Olá estimado Embaixador Local.
Obrigado pela iniciativa! Agora você levará o filme Ser Tão Velho Cerrado a mais pessoas e
poderá propor um debate em torno das questões abordadas nele.
Aqui vão algumas orientações:
1 – Convide debatedores interessantes com antecedência. Nossa experiência com esse filme
mostra que especialistas nos seguintes temas podem contribuir muito: biologia, geografia,
ecologia, agricultura urbana, sociologia, agroecologia, direito ambiental, gestão ambiental e
turismo. Não apenas especialistas podem contribuir, mas também pessoas engajadas na
defesa do meio ambiente em âmbito local, integrantes do poder público, lideres
comunitários, jornalistas e integrantes de ONG’s. Fique à vontade para convidar quem você
quiser. Fazer este convite é sua responsabilidade. Dois ou três debatedores é o ideal.
2 – Um dia antes do evento se comunique com os debatedores convidados para que eles
tenham a segurança de que o evento irá mesmo ocorrer.
3 - Faça uma boa divulgação do evento e use o trailer do filme para incitar a curiosidade.
4 – Ative sua rede virtual e selecione ao menos dois amigos que possam ativar suas redes
também. Não basta compartilhar o link do evento, é importante mandar mensagens e emails específicos para pessoas que acredita que possam se interessar.
5 – Apresente-se antes do inicio da projeção, apresente os debatedores convidados e faça
um convite ao público para que participe do debate após o filme. A ideia é que as pessoas
não se retirem logo após os créditos finais. Mas lembre-se que essa fala antes do filme deve
ser breve.
6 – Após o filme é recomendado agradecer a atenção de todos. Caso você mesmo seja um
debatedor inicie a sua fala e deixe que os outros debatedores possam ter um tempo para
falar brevemente sobre o filme. Caso você não seja um debatedor se coloque como
mediador e passe a palavra ao primeiro debatedor.
7 – As perguntas do público e seu envolvimento é o melhor de tudo! Então abra logo para
perguntas.
8 – Para professores, repare que o filme não aborda as fitofisionomias do Cerrado então
pode ser interessante trabalhar isso em aula. O Cerrado também é casa de diversos povos
indígenas como o Ava Canoeiro, Xavante e Krahô. Isso não está no filme mas pode ser
trabalhado em aula.
7 – 50 minutos é um bom tempo de debate, mas é normal que se estenda. Se o local do
evento tem um tempo restrito, convide um amigo ou outra pessoa para controlar esse
tempo. Pode ser muito ruim para você (enquanto embaixador) ter que encerrar o debate
por causa do tempo, principalmente quando ainda tem gente querendo fazer perguntas.

Está dica é importante para proteger o embaixador. Lembre-se de apresentar ao público a
pessoa que é a responsável por controlar o tempo.
8 – No final, avise que qualquer um pode ser um embaixador também. Ensine as pessoas a
fazer o que você fez passando o site do vídeocamp e incentive a cultura do cine debate.
Bom evento e muito obrigado por espalhar essa semente de cultura, educação e cuidado
com o nosso planeta.
Queremos salvar o Cerrado brasileiro e sua iniciativa é muito importante para que
possamos fazer isso juntos.
Cordialmente,
André D’Elia

