
Projeto 

“Histórias de vidas que fazem o FSM”.

Preparado por Rita Freire - Ciranda e Sérgio Miletto - CIVES a 
partir das contribuições de todo GT de Memória, de chat se-
manal da Comunicação de contribuições do Museu da Pes-
soa, Ciranda, Cives e Instituto Paulo Freire.

11 de julho de 2009
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Resumo Executivo

Apresentação:
Este projeto contará a História do FSM por meio da História de Vida das pessoas que participaram, participam e das que 

ainda participarão deste movimento.

Objetivos:
Preservar a memória do Fórum Social Mundial através da história de vida das pessoas visando contribuir para para a 

disseminação de suas ações pela construção de um mundo melhor.

Mobilizar as redes vinculadas ao FSM em torno da proposta de documentar e divulgar ações que contribuíram e 

contribuem com práticas exemplares de ações solidárias, inclusivas e sustentáveis   em oposição as práticas 

excludentes do neoliberalismo (prefiro o termo Neofeudalismo pois a concentração do poder hoje se assemelha ao 

regime feudal).

Resultados esperados:
Colaborar para a mobilização dos atores do FSM.

Compartilhar conhecimentos, habilidades e atitudes  transformadoras.

Construir  um acervo de Histórias das Pessoas em diversas línguas

Gerar conteúdo para o os diversos sites que participam do FSM e outros que queiram divulgar estas 

práticas. 

Gerar conteúdo para TVs e Rádios Comunitárias.

Contribuir para o acervo do Museu da Pessoa com área dedicada ao FSM 
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Metas:

 Outubro de 2009 no Canadá:

 Piloto no Canadá - Pesquisar, captar, editar e expor 10 Histórias com apoio da organização e instituições locais 

e que representem os objetivos do FSM e diversidade.

 Avaliar este resultados e propor ajustes e melhorias para captação nos outros eventos do FSM

Janeiro de 2010 em Porto Alegre: 

 Capacitar equipe de 7 pessoas cedidas por entidades ou pagas para pesquisar, captar e expor histórias.

 20 histórias de até 3 minutos ou 3 laudas de texto para Histórias escritas.

 10 Histórias de Vida Integrais (histórias cujo material bruto chega a ter até 2 horas de gravação) de 

representantes de todos os continentes e de toda a diversidade do FSM.

 Realizar oficina de capacitação para 20 pessoas.

 Captar mais 20 Histórias curtas de até 3 minutos.

 2010 — Calendário Fórum:

 Captar Histórias em cada evento do calendário FSM.

 Publicar Guia em PDF com a metodologia de histórias de vida.

 Capacitar 4 pessoas (1 em português, 1 em espanhol, 1 em francês e 1 em inglês)  que possam dar suporte 

online as organizações que queiram se apropriar da metodologia para fazerem estas captações em seus países.

 Janeiro de 2011 de Dakar:

 Capacitar equipe de 7 pessoas cedidas por entidades ou pagas para pesquisar, captar e expor histórias.

 20 histórias de até 3 minutos ou 3 laudas captadas e editadas pelo próprio depoente.

 10 Histórias de Vida Integrais (histórias cujo material bruto chega a ter até 2 horas de gravação) de 

representantes de todos os continentes e de toda a diversidade do FSM.

 Realizar oficina de capacitação para 20 pessoas.

 Captar mais 20 Histórias curtas de até 3 minutos.

 Meta de longo prazo:

 100  voluntários capacitados a pesquisar, captar e expor histórias integrando o núcleo de HP da comissão de 

comunicação.

 1.000 histórias de até 3 minutos captadas editadas e expostas

 200 Histórias de Vida Integrais (histórias cujo material bruto chega a ter até 2 horas de gravação) de 

representantes de todos os continentes e de toda a diversidade do FSM.
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Como fazer:
 Até Dezembro de 2009: 

 Fechar acordo de capacitação, apoio e suporte com o Museu da Pessoa

 Formular documento com as necessidades do projeto.

 Campanha viral para mobilizar as redes para encontrar voluntários que queiram conhecer a metodologia e 

serem capacitados a captar tratar e divulgar estas histórias que inclui (esta capacitação seria feita via web):

 Pesquisa no acervo e nas redes do FSM. 

 Entrevistas prévias para elaboração de roteiros

 Gravação da entrevista em Video.

 Transcrição

 Revisão

 Tradução

 Edição de texto;

 Edição do vídeo.

 Piloto no Canada - Viajem com equipe mínima de 1 articulador do projeto, 1 formador do Museu da Pessoa e 

mais 2 pessoas do Comitê de Comunicação, cedidos por suas entidades  que capacitadas pelo MP possam 

entrevistar em outras línguas. Fariam 10 entrevistas e as respectivas transcrições durante os encontros de 

Montreal e Quebec.

 Campanha viral para escolher de 10 pessoas representativas da diversidade do FSM que darão entrevistas que 

serão expostas em espaço apropriado em Porto Alegre, nos sites do FSM, nos sites parceiros e no site do Museu 

da Pessoa.

 A idéia é fazer esta captação nos encontros que acontecerão durante este período.

 Desenvolver tutorial a ser aplicado no site do FSM ou em site parceiro para que as pessoas possam contar 

suas histórias (Histórias curtas de até 3 minutos). O Tutorial teria :

 Apresentação da proposta com um “briefing” do espírito da campanha: construir a História do FSM a 

partir das pessoas que participaram. 

 Termo de aceite das condições e autorização para divulgação e reprodução das histórias.

 Passo a passo para produção de cada tipo de história:

 Escrito (dicas para um texto sucinto e claro e como colocar no site)

 Só áudio (dicas de qualidade de som)

 Vídeo (dicas de luz e som)

 Orientações para edição

 Orientações para upload

 Divulgar e abrir inscrições para Oficinas de Capacitação que acontecerão em Janeiro de 2010 em Porto Alegre. 

 Em Janeiro de 2010 no FSM de Porto Alegre:

 Fazer Oficinas de capacitação de entidades internacionais.

 1º dia do FSM seria de teórico

 2 dias para que  as pessoas escolham e realizem pelo menos uma entrevista

 1 dia para edição e exposição nos sites que se interessarem.
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 De Janeiro a Dezembro de 2010:

 Campanha viral para mobilizar as redes para encontrar voluntários que queiram conhecer a metodologia e 

serem capacitados a captar tratar e divulgar estas histórias que inclui (esta capacitação seria feita via web):

 Campanha viral para mobilizar e estimular as pessoas capacitadas a gravarem cada uma uma média de 10 

Histórias na íntegra de pessoas representativas da diversidade do FSM. (A idéia é fazer esta captação nos 

encontros que acontecerão durante este período e nas regiões das pessoas e ou entidades 

capacitadas.)

 Em janeiro de 2011 no Senegal

 Fazer Oficinas de capacitação de entidades internacionais.

 1º dia do FSM seria de teórico

 2 dias para que  as pessoas escolham e realizem pelo menos uma entrevista

 1 dia para edição e exposição nos sites que se interessarem.

 No longo prazo:

 Criar núcleo de Capacitação e suporte On Line para ajudar as organizações a produzires as histórias.

O Processo de capacitação, identificação, captação, e exposição das histórias das pessoas pode ser um processo 

continuo.
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Recursos Necessários:
 Do FSM:

Para Piloto em outubro no Canadá:

Passagem aérea e hospedagem  e alimentação para 2 pessoas 

 1 Articulador / produtor.

 1 Formador do Museu da Pessoa.

 Tutorial

 Consultoria do Museu da Pessoa 

 Desenvolvimento da ferramenta:

 Infra estrutura (servidor e software Recursos de webcasting.)

 Tradução para 4 Língua

 Formação da equipe Zero (com responsabilidade de formar mais duas equipes em 2010)

 1 pessoa para coordenar pesquisa de possíveis entrevistados/as no universo do FSM (seis meses)

 1 pessoa para produção/orientação das entrevistas (seis meses)

 1 pessoa para edição dos conteúdos de texto (4 meses)

 1 pessoa para edição dos conteúdos de vídeo (4 meses)

  Transcrição, Tradução dos conteúdos em 4 línguas. 

 Viagem para 10 pessoas a Porto Alegre:

 1 Coordenador Geral do projeto.

 1 do museu, 

 6 de formação,  

 2 operadores/editores de video

 DO FSM Canada (organização local)

 Equipamento de Câmera.

 Equipamento de luz

 Fita para captação e ilha de edição

 Do FSM Porto Alegre (organização local): 

Estúdio ( cabine ), 

Câmeras e luz conforme orientação do Museu da Pessoa.

2 Lap tops com configuração a ser detalhada pelo Museu da Pessoa.

Espaço para capacitação de voluntários, 

Datashow, 

Tradução.

Do Financiador externo:

 Produtos:

 Produção do livro “10 anos do FSM” 

 Exposiçao “10 anos no Senegal pela história das pessoas” 

 Itinerante e que possa continuar a Captar durante a itinerância

 Publicação da Metodologia.

 Curso a distância da metodologia
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Esclarecimentos ou solicitações aos GTs:
GT de recursos: critérios para solicitação, captação externa e gestão de recursos no âmbito da comunicação do 
FSM.

GT  de Mídias Alternativas Compartilhadas: parcerias com projetos Ciranda, Radio e Video para aproveitamento, 
distribuição,  armazenamento, visibilidade dos conteúdos.

GT  de Comunicação Interna: divulgação da campanha nos boletins e sites oficiais do FSM.

GT  de relação com a imprensa: divulgação da campanha, especialmente os resultados/produtos da campanha.

GT  de tradução: apoio na tradução e legendas dos conteúdos.

GT  de tecnologia: apoio em ferramenta para capacitação à distância e inserção dos conteúdos brutos em ban-
co de histórias

GT  de design: identidade visual e projeto gráfico da campanha.
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Resumo do Orçamento (não finalizado): 

Obs: 
1. Como o projeto envolve várias entidades, o ideal é ser orçado pelo coletivo do GT de Memória e Documentação e pela Comissão 

de Comunicação.
2. Valores baseados valores pagos em São Paulo, Brasil.
3. As entrevistas devem serão gravadas fora do horário das atividades do evento o que permite que entre uma entrevista e outra se-

jam realizados os processos de edição, legendagem e postagem dos vídeos editados e  a transcrição revisão e tradução para que 
entrevista seja disponibilizada na íntegra em texto.

4. Cada entrevistado receberá uma cópia em DVD de sua entrevista.
5. A entrevista na íntegra tem que ser guardada de forma segura para futura utilização pelas entidades.

•••

Piloto - Outubro no Canadá  (sem passagens, estadia e alimentação)   03 meses                  US$  28.900,00.
Para evento de Porto Alegre (sem passagens, estadia e alimentação)   03 meses                  US$  42.510,00
A Caminho do Senegal  (sem passagens, estadia e alimentação)          12 meses                   US$ 125.650,00
FSM do Senegal             (sem passagens, estadia e alimentação)          10 dias                       US$   13.010,00
Total do investimento para 18 Meses (sem passagens, estadia e alimentação)                      US$ 210.070,00

 Investimento anual p/ continuidade (sem passagens, estadia e alimentação)                       US$  125.650,00 
Cobertura em cada evento (sem passagens, estadia e alimentação)          10 dias                  US$    30.070,00
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Orçamento Inicial detalhado:

Piloto - Outubro no Canadá .......... Total do custo do Piloto = US$
Equipe (indicada por Ciranda, IPF, CPEPO e Cives, que  Identificarão  entre os participantes dos eventos do 
Canadá os 10 entrevitados que representes a diversidade e os 10 objetivos):

1 Coordenador/Produtor por 3 meses ....................................................................          US$ 7.500,00.
1 Formador do Museu da Pessoa por 1 mês ..........................................................          US$ 2.000,00
Pesquisadores / Mobilizadores / 2,5 meses     ...........................................................       US$ 5.000,00.
2 Entrevistadores por 15 dias em outubro (1 dos pesquisadores)................................      US$ 2.400,00.
Operador de Câmera / Editor por 12 dias, cedido p/ organização do evento no Canadá.  US$    960,00.
Assistente de Áudio por 10 dias, cedido p/ organização do evento no Canadá................  US$    500,00.
Transcrição  e revisão (Média de  3 hs p/ Entrevista — pode ser feita pelo entrevistador entre uma entre-
vista e outra desde que ele  fique 100% disponível para o projeto. O MP paga a média de US$ 55,00  por 
hora) ..................................................................................................................................US$ 1.650,00.  
Tradução (Checar no Comitê) ................. .......................................................................... US$ 

Total da Equipe: ................... (Sem custos de tradução) .................................................  US$20.010,00.

Equipamento e insumos:
Aluguel de Equipamento (filmadora, som, luz, etc.) por 10 dias cedido pela organização de Montreal e 
Quebec. e custos no Canadá:              ...............................................................................US$ 7.000,00
Locação de estúdio de gravação - (Ver se no local do Evento é possível se conseguir um espaço para 
Gravação (isolamento de áudio e energia para luz) ............................................................US$
Locação de Scanner por 12 dias para scannear fotos que os depoentes levarão...............US$ 
Aquisição 23 Fitas dvcam (2 fitas para cada depoimento e mais 3 de reserva.) .................US$ 1.840,00
Aquisição 23 DVDs virgens para entregar ao depoente.                                    .................US$      50,00

Total dos custos de Equipamento e insumos  ............................                                         US$ 8.890,00 
(Estimativa  - É necessário checar se entidades locais podem ceder equipamentos e operadores e acredito 
que os custos locais também são menores).

Transporte aéreo e terrestre,  Hospedagem e alimentação para Montreal e Quebec):
Para 4 pessoas (1 Formador do Museu da Pessoa, 1 Coordenador do Projeto e 2 Pesquisadores indica-
dos pelas entidades) fornecida pelo FSM ou pelas entidades......................................................................  
(Estes custos vão variar se parte da equipe já tiver suas passagens, hospedagem e alimentação pagas 
para por outros projetos).
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Para evento de Porto Alegre (Lançamento da Campanha de Mobilização).  3 Meses (Novembro e De-
zembro de 2009 e Janeiro de 2010: (confirmar valores no GT M&D e no Comitê de Comunicação

Equipe — A equipe que participou do Canadá se soma a mais 4 pesquisadores / mobilizadores indicados 
pelo GT de Memória e Mobilização (1 em cada continente) e 1 captador de video indicado pelo WSF.TV para 
gravar em Porto Alegre:

1 Coordenador/Produtor por 3 meses ....................................................................           US$  7.500,00.
1 Formador/ Consultor  do Museu da Pessoa para tutorial e orientação p/ 3 meses           US$  5.000,00.
6 Pesquisadores / Mobilizadores / 3 meses    ..........................................................         US$ 18.000,00.
 1 Operador de Câmera / Editor por 12 dias, indicado p/ WSF.TV ...........................................           US$     960,00.
Assistente de Áudio por 10 dias,  indicado pelo WSF.TV ................................................... US$     400,00.
Transcrição  e revisão (Média de  3 hs p/ Entrevista — pode ser feita pelo entrevistador entre uma entre-
vista e outra desde que ele  fique 100% disponível para o projeto. O MP paga a média de US$ 55,00  por 
hora) ..................................................................................................................................US$ 1.650,00.  
Tradução (Checar no Comitê) ................. ...........................................................................US$ 

Total da Equipe: ................... (Sem custos de tradução) .................................................  US$ 33.510,00.

Equipamento e insumos:(É necessário checar se entidades locais podem ceder equipamentos e operado-
res e acredito que os custos locais também são menores do que levar equipamentos de São Paulo).

Aluguel de Equipamento (filmadora, som, luz, etc.) por 10 dias cedido pela organização de PortoAlegre. e 
custos no Canadá:              ................................................................................                 US$
Locação de estúdio de gravação - (Ver se no local do evento é possível se conseguir um espaço para 
Gravação (isolamento de áudio e energia para luz) .............................................................. US$
Locação de scanner por 12 dias para Scannear fotos que os depoentes levarão...............  US$ 
Aquisição 23 Fitas dvcam (2 fitas para cada depoimento e mais 3 de reserva.) ....................US$
Aquisição 23 DVDs virgens para entregar ao depoente.                                    ....................US$    
Data Show                                                                                                 ...........................US$    
Total dos custos de Equipamento e Insumos: (Estimado)............................................ US$ 9.000,00

Transporte aéreo e terrestre, Hospedagem e alimentação em Porto Alegre) (Estes custos vão variar 
se parte da equipe já tiver suas passagens, hospedagem e alimentação pagas para por outros projetos):

Para 10 pessoas ( Coordenador do Projeto, 6 pesquisadores/ mobilizadores, 1 Formador do Museu da 
Pessoa, 2 Operadores de Câmera/ editores) indicados pelo FSM ou pelas entidades.
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A Caminho do Senegal (De fevereiro de 2010 a Janeiro de 2011) (nesta etapa a grande atividade é mobili-
zação para que os participantes do FSM entrem nos sites do movimento  e contem suas histórias e indiquem 
histórias a serem contadas) :

Equipe — A equipe que participou do Canadá se soma a mais 4 pesquisadores / mobilizadores indicados 
pelo GT de Memória e Mobilização (1 em cada continente) e 1 captador de video indicados pelo WSF.TV 
para gravar em Porto Alegre:

1 Coordenador/Produtor por 12 meses ...................................................................   US$ 30.000,00.
1 Formador/ Consultor  do Museu da Pessoa  12 meses (20HS/mês)......................   US$ 12.000,00.
6 Pesquisadores / Mobilizadores / 12 meses    .......................................................    US$ 72.000,00.
Transcrição  e revisão (Média de  3 hs p/ Entrevista — pode ser feita pelo entrevistador entre uma entre-
vista e outra desde que ele  fique 100% disponível para o projeto. O MP paga a média de US$ 55,00  por 
hora)                        ....................................................................................US$ 1.650,00.  
Tradução (Checar no Comitê) ................. ..................................................................

Total da Equipe: ................... (Sem custos de tradução) .......................................... US$ 125.650,00.

Materiais para Campanha:
Identidade visual da campanha de mobilização e manual de aplicação em pdf              US$ 5.000,00 
Release ..................................................................................................................       US$ 2.000,00
Peças de mídia impressa e eletrônica divulgar a Campanha nas Rádios e TVS  e na web. (Podemos fazer 
um concurso e pagar com uma bolsa que custei a viajem dos autor para o FSM de  Dakar.
Tradução das peças de divulgação, da transcrição e das legendas (Checar com o GT e o Comitê).
Legendagem  (Checar com WSF.TV e outras entidades do Comitê de Comunicação.

Total do Custo de materiais sem tradução e legendagem (Estimado) ......................

FSM do Senegal:
Equipe — A equipe é a mesma formada na etapa de Porto Alegre.

1 Coordenador/Produtor   .................................. (Custo Incluso na etapa anterior)
1 Formador/ do Museu da Pessoa para oficina de capacitação ...............................         US$   1.000,00. 
6 Pesquisadores / Mobilizadores /      ..................(Custo Incluso na etapa anterior)
1 Operador de Câmera / Editor por 12 dias, indicado p/ WSF.TV ...........................................           US$      960,00.
Assistente de Áudio por 10 dias,  indicado pelo WSF.TV ...................................................US$      400,00.
Transcrição  e revisão (Média de  3 hs p/ Entrevista — pode ser feita pelo entrevistador entre uma entre-
vista e outra desde que ele  fique 100% disponível para o projeto. O MP paga a média de US$ 55,00  por 
hora) ..................................................................................................................................US$ 1.650,00.  
Tradução (Checar no Comitê) ................. ...........................................................................US$ 

Total da Equipe: ................... (Sem custos de tradução) .................................................    US$ 4.010,00.

Equipamento e insumos: (É necessário checar se entidades locais podem ceder equipamentos e operado-
res e acredito que os custos locais também são menores do que levar equipamentos de São Paulo).

Aluguel de Equipamento (filmadora, som, luz, etc.) por 10 dias indicado pelo WSF.TV: 
................................             ................................................................................                US$
Locação de estúdio de gravação - (Ver se no local do evento é possível se conseguir um espaço para 
Gravação (isolamento de áudio e energia para luz) .............................................................. US$
Locação de scanner por 12 dias para Scannear fotos que os depoentes levarão...............  US$ 
Aquisição 23 Fitas dvcam (2 fitas para cada depoimento e mais 3 de reserva.) ....................US$
Aquisição 23 DVDs virgens para entregar ao depoente.                                    ....................US$    
Data Show                                                                                                 ...........................US$    
Total dos custos de Equipamento e Insumos: (Estimado)............................................ US$ 9.000,00

Transporte e Hospedagem e alimentação para Dakar (Estes custos vão variar se parte da equipe já tiver 
suas passagens, hospedagem e alimentação pagas para por outros projetos):

Para 10 pessoas ( Coordenador do Projeto, 6 pesquisadores/ mobilizadores, 1 Formador do Museu da 
Pessoa, 2 Operadores de Câmera/ editores) indicados pelo FSM ou pelas entidades.
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