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Desenvolvimento

FELICIDADE

Ao todo foram mais de 2.300 
alunos de 92 comunidades do Rio de
Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense

Representou Brasil em eventos na 
ONU em 2013, 2014 e 2015

Representou Brasil em 
Cuba em 2011 (2 eventos) e 2014

Representou Brasil no México em 2011

Parcerias internacionais 
com entidades da Argentina, 
Venezuela, Colômbia e Estados Unidos

Em 2015 fez parceria com o 
Legado Olímpico e Education First
(EF) para a distribuição de mais
de 1.000 bolsas gratuitas de inglês 
para moradores das comunidades 
atendidas.

In total there were over 2,300 students 
from 92 communities in Rio de Janeiro, 
Niteroi and Baixada Fluminense

Represented Brazil at events in UN in 
2013, 2014 and 2015

Represented Brazil in Cuba in 2011 
(2 events) and 2014

Represented Brazil in Mexico in 2011

International partnerships with orga-
nizations from Argentina, Venezue-
la, Colombia and the United States. 

In 2015 has partnered with Olympic 
Legacy and Education First (EF) for dis-
tributing over 1,000 free scholarships 
of English Classes for residentes of the 
attended communities.
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Em 2014 participa do World Ci-
ties Day, em Nova Iorque, sendo 
apresentada pela ONU como 
um Modelo de Inclusão Social 
nas Grandes Cidades.

In 2014 participates in the World 
Cities Day, in New York , it was 
presented by the UN as a Model of 
Social Inclusion in big cities.
 

Development
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Jobede Viana (líder comunitário) - “Tornar sonhos possíveis de serem realizados, 
tornar tangível o que só se poderia tornar em sonhos, tornar real se ajudar ajudando 
outros, sinalizar o caminho para quem não via saídas, construir metas para se atin-
gir um objetivo.  O Favela Mundo é ousada em nos fazer sentir possível tudo isso.  E 
em nos fazer realmente acreditar num mundo melhor a partir da mudança em nós 
mesmo, que o bem é uma energia limpa, renovável e infi nita.”

Aparecida Lopes Bento (aluna) - “Veja Favela Mundo o que você nos ensinou...Peço 
por mim e pela equipe, continue nos dando a chance de aprender, pois como eu, 
tem outras amigas da turma que aprendeu e querem dar continuidade nos cursos.  
Esses cursos nos levantou pro Mundo!!! Os turbantes fazem parte da minha vida...Eu 
depois que conheci o projeto aprendi muitas coisas, faço parte de todas as ofi cinas, 
já estou até vendendo. Favela Mundo vocês tiraram muitas mulheres da rotina, garo-
tas da vida sem graça. Muito obrigada por nos ensinar a viver e acordar pro mundo 
atual.”

DEPOIMENTOS

Jobede Viana (community leader) - “Making dreams possible to come true, making tangible what could 
only in a dream could come true, to help themselves helping others, show the way to those ones who 
couldn’t fi nd ways, build targets to achieve an objective. Favela Mundo is high-spirited on making us feel 
that all this is possible. And really make us believe in a better world, beginning the change from inside of 
ourselves, showing that this good energy is clean, renewable and infi nite.”

Aparecida Lopes Bento (student) - “See Favela Mundo what you taught us ... I pray for me and the team, to 
continue giving us the chance to learn, because as myself, I have other friends in the class that has learned 
and wants to continue on the courses. These courses has raised us to the world !!! Turbans are part of my 
life ... After I knew the Project, I learned a lot, now I participate in all the workshops, I’m even selling (things 
she learned to produce at the courses). Favela Mundo, you took many women and grils out of the routine. 
Thank you for teaching us to live and wake up for today world.” 

Jobede Viana (líder comunitário) - “Tornar sonhos possíveis de serem realizados, 
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mesmo, que o bem é uma energia limpa, renovável e infi nita.”
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couldn’t fi nd ways, build targets to achieve an objective. Favela Mundo is high-spirited on making us feel 
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continue giving us the chance to learn, because as myself, I have other friends in the class that has learned 
and wants to continue on the courses. These courses has raised us to the world !!! Turbans are part of my 
life ... After I knew the Project, I learned a lot, now I participate in all the workshops, I’m even selling (things 
she learned to produce at the courses). Favela Mundo, you took many women and grils out of the routine. 
Thank you for teaching us to live and wake up for today world.” 

 (aluna) - “Veja Favela Mundo o que você nos ensinou...Peço 
por mim e pela equipe, continue nos dando a chance de aprender, pois como eu, 
tem outras amigas da turma que aprendeu e querem dar continuidade nos cursos.  
Esses cursos nos levantou pro Mundo!!! Os turbantes fazem parte da minha vida...Eu 
depois que conheci o projeto aprendi muitas coisas, faço parte de todas as ofi cinas, 
já estou até vendendo. Favela Mundo vocês tiraram muitas mulheres da rotina, garo-
tas da vida sem graça. Muito obrigada por nos ensinar a viver e acordar pro mundo 

 (student) - “See Favela Mundo what you taught us ... I pray for me and the team, to 
continue giving us the chance to learn, because as myself, I have other friends in the class that has learned 
and wants to continue on the courses. These courses has raised us to the world !!! Turbans are part of my 
life ... After I knew the Project, I learned a lot, now I participate in all the workshops, I’m even selling (things 
she learned to produce at the courses). Favela Mundo, you took many women and grils out of the routine. 

Depositions
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Bianca Bouzada (Mãe de aluna) - “Favela Mundo faz muito bem pra todas as crian-
ças! Agradeço todos os dias por existir um projeto tão bonito!”

Isabel de Arruda (conselheira tutelar)– “Aprender a dividir, a compartilhar, a repar-
tir...repartir histórias, conhecimentos...cidadania...esse é o trabalho, amo vcs! Proje-
to excelente, com profi ssionais comprometidos com a perfeição e com a vida futura 
das pessoas, tenho acompanhado de perto e estou fascinada com o aprendizado 
que eles proporcionam às crianças e adolescentes e pros jovens e adultos os cursos 
são pra gerar renda, fantástico!”

Mariana Bouzada (Aluna) – “A Favela Mundo é a única coisa que me traz a paz, vou 
todos os dias e minhas tardes são muito animadas, é muito bom!!! Tive a oportuni-
dade de fazer novas amizades. A Favela Mundo tira as crianças das ruas e dá uma 
ocupação, evita que elas façam besteiras.”

Lucio Alexandre Pereira (Pai de aluno) – “Vão com aquele pensamento: ”Escola novamente!” 
Retornam pra casa como se tivessem ido ao um parque de diversões. Obrigado Favela Mundo!”

Larissa da Silva Miranda (aluna de Hip Hop) - “Favela mundo mudou a minha vida, 
me fez aprender várias coisas legais, eu quero que nunca saia dessa escola, que 
fi que aqui para sempre”. 

Larissa da Silva Miranda (Hip Hop student) - “Favela Mundo has changed my life, made me learn
several cool things, I want to ever get out of this school, I want this to stay here forever”.

Bianca Bouzada (Mãe de aluna) - “Favela Mundo faz muito bem pra todas as crian-
ças! Agradeço todos os dias por existir um projeto tão bonito!”

Isabel de Arruda (conselheira tutelar)– “Aprender a dividir, a compartilhar, a repar-
tir...repartir histórias, conhecimentos...cidadania...esse é o trabalho, amo vcs! Proje-
to excelente, com profi ssionais comprometidos com a perfeição e com a vida futura 
das pessoas, tenho acompanhado de perto e estou fascinada com o aprendizado 
que eles proporcionam às crianças e adolescentes e pros jovens e adultos os cursos 
são pra gerar renda, fantástico!”

Mariana Bouzada (Aluna) – “A Favela Mundo é a única coisa que me traz a paz, vou 
todos os dias e minhas tardes são muito animadas, é muito bom!!! Tive a oportuni-
dade de fazer novas amizades. A Favela Mundo tira as crianças das ruas e dá uma 
ocupação, evita que elas façam besteiras.”

Lucio Alexandre Pereira (Pai de aluno) – “Vão com aquele pensamento: ”Escola novamente!” 
Retornam pra casa como se tivessem ido ao um parque de diversões. Obrigado Favela Mundo!”

Larissa da Silva Miranda (aluna de Hip Hop) - “Favela mundo mudou a minha vida, 
me fez aprender várias coisas legais, eu quero que nunca saia dessa escola, que 
fi que aqui para sempre”. 

Larissa da Silva Miranda (Hip Hop student) - “Favela Mundo has changed my life, made me learn
several cool things, I want to ever get out of this school, I want this to stay here forever”.

Lucio Alexandre Pereira (student,s father) - Children go thinking: “School again !?” but then they return 
home as They had gone to an amusement park. Thanks Favela Mundo!

Bianca Bouzada (Mother of a student) - “Favela Mundo makes good for all children! I thank every day for 
the existance of this beautiful project!”

Isabel de Arruda (tutelary councilor) - “Learning to share, to participate, to share stories,knowledge ... 
citizenship ...this is THE work, love you guys! Excellent project with professionals committed with perfection 
and the future of the people’s life. I have been closely watching and I am fascinated by the learning they 
provide to the children and young. For adolescents and adults the courses are made to generate some 
income, fantastic.”

Mariana Bouzada, (Student) - “Favela Mundo is something that brings me peace, I go there every day and 
my afternoons are very excited, it is very good !!! I had the opportunity to make new friends. Favela Mundo 
takes kids off the streets and give them an occupation avoiding them doing stupid things.”

Nakya Janaina (mãe, via facebook) - “5 anos de Favela Mundo ...Que Deus abençoe 
sempre a dedicação de todos a essas crianças ... que venham muitos e muitos anos”. 

Nakya Janaina (mother, by facebook) - “5 years of Favela Mundo ... May God always bless the dedica-
tion given to all these children ... (I hope) still to come many, many years”.
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OFICINAS
      workshops

.Jazz

.Circo

.Ballet

.Canto

.Dança

.Inglês

.Hip Hop

.Fantasias
 

.Teatro

.Violão

.Desenho

.Turbantes

.Maculelê

.Artesanato

.Percussão

.Máscaras

.Adereços

.Capoeira

.Informática

.Prótese de Látex

.Danças Brasileiras

.Maquiagem Social

.Maquiagem Artística

.Decoração de Unhas
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. jazz

. circus

. ballet

. singing

. dance

. english

. hip hop

. carnival fantasy

. theater

. guitar

. drawing

. turbans

. Maculelê

. handcraft

. percussion

. masks

. props

. capoeira

. computing

. latex prosthetics

. brazilian dances

. social makeup

. artistic makeup

. nail decoration
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. props

. capoeira

. computing

. latex prosthetics

. brazilian dances

. social makeup

. artistic makeup

. nail decoration
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A Favela Mundo tem representado o Brasil em diversos 
eventos no exterior. Nossa metodologia e a melhoria na 
qualidade de vida de nossos alunos tem sido incenti-
vada e aplaudida por pedagogos, professores, artistas, 
ativistas sociais, jornalistas e representantes de outras 
entidades envolvidas com o desenvolvimento social do 
mundo todo.

               
                                         
Favela Mundo has been representing Brazil in various 
events abroad. Our methodology and the improve-
ment of the life quality of our students have been being 
encouraged and applauded by educators, teachers, 
artists, social activists, journalists and representatives 
of other organizations involved with social develop-
ment worldwide.

Favela Mundo pelo mundo   
               Um olhar de esperança e alegria do Brasil para o mundo

                      

10

                         Favela Mundo around the world 
                A sight of hope and joy from Brazil to the world
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O projeto FAVELA HOPE surgiu de 
uma parceria do Favela Mundo com 
a BYU (Brigham Young University), 
que está entre as cinco maiores uni-
versidades particulares dos Estados 
Unidos.O projeto piloto ocorreu em 
2013 em Vargem Grande. As aulas 
aconteciam todas as terças, quintas e 
sextas das 19h30min às 22h. O cur-
so, com duração de 5 meses e 180h, 
teve como público alvo jovens de 16 a 
24 anos. Atualmente o FAVELA HOPE 
está aprovado na Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura-RJ, prevê oficinas 
fotografia, direção de vídeo, ilumina-
ção, edição e língua inglesa. Público 
estimado: 400 jovens.

The FAVELA HOPE project grew out 
from a partnership between FAVELA 
MUNDO and BYU (Brigham Young 
University), which is one of the largests 
private universities in the United Sta-
tes. The pilot project began in 2013 in 
Vargem Grande. The classes were on 
Tuesdays, Thursdays and Fridays from 
7:30pm to 10pm. The course, lasting 
5 months and 180h, had as target 
young from 16 to 24 years. Curren-
tly FAVELA HOPE is approved in the 
Incentive Cultural Law from Rio, and 
provides photography, video direction, 
lightning, video edition and english 
workshops. Estimated audience: 400.
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Em meio à crise econômica, o desemprego passa longe do setor artísti-
co e de beleza, pensando nisso, em 2015, a Favela Mundo foi ao Com-
plexo da Maré, levando o A Arte Gerando Renda. O projeto capacitou 
295 alunos de 27 comunidades da cidade, em 13 cursos, dentre eles 
maquiagem social e artística, fantasia de carnaval, artesanato e Alunos 
que não tinham conhecimento algum, adquiriram.Os que já tinham, 
aperfeiçoaram.

Even in the economic crisis, unemployment is far away from the beauty and 
artistic sector, thinking about it, in 2015, the FAVELA MUNDO went to the Maré 
slums complex, leading the A Arte Gerando Renda. The project trained 295 
students from 27 slums in 13 courses, including social and artistic make-up, 
carnival, crafts, than students who had no knowledge in this areas could learn 
and acquire them.

12
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O A Arte Gerando Renda fez parcerias com escolas de samba e os alunos 
ainda puderam estagiar nas agremiações durante o curso, alguns foram 
efetivados depois de formados. Alunas que buscavam autonomia fi nanceira 
conseguiram emprego em salões das zonas Norte e Sul, algumas receberam 
mais de uma proposta ao mesmo tempo e puderam escolher aonde queriam 
trabalhar. Há quem optou por se tornar autônomo, tendo um complemento 
na renda familiar e tempo para cuidarem de si mesmos e de suas famílias.

 The A Arte Gerando Renda has partnered with samba schools and the students could be interns 
at them during the course, and some were hired after graduation. Students who were seeking 
fi nancial autonomy found jobs in the Beautyshops from northern and southern city zones, some 
of the students received more than one job proposals at the same time and were able to choose 
where they wanted to work. Some decided to become autonomous workers, conquering a sup-
plement to family income while taking care of themselves and their families.

 Além dos empregos e trabalhos, nossos alunos criaram amizades uns com 
os outros, apesar da proximidade, não se conheciam seja por causa da 
geografi a da Maré, que possui 17 favelas e 140 mil moradores, por causa
da insegurança local ou rivalidade entre suas comunidades.
 
Beyond the jobs and works, our students created friendships in classes, although proximity, 
they didn’t know each other because of the large geography of Maré, a region which has 17 
slums and 140,000 residents, or even because of local insecurity and rivalry between their 
communities.
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Festas

Páscoa, dias das Mães, dos Pais, das Crianças e Natal, são 
datas que a maioria dos alunos atendidos pela Favela Mundo 
nem sempre comemora. Para muitas famílias, o trabalho árduo 
de sustentar seus fi lhos não dá a possibilidade de festejarem 
essas datas, procuramos quebrar esse ciclo. As festas são 
momentos em que os alunos de todas as turmas podem se 
conhecer e os pais podem ver seus fi lhos colocando em prática 
o que aprenderam. É emocionante ver a reação dos pais ao 
verem seus fi lhos em cena pela primeira vez.

Para nós, festas são mais do que apenas datas, são momentos 
de integração entre nossos alunos, comunidade e família, 
promovendo encontros, trocas de conhecimento e fortalecimento 
de laços. Festas são pequenas oportunidades que temos de 
retribuir a todos a dedicação e o empenho que têm durante o ano.

Um ovo, um brinquedo, um cartão ganham cor e signifi cados, 
de carinho, respeito e agradecimento, além do gasto fi nanceiro 
que essas lembranças possam representar. É possível ver a 
transformação no olhar de uma criança acostumada à insegurança 
diária de suas comunidades quando ela tem a oportunidade de 
apenas brincar e se divertir como qualquer criança da sua idade, 
acompanhada de seus pais e colegas. 

Festas

Páscoa, dias das Mães, dos Pais, das Crianças e Natal, são 
datas que a maioria dos alunos atendidos pela Favela Mundo 
nem sempre comemora. Para muitas famílias, o trabalho árduo 
de sustentar seus fi lhos não dá a possibilidade de festejarem 
essas datas, procuramos quebrar esse ciclo. As festas são 
momentos em que os alunos de todas as turmas podem se 
conhecer e os pais podem ver seus fi lhos colocando em prática 
o que aprenderam. É emocionante ver a reação dos pais ao 
conhecer e os pais podem ver seus fi lhos colocando em prática 
o que aprenderam. É emocionante ver a reação dos pais ao 
conhecer e os pais podem ver seus fi lhos colocando em prática 

verem seus fi lhos em cena pela primeira vez.

Para nós, festas são mais do que apenas datas, são momentos 
de integração entre nossos alunos, comunidade e família, 
promovendo encontros, trocas de conhecimento e fortalecimento 
de laços. Festas são pequenas oportunidades que temos de 
retribuir a todos a dedicação e o empenho que têm durante o ano.

Um ovo, um brinquedo, um cartão ganham cor e signifi cados, 
de carinho, respeito e agradecimento, além do gasto fi nanceiro 
que essas lembranças possam representar. É possível ver a 
de carinho, respeito e agradecimento, além do gasto fi nanceiro 
que essas lembranças possam representar. É possível ver a 
de carinho, respeito e agradecimento, além do gasto fi nanceiro 

transformação no olhar de uma criança acostumada à insegurança 
diária de suas comunidades quando ela tem a oportunidade de 
apenas brincar e se divertir como qualquer criança da sua idade, 
acompanhada de seus pais e colegas. 

Parties
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Easter, Mother and Father’s day, Children’s day and Christ-
mas are dates that most of the students served by Favela 
Mundo not always celebrate. For many families, the hard 
work to support their children doesn’t give them the possi-
bility to celebrate those dates. We seek to break this cycle. 
The holidays are times that students from all classes can 
meet, and also the parents can see their children putting 
into practice what they have learned. It’s exciting to see the 
reaction of parents seeing their Kids on stage for the fi rst 
time. For us, holidays are more than just dates, they are 
moments of integration among our students, community 
and family, promoting meetings, knowledge exchange and 
strengthening of ties. Parties are small opportunities that we 
have to give back all the dedication and commitment they 
had during the year. An easter egg, a toy or a card gain 
color and meaning of warmth, respect and appreciation, in 
addition to fi nancial expense that those memories could re-
present. It is possible to see the transformation on the eyes 
of a child used to the daily insecurity of their communities. 
when this kid has the opportunity to just play and have fun 
like any other child with the same age with their parents 
and friends.

Easter, Mother and Father’s day, Children’s day and Christ-
mas are dates that most of the students served by Favela 
Mundo not always celebrate. For many families, the hard 
work to support their children doesn’t give them the possi-
bility to celebrate those dates. We seek to break this cycle. 
The holidays are times that students from all classes can 
meet, and also the parents can see their children putting 
into practice what they have learned. It’s exciting to see the 
reaction of parents seeing their Kids on stage for the fi rst 
time. For us, holidays are more than just dates, they are 
moments of integration among our students, community 
and family, promoting meetings, knowledge exchange and 
strengthening of ties. Parties are small opportunities that we 
have to give back all the dedication and commitment they 
had during the year. An easter egg, a toy or a card gain 
color and meaning of warmth, respect and appreciation, in 
addition to fi nancial expense that those memories could re-
present. It is possible to see the transformation on the eyes 
of a child used to the daily insecurity of their communities. 
when this kid has the opportunity to just play and have fun 
like any other child with the same age with their parents 
and friends.
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“If we deprive children of childhood, we are 
sowing problems for the future. If a generation 
were to grows up without receiving the edu-
cation to empower them, but also the joy of 
life that a childhood should guarantee, we will 
witness a society devoid of compassion and 
optimism. Although humans can learn some-
thing at any time in their lives, children have 
the greatest ca - pacity to instill the values that 
are passed on to them. Children are an in-
vestment that can reap great rewards and if 
neglected can destabilize whole communities. 
Favela Mundo does this job”. Mamoun Mahayni 
- Political scientist from Syria. Founder of Hand in Hand 
NGO who supports war refugees in his country.

“Se privarmos as crianças da infância, estamos 
semeando problemas para o futuro. Se uma ge-
ração cresce sem receber educação para empo-
derá-la e sem alegria de viver, vamos testemu-
nhar uma sociedade desprovida decompaixão 
e otimismo. Embora os seres humanos possam 
aprender alguma coisa, em qualquer momento 
das suas vidas, as crianças têm a maior capa-
cidade de incutir os valores que são repassados 
a elas. As crianças são um investimento, podem 
colher grandes recompensas, e, se negligencia-
das, podem desestabilizar comunidades intei-
ras. Favela Mundo faz este trabalho”. Mamoun 
Mahayni - Cientista Político da Síria. Fundador da ONG Hand in 

Hand que apoia as famílias refugiadas pelas guerras em seu país.

 

 
“A Favela Mundo assume a responsabilidade de 
democratizar a cultura, comprometendo-se com 
essa gigantesca tarefa de zerar a dívida que 
nossa geração tem os com os mais jovens. Sen-
do assim, se apresenta como uma organização 
dedicada à oferecer oportunidade de acesso 
a diferentes espaços de vivência cultural. Além 
disso, a Favela Mundo desenvolve este trabalho 
com a hospitalidade e o amor necessários para 
que o resultado seja positivo. Diferentes são os 
modos de amar e comprometer-se, a Favela 
Mundo ama e compromete-se através do re-
conhecimento do dever de oferecer às crianças 
e jovens a cultura que os pertence, colocando 
amor em suas ações, que é o mais valioso que 
se pode oferecer ao outro”. Karina Toranzo -
Licenciada em Ciencias da Educação e Especialista em Educação da 

Argentina. 

 

 

“Favela Mundo takes responsibility to demo-
cratize culture, committing to this gigantic task 
of zeroing the debt that our generation has 
with the younger ones. Thus, it presents itself 
as an organization dedicated to provide op-
portunity to access different areas of cultural 
experiences . In addition, the Favela Mundo 
develops this work with the hospitality and 
love needed for a positive result. There are di-
fferente ways of love and engage, the Favela 
Mundo loves and is committed by recognizing 
the duty to provide children and youth cultu-
re that belongs to them, putting love in their 
actions , which is the most valuable thing you 
can provide to another”. Karina Toranzo - Degree 
in Science Education and Education Specialist from Ar-
gentina.

 

DEPOIMENTOS
Depositions
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“Favela Mundo is a meeting place to the world 
of all kind of arts , full of hapiness and hope to 
the childreen that today more than ever, need 
cultural politics that aims the embodiment and 
the pluridiversity. Together with Marcelo An-
driotti and his staff, I have been a witness of 
his progress and realizations, and I hope that 
it will be a historic reference to motivate many 
more people to generate a alternative positive 
production like this one in the future”. 
Alvaro Graterol - Historian/activist/documentalist/ve-
nezuelan/ Cultural Director 

“Arte, música , esportes - a criatividade é uma 
parte importante do crescimento para crian-
ças. Quando nos concentramos em fornecer 
educação, precisamos começar a colocar 
mais ênfase na educação artística para que as 
crianças e jovens recebam plataformas onde 
eles podem pensar e expressar por si mesmos 
em um ambiente aberto. Infelizmente, a práti-
ca de artes é um luxo para muitos. O trabalho 
que Favela Mundo está fazendo com as crian-
ças no Rio de Janeiro, proporcionando-lhes 
educação artística e cultura é muito importan-
te. Continue indo, Favela Mundo!”
Yukta Bajracharya - ( fundadora da Word Warriors, 
Entidade que trabalha a Educação através da poesia com jovens 
marginalizados no Nepal)

“I got to know Favela Mundo during my 
holidays in Brazil. I only could be with Mar-
celo and his group for one morning, but it 
was enough to know what they do. Dance 
and movement as a expression way using 
the energy of each child, each mother, in a 
daily fight to recue them from misery and 
marginalization. Collective creativity and 
fun offered by Favela Mundo use this good 
spirit in people ‘s life of those who are ca-
red every day. Just passed through 2 years 
and several times I stay happy thinkingof 
the group energy. I hope to come back!!! 
Bravo, Favela Mundo.” 
Ana Fernandez Migallón - Actress and Spanish Journalist

“Favela Mundo é um lugar de encontro para 
o mundo das artes de todos os tipos, cheio 
de alegria e esperança às crianças que, hoje 
mais do que nunca, precisam políticas cultu-
rais que visam a inclusão e diversidade. Junto 
com Marcelo Andriotti e sua equipe, tenho tes-
temunhado o seu progresso e realizações, e 
espero que seja uma referência histórica que 
motive muitas mais pessoas para gerar uma 
produção positiva alternativa como esta no fu-
turo”. Alvaro Graterol. Historiador / Ativista Social / 
Documentarista / venezuelano Gestor Cultural

“Art, music, sports - creativity is an impor-
tant part of growing up for children. When 
we focus on providing education, we need 
to start placing more emphasis on arts 
education so that children and youth re-
ceive platforms where they can think and 
express for themselves in an open environ-
ment. Unfortunately, engaging in arts is a 
luxury for many. The work that Favela Mun-
do is doing with children in Rio de Janeiro 
by providing them arts and culture educa-
tion is Very important. Keep going, Favela 
Mundo!” Yukta Bajracharya - ( Founder of Word 
Warriors, an organization that works Education through poe-
try with marginalized youth in Nepal )

“Conheci o Favela Mundo durante minhas fé-
rias no Brasil. Eu só pude estar com Marcelo 
e seu grupo por uma manhã, mas foi o sufi-
ciente para conhecer o que eles fazem. Dança 
e movimento como uma forma de expressão, 
usando a energia de cada criança, cada mãe, 
numa luta diária para retirá-los da margina-
lização e miséria. Criatividade coletiva e di-
versão oferecidas pela Favela Mundo aplicam 
esse bom espírito nas vidas dos atendidos dia-
riamente. Já se passaram dois anos e muitas 
vezes eu fico animada pensando na energia 
do grupo, na vitalidade. Espero voltar !!! 
Bravo, Favela Mundo.”
Ana Migallón Fernandez - Atriz e Jornalista da Espanha

“I am greatly inspired by the important 
work of Favela Mundo, reaching out to 
children in the favelas. By offering the chil-
dren the possibility to join cultural classes 
of for example theater, guitar, ballet, jazz 
and brazilian dances, Favela Mundo con-
tributes to a positive development of the 
children as well as to joy and unity. Favela 
Mundo gives me hope of brighter future for 
the children growing up in favelas!”
Anna Björnberg - Key Account Manager & Business Deve-
loper of Kivra

“Estou muito inspirado pelo importante tra-
balho da Favela Mundo, alcançando crianças 
nas favelas. Ao oferecer a elas a possibilidade
cultural para participar de aulas de teatro, 
violão, ballet, jazz e danças brasileiras, Fave-
la Mundo contribui para um desenvolvimento 
positivo delas, bem como a alegria e união. 
Favela Mundo me dá esperança de um futuro 
melhor para as crianças que crescem em fave-
las!”        Anna Björnberg - Desenvolvedor
de Kivra Key Account Manager & Business
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O projeto JOGANDO ALTO tem como obje-
tivo democratizar o acesso à prática esportiva 
e de lazer. Serão oferecidas gratuitamente 8 
diferentes modalidades esportivas que desen-
volverão nos alunos conceitos de cooperação 
mútua, respeito, igualdade, escuta, atenção 
às regras, noções de tempo e espaço. Público 
alvo: crianças e jovens de 6 a 18 anos, mora-
dores de áreas de vulnerabilidade social. Pú-
blico estimado: 780 alunos.
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JOGANDO ALTO project aims to democra-
tize access to sports and leisure. 8 different 
free sports classes will be offered to develop 
in student’s concepts of mutual cooperation, 
respect, equality, listening, attention to rules, 
notions of time and space. Target audience: 
children and young people 6-18 years living 
in areas of social vulnerability. Estimated audi-
ence: 780 students.
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   Na
 Mídia
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Espetáculos e mostras fazem parte do nossa metodologia, valorizando o potencial 
de cada aluno! Junte-se a nós e faça parte de uma de nossas oficinas.

 
 

Shows and exhibitions are part of our methodology   so as to value the potential of 
each student! join us and be part of one of our workshops!

FAVELA MUNDO EM CENA

FM

FAVELA MUNDO  

FAVELA MUNDO ON THE SCENE
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Xícaras e Bowls
R$30,00 (+frete)

   Camisetas 
R$30,00 (+frete)

Para adquirir nossos produtos entrar em contato pelo fone
 (+55 21) 2236-4129 email: contato@favelamundo.com

D� �� ��e��n�� �i����n�� � 
��u��-no� � f���� �m� �ida�� 
�e����n�� m�r����hos�!

Leve o Favela
 Mundo pra casa!

 Toda a verba proveniente da venda de nossos
 produtos será 100% revertida para o desenvolvimento 

 de nossas atividade.

     Chinelo
R$36,00 (+frete)

24

FAVELA MUNDO IN YOUR HOME

A4 - Edição Abril 2016.indd   24 01/07/2016   07:51:29



VALORES 

Igualdade, Respeito, Ética, Cooperação, Solidariedade e Confi ança. A entidade Favela Mundo preza
primeiramente pelo respeito e ética, atuando com clareza, transparência e priorizando o atendimento às
necessidades de todos aqueles que procuram pelas nossas atividades. Tem como prioridade levar em conta o
ser humano em todos os âmbitos e desenvolver relações de confi ança e credibilidade em todos os níveis,
independentemente de cor, raça, religião e crenças.

VALUES
Equality, Respect, Ethics, Cooperation, Solidarity and Trust. The entity Favela World fi rst values the respect and
ethics, acting with clarity, transparency and giving priority to meeting the needs of those seeking for our activi-
ties. Priority is to take into account the human being in all areas and develop confi dence and trust relationships 
at all levels regardless of color, race, religion and beliefs.

MISSÃO 

Contribuir para o desenvolvimento social e humano, utilizando a cultura, a educação, o esporte e a
consciência ambiental como pilares centrais do alcance de uma cidadania plena, atuando de forma a promo-
ver a ascensão pessoal e coletiva de crianças, adolescentes e adultos moradores de áreas de vulnerabilidade
social.

MISSION 
Contribute to social and human development, using culture, education, sports and environmental awareness as 
central pillars of the reach of full citizenship, acting to promote personal ascension and collective of children, 
adolescents and adults areas residents social vulnerability.

VISÃO 

Ser um referencial de excelência na construção de conhecimentos e metodologias inovadoras de
educação, organização e inclusão sócio-produtiva de crianças, adolescentes e jovens das classes populares,
através de processos de formação, produção, difusão e fruição da cultura, do esporte e do meio ambiente.

VISION
Being a benchmark for excellence in building knowledge and innovative methods of education, organization 
and socio- -productive inclusion of children, adolescents and young people from the popular classes through 
training processes, production, dissemination and enjoyment of culture, sport and environment environment.
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Sueli Pontes Gaspar - Gestora das Escolas do Amanhã 
da SME (Secretaria Municipal de Educação) - “Favela 
Mundo é a mensageira da alegria! Fico por demais 
feliz que essa alegria seja levada aos alunos de nossas 
escolas públicas. Vocês expressam a máxima dita que 
não estão no mundo a passeio, Favela Mundo veio 
para alegrar, sustentar, amenizar e amar.” 

Sueli Bridges Gaspar - Manager of SME Escolas do 
Amanhã (City Department of Education) - “Favela 
Mundo is the messenger of joy! I am too happy that 
this joy will be given to the students in our public scho-
ols. You show that you are not in the world by chance, 
Favela Mundo came to cheer, support, ease and love.”

Sueli Pontes Gaspar - Gestora das Escolas do Amanhã 
da SME (Secretaria Municipal de Educação) - “Favela 
Mundo é a mensageira da alegria! Fico por demais 
feliz que essa alegria seja levada aos alunos de nossas 
escolas públicas. Vocês expressam a máxima dita que 
não estão no mundo a passeio, Favela Mundo veio 
para alegrar, sustentar, amenizar e amar.”

Sueli Bridges Gaspar - Manager of SME Escolas do 
Amanhã (City Department of Education) - “Favela 
Mundo is the messenger of joy! I am too happy that 
this joy will be given to the students in our public scho-
ols. You show that you are not in the world by chance, 
Favela Mundo came to cheer, support, ease and love.”
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