luca
País: Uruguai | Ano: 2012 | Duração: 7 minutos

SINOPSE
Um milhão e meio de haitianos ﬁcaram desabrigados no terremoto de 2010.
Jouvens Latour foi um deles. Ele tem apenas 12 anos. E enxerga o mundo com
a simplicidade de uma criança… e de artista. Da paisagem de destruição do Haiti,
ele cria belas obras de arte.
PRINCIPAIS TEMAS: Direitos da criança, resiliência e soluções
DISCUSSÃO
đƫ 1%/ƫ"+.)ƫ/ƫ %ü1(  !/ƫ!*".!*0 /ƫ,+.ƫ +12!*/ƫ!ƫ+10./ƫ.%*`/ƫ,¨/ƫ
o terremoto?
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ.!/,+*/%(%  !/ƫ !(!ƫ,.ƫ+)ƫƫ")(%ĕ
đƫ ƫ.0!ƫ !(!ƫ+ƫ&1 ƫƫ!*".!*0.ƫ/ƫ %ü1(  !/ĕ
đƫ +12!*/ƫ %6čƫŎ+1ƫ.%+ƫ*+ƫ)!1ƫ0.($+Čƫ,!(+ƫ-1!ƫ0!*$+ƫ !*0.+ƫ ƫ)%*$ƫ!`ċƫ
/ƫ*+ƫ/!*0% +ƫ)0!.%(ƫ/+1ƫ!)ƫ,+.!ċŎƫ1!ƫ(%`Y+ƫ!(!ƫ*+/ƫ!*/%*ĕ
đƫ )ƫ%.1*/0>*%/ƫ/!)!($*0!/Čƫ !ƫ-1!ƫ0%,+ƫ !ƫ,+%+ƫ/ƫ.%*`/ƫ,.!%/)ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Amor e Lixo
Menino Carvoeiro
Menina Afegã
Bem-Vindo ao Mundo, capítulo 4
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SINOPSE
Na América Latina, o aniversário de 15 anos de uma garota é um marco comemorado
em grande estilo, mas que nem sempre as famílias de agricultores pobres podem bancar; só o preço do vestido muitas vezes é totalmente proibitivo. Blanca, uma costureira
uruguaia, aproveitou o sistema de microcrédito e investiu em uma máquina de costura.
Hoje ela tem um negócio que faz e aluga vestidos a preços acessíveis. Assim, todas
as garotas do vilarejo onde ela vive podem festejar a data em grande estilo.
PRINCIPAIS TEMAS: Gênero e capacitação das mulheres, resiliência e soluções
DISCUSSÃO
đƫ1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ+)!)+.`¼!/ƫ)%/ƫ%),+.0*0!/ƫ*ƫ/1ƫ2% ĕ
đƫƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ !ƫ1)ƫ")(%ƫ,+.!ƫ#/0* +ƫ0*0+ƫ %*$!%.+ƫ!)ƫ+/%¼!/ƫ!/,!%%/ĕ
đƫ1!ƫ(%`Y+ƫ*+/ƫ !%4ƫƫ%*%%0%2ƫ !ƫ(*ĕ
đƫ(*ƫ1/+1ƫ+ƫ)%.+.h %0+ƫ,.ƫ.%.ƫ1)ƫ*!#¨%+ċƫ4%/0!)ƫ,.+&!0+/ƫ/!)!($*0!/ƫ*ƫ
sua região? Exempliﬁque.
đƫƫ)%.+.h %0+ƫ&1 ƫƫ1)!*0.ƫƫ10++*ü*`ƫ /ƫ,!//+/ĕ
đƫ1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ.!1./+/ƫ!ƫ/ƫ+),!0n*%/ƫ*!!//8.%/ƫ,.ƫ.%.ƫ1)ƫ*!#¨%+ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Microcrédito
Mãe Ilegal
Mãe Solar, capítulos 1 e 4
ƫ%/0¨.%ƫ ƫ+.!6Čƫ,01(+ƫĊƫ

A História de Birhan
.)Y+/ƫ
Menino Carvoeiro
Me Dá Um Dinheiro Aí!, capítulo 1
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NOVOS POBRES

TERRA DE QUEM?

Diretor: Justin Webster
Produtor: Kristina Rodemann
País: Espanha | Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

Diretor: Eli Cane
Produtor: Hugo Berkeley
País: Mali | Ano: 2012 | Duração: 2 minutos

SINOPSE
Paco Pascual administrava uma das principais empresas de restauração na Espanha,
um grande negócio da família que ele e os irmãos conduziam com êxito ganhando
contratos públicos lucrativos. Mas no último ano, 50 mil pequenas empresas fecharam
as portas na Espanha. A de Paco foi uma delas. "Minha empresa parece um tubarão
me devorando", ele diz.

SINOPSE
Cerca de 800 mil quilômetros quadrados de terras férteis nos países em desenvolvimento são vendidos a entidades estrangeiras. Este curta mostra o estilo de fazer negócios
no Mali.

PRINCIPAL TEMA: Desigualdade

DISCUSSÃO
đƫ!ƫ-1!ƫ0%,+ƫ !ƫ*!#+%`Y+ƫ+ƫ#.1,+ƫ!/08ƫ0.0* +ĕ
đƫ1!)ƫ(1..8ƫ+)ƫƫ*!#+%`Y+ĕ
đƫ1!)ƫhƫ +*+ƫ +/ƫ.!1./+/ƫ*01.%/ƫ!ƫ ƫ0!..ĕ
đƫ!.8ƫ-1!ƫƫ+)1*%  !ƫ(+(ƫ,+ !ƫ/!ƫ!*!ü%.ƫ ƫ2!* ƫ !ƫ0!../ƫ,.ƫ%*2!/0% +.!/ƫ
estrangeiros?

DISCUSSÃO
đƫ+.ƫ-1!ƫƫ")(%ƫ,!. !1ƫ0+ ƫƫ"+.01*ĕ
đƫ1!)ƫ!/08ƫ/!ƫ!*!ü%* +ƫ ƫ,!. ƫ ƫ")(%ĕ
đƫ1(ƫhƫ+ƫ,,!(ƫ +/ƫ*+/ƫ 1.*0!ƫ1)ƫ.%/!ƫü**!%.ĕƫ
đƫ)ƫ-1!ƫ%.1*/0>*%ƫhƫ..%/ +ƫ.!+..!.ƫƫ1)ƫ!),.h/0%)+ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
A Crise e os Óculos de Sol
!*$+ƫ1!ƫ !2.ƫ+ƫ..+
Chamado das Ruas
Park Avenue, capítulo 1
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PRINCIPAIS TEMAS: Direitos à terra, investimento estrangeiro, recursos naturais

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Deus é Chuva
Ciganos do Mar
A Corrida pela Terra, capítulo 1
África Roubada, capítulo 2
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CIDADE E INTERIOR

A BOLSA DOS MORRIS

Diretores: Louis Elsass e Ye Yun
País: China | Ano: 2012
Duração: 2 minutos

Diretores: Michele Mellara e Alessandro Rossi
Produtor: Ilaria Malagutti
País: Quênia | Ano: 2012 | Duração: 2 minutos

SINOPSE
Na China, existe uma enorme diferença entre cidade e interior; entre os que crescem
e vão para a escola nas áreas urbana e rural. Até as crianças sabem disso
e não têm vergonha de admitir.

SINOPSE
+..%/ƫ2%2!ƫ!)ƫ %!.Čƫ1)ƫ /ƫ)%+.!/ƫ"2!(/ƫ !ƫ%.+%Čƫ,%0(ƫ +ƫ1n*%ċƫ
A vida ali é difícil, mas Morris consegue alimentar sua família durante o ano inteiro
com sua maravilhosa horta urbana e usando com criatividade um velho sacão de terra.

PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, direitos da criança, educação

PRINCIPAIS TEMAS: Segurança alimentar, resiliência e soluções, recursos naturais, gênero

DISCUSSÃO
đƫ +)+ƫ1)ƫ.%*`ƫ ƫ%  !ƫ!*4!.#ƫ1)ƫ.%*`ƫ +ƫ),+ƫ!ƫ2%!ġ2!./ĕ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ/+*$+/ƫ !ƫ1)ƫ.%*`ƫ ƫ%  !ƫ!ƫ !ƫ1)ƫ +ƫ),+ĕƫY+ƫ %"!.!*0!/ĕƫ
đƫ )ƫ /ƫ.%*`/ƫ ƫ%  !ƫ %6čƫŎ+//ƫ.+1,ƫ!ƫ+)% ƫ/Y+ƫ)!($+.!/Čƫ)/ƫ!(!/ƫ
têm mais amigos, brincam mais e se gostam mais." O que você acha dessa aﬁrmação?
đƫƫƫü()!ƫ)+/0.ƫƫ %"!.!*`ƫ!*0.!ƫ/ƫ.%*`/ƫ ƫ%  !ƫ!ƫ +ƫ),+ċƫ4%/0!ƫ!//!ƫ0%,+ƫ
de diferença no seu país?
đƫƫƫ-1!ƫ"6!.ƫ,.ƫ %)%*1%.ƫ!//ƫ %"!.!*`ĕ

DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ !//!ƫ0%,+ƫ !ƫ,.+&!0+ƫ !ƫ#.%1(01.ƫ")%(%.ĕ
đƫ 4%/0!)ƫ,.+&!0+/ƫ/!)!($*0!/ƫ*+ƫ/!1ƫ,/ĕƫ4,(%-1!ċƫ
đƫ /0!ƫü()!ƫ.!0.0ƫ+ƫ$+)!)ċƫ1!)ƫhƫ.!/,+*/82!(ƫ,!(ƫ,.+ 1`Y+ƫ !ƫ(%)!*0+ƫ
na sua casa e na comunidade? Por quê?
đƫ !.8ƫ-1!ƫƫ#.%1(01.ƫ1.*ƫ,+ !ƫ+*0.%1%.ƫ,.ƫƫ(%)!*0`Y+ƫ !ƫ1)ƫ,/ĕƫ+)+ĕ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ-1(%  !/ƫ!ƫ+/ƫ.!1./+/ƫ*!!//8.%+/ƫ,.ƫ%*%%.ƫ!//!ƫ0%,+ƫ !ƫ,.+&!0+ĕƫ
Onde você pode obter apoio?

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Deseducação
Menino Carvoeiro
Menina Afegã
Educação, Educação, capítulos 1 e 5

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Fome de Lucro
Desperdício
A Corrida pela Terra, capítulo 1
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TUDO SE APROVEITA

O DIA DE UMA MENINA

Diretor: Vijay Jodha
Produtor: Pramod Mathur
País: Índia | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

Diretor: Tali Yankelevich
País: Brasil
Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

SINOPSE
Em Pushkar, na Índia, todo ano dezenas de milhares de turistas vêm à maior festa
de camelos do mundo. Com cerca de 25 mil camelos na cidade, você vai encontrar
um montão de fezes. Elas são a oportunidade que as famílias pobres têm de economizar
dinheiro, colhendo, deixando secar e usando-as como combustível.

SINOPSE
Este ﬁlme retrata a vida de Hellen Cristina, uma garota que vive num minúsculo apartamento de uma favela densamente povoada no Brasil. Assim como qualquer adolescente,
ela sonha com um futuro diferente, com a cabeça cheia de ideias: "Não dá pra acreditar
quantas ideias cabem numa cabeça tão pequena."

PRINCIPAIS TEMAS: Resiliência e soluções, gênero, recursos naturais, desigualdade

PRINCIPAIS TEMAS: Direitos da criança, desigualdade, resiliência e soluções, gênero
e capacitação das mulheres

DISCUSSÃO
đƫ+)+ƫ/ƫ)1($!.!/ƫ2!!)ƫ+/ƫ01.%/0/ĕ
đƫ+)+ƫ!(/ƫ/!ƫ/!*0!)ƫ+($!* +ƫ/ƫ"!6!/ĕ
đƫ1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ!"!%0+/ƫ!ƫ+/ƫ!*!"%+/ƫ +ƫ1/+ƫ /ƫ"!6!/ƫ+)+ƫ+)1/02!(ƫ
para aquecimento e cozimento dos alimentos?
đƫ1!ƫ0%,+ƫ !ƫ.!1./+/ƫ !ƫ!*!.#%ƫ/Y+ƫ1/ +/ƫ*+ƫ/!1ƫ,/ĕ
đƫ+nƫ,+ !ƫ%0.ƫ!4!),(+/ƫ !ƫ% !%/ƫ%*+2 +./ƫ,.ƫ+ƫ1/+ƫ +/ƫ.!1./+/ƫ(+%/ĕ
FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Microcrédito
Deus é Chuva
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 1
.)Y+/ƫ
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DISCUSSÃO
đƫƫ1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ %ü1(  !/ƫ!*".!*0 /ƫ,+.ƫ!((!*ƫ2%2!* +ƫ!)ƫ1)ƫ!/,`+ƫ0Y+ƫ,!.0 +ĕ
đƫƫ1/ƫ+* %`¼!/ƫ !ƫ2% ƫ,.!&1 %)ƫ/!1ƫ!)ġ!/0.ĕƫ
đƫƫ!((!*ƫ !/.!2!ƫƫ/ƫ!)ƫ-1!ƫ/1ƫ)Y!ƫ0.($ċƫƫ-1!ƫ%//+ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫ
a desigualdade?
đƫƫ+)+ƫ!(ƫ(% ƫ+)ƫ%//+ĕƫ
đƫƫ+)ƫ+ƫ-1!ƫ!(ƫ/+*$ƫ,.ƫ+ƫ"101.+ĕƫ!.8ƫ-1!ƫ!(ƫ0!.8ƫ$*!/ƫ !ƫ+*.!0%6.ƫ
os sonhos? Como?
đƫ +nƫ/!ƫ% !*0%üƫ+)ƫ+/ƫ/+*$+/ƫ !(ĕƫ+)ƫ+ƫ-1!ƫ2+nƫ/+*$ƫ,.ƫ+ƫ/!1ƫ"101.+ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Vozes - Bolívia
Amor e Lixo
Mauá: Luz ao Redor
Nas Suas Mãos
Park Avenue, capítulo 1
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MAUÁ: LUZ AO REDOR

TENHO QUE LEVAR O CARRO

Diretor: Juliana Vicente
Produtores: Carla Comino e Alexandre Borzani
País: Brasil | Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

Diretor: Barney Snow
Produtor: Kerry McLeod
País: Reino Unido | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

SINOPSE
No centro de São Paulo, a comunidade Mauá vive há mais de 5 anos e hoje está
sob ameaça de despejo. No entorno da Rua Mauá encontra-se a vida das 230 famílias
que habitam a ocupação: escolas, locais de trabalho, hospitais e esse deslocamento
pode causar graves danos a essa população, para a qual não é oferecido um destino.
O documentário apresenta os arredores da ocupação, a trajetória da luta, da chegada,
os sonhos e o destino das pessoas que não querem retornar à condição de sem-tetos.
PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, resiliência e soluções, governança
DISCUSSÃO
đƫ +.ƫ-1!ƫ!4%/0!)ƫ0*0+/ƫ%)¨2!%/ƫ26%+/ƫ*+ƫ!*0.+ƫ !ƫY+ƫ1(+ĕƫ
đƫ 1(ƫhƫƫ/1ƫ+,%*%Y+ƫ/+.!ƫƫ+1,`Y+ƫ !//!/ƫ%)¨2!%/ƫ,+.ƫ)+. +.!/ƫ !ƫ.1ĕ
đƫ +.ƫ-1!ƫƫ,+(%ƫ,.+0!#!ƫ+/ƫ +*+/ƫ +/ƫ%)¨2!%/Čƫ-1!ƫ !2!)ƫ)%($¼!/ƫ!)ƫ%),+/0+/ĕ
đƫ /ƫ/!)ġ0!0+ƫ0n)ƫ %.!%0+ƫHƫ)+. %ĕ
đƫ 1!ƫ0%,+ƫ !ƫ,+(0%ƫ/!.%ƫ*!!//8.%ƫ,.ƫ !"!* !.ƫ+/ƫ %.!%0+/ƫ +/ƫ,.+,.%!08.%+/ƫ
e dos sem-teto?
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
O Dia de uma Menina
Nas Suas Mãos
Canção de Ninar
Chamado das Ruas
Park Avenue, capítulo 1
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SINOPSE
Brian Pearson ganha a vida resgatando bens de devedores. O ﬁlme mostra a rotina
de Brian no seu trabalho, visitando pessoas para as quais a perda do carro pode
ser o início de seu endividamento e de sua pobreza.
PRINCIPAL TEMA: Desigualdade
DISCUSSÃO
đƫ+)+ƫ.%*ƫ/!ƫ/!*0!ƫ/!* +ƫ1)ƫ+. +.ƫ !ƫ 2% /ĕƫ
đƫ1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ+*/!-1n*%/ƫ !ƫ1)ƫ!),.h/0%)+ƫ+0% +ƫ!)ƫ*+/ƫ,.ƫ+),..ƫ
algum bem?
đƫ)ƫ-1!ƫ%.1*/0>*%ƫhƫ..%/ +ƫ.!+..!.ƫƫ1)ƫ!),.h/0%)+ĕ
đƫ+)+ƫ!2%0.ƫ/1ƫ,.¨,.%ƫ.1*ƫ!ƫƫ.1*ƫü**!%.ƫ ƫ/1ƫ")(%ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Novos Pobres
A Crise e os Óculos de Sol
Chamado das Ruas
Park Avenue, capítulo 1
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CHAMADO DAS RUAS

CANÇÃO DE NINAR

Diretor: Annie Edwards
Produtor: Kerry McLeod
País: Reino Unido | Ano: 2012 | Duração: 7 minutos

Diretor: Victor Kossakovsky
País: Alemanha
Ano: 2012 | Duração: 3 minutos

SINOPSE
Um grupo de moradores de rua de várias partes de Londres se reúne e forma uma banda
eclética.

SINOPSE
O prédio do Deutsche Bank em Berlim é imponente. O terminal do caixa eletrônico
ﬁca bem protegido e em local aquecido. Mas nas noites frias, você tem que passar
por cima de moradores de rua para sacar dinheiro.

PRINCIPAIS TEMAS: Resiliência e soluções, desigualdade
PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, governança
DISCUSSÃO
đƫ +nƫ/!ƫ% !*0%üƫ+)ƫ+/ƫ,!./+*#!*/ƫ +ƫü()!ĕƫ4,(%-1!ċƫ
đƫ 1!ƫ %ü1(  !/ƫ!(!/ƫ!*".!*0)ĕ
đƫ +)+ƫ!(!/ƫ(% )ƫ+)ƫƫ/%01`Y+ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫü()!ƫ*+/ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫƫ.!/%(%n*%ƫ,!//+(ĕƫ
đƫ +nƫ+*$!!ƫ(#1)ƫ%*%%0%2ƫ/!)!($*0!ĕƫ4,(%-1!ċ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Nas Suas Mãos
Canção de Ninar
Mauá: Luz ao Redor
Férias da Pobreza
Park Avenue, capítulo 1
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DISCUSSÃO
đƫƫ-1!ƫ+ƫü()!ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫƫ !/%#1(  !ĕ
đƫ+)+ƫ2+nƫ/!ƫ/!*0!ƫ+ƫ2!.ƫ1)ƫ)+. +.ƫ !ƫ.1ƫ +.)%* +ƫ*+ƫ$Y+ƫ ƫ%*!ƫ
de um caixa eletrônico?
đƫƫ/1ƫ.!#%Y+Čƫ+* !ƫ1)ƫ)+. +.ƫ !ƫ.1ƫ+*/!#1!ƫ.%#+ĕ
đƫ+)+ƫ2+nƫ.!#!ƫ+ƫ/!ƫ !,..ƫ+)ƫ)+. +.!/ƫ !ƫ.1ĕ
đƫƫ-1!ƫ/!.%ƫ*!!//8.%+ƫ"6!.ƫ,.ƫ-1!ƫ0+ +/ƫ0%2!//!)ƫ1)ƫ(+(ƫ/!#1.+ƫ,.ƫ +.)%.ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 2
Mauá: Luz ao Redor
Menino Carvoeiro
Park Avenue, capítulo 1
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AMOR E LIXO

MENINO CARVOEIRO

Diretor: Hanna Polak
Produtores: Jan Rofekamp, Hanna Polak , Anne Dillon
País: Rússia | Ano: 2012 | Duração: 8 minutos

Diretor: Chandrasekhar Reddy
Produtor: Chandrasekhar Reddy
País: Índia | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

SINOPSE
São cerca de cinco milhões de moradores de rua na Rússia, dos quais um milhão
são crianças. Numa visão direta e comovente, o ﬁlme mostra a vida de um grupo
de crianças que vive num lixão nas cercanias de Moscou, as diﬁculdades que elas
enfrentam e os sonhos que acalentam.

SINOPSE
No distrito de Jaintia Hills, no nordeste da Índia, todo dia um garoto desce pelos labirintos de uma mina de carvão que mais se parece com buracos de rato. Trabalhando nessas
condições precárias e perigosas para ajudar a sustentar a família, na escuridão, ele sonha
em escavar até o "outro lado do mundo". Ele acalenta a esperança de uma vida melhor.
A imaginação e a coragem do garoto iluminam qualquer escuridão.

PRINCIPAIS TEMAS: Direitos da criança, resiliência e soluções, desigualdade, governança
PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, direitos da criança
DISCUSSÃO
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ %ü1(  !/ƫ!*".!*0 /ƫ,!(/ƫ.%*`/ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫü()!ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫƫ/+%!  !ƫ ƫ-1(ƫ!///ƫ.%*`/ƫ2n)ĕ
đƫ ƫ2% ƫ*+ƫ(%4Y+ƫ,.!&1 %ƫ+ƫ!)ġ!/0.ƫ /ƫ.%*`/ĕ
đƫ +ƫ/!1ƫ,/Čƫ!4%/0!)ƫ/%01`¼!/ƫ !//!ƫ0%,+ĕƫ4!),(%ü-1!ċ
đƫ ƫ-1!ƫ/!.8ƫ +ƫ"101.+ƫ /ƫ.%*`/ƫ/!ƫ+ƫ,/ƫ*Y+ƫ1% .ƫ !(/ĕ
đƫ )ƫ /ƫ.%*`/ƫ+*/!#1%1ƫ !%4.ƫ+ƫ(%4Y+ċƫ+nƫ.! %0ƫ-1!ƫ0+ /ƫ/ƫ.%*`/ƫ0!.Y+ƫ
oportunidade de concretizar seus sonhos? Como?
đƫ 1!ƫ0%,+ƫ !ƫ,+%+ƫ&1 .8ƫƫ0%..ƫ!///ƫ.%*`/ƫ ƫ,+.!6ĕ
đƫ 1!ƫ(%`¼!/ƫ,.!* !)+/ƫ/+.!ƫƫ,%  !ƫ !ƫ/+.!2%2n*%ƫ !///ƫ.%*`/ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Menino Carvoeiro
Cores na Poeira
Deseducação
Menina Afegã
Bem-Vindo ao Mundo, capítulos 4 e 9
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DISCUSSÃO
đƫ +)+ƫ2+nƫ/!ƫ/!*0%1ƫ+ƫ2!.ƫ+ƫ#.+0+ƫ0!* +ƫ-1!ƫ0.($.ƫ*ƫ)%*ĕ
đƫ +)+ƫ!(!ƫ%)#%*ƫ-1!ƫ/!.8ƫƫ2% ƫ !(!ƫ/!ƫ+*/!#1%.ƫ$!#.ƫ+ƫ+10.+ƫ( +ƫ +ƫ0Ò*!(ĕ
đƫ 1!ƫ+,+.01*%  !/ƫ!(!ƫ0!.%ƫ !ƫ/%.ƫ ƫ,+.!6ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫ %.!0+.ƫ-1%/ƫ %6!.ƫ!4%%* +ƫƫ,(ƫŎ1%  +ƫ+)ƫ+ƫY+Ŏƫ*+ƫ%*%+ƫ!ƫ*+ƫü*(ƫ
do ﬁlme?
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Amor e Lixo
Ciganos do Mar
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 2
.)Y+/ƫ
A História da Pobreza, capítulo 6
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CIGANOS DO MAR

O BARRIL

Diretor: Elena Zervopoulou
Produtores: Elena Zervopoulou e Emanuele Giasi
País: Malásia | Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

Diretor: Anabel Rodríguez Rios
Produtor: Sepp R. Brudermanny
País: Venezuela | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

SINOPSE
Penando para sobreviver com as restrições cada vez mais rígidas contra a pesca
em uma ilha de corais paradisíaca da costa leste da Malásia, Indanina e a família dela
se veem forçadas a abandonar seu modo de vida de ciganos do mar e mudar para
a cidade. Elas têm a vida transformada ao sair da ilha e vão morar debaixo de uma
ponte, tendo que mendigar e viver de restos. Indanina vê sua vida transformada
porque as paradisíacas ilhas que considerava seu lar foram transformadas em resorts
para turistas e mergulhadores.

SINOPSE
Luis David tem 13 anos e mora em uma vila de palaﬁtas no meio do lago Maracaibo,
uma das principais reservas de petróleo da Venezuela. O que ele mais quer na vida
é um barril velho de petróleo para fazer um barco, participar de uma corrida e passar
a ser aceito pelos garotos mais velhos. O ﬁlme nos mostra a vida na vila de palaﬁtas
aos olhos do garoto.

PRINCIPAIS TEMAS: Recursos naturais, direitos da criança, governança

DISCUSSÃO
đƫ ƫ(#+ƫ .%+ƫhƫ+ƫ)%+.ƫ),+ƫ !ƫ,!0.¨(!+ƫ ƫ)h.%ƫ +ƫ1(ċƫ+)+ƫƫ!40.`Y+ƫ
de petróleo afeta a vida da população local?
đƫ +)+ƫƫ!40.`Y+ƫ"!0ƫ+ƫ)!%+ƫ)%!*0!ĕ
đƫ 1!)ƫ/!ƫ!*!ü%ƫ ƫ!40.`Y+ĕ
đƫ +)+ƫ/ƫ+)1*%  !/ƫ(+%/ƫ,+ !)ƫ/!ƫ!*!ü%.ƫ ƫ!40.`Y+ƫ*ƫ/1ƫ.!#%Y+ĕ
đƫ 1%/ƫ2% ƫ!ƫ/!1/ƫ)%#+/ƫ*Y+ƫ-1!.!)ƫ%.ƫHƫ!/+(ċƫƫ/1ƫ+,%*%Y+Čƫ,+.ƫ-1nĕ
đƫ !ƫ-1!)ƫhƫƫ.!/,+*/%(%  !ƫ,+.ƫ#.*0%.ƫ! 1`Y+ƫƫ0+ /ƫ/ƫ.%*`/ĕ

DISCUSSÃO
đƫ +.ƫ-1!ƫƫ")(%ƫ !ƫ * *%*ƫ0!2!ƫ-1!ƫ !%4.ƫƫ%($ĕ
đƫ ƫ,.+%%`Y+ƫ ƫ,!/ƫ"!0+1ƫƫ2% ƫ !(ƫ!ƫ ƫ")(%ĕƫ+.ƫ-1nĕ
đƫ ƫ-1!ƫ/!.8ƫ +ƫ"101.+ƫ !(/ĕƫ
đƫ 1!)ƫhƫ +*+ƫ +/ƫ.!1./+/ƫ*01.%/ĕ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ+ƫ !/!*2+(2%)!*0+ƫ ƫ%($ƫ"!0ƫ+/ƫ %.!%0+/ƫ ƫ+)1*%  !ƫ(+(ĕƫ+)+ĕ
đƫ ƫ+)1*%  !ƫ(+(ƫ,+ !ƫ/!ƫ!*!ü%.ƫ +ƫ01.%/)+ĕƫ+)+ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
!..ƫ !ƫ1!)ĕƫ
O Barril
Amor e Lixo
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 1
África Roubada, capítulo 3
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PRINCIPAIS TEMAS: Educação, direitos da criança, recursos naturais, governança

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Ciganos do Mar
Deus é Chuva
!..ƫ !ƫ1!)ĕ
Menina Afegã
África Roubada, capítulo 3
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DEUS É CHUVA

MÃE ILEGAL

Diretor: Rehad Desai
Produtor: Anita Khanna e Rehad Desai
País: Quênia | Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

Diretor: Eduard Moschitz
Produtor: Arash T. Riahi e Michael Seeber
País: República da Moldávia | Ano: 2012 | Duração: 7 minutos

SINOPSE
!.ƫ !ƫĆĀĀƫ)%(ƫ,!//+/ƫ !,!* !)ƫ +ƫ(#+ƫ1.'*ƫ*ƫ.!#%Y+ƫ*+.0!ƫ +ƫ1n*%ƫ
para pescar, irrigar as plantações e matar a sede do gado, mas o lago está secando
e as comunidades sofrem para sobreviver.

SINOPSE
O desemprego em algumas áreas rurais da República da Moldávia chega a 80%.
1(-1!.ƫ1)ƫ-1!ƫ0!*$ƫ+,+.01*%  !ƫ !ƫ0.($+ƫ!)ƫ+10.+ƫ(+(Čƫ !%4ƫƫ.!#%Y+ċƫ
Mais de um milhão de pessoas deixaram o país, muitas vezes ilegalmente e para ganhar
)1%0+ƫ,+1+ċƫ Y!/ƫ!ƫ,%/ƫ$!#)ƫƫü.ƫ*+/ƫ(+*#!ƫ +/ƫü($+/ċƫgƫ1)ƫ !%/Y+ƫ %"%(ċ

PRINCIPAIS TEMAS: Segurança alimentar, recursos naturais, direito à terra, governança
DISCUSSÃO
đƫ +)+ƫƫ-1! ƫ*+ƫ*2!(ƫ !ƫ8#1ƫ +ƫ(#+ƫ"!0ƫƫ,+,1(`Y+ƫ*+ƫ/!1ƫ!*0+.*+ĕ
đƫ 1!ƫ0%,+/ƫ !ƫ+*ý%0+ƫ,+ !)ƫ/1.#%.ĕ
đƫ 1!)ƫ/ƫ,!//+/ƫ +ƫü()!ƫ+*/% !.)ƫ.!/,+*/82!(ƫ,!(ƫ/%01`Y+ĕƫ
đƫ ƫ(%)ƫ*+ƫ/!1ƫ,/ƫ)1 +1ĕƫƫ/1ƫ+,%*%Y+Čƫ-1%/ƫ/!.%)ƫ/ƫ1//ĕƫ/ƫ)1 *`/ƫ
afetam sua expectativa de vida? Elas causam problemas? Exempliﬁque.
đƫ 1!ƫ)! % /ƫ !2!)ƫ/!.ƫ +0 /ƫ,.ƫ/!ƫ ,0.ƫH/ƫ)1 *`/ƫ +ƫ0!),+ƫ!ƫ.! 16%.ƫ
o impacto das mudanças climáticas?
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Ciganos do Mar
Fome de Lucro
Tudo se Aproveita
O Barril
África Roubada, capítulo 3
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PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, gênero e capacitação das mulheres, direitos
da criança, governança
DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ ƫ/%01`Y+ƫ /ƫ")(%/ƫ*ƫ!,Ò(%ƫ ƫ +( 82%ĕ
đƫ +)+ƫƫ)%#.`Y+ƫ"!0ƫ/ƫ")(%/ĕ
đƫ +)+ƫ/!ƫ/!*0!ƫ1)ƫ)Y!ƫ !%4* +ƫ/1ƫ")(%ĕ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ %ü1(  !/ƫ-1!ƫ!(ƫ!*".!*0ƫ+)+ƫ%)%#.*0!ƫ%(!#(ĕƫ
đƫ ƫ)%+.%ƫ /ƫ.%*`/ƫ)+/0. /ƫ*+ƫü()!ƫ*Y+ƫ0!)ƫƫ,.!/!*`ƫ ƫ)Y!ƫ+1ƫ +ƫ,%ċƫ!ƫ
que tipo de apoio essas crianças precisam?
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ)! % /ƫ*!!//8.%/ƫ,.ƫ,.+0!#!.ƫ+/ƫ %.!%0+/ƫ !ƫ1)ƫ")(%ĕ
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
A Linha
Microcrédito
Mãe Solar, capítulos 1 e 2
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VOZES - ÁFRICA DO SUL

VOZES - BOLÍVIA

Diretor: Benjamin Oroza
Produtor: Jussi Oroza
País: África do Sul | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

Diretor: Benjamin Oroza
Produtor: Jussi Oroza
País: Bolívia | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

SINOPSE
Monte um estúdio confortável dentro de uma tenda, em qualquer parte do planeta.
Depois colha depoimentos das pessoas: fale qualquer coisa que você tenha vontade
de dizer. Este ﬁlme mostra depoimentos de algumas pessoas de Tembisa, na África
do Sul, que simplesmente tentam ganhar a vida.

SINOPSE
Monte um estúdio confortável dentro de uma tenda, em qualquer parte do planeta.
Depois colha depoimentos das pessoas: fale qualquer coisa que você tenha vontade
de dizer. Alguns depoimentos pessoais e singelos de moradores de El Alto, na Bolívia,
compõem este ﬁlme.

PRINCIPAIS TEMAS: Resiliência e soluções, desigualdade

PRINCIPAL TEMA: Direitos da criança

DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ/!*0%1ƫ+ƫ+12%.ƫƫ$%/0¨.%ƫ !///ƫ0.n/ƫ,!//+/ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ!//!/ƫ !,+%)!*0+/ƫ*+/ƫ)+/0.)ƫ/+.!ƫƫ2% ƫ*ƫ,+.!6ĕ
đƫ +nƫ/!ƫ% !*0%üƫ+)ƫ/ƫ!4,!.%n*%/ƫ +/ƫ,!./+*#!*/ĕ
đƫ !ƫ2+nƫ !//!ƫ1)ƫ !,+%)!*0+ƫ,!//+(Čƫ/+.!ƫ+ƫ-1!ƫ"(.%ĕ

DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$+1ƫ /ƫ$%/0¨.%/ĕ
đƫ +nƫ/!ƫ% !*0%üƫ+)ƫ/ƫ!4,!.%n*%/ƫ +/ƫ,!./+*#!*/ĕ
đƫ !ƫ2+nƫ !//!ƫ1)ƫ !,+%)!*0+ƫ,!//+(Čƫ/+.!ƫ+ƫ-1!ƫ"(.%ĕ

FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Vozes - Bolívia
Deseducação
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 1
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FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Vozes - África do Sul
O Dia de uma Menina
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 1
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MENINA AFEGÃ

FOME DE LUCRO

Diretor: Louis Elsass
Produtores: Lise Lense Møller e Henrik Grunnet
País: Afeganistão | Ano: 2012 | Duração: 1 minuto

Diretores: Caroline Nokel e Valentin Thurn
País: Global | Ano: 2012
Duração: 5 minutos

SINOPSE
Para as meninas no Afeganistão, estudar é uma verdadeira batalha, mas que vem sendo
vencida gradativamente. O número de meninas afegãs matriculadas nas escolas subiu
de 5 mil em 2001 para 2,4 milhões em 2010. Mesmo assim, a educação feminina ainda
é uma questão controversa.

SINOPSE
De um lado do planeta, o megainvestidor americano Jim Rogers chega ao seu elegante
escritório e explica como os grandes investimentos e as transferências de recursos ﬁnanceiros afetam os preços. Do outro lado do planeta, os vendedores nos mercados
+ƫ1n*%ƫ/!*0!)ƫ+/ƫ!"!%0+/ċ

PRINCIPAIS TEMAS: Gênero e capacitação das mulheres, educação, direitos da criança,
desigualdade

PRINCIPAIS TEMAS: Segurança alimentar, desigualdade, governança, ajuda e caridade,
investimento estrangeiro

DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ ƫ/%01`Y+ƫ /ƫ)!*%*/ƫ*+ƫ"!#*%/0Y+ĕ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ+/081(+/ƫ!*".!*0 +/ƫ,!(/ƫ)!*%*/ƫ-1!ƫ-1!.!)ƫ!/01 .ĕ
đƫ ƫ! 1`Y+ƫ"!0ƫ+ƫ"101.+ƫ !ƫ1)ƫ.%*`ĕƫ+)+ĕ
đƫ ƫ/1ƫ.!#%Y+Čƫ)!*%*/ƫ!ƫ)!*%*+/ƫ0n)ƫ+,+.01*%  !/ƫ%#1%/ƫ !ƫ".!-1!*0.ƫƫ!/+(ƫ
e terminar os estudos? Se não, por quê?
đƫ ƫ/1ƫ+,%*%Y+Čƫ,+.ƫ-1!ƫ1)!*0+1ƫ0*0+ƫ+ƫ*Ò)!.+ƫ !ƫ)!*%*/ƫ)0.%1( /ƫ
nas escolas do Afeganistão entre 2001 e 2010?
đƫ +)+ƫ,+ !)+/ƫ !"!* !.ƫ+/ƫ %.!%0+/ƫ ƫ.%*`ƫHƫ! 1`Y+ĕ

DISCUSSÃO
đƫ 1!)ƫ/!ƫ!*!ü%ƫ +ƫ1)!*0+ƫ*+ƫ,.!`+ƫ +/ƫ(%)!*0+/ĕ
đƫ +)+ƫ+/ƫ(0+/ƫ,.!`+/ƫ +/ƫ(%)!*0+/ƫ*+ƫ1n*%ƫ"!0)ƫƫ,+,1(`Y+ĕ
đƫ ƫ +`Y+ƫ !ƫ(%)!*0+/ƫhƫ1)ƫ/+(1`Y+ƫ/1/0!*082!(ƫ,.ƫ+)1*%  !/ƫ21(*!.82!%/ĕƫ4,(%-1!ċƫ
đƫ *-1*0+ƫ+/ƫ%*2!/0% +.!/ƫ!*.%-1!!)ƫ+)ƫƫ!/,!1(`Y+ƫ !ƫ,.!`+/ƫ +/ƫ(%)!*0+/Čƫ+1tras pessoas passam fome. O especulador justiﬁca: "A desigualdade sempre existiu. Alguns
a superam, outros não. O mundo sempre foi assim." O que você acha dessa aﬁrmação?
đƫ ƫ-1!ƫ"6!.ƫ,.ƫ.ƫ+)ƫƫ!///!6ƫ)1* %(ƫ !ƫ(%)!*0+/ĕ

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Deseducação

Bem-Vindo ao Mundo, capítulo 4

O Dia de uma Menina

Educação, Educação, capítulo 5

Amor e Lixo

Mãe Solar, capítulos 1 e 2

Menino Carvoeiro
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CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
A Bolsa dos Morris
Desperdício
A História de Birhan
Me Dá Um Dinheiro Aí!, capítulo 2
A Corrida pela Terra, capítulo 1
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A CRISE E OS ÓCULOS DE SOL

PROCURANDO JOSEPHINE

Diretor: Sean McAllister
Produtor: Sean McAllister
País: Grécia | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

Diretor: Tomás Sheridan
Produtor: Lili Sandelin
Países: Uganda, Reino Unido | Ano: 2012 | Duração: 10 minutos

SINOPSE
Com o ﬁm do sonho europeu, a crise econômica traz uma nova pobreza à população
de Atenas. A vida de um homem é destruída pela crise. "Deixei de existir", aﬁrma ele.
Mas um pequeno presente faz toda a diferença para ele e a família.

SINOPSE
Há três anos, uma família inglesa apadrinha uma menina ugandesa. Tomás e sua ﬁlha
pequena viajam do Reino Unido até a Uganda para conhecer a menina e os benefícios
promovidos pela ajuda.

PRINCIPAIS TEMAS: Ajuda e caridade, desigualdade, governança

PRINCIPAIS TEMAS: Desigualdade, ajuda e caridade, direitos da criança, governança

DISCUSSÃO
đƫ +.ƫ-1!ƫ2+nƫ$ƫ-1!ƫƫ")(%ƫü+1ƫ,+.!ĕ
đƫ .ƫ!(!/Čƫ-1!)ƫhƫ+ƫ1(, +ƫ,!(ƫ.%/!ƫ!+*¬)%ĕ
đƫ +)+ƫƫ.%/!ƫ!+*¬)%ƫ"!0ƫƫ2% ƫ /ƫ,!//+/ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ&1 ƫƫ")(%ƫƫ(% .ƫ+)ƫƫ/%01`Y+ĕ
đƫ 1!ƫ0%,+/ƫ !ƫ/%/0!)/ƫ !ƫ,+%+ƫ/!.%)ƫ*!!//8.%+/ĕ

DISCUSSÃO
đƫ +.ƫ-1!ƫƫ")(%ƫ*+ƫ!%*+ƫ*% +ƫ&1 ƫ +/!,$%*!ƫ*ƫ#* ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ2+nƫ/!*0%1ƫ2!* +ƫ/ƫ 1/ƫ)!*%*/ƫ.%** +ƫ!ƫ(2* +ƫ(+1`ƫ&1*0/ĕ
đƫ 1!)ƫ/!ƫ!*!ü%ƫ)%/ƫ ƫ2%#!)Čƫ *#+ƫ+1ƫ +/!,$%*!ĕƫ4,(%-1!ċ
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫü()!ƫ)+/0.ƫƫ.!/,!%0+ƫ !ƫ !/%#1(  !ĕ
đƫ ƫ,%ƫ !ƫ *#+ƫ %6čƫŎƫ.%  !ƫ/¨ƫ+)0!ƫ+/ƫ/%*0+)/ƫ ƫ,+.!6ċƫ /ƫ+ƫ2+(0.Čƫ
não pude deixar de pensar: Será que estamos fazendo o suﬁciente para eliminar
as causas?" O que você acha dessa reﬂexão?

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Férias da Pobreza
!*$+ƫ1!ƫ !2.ƫ+ƫ..+ƫ
Canção de Ninar
A História da Pobreza, capítulo 2
Park Avenue, capítulo 1
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CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 3
A História de Birhan
Cidade e Interior
Bem-Vindo ao Mundo, capítulo 4
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FÉRIAS DA POBREZA

MICROCRÉDITO

Diretor: Jez Lewis
Produtor: Kerry McLeod
País: Reino Unido | Ano: 2012 | Duração: 6 minutos

Diretor: Gayle Ferraro
Produtor: Gayle Ferraro
País: Bangladesh | Ano: 2012 | Duração: 4 minutos

SINOPSE
No Reino Unido, as famílias pobres talvez não passem fome, mas, em uma cultura
em que a maioria das pessoas tem mais do que você, ser pobre é vergonhoso e você
é excluído. "As pessoas o menosprezam se você for pobre." Este ﬁlme pessoal mostra
a imensa transformação que umas simples férias podem produzir em uma família que
vive na pobreza. "Não é dinheiro que eles querem, eles querem recuperar a dignidade."

SINOPSE
!/ !ƫāĊĈćČƫ+ƫ.)!!*ƫ*'ƫ+*! !1ƫ)%.+.h %0+ƫƫ-1/!ƫĉČĆƫ)%($¼!/ƫ !ƫ)1($!.!/ċƫ
Chabna é uma delas. Ela mendigava para sobreviver; hoje ela administra seu próprio
negócio, vendendo iogurte. "Antes eu não tinha nada", ela diz. “Hoje tenho alguma
coisa.” Veja como o microcrédito transformou sua vida.

PRINCIPAIS TEMAS: Ajuda e caridade, desigualdade

PRINCIPAIS TEMAS: Gênero e capacitação das mulheres, resiliência e soluções,
ajuda e caridade

DISCUSSÃO
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ %ü1(  !/ƫ!*".!*0 /ƫ,!(/ƫ")(%/ƫ)+/0. /ƫ*+ƫü()!ĕ
đƫ ƫ,+.!6ƫ"!0ƫƫ10+!/0%)ƫ!ƫƫ %#*%  !ĕ
đƫ ƫ-1!ƫ/%#*%üƫ/!.ƫ,+.!ĕƫ
đƫ 1(ƫhƫ+ƫ+&!0%2+ƫ +ƫ,.+#.)ƫ !ƫ"h.%/ĕ
đƫ +ƫ/!1ƫ,/Čƫ!4%/0!)ƫ%*%%0%2/ƫ/!)!($*0!/ĕƫ4,(%-1!ċ

DISCUSSÃO
đƫ +)+ƫƫ2% ƫ !ƫ$*ƫ)!($+.+1ƫ+)ƫ+ƫ)%.+.h %0+ĕƫ
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫü()!ƫ*+/ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫ.!/%(%n*%ĕƫ
đƫ +ƫ/!1ƫ,/Čƫ!4%/0!ƫ,.+#.)ƫ/!)!($*0!ƫ !ƫ)%.+.h %0+ĕƫ4,(%-1!ċƫ
đƫ 4%/0!)ƫ+10./ƫ)*!%./ƫ !ƫ+0!.ƫ.h %0+ĕƫ1%/ĕ
đƫ 1!ƫ0%,+/ƫ !ƫ/%/0!)/ƫ !ƫ,+%+ƫ/!.%)ƫ*!!//8.%+/ƫ,.ƫ1% .ƫ +/ƫ% +/+/ĕ

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Novos Pobres
!*$+ƫ1!ƫ !2.ƫ+ƫ..+ƫ
Chamado das Ruas
Canção de Ninar
A Crise e os Óculos de Sol
Park Avenue, capítulo 1

CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
A Linha
Amor e Lixo
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 1
Mãe Solar, capítulo 1
A História da Pobreza, capítulo 9
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A HISTÓRIA DE BIRHAN

IRMÃOS OK

Diretor: Bosse Lindquist e Pier Franceschi
Produtor: David Herdies
País: Etiópia | Ano: 2012 | Duração: 5 minutos

Diretor: Kunal Sen
Produtor: Qaushiq Mukherjee
País: Índia | Ano: 2012 | Duração: 2 minutos

SINOPSE
A foto de Birhan Woldu foi transmitida no mundo inteiro durante o concerto Live Aid.
A horrível imagem de uma criança morrendo de fome teve como objetivo chocar e
mobilizar o público. Mas Birhan sobreviveu e apareceu radiante e bonita no palco do
Live8, em 2005. Ela era “a garota-propaganda da campanha de combate à fome”, uma
conﬁrmação do que pode ser conquistado. Este curta mostra sua experiência e como
isso afetou sua vida.
PRINCIPAIS TEMAS: Ajuda e caridade, direitos da criança, segurança alimentar, governança
DISCUSSÃO
đƫ %.$*ƫ"+%ƫ1/ ƫ+)+ƫŎ#.+0ƫ +ƫ,¬/0!.ƫ*ƫ),*$ƫ !ƫ+)0!ƫHƫ"+)!Ŏƫ 1.*0!ƫ
+ƫ %2!ƫ% ċƫ1(ƫhƫƫ/1ƫ+,%*%Y+ƫ/+.!ƫ+ƫ1/+ƫ !ƫ%)#!*/ƫ !ƫ.%*`/ƫ,//* +ƫ"+)!ƫ
para chocar o público?
đƫ 1%/ƫ"+.)ƫ+/ƫ!"!%0+/ƫ !//ƫ!4,!.%n*%ƫ*ƫ2% ƫ !ƫ%.$*ĕ
đƫ !.8ƫ-1!ƫ),*$/ƫ+)+ƫ+ƫ %2!ƫ% ƫ,+ !)ƫ&1 .ƫƫ+)0!.ƫ/ƫ1//ƫ ƫ,+.!6ƫ
e contribuir para promover mudanças estruturais?
CAPÍTULOS RELACIONADOS DOS FILMES DE CURTA E MÉDIA-METRAGEM
Procurando Josephine
Fome de Lucro
Desperdício
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 3
Me Dá Um Dinheiro Aí!, capítulos 1 e 2
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SINOPSE
Uma animação que mostra dois irmãos gêmeos em um dos piores empregos do mundo.
Na Índia, 660 milhões de pessoas não têm saneamento básico e defecam a céu aberto.
E alguém tem que limpar.
PRINCIPAL TEMA: Desigualdade, governança
DISCUSSÃO
đƫ ƫ-1!ƫ+ƫü()!ƫ*+/ƫ)+/0.ƫ/+.!ƫƫ,+.!6ĕƫ
đƫ ƫ"(0ƫ !ƫ/*!)!*0+ƫ8/%+ƫ,.!&1 %ƫ+ƫ!)ġ!/0.ƫ!ƫƫ/Ò !ƫ /ƫ,!//+/ĕƫ
đƫ +ƫ/!1ƫ,/Čƫ0+ +/ƫ0n)ƫ!//+ƫƫ/*!)!*0+ƫ8/%+ĕƫ+.ƫ-1!ƫ/%)ƫ+1ƫ*Y+ĕ
đƫ +)+ƫ#.*0%.ƫ/*!)!*0+ƫ8/%+ƫƫ0+ ƫƫ,+,1(`Y+ĕ
FILMES RELACIONADOS DE CURTA-METRAGEM
Wilbur Encontra os Pobres 1, 2, 3
Amor e Lixo
Menino Carvoeiro
Microcrédito
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!..ƫ !ƫ1!)ĕƫċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċƫƫƫąĆ
%(1.ƫ*+*0.ƫ+/ƫ+.!/ƫ4ƫăƫċċċċċċċċċċƫƫƫăĊČƫąĀČƫąā
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TEMAS
E ATIVIDADES

As atividades a seguir são organizadas em torno
de alguns temas explorados na série de ﬁlmes
Por Que Pobreza?
Os temas são apenas sugestões e muitas outras questões são exploradas nos ﬁlmes.
Escolha os ﬁlmes e adapte as atividades de acordo com o grupo com o qual você
está trabalhando.
RECOMENDAMOS QUE VOCÊ
1. Primeiro assista a alguns ou todos os ﬁlmes ou capítulos recomendados.
2. Depois discuta ou realize as atividades.
3. Se possível, exiba todo o ﬁlme de média-metragem (58 minutos)
em uma sessão posterior.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Você pode consultar o guia de ﬁlmes de curta e média-metragem. Ele contém uma visão
geral das diversas questões abordadas em cada ﬁlme.
Nos capítulos Filmes de média-metragem e Filmes de curta-metragem, você encontra
mais informações sobre cada ﬁlme e temas para discussão.
Se quiser mais detalhes sobre cada tema, veja em www.whypoverty.net
Entre na página Resources e siga os links.
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DIREITOS DA CRIANÇA
1/!ƫ)!0 !ƫ /ƫ.%*`/ƫ +ƫ)1* +ƫ0+ +ƫ2%2!ƫ*ƫ,+.!6ċƫ
São cerca de um bilhão de crianças. O que signiﬁca para elas crescer na pobreza?
Como a pobreza afetará a formação e os direitos humanos dessas crianças?

FILMES SUGERIDOS
Amor e Lixo.ƫ1(ƫ/!.8ƫƫ/!*/`Y+ƫ !ƫ.!/!.ƫ!)ƫ1)ƫ(%4Y+ĕƫ8 minutos
Menina Afegã. Será que esta menina se tornará uma professora, engenheira
ou pastora de ovelhas? 1 minuto
Cores na Poeira. Das ruínas do terremoto no Haiti, um menino extrai arte. 6 minutos
Bem-Vindo ao Mundo, capítulo 4. Como é possível sustentar uma família sendo apenas
um menino?
DISCUSSÕES GERAIS
đƫ +)+ƫƫ,+.!6ƫ"!0ƫ/ƫ.%*`/ƫ)+/0. /ƫ*+/ƫü()!/ĕƫ
đƫ +)+ƫ2+nƫ$ƫ-1!ƫ/!.8ƫ+ƫ"101.+ƫ !(/ĕƫ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ$*!/ƫ !ƫ!(/ƫ!/,.!)ƫ ƫ,+.!6ĕƫƫ

ATIVIDADE NÚMERO 1
DIREITOS DA CRIANÇA
Como ponto de partida, use a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
(veja o apêndice 1).
Discuta:
đƫ +/ƫü()!/Čƫ-1!ƫ %.!%0+/ƫ +/ƫ +(!/!*0!/ƫ/Y+ƫ2%+( +/ĕƫ
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ %.!%0+/ƫ)%/ƫ%),+.0*0!/ƫ,.ƫ/ƫ.%*`/ĕƫ
đƫ +)+ƫ#.*0%.ƫƫ,.+0!`Y+ƫ !//!/ƫ %.!%0+/ĕ

ATIVIDADE NÚMERO 2
MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS
Procure conhecer dois tipos de iniciativas: uma voltada aos direitos da criança
em um país desenvolvido e outra em um país em desenvolvimento. Trace o perﬁl
!ƫ ƫ1)ċƫ1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ/!)!($*`/ƫ!ƫ %"!.!*`/ƫ!*0.!ƫ!(/ĕƫ
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme Bem-Vindo ao Mundo. O ﬁlme mostra o nascimento
de crianças em três países diferentes e pondera a inﬂuência do local de nascimento
no restante da vida de uma criança. Este ﬁlme contém cenas explícitas do parto,
não sendo, assim, recomendável para qualquer tipo de público. No DVD, existe
uma versão resumida de 5 minutos do ﬁlme.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre pobreza e direitos
da criança.
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DESIGUALDADE
Será que está errado algumas pessoas terem demais e outras quase nada?
1%/ƫ/Y+/ƫ+/ƫ!"!%0+/ƫ ƫ !/%#1(  !ƫ*ƫ/+%!  !ĕƫƫ*/ƫ,!//+/ƫ-1!ƫ*!(ƫ2%2!)ĕƫ

FILMES SUGERIDOS
Canção de Ninar. Em uma noite fria em Berlim, os clientes de um banco têm que passar
por cima de moradores de rua que estão dormindo para sacar dinheiro. 3 minutos
Menino Carvoeiro. UM menino carvoeiro na Índia sonha em cavar até "o outro lado
do mundo". 5 minutos
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 2. No sistema de castas, o pobre permanece pobre.
Park Avenue, capítulo 1. Desigualdade nos EUA.
DISCUSSÕES GERAIS
đƫ !.8ƫ-1!ƫƫ !/%#1(  !ƫhƫ%*!2%082!(ĕƫ4,(%-1!ċ
đƫ +.ƫ-1!ƫ*+ƫü()!ƫMenino Carvoeiro foi usada a imagem "Cuidado com o Vão"?
O que ela quer dizer?
đƫ 1!ƫ+10./ƫ%)#!*/ƫ/Y+ƫ1/ /ƫ*+/ƫü()!/ƫ,.ƫ.!0.0.ƫƫ !/%#1(  !ĕ

ATIVIDADE NÚMERO 1
DESIGUALDADE E IMPOTÊNCIA
Divida o público em dois grupos: um pequeno e um grande. Dê ao grupo pequeno
um saco grande cheio de doces e ao grupo grande um saco pequeno. Explique
que é assim que os recursos estão distribuídos no mundo. Deixe o grupo pequeno
discutir se e como quer dividir os doces com o grupo grande e quais seriam as condições
para isso. O grupo grande não deve se manifestar. Depois, reúna todos para discutir:
đƫ +)+ƫ+ƫ#.1,+ƫ,!-1!*+ƫ/!ƫ/!*0%1ƫ0!* +ƫ0+ +ƫ+ƫ,+ !.ƫ!ƫ0+ +/ƫ+/ƫ.!1./+/ĕƫ
đƫ +)+ƫ+ƫ#.1,+ƫ#.* !ƫ/!ƫ/!*0%1ĕƫ

ATIVIDADE NÚMERO 2
ILUSTRANDO A DESIGUALDADE GLOBAL
Examine o gráﬁco no apêndice 2 que mostra a realidade da desigualdade.
Pesquise e traga imagens para ilustrar a desigualdade. Se você tiver acesso a Internet,
veja o clipe da organização The Rules no YouTube que fala sobre a desigualdade:
http://youtu.be/uWSxzjyMNpU
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme Park Avenue: Poder, Dinheiro e o Sonho Americano.
O ﬁlme mostra a sociedade americana sendo destruída pela imensa desigualdade.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre desigualdade.
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AJUDA E CARIDADE
Os países em desenvolvimento têm recebido bilhões de dólares em ajuda - mas milhões
de pessoas ainda vivem na pobreza. Por que a ajuda não acabou com a pobreza?
1!)ƫ/!ƫ!*!ü%ƫ ƫ&1 ĕ

FILMES SUGERIDOS
Procurando Josephine. Uma família do Reino Unido visita uma criança na Uganda
que eles vêm apadrinhando há três anos. 10 minutos
A História de Birhan. A foto de Birhan Woldu foi exibida ao mundo durante
o concerto Live Aid. 5 minutos
Wilbur Encontra os Pobres - Episódio 3. Wilbur apresenta inúmeras soluções para lidar
com a pobreza e uma canção muito especial. 4 minutos
DISCUSSÕES GERAIS
đƫ 1!)ƫ/!ƫ!*!ü%ƫ)%/ƫ ƫ2%/%0Čƫ *#+ƫ+1ƫ +/!,$%*!ĕƫ
đƫ +)+ƫƫ),*$ƫ %2!ƫ% ƫ"!0+1ƫƫ2% ƫ!ƫ+ƫ"101.+ƫ !ƫ%.$*ĕƫ
đƫ ƫ,%ƫ !ƫ *#+ƫ %6ƫ-1!ƫƫ.%  !ƫ+)0!ƫ,!*/ƫ+/ƫ/%*0+)/ƫ ƫ,+.!6Čƫ)/ƫ*Y+ƫ
as causas. Você concorda?
đƫ !.8ƫ-1!ƫƫ&1 ƫhƫƫ/+(1`Y+ƫ,.ƫ.ƫ+)ƫƫ,+.!6ƫ!ƫƫ !/%#1(  !ĕƫƫ+.ƫ-1!ƫ
a ajuda prejudicaria as pessoas que a recebem?

ATIVIDADE NÚMERO 1
DEBATE A RESPEITO DE AJUDA
Mostre estas três opções: Concordo, Discordo e Não sei. Leia as seguintes aﬁrmações
e peça para os participantes opinarem. Eles devem discutir rapidamente e sinalizar
se mudarem de opinião.
Exemplos:
đƫ "!.!!.ƫ&1 ƫ*Y+ƫ)+0%2ƫ/ƫ,!//+/ƫƫ&1 .!)ƫƫ/%ƫ)!/)/ċ
đƫ ƫ&1 ƫ.! 16ƫƫ,+.!6ċƫ
đƫ gƫ%*Ò0%(ƫ+"!.!!.ƫ&1 ƫ,+.-1!ƫ+/ƫ.!1./+/ƫ/Y+ƫ !/2% +/ƫ,!(+/ƫ,/!/ƫ-1!ƫ+/ƫ.!!!)ċ
đƫ )ƫ,!.+ +/ƫ !ƫ.!!//Y+Čƫ+/ƫ,/!/ƫ !/!*2+(2% +/ƫ !2!)ƫ.! 16%.ƫƫ&1 ƫ%*0!.*%+*(ċ
đƫ /ƫ,/!/ƫ + +.!/ƫ !2!)ƫ%),+.ƫ+* %`¼!/ƫ,.ƫ+"!.!!.ƫ&1 ċ

ATIVIDADE NÚMERO 2
APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS
Suponha que você trabalhe em uma organização que administra programas
de apadrinhamento de crianças. Você precisa criar uma campanha para atrair pessoas
%*0!.!// /ċƫ+)+ĕƫ1!ƫ%*"+.)`¼!/ƫ2+nƫ1/.%ƫ,.ƫ+*2!*!.ƫ/ƫ,!//+/ĕƫ
1!ƫ.#1)!*0+/ƫ/!.%)ƫ!)ƫ+*2%*!*0!/ĕƫ+nƫ"(.%ƫ !ƫ!4,!.%n*%/ƫ,!//+%/ƫ
ou das causas ou um pouco de tudo? Crie um folheto que convença as pessoas
a aderirem ao programa.
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme Me Dá Um Dinheiro Aí!, que mostra as campanhas
de Bono e Geldof.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre ajuda e caridade.
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SEGURANÇA ALIMENTAR
Será que é possível alimentar todo mundo? Alimento e solo fértil hoje
são commodities extremamente valiosas. A agricultura é um grande negócio e o preço
dos alimentos aumenta vertiginosamente. O que isso signiﬁca para o futuro da fome?

FILMES SUGERIDOS
Desperdício. Enquanto mais de um bilhão de pessoas passam fome no mundo, grande
quantidade de comida é jogada fora na Europa e na América do Norte. 3 minutos
Fome de Lucro. Os efeitos da especulação no mercado internacional com os preços
(+%/ƫ +/ƫ(%)!*0+/ƫ*+ƫ1n*%ċƫ6 minutos
A Bolsa dos Morris. Um saco para alimentar a família. 2 minutos
A Corrida pela Terra, capítulo 1. Introdução às questões de terra.
DISCUSSÕES GERAIS
đƫ +.ƫ-1!ƫ/ƫ,!//+/ƫ,//)ƫ"+)!ĕƫ+.ƫ-1!ƫ*Y+ƫ!4%/0!ƫ(%)!*0+ƫ/1ü%!*0!ƫ
para alimentar todos?
đƫ 1!ƫ"0+.!/ƫ%),! !)ƫƫ %/0.%1%`Y+ƫ%#1(ƫ !ƫ(%)!*0+/ĕ
đƫ gƫ&1/0+ƫŎ!4,1(/.Ŏƫ+/ƫ#.%1(0+.!/ƫ(+%/ƫ,.ƫ .ƫ(1#.ƫƫ%*2!/0% +.!/ƫ
que contribuem para a crise mundial de alimentos? Explique.

ATIVIDADE NÚMERO 1
CALORIAS E POBREZA
Entre em: www.whypoverty.net/en/article/232/
Descubra qual a relação que existe entre calorias e pobreza. Veja a média de calorias
consumidas pela população em Gana e na Índia, dois países com renda relativamente
baixa, mas níveis de desnutrição bem distintos. Discuta as razões.

ATIVIDADE NÚMERO 2
REDUZINDO O DESPERDÍCIO
Pesquise sobre o desperdício de comida em alguma escola, faculdade, restaurante
ou supermercado.
+)+ƫ!(!/ƫ(% )ƫ+)ƫ+/ƫ.!/0+/ƫ !ƫ+)% ĕƫ1!ƫ-1*0%  !ƫ!ƫ0%,+ƫ !ƫ+)% ƫ
é desperdiçada e que destino é dado?
Procure se informar sobre iniciativas locais voltadas à redução do desperdício e projetos
!ƫ %/0.%1%`Y+ƫ !ƫ(%)!*0+/ċƫ1!ƫ!/0.0h#%/ƫ/Y+ƫ1/ /ĕƫƫ///ƫ!/0.0h#%/ƫ,+ !)ƫ
ser aplicadas em escolas e faculdades?
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme A Corrida pela Terra, que mostra a luta por terra fértil
no Mali, onde um grande agronegócio tenta convencer os camponeses a deixarem
a empresa administrar suas terras.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre segurança alimentar.
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RECURSOS NATURAIS
Jamais na história o planeta foi tão populoso e a briga
pelos recursos é acirrada.

ATIVIDADE NÚMERO 1
QUEM TERÁ ÁGUA?
Forme três grupos.
đƫ *2!/0% +.!/ƫ!/0.*#!%.+/ƫque pagarão para retirar água do lago e usá-la para desenvolver
negócios na região.

FILMES SUGERIDOS
Ciganos do Mar. Indanina e sua família foram obrigadas a abandonar seu tradicional
modo de vida "cigano do mar" e mudar para a cidade. 6 minutos
Deus é Chuva. ƫ(#+ƫ1.'*ƫ*+ƫ*+.0!ƫ +ƫ1n*%ƫ2!)ƫ)%*#1* +ƫƫ ƫ %Čƫ
mas cerca de 500 mil pessoas dependem dele. 6 minutos
O Barril. Crescendo em uma vila de palaﬁtas em uma imensa reserva de petróleo. 5 minutos
África Roubada, capítulo 3. Impacto ambiental da mineração.

đƫ #.%1(0+.!/ƫ(+%/ƫque querem usar a água para irrigar suas hortas para alimentar a família.

DISCUSSÕES GERAIS
đƫ (#1)ƫ#.1,+ƫ !ƫ,!//+/ƫhƫ,.+,.%!08.%+ƫ +/ƫ.!1./+/ĕƫ+)+ƫ/!ƫ!/0!(!!ƫ!//ƫ,.+,.%!  !ĕ
đƫ !ƫ+ƫ !/!*2+(2%)!*0+ƫ!*!ü%.ƫ)1%0/ƫ,!//+/ƫ!ƫ,.!&1 %.ƫ(#1)/Čƫhƫ&1/0+ƫ
obrigá-las a mudarem seu modo de vida?
đƫ +)+ƫƫ)1 *`ƫ(%)80%ƫ0!)ƫ"!0 +ƫ/!1ƫ,/ĕƫƫ-1!ƫ!/08ƫ/!* +ƫ"!%0+ƫ,.ƫƫ ,tação às mudanças e reduzir seu impacto?

ATIVIDADE NÚMERO 2

đƫ #.%1(0+.!/ƫ*¬) !/ƫque, por séculos, têm retirado água do lago para dar ao gado quando
passam pela região.
Todos os grupos querem água, mas a quantidade não é suﬁciente para todos. Prepare argumentos
para justiﬁcar por que seu grupo deve ter direito à água; apresente os argumentos e promova
1)ƫ !0!ƫ!*0.!ƫ+/ƫ#.1,+/ċƫ1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ/+(1`¼!/ĕƫƫ

DE QUEM É A TERRA?
A quem pertence a terra onde você vive?
Escolha alguns espaços públicos e privados e tente identiﬁcar quem são os proprietários.
Reproduza graﬁcamente os espaços e reﬂita sobre o que eles representam. Foi fácil encontrar
/ƫ%*"+.)`¼!/ĕƫ.ƫ0+ +/ƫ+/ƫ!*2+(2% +/Čƫ+ƫ-1!ƫ/%#*%üƫ/!.ƫ +*+ƫ ƫ0!..ĕƫ1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ %.!%0+/Čƫ
as responsabilidades e a inﬂuência dos proprietários? O que isso signiﬁca para as pessoas
que querem usar a terra ou viver ou trabalhar nela?
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme África Roubada, que mostra as operações
de uma mineradora multinacional.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre recursos naturais.
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EDUCAÇÃO
Estudar faz diferença? Por quê?
Como a educação pode ajudar as pessoas que vivem na pobreza?
A educação sempre traz benefícios?

FILMES SUGERIDOS
đƫ !*%*ƫ"!#YċƫSerá que esta menina se tornará uma professora, engenheira
ou pastora de ovelhas? 1 minuto
đƫ!/! 1`Y+ċ Uma menina a caminho da escola na África do Sul. 4 minutos
đƫ%  !ƫ!ƫ *0!.%+.ċƫEscolas diferentes para crianças pobres de áreas rurais e ricas
de áreas urbanas. 2 minutos
đ Educação, Educação, capítulo 1. Privatização da educação.
đƫMãe Solar, capítulos 1 e 3. Rafea Parte e Concluindo o Treinamento.
DISCUSSÕES GERAIS
đƫ  1`Y+ƫ !ƫ-1(%  !ƫ%* ƫhƫ1)ƫ/+*$+ƫ,.ƫ)1%0/ƫ.%*`/ƫ!ƫ&+2!*/ƫ 1(0+/ƫ
do mundo. Por quê?
đƫ +ƫ)1* +ƫ0+ +Čƫ)%($¼!/ƫ !ƫ)!*%*/ƫ*Y+ƫ2Y+ƫHƫ!/+(ċƫ1!ƫ+/081(+/ƫ/ƫ)!*%*/ƫ
enfrentam para ter acesso à educação?
đƫ !.8ƫ-1!ƫ1)ƫ! 1`Y+ƫ !ƫ-1(%  !ƫ"6ƫ %"!.!*`ƫ*ƫ2% ƫ !ƫ.%*`/ƫ
e jovens adultos? Por quê?

ATIVIDADE NÚMERO 1
QUANTO VALE A EDUCAÇÃO?
Trabalhe em grupos de 2 a 3 participantes.
Suponha que vocês sejam uma família com cinco ﬁlhos para educar. Você tem
um orçamento ﬁxo e reduzido e não tem condições de mandar todos para a faculdade.
+nƫ-1!.ƫ#.*0%.ƫ1)ƫ+)ƫ"101.+ƫ,.ƫ0+ ƫƫ")(%ƫĢƫ+)+ƫ#/0.8ƫ+ƫ %*$!%.+ĕƫ
Investirá um pouco na educação de todos? Ou investirá na educação de dois ou três
ﬁlhos e os demais irão trabalhar para ajudar a família? Decida como e por que investir.
Apresente suas opções ao plenário e justiﬁque.
ATIVIDADE NÚMERO 2
EDUCAÇÃO NO MUNDO
!/-1%/!ƫ!ƫ!/+($ƫ1)ƫ,/ƫ+)ƫ%4+ƫ*2!(ƫ)h %+ƫ !ƫ!/+(.%  !ċƫ1%/ƫ/Y+ƫ
as diferentes barreiras e diﬁculdades enfrentadas pelas crianças para ter acesso
a uma boa educação? O que está sendo feito para resolver o problema?
Procure iniciativas que estão combatendo o problema e apresente um plano
que na sua visão facilitaria o acesso das crianças à educação.
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme Educação, Educação, que mostra que na China
a educação virou uma mina de ouro que prejudica quem deveria ajudar.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre como a educação muda
a vida das pessoas.
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GÊNERO E CAPACITAÇÃO DAS MULHERES
As mulheres compõem metade da população mundial, mas representam quase 70%
da população pobre. Mas como diz o Secretário-Geral das Nações Unidas,
não existe ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento do que a educação
das meninas e a capacitação das mulheres.

ATIVIDADE NÚMERO 1
O VALOR DA MULHER NA SOCIEDADE
(!ƫ/+.!ƫ/ƫ)1($!.!/ƫ +ƫ/!1ƫ,/ƫ-1!ƫ/!.2!)ƫ !ƫ!4!),(+ċƫ1!)ƫ/Y+ƫ!(/ĕƫ
1!ƫ-1(%  !/ƫ!(/ƫ0n)ĕƫ(/ƫ0n)ƫ-1(%  !/ƫ/!)!($*0!/ƫH/ƫ /ƫ)1($!.!/ƫ)+/0. /ƫ
nos ﬁlmes?

FILMES SUGERIDOS
A Linha. No Uruguai, uma costureira aluga vestidos a preços bem acessíveis.
Agora as garotas podem sonhar com o seu dia de princesa. 7 minutos
Tudo se Aproveita. Observadas por turistas, mulheres recolhem fezes de camelo
para usar como combustível. 5 minutos
Mãe Ilegal. Uma mãe deixa a família para trás para trabalhar em outro país. 7 minutos
Mãe Solar, capítulo 1. Rafea Parte.

ATIVIDADE NÚMERO 2
Entreviste uma garota ou uma mulher da sua família ou comunidade e pergunte sobre
a vida dela e as realizações e os obstáculos que ela teve de superar.
Elabore algumas perguntas para direcionar a entrevista. Pense em uma maneira criativa
de apresentar sua entrevista. Use fotos ou grave a entrevista. Apresente a entrevista
ao grupo e discuta as semelhanças e diferenças entre as histórias de cada participante.

DISCUSSÕES GERAIS
đƫ ƫ-1!ƫ+/ƫü()!/ƫ)+/0.)ƫ/+.!ƫ+ƫ,,!(ƫ ƫ)1($!.ƫ!ƫ +ƫ$+)!)ĕ
đƫ +.ƫ-1!ƫ/ƫ)1($!.!/ƫ0n)ƫ)%/ƫ$*!/ƫ-1!ƫ+/ƫ$+)!*/ƫ !ƫ%.ƫ*ƫ,+.!6ĕƫ
đƫ ƫ,,!(ƫ ƫ)1($!.ƫ+)+ƫ)Y!ƫ+*0.%1%ƫ,.ƫ%//+ĕƫ+.ƫ-1nĕƫ
đƫ +.ƫ-1!ƫƫ,%0`Y+ƫ /ƫ)1($!.!/ƫĢƫ)%/ƫ-1!ƫƫ +/ƫ$+)!*/ƫĢƫ/!.%ƫ!*hüƫ,.ƫ
as famílias, as comunidades e os países?
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EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme Mãe Solar, que mostra uma mulher que procura obter
educação e literalmente iluminar seu mundo.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre gênero e capacitação
das mulheres.
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RESILIÊNCIA E SOLUÇÕES
O que é necessário para acabar com a pobreza no mundo? Será que é necessário
resiliência pessoal? Além de assistência? Reforma estrutural global?

FILMES SUGERIDOS
Nas Suas Mãos.ƫ1!ƫ+,`Y+ƫ1)ƫ+(+)%*+ƫ0!)ƫ/!ƫ!(!ƫ!/08ƫ!. +ƫ !ƫ2%+(n*%ĕƫ6 minutos
Mauá: Luz ao Redor. Em São Paulo, centenas de famílias invadem prédios vazios
e abandonados e criam novas comunidades. 5 minutos
Microcrédito. O microcrédito transformou a vida de Chabna, que mendigava
para sobreviver. 4 minutos
A Bolsa dos Morris. Como lidamos com a crescente demanda de terra e recursos?
2 minutos
A Linha. No Uruguai, uma costureira aluga vestidos a preços bem acessíveis.
Agora as garotas podem sonhar com o seu dia de princesa. 7 minutos
DISCUSSÕES GERAIS
đƫ 1!ƫ %"!.!*0!/ƫ(0!.*0%2/ƫ,.ƫ/%.ƫ ƫ,+.!6ƫ/Y+ƫ!4,(+. /ƫ*+/ƫü()!/ĕ
đƫ ƫ/1ƫ+,%*%Y+Čƫ-1(ƫhƫƫ)%/ƫ!ü%!*0!ĕƫƫ
đƫ /ƫ,!//+/ƫ!/0Y+ƫ,.!//ƫHƫ,+.!6ƫ+1ƫ/!.8ƫ-1!ƫ!(/ƫ0n)ƫ(0!.*0%2/ƫ.!%/ĕƫ
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ATIVIDADE NÚMERO 1
CAUSA E EFEITO
Discuta em grupos as "causas" e os "efeitos" da pobreza. Use o diagrama de "Árvore da
pobreza" (veja o apêndice 3). Relacione as principais causas ao lado da raiz da árvore
e os efeitos nos galhos. Cada causa deve ter pelo menos um efeito. Compare e discuta
as causas e os efeitos em comum mencionados por todos os grupos.

ATIVIDADE NÚMERO 2
EFEITO E SOLUÇÃO
Escolha uma "causa" e um "efeito". Discuta possíveis estratégias para resolver
o problema e acrescente as soluções como "frutas" nos galhos da árvore. Será
que é possível resolver os efeitos sem tratar das causas?
EXIBIÇÃO POSTERIOR
Se possível, exiba todo o ﬁlme A História da Pobreza, que mostra a evolução da pobreza
ao longo dos séculos. No DVD, existe uma versão resumida de 7 minutos do ﬁlme.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Visite www.whypoverty.net para obter mais informações sobre resiliência e soluções
para a pobreza.
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Massa Sanogo de A Corrida pela Terra
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Monitoramento e avaliação são essenciais
para a credibilidade das organizações junto
à comunidade interessada; para o aprendizado
e aprimoramento, e para a obtenção
de resultados positivos.

MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Com o monitoramento e a avaliação das exibições orientadas, os facilitadores bem como
suas organizações extraem as seguintes informações:
đƫ +)+ƫ/ƫ+.#*%6`¼!/ƫ1/)ƫ+/ƫü()!/
đƫ 1!ƫ0%,+ƫ !ƫ,Ò(%+ƫ//%/0!ƫ+/ƫü()!/ƫ
đƫ +)+ƫ+ƫ,Ò(%+ƫ.!#!ƫ+/ƫü()!/
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ/ƫ-1!/0¼!/ƫ)%/ƫ%),+.0*0!/ƫ(!2*0 /ƫ*+/ƫü()!/
đƫ 1%/ƫ/Y+ƫ+/ƫ0!)/ƫ-1!ƫ!4%#!)ƫ)%/ƫ %/1//¼!/ƫ+)ƫ+ƫ,Ò(%+
đƫ 1%/ƫ`¼!/ƫ/Y+ƫ)+0%2 /ƫ,!(+/ƫü()!/
O monitoramento é parte fundamental do processo de exibição orientada
e os facilitadores devem documentar cada exibição.
Este guia contém dois formulários para ajudá-lo nesse sentido. Eles estão disponíveis
para impressão, ou para preenchimento on-line em www.whypoverty.net
1. QUESTIONÁRIO PARA O PÚBLICO. Cada espectador deve preencher este formulário
imediatamente após a exibição do ﬁlme.
2. RELATÓRIO DA EXIBIÇÃO ORIENTADA. O facilitador deve preencher este formulário
após cada exibição.
Esses documentos serão usados pela organização para seu próprio monitoramento
e avaliação.
Ficaríamos gratos se os formulários fossem enviados a STEPS para que possamos
também aprender com as suas experiências. Envie-os para: info@whypoverty.net
ou para este endereço: STEPS International, 7 Glynnville Terrace, Gardens, Cape Town,
South Africa, 8001.
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FORMULÁRIO 1: Questionário para o Público
DATA:

FORMULÁRIO 2: Relatório da Exibição

LOCAL:

NOME DA ORGANIZAÇÃO:

INFORMAÇÕES PESSOAIS (se preferir permanecer anônimo, não preencha esta parte)

NOME E GÊNERO DO FACILITADOR:

NOME:

PAÍS, LOCAL:

IDADE:

GÊNERO:

TEL:

TWITTER:

DATA DA EXIBIÇÃO:

QUE FILMES FORAM EXIBIDOS:
NÚMERO APROXIMADO DE PESSOAS QUE ASSISTIRAM AOS FILMES:

E-MAIL:

ADULTOS

A QUE FILMES VOCÊ ASSISTIU:

Os ﬁlmes provocam reﬂexões.
1!.+ƫ2!.ƫ)%/ƫü()!/ƫ ƫ/h.%!ƫ+.ƫ1!ƫ+.!6ĕ
!#1%.!%ƫ+.ƫ1!ƫ+.!6ĕƫ*ƫ) %ƫ/+%(ċ
Gostaria de usar os ﬁlmes nos meus programas.
Recomendo a outras pessoas que assistam aos ﬁlmes.

Discordo totalmente

Discordo parcialmente

Concordo parcialmente

ATÉ QUE PONTO VOCÊ CONCORDA OU DISCORDA
DAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

Concordo totalmente

HOMENS

JOVENS
MULHERES

HOMENS

MULHERES

DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO: (SE QUISER, MARQUE MAIS DE UMA OPÇÃO)
Legisladores/personalidades inﬂuentes (por exemplo: representantes de governo,
agências internacionais)
Membros de comunidades
Organizações da sociedade civil
Escolas
Instituições de educação superior
Outros (especiﬁque)
QUAL FOI A FINALIDADE DA EXIBIÇÃO – POR QUE OS FILMES FORAM EXIBIDOS?

Minha visão sobre pobreza e desigualdade mudou depois de participar deste evento.
Sinto-me motivado a agir no sentido de combater a pobreza e a desigualdade.

DESCREVA RESUMIDAMENTE AS QUESTÕES MAIS IMPORTANTES LEVANTADAS
NAS DISCUSSÕES

QUE TIPO DE AÇÕES VOCÊ CONSIDERA VIÁVEIS?
DESCREVA REAÇÕES SIGNIFICATIVAS (POSITIVAS E NEGATIVAS) DO PÚBLICO

QUAIS SÃO OS TEMAS MAIS IMPORTANTES RESSALTADOS NOS FILMES?

O PÚBLICO REFLETIU SOBRE MEDIDAS QUE PODERIA ADOTAR PARA ACABAR COM A POBREZA
E A DESIGUALDADE? EXPLIQUE.
O QUE VOCÊ SUGERE PARA APRIMORAR AS FUTURAS EXIBIÇÕES?

OUTROS COMENTÁRIOS:
OUTROS COMENTÁRIOS:
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APÊNDICE 1
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança

APÊNDICES

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC - United Nations
Convention on the Rights of the Child) é um acordo internacional, obrigatório
e abrangente sobre os direitos da criança, adotado pela Assembleia Geral
/ƫ`¼!/ƫ*% /ƫ!)ƫāĊĉĊċ
A UNCRC deﬁne criança como pessoa menor de 18 anos.
Cada um dos artigos de 1 a 41 detalha um tipo diferente de direito. Os artigos estão
agrupados em temas:

DIREITO À SOBREVIVÊNCIA consiste no direito da criança à vida e às necessidades
mais básicas à existência, como nutrição, abrigo e padrão de vida adequado, bem como
acesso aos serviços de saúde.
DIREITO AO DESENVOLVIMENTO consiste no direito a educação, diversão, lazer,
atividades culturais, acesso à informação e liberdade de expressão, consciência
e religião.
DIREITO À PROTEÇÃO garante proteção às crianças contra toda e qualquer forma
de abuso, negligência e exploração, inclusive atenção especial para crianças refugiadas;
proteção às crianças no sistema de justiça criminal; proteção às crianças no emprego;
proteção e reabilitação de crianças que tenham sofrido qualquer espécie de exploração
ou abuso.
DIREITO À PARTICIPAÇÃO consiste na liberdade de expressão das crianças,
para opinarem em questões que afetem sua própria vida, participarem de associações
e se reunirem livremente.
Texto adaptado de:
www.childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/un-convention-rights-child
Para mais informações, acesse www.unicef.org.uk
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APÊNDICE 2

APÊNDICE 3
Diagrama de Árvore da Pobreza

1%

ȄǍǍǐ
43%
ȭǍइǍǐ

EFEITOS DA POBREZA

DOS MAIS RICOS DO MUNDO
TEM

POBREZA

DA RIQUEZA DO MUNDO

đƫ Cerca de 2% dos mais ricos têm mais riqueza do que a metade do resto do mundo.

đƫ /0%)ġ/!ƫ!)ƫĂĂăƫ0.%($¼!/ƫ !ƫ ¨(.!/ƫƫ.%-1!6ƫ0+0(ƫ +ƫ)1* +ċ
đƫ /ƫĉĀŌƫ-1!ƫ+),¼!)ƫƫ/!ƫ ƫ,%.>)% !ƫ/+%(ƫ !0n)ƫ,!*/ƫćŌƫ ƫ.%-1!6ƫ +ƫ)1* +ċ
đƫ ƫ.%-1!6ƫ /ƫăĀĀƫ,!//+/ƫ)%/ƫ/0 /ƫ +ƫ,(*!0ƫ!-1%2(!ƫHƫ.%-1!6ƫ +/ƫăƫ%($¼!/ƫ
de pessoas mais pobres.
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