Guia do Facilitador

Obrigado!
Obrigado!
• Obrigado por abrir um espaço para compartilhar o filme “Mercy's Blessing" para inspirar
coragem para a mudança.
• Mais de 100 iniciativas em mais de 25 países em todo o mundo estão usando “Mercy's
Blessing” como uma ferramenta para nos inspirar, desafiar nossas suposições, reorientar
nossas perspectivas, expandir nossa consciência e concentrar nossas energias na
transformação pessoal e coletiva.
• O filme está sendo utilizado em diversos ambientes, como escolas, grupos juvenis,
universidades, clubes de jovens, centros comunitários, cafés, teatros, escritórios e salas de
estar.
• A faixa etária dos participantes varia de adolescentes a adultos.
• Este guia irá ajudá-lo a se preparar para seu papel como facilitador. É baseado em
experiências acumuladas de todo o mundo.
• Esperamos que seja proveitoso em seus esforços para aumentar a conscientização e para
trazer mudanças significativas.

Approach
Qual é nossa abordagem?
• Seu papel como facilitador é convidar os participantes a explorar os temas do filme.
• O livreto, "Workshop's Questions", tem uma série de perguntas que você pode escolher para
estimular o pensamento e a ação.
• A abordagem que tomamos é escolher um personagem (por exemplo, Blessings) e explorar os
temas associados à sua história (por exemplo, sacrifício, privilégio).
• Para cada personagem, as perguntas se relacionam com três níveis de compreensão:
1. Uma compreensão básica de seu enredo. Qual é a história deles? E por que eles fazem
suas escolhas?
2. Explorando os temas associados ao personagem (por exemplo, educação, papéis de
gênero).
3. Compreender as implicações desses temas em nossas próprias vidas.
• Sinta-se livre para desenvolver também a sua própria abordagem para facilitar. Este livreto e
as perguntas do “Workshop” são apenas ferramentas para ajudá-lo.

Dicas Práticas
Quão grande são os grupos?
• O grupo de participantes pode consistir de um punhado de pessoas em uma sala de estar para
um grande grupo de pessoas em um ambiente público.
• Quando o grupo é maior em tamanho, você pode decidir explorar os temas de todo o grupo ou
dividir em grupos menores com facilitadores separados e depois compartilhar insights
coletivamente.

Quanto tempo as discussões levam?
• O filme tem 30 minutos de duração. A experiência demonstrou que:
‣

O tempo mínimo para uma discussão significativa é de 30 minutos.

‣

A maioria dos grupos aloca entre 60 a 90 minutos para discussão.

‣

Alguns grupos planejam uma manhã inteira ou uma tarde para discussão (3 a 4 horas).

‣

Alguns grupos que se reúnem regularmente optar por passar por todos os materiais em
seu próprio ritmo ao longo de um período de tempo. Eles também assistem novamente o
filme ou partes dele em sessões posteriores.

• É importante ser realista sobre a quantidade de material de discussão que você pode cobrir.
• Sugerimos que você leia todo o folheto “Workshop" e identifique de antemão as seções, os
temas ou os exercícios que deseja explorar.
Por mais limitado que seja o seu tempo, tente sempre incluir algumas das perguntas ou
exercícios que discutem as implicações do tema na vida dos participantes. Isso traz os materiais
de volta para a realidade do indivíduo, onde as mudanças podem ocorrer.

Quais idiomas estão disponíveis?
• “Mercy’s Blessing” tem legendas em uma variedade de idiomas, incluindo árabe, chinês,
holandês, inglês, finlandês, francês, grego, espanhol, sueco e turco. Para obter uma lista
completa, visite o site VIDEOCAMP em http://www.videocamp.com/en/movies/mercy-sblessing
• Se o seu idioma local não estiver disponível e você quiser ajudar com o processo de tradução,
por favor contacte-nos em mercysblessing@gmail.com nós lhe enviaremos os arquivos
relevantes para começar. Este será um ótimo serviço para nós e para as pessoas de sua
região.

Começando
Verificar imagem e som
• Antes do início de qualquer sessão, verifique se a imagem na tela parece boa.
• Verifique se o volume é alto o suficiente para que o público é capaz de experimentar o filme ao
máximo.
• Se possível, desligue as luzes e escureça a sala.
• Peça a todos para desligar seus telefones celulares.

Como introduzir o filme?
• Seja breve e simples. Alguns pontos que você pode compartilhar:
‣

"Mercy's Blessing" foi filmado em Malawi.

‣

É um curta de 30 minutos.

‣

Este filme foi exibido em 19 festivais de cinema ao redor do mundo e ganhou 10 prêmios
internacionais de cinema (incluindo Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Diretor).

• Em poucos minutos você será levado para uma aldeia africana, onde você experimentará um
ritmo de vida que pode ser diferente de onde você mora.
• Aproveite o filme!

Como iniciar as discussões?
• O filme toca o coração e pode mexer com as emoções. Portanto, espere até que os créditos
terminem completamente e deixe que haja algum silêncio antes de falar; Desta forma os
participantes podem refletir e passar para a parte de discussão.
• Primeira pergunta recomendada: "Algum pensamento ou comentário? Como você está se
sentindo?” Permita que algumas pessoas compartilhem suas reflexões e depois passe para as
perguntas da oficina.

Refletir e Compartilhar
Seu feedback nos ajudará!
• Cada vez que você facilitar uma discussão será uma experiência diferente. Reflectir depois de
cada sessão ajuda você a aprender e construir sua capacidade como um facilitador.
• Seu compartilhamento de experiências nos permite reunir idéias de todo o mundo para que
possamos continuar a aprender a usar o filme de forma mais eficaz em diferentes espaços,
culturas e grupos etários.

Formulário de Feedback do Facilitador
• Por favor, preencha o formulário on-line para facilitadores em: https://goo.gl/forms/
hlcEG2BlkU0ARx7d2
• Ou fan o download do formulário pelo VIDEOCAMP em http://www.videocamp.com/en/movies/
mercy-s-blessing e envie para o email mercysblessing@gmail.com

Fotos
• Por favor, tire fotos das exibições e discussões, pois estas serão usadas para fins de
documentação.
1. Envie as fotos para mercysblessing@gmail.com
2. Na linha de assunto do seu e-mail escreva: "Mercy's Blessing Images"
• Ocasionalmente, podemos desejar usar imagens para exibições, publicações, nosso site e
páginas de mídia social relacionadas ao filme “Mercy’s Blessing". Indique se suas imagens (ou
quais) podem ser usadas para materiais promocionais do filme. Obrigado!

