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Nas páginas seguintes, apresentamos 
um exemplo de programação do Cine 
MAGIS sobre Minorias, Direitos e 
Política. Ele pode servir de exemplo 
para outras propostas, seguindo as 
orientações gerais acima. No livro 
Justiça Socioambiental - Guia 
Inspirador, é possível encontrar várias 
dicas de temas e �lmes para esse tipo de 
atividade.
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De�nir tema e objetivo da atividade;
Escolher �lme adequado ao tema e não muito longo, que permita momento de 

partilha posterior;
Preparar ambientação do espaço conforme o tema;
Organizar o ambiente de modo que favoreça assistir ao �lme e estabelecer uma roda 

de conversa ao �nal da exibição;
Providenciar os materiais necessários com antecedência;
De�nir tempo da atividade, considerando a exibição do �lme e roda de conversa 

sobre o mesmo;
Convidar um facilitador que possa orientar e auxiliar na re�exão do tema proposto e 

um mediador para organizar as intervenções dos participantes e controlar o tempo;
Em caso de grupos muito grandes, dividir os participantes em grupos de partilha 

menores proporcionará oportunidade de fala a todos.

Tema: Minorias, Direitos Humanos e Política

Objetivo: Despertar a consciência para a participação política como ferramenta de 
defesa dos direitos humanos e promoção da justiça para as minorias. 

Filme: Minoria (Direção e Roteiro de Guilherme Bacalhao)

Orientações Gerais

Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental

Cine MAGIS: MINORIAS, DIREITOS            
E POLÍTICA

Assista no
 Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=7yrzfJsTlyg
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Materiais necessários: Velas; fotos de pessoas diversas; corda, barbante ou varal; �ta 
adesiva, clipes ou pregador de roupa; aparelho de som; computador conectado à 
internet; aparelho e tela de projeção. 

Escrever, no verso das fotogra�as, situações de vulnerabilidade social, considerando 
uma gama ampla de diversidade e realidades sociais. Dispor as fotos em um varal ou 
mural, com a imagem visível para os participantes.

As velas deverão trazer um cartão  impresso com o nome de pessoas que lutaram pelos 
direitos de uma minoria silenciada e morreram em prol de suas causas e uma breve 
descrição de sua luta. 

Dar as boas-vindas aos participantes, fazer uma fala introdutória ao tema e explicar a 
dinâmica da atividade;

Pedir que os participantes observem as fotogra�as, escolham uma e guardem consigo. 
Depois de escolher a foto, pegar uma das velas dispostas no ambiente.

De posse da foto e da vela, cada participante se posiciona confortavelmente para 
assistir ao documentário. 

Apresentar o �lme: falar sobre sua produção, direção e contexto de lançamento.
 Apresentar a sinopse do �lme: Quem são as minorias? A partir da experiência e das 
ações de três personagens, o Palavra Cruzada apresenta os signi�cados da palavra 
MINORIA para mostrar sua presença e in�uência nos debates políticos e sociais. Para 
representá-la, conversamos com um jovem indígena universitário, uma travesti e 
rapper vegano.

Exibir o �lme.
Ao �nal da exibição, convidar os participantes para uma roda de conversa. O 
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Dinamizando o tema

Preparação

Dinâmica inicial

facilitador iniciará a conversa com uma breve fala na perspectiva dos direitos humanos 
e das realidades de discriminação vivenciadas em nossa sociedade. Provoca também a 
re�exão sobre o papel das políticas em favor das minorias. 

Incentivar os participantes a partilharem suas impressões sobre o vídeo e a foto que 
escolheram, assim como a motivação para a escolha.

Desenvolver um bate-papo que envolva todos os participantes, cuidando para que 
alguns não abusem do espaço de fala. 

Convidar as pessoas à escuta do texto de Kuma França, apresentado em SLAM: papo 
de poeta. 
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Dinâmica conclusiva

Porque Isabel não me libertou de nada,
me ressegregou: da senzala à quebrada;
da chibatada à chacina nossa de cada 

dia. 
500 anos de Brasil e o Brasil assim nada 

mudou, cantou Racionais, quem se 
enganou, mudou sim, a estatística 
aumentou. 

São 500 sumidos, são 500 forjados, são 
500 a menos, 500 suicidados.

São 500 pedaços de mim e eu me sinto 
mutilado.

São 500 pedaços que não serão 
reparados, sãp 500 mães que não terão o 
direito de seus �lhos terem abraçados ou 
enterrados, são 500 corpos que não serão 
encontrados.

Mais um corpo no chão e já não há mãe 

Um dia eu ouvi um “Coloque-se no seu lugar”
E aí eu me questionei
que lugar é esse que eu devo me colocar?
Não, o meu lugar não é o silêncio
não me peça calma, pois isso me irrita
e quando irritado não �co calado
mesmo sendo constantemente ameaçado.
Seja por SMS ou pela pena de morte 
que já vem sendo aplicada
pelo braço armado do Estado, 
a polícia mal preparada.
Mas isso é secular, desde que nos tiraram 
a majestade nos tiraram de África,
violam a nossa capacidade a nossa 

ancestralidade, covardes!
De uma forma democrática suplicam pela 
ditadura, resultado de mais de 300 anos de   

escravidão, nós não sabemos 

ser democracia e difarçamos a má direção 
com uma democratura.

Sistema escravocrata, pigmentocrata, 
diplomata, canudocrata, e que te admira feito 
um gado e admiravelmente surge mais uma 
revolta que acredita na piada de que fomos 
descobertos. 

Cai no conto do vigário de que fomos 
libertados. 

Nessa aí, hoje destroí o ônibus que amanhã te 
leva pro trabalho, porque além de todo errado, 
esse tal revoltado é mal informado. 

pra chorar, mais um desaparecido e já 
não há quem procurar. 

É, mais um esquecido jaz, um corpo 
jogado no mar.

Salgado de lágrimas, nossas histórias 
que ninguém vai contar.

Ninguém ia, até eu chegar.
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Pedir aos jovens para que leiam em voz alta os nomes e informações escritos na vela;

Tocar a música Pai Nosso dos Mártires (PJ e Raiz).
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