
Saneamento básico: 

materiais para ir além na 

pesquisa. 
 
Seleção feita por Mônica Kalil Pires, da Mókpi Consultoria 



Lixo extraordinário (documentário)  

 

 

Este documentário mostra a criação de obras de arte 

de Vik Muniz inspiradas em pinturas clássicas, mas 

feitas com materiais encontrados no lixão de 

Gramacho, RJ. Mais interessantes do que as 

belíssimas e valiosas obras de arte é o processo de 

transformação dos catadores ao se verem retratados, 

ouvidos e vistos pelo artista. O cuidado da equipe 

com o impacto causado na vida de cada 

trabalhador também é digno de nota.  

 

Duração: 1h39min  Ano: 2011 

Direção: Lucy Walker 

Disponível na Netflix 



Padman (Homem absorvente) 

 

Este filme, baseado em fatos reais, conta a história de 

um home que percebe o sofrimento das mulheres da 

Índia por não conseguirem comprar absorventes 

higiênicos. Ele se põe, então, não só a criar um produto 

mais barato, mas a desenvolver todo um processo de 

produção, distribuiçãoe venda compatível com a 

cultura local. Um filme imperdível por vários motivos! 

 

Duração: 2h20min Ano: 2018 

Direção: R. Balki 

Disponível na Netflix 

 



Toilet: a love story  

 

A relação que as pessoas mantêm com seus 

excrementos parece ser o tema principal deste 

filme indiano! Recém casada, uma mulher 

precisa se acostumar (ou não) aos hábitos de 

higiene da sociedade de origem de seu marido. 

Este filme abre uma janela  para um mundo muito 

diferente das grandes cidades brasileiras. Será? 

 

Duração: 2h35min Ano: 2017 

Direção: Shree Narayan Singh 

Disponível na Netflix 

 



TEDs: pequenas palestras 

com ideias que merecem 

ser compartilhadas 
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Francis de los Reyes: Saneamento é um direito humano básico. 

 

Neste TED de curta duração, Francis de los Reyes trata dos desafios 
do saneamento no mundo, em locais com pouca água e muita 
miséria. Como resolver o problema do esgoto em locais em que ele é 
inviável. Francis dá uma sugestão, mas, mais do que isto, apresenta 
um problema que estamos acostumados a ignorar. O mesmo 
palestrante tem outro TED sobre a história dos banheiros, igualmente 
maravilhoso! 

 

Duração: 8min21seg   Ano: 2013 

Link:  
https://www.ted.com/talks/francis_de_los_reyes_sanitation_is_a_basic_human_right 
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Joe Madiath: Vasos sanitários melhores, vida melhor (Better 
toilets, better life – legendado) 

 

Você está descrente da humanidade? Acha que as coisas  não 
podem melhorar? Que sempre foi assim e sempre será? Então 
precisa ver o TED deste indiano que, ensinando a construir 
reservatórios de água e banheiros mudou a vida de muitas 
aldeias na sua terra.  

 

Duração: 12 min Ano: 2014 

Link: 
https://www.ted.com/talks/joe_madiath_better_toilets_better_life#
t-706006 
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Robin Nagle: O que eu descobri sobre o lixo de Nova York (What I 

discovered in New York City trash – legendado) 

 

Mais um TED pequeno, mas muito interessante. A antropóloga Robin 

Nagle se propõe a compreender a relação que as pessoas têm com 

aqueles que recolhem diariamente o lixo que produzimos. Os perigos só 

não são menores do que o preconceito sofrido por estes trabalhadores, 

sem os quais nossa vida seria – realmente – impossível.  

 

Duração: 7min40seg  Ano: 2013 

Link: 

https://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york

_city_trash 

 

8 

https://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york_city_trash
https://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york_city_trash
https://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york_city_trash


Balsher Singh Sidhu – Estamos ficando sem água potável? (Are we 
running out of clean water? - legendado) 

 

Você gosta de números ou é professor de matemática? Então precisa 
ver este vídeo pequeninho disponível no TED. Ele mostra com números 
o alarmante problema da água no mundo, de uma forma super 
interessante e visual.  

 

Duração: 4min38seg Ano: 2018 

https://www.ted.com/talks/balsher_singh_sidhu_are_we_running_out_
of_clean_water#t-283224 
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Lana Mazahreh: 3 maneiras de conservar água (3 thoughful ways 
to conserve water – legendado) 

 

Mais um TED para ampliar nossa visão. Lana é da Jordânia, um 
país que há muitos anos vive em escassez hídrica. Justo por isso 
ela tem muito a nos ensinar. Ela apresenta 3 formas de viver em 
regiões que enfrentam a falta de água. De quebra, é uma aula 
para sair de nossa limitada visão ocidental. 

 

Duração: 10min50seg  Ano: 2017 

Link: 

https://www.ted.com/talks/lana_mazahreh_3_thoughtful_ways_to
_conserve_water 
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Deepika Kurup :  A procura de uma jovem cientista por água 
pura (A young scientist´s quest for clean water - legendado) 

 

As Feiras de Ciências parecem uma bobagem para você? Mas 
foi em uma delas que esta jovem conseguiu transformar sua 
empatia e sua revolta com a falta de água limpa para beber em 
várias regiões do planeta: criou um sistema para limpar a água 
que pode resolver o problema de muitos. Se você ensina 
Química ou Sociologia, creia-me: você precisa ver este TED!  

 

 

Duração: 7min50seg  Ano: 2016 

link 

https://www.ted.com/talks/deepika_kurup_a_young_scientist_s_q
uest_for_clean_water 
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Livros 
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El baño no fué siempre así. 

 

Como o próprio nome diz, este livro, ricamente 

ilustrado, fala da evolução do banho e todos os 

outros “serviços” feitos no banheiro (atualmente).  

É uma compilação de fatos curiosos da história do 

saneamento no mundo. Um excelente material 

para começar a reflexão e compreender que a 

higiene é uma questão cultural e que, por isso, 

varia no tempo e no espaço. 

 

Referência: 

KUKSO & LOTERSZTAIN. El baño no fué siempre así. 

Buenos Aires: Iamiqué, 2007. 
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Passado a limpo: história da higiene pessoal.  

 

Este livro delicioso do conhecido “Peninha” mostra a 

História do Brasil a partir do saneamento e outras 

questões de higiene. A chegada dos europeus e o 

contraste com a cultura indígena; os hábitos da 

corte e o trabalho escravo; a mudança da visão de 

higiene e o lançamento de produtos e marcas que 

mudaram nossa percepção de higiene e limpeza: 

tudo está lá, ricamente ilustrado. 

 

Referência: 

BUENO, Eduardo. Passado a limpo: história da 

higiene pessoal. São Paulo: Gabarito, 2007. 
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O saneamento no Brasil: políticas e interfaces.  

 

Este livro acadêmico, de leitura muito agradável, 

trata da história do saneamento no Brasil, seus 

avanços e retrocessos, mas não sem antes 

apresentar a construção da ideia de saneamento 

no mundo, desde a Antiguidade até o fim do 

século XX. No final, traz farta bibliografia sobre o 

tema.  

 

Referência: 

REZENDE & HELLER. O saneamento no Brasil: 

políticas e interfaces. Belo Horizonte: Editora da 

UFMG, 2002. 
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Você já jogou os jogos sobre o saneamento no mundo e no Brasil, 

criados pela Mókpi? Jogos são uma excelente forma de introduzir 

um conteúdo, integrar pessoas e desenvolver comportamentos.   

 

Para conhecer o trabalho da Mókpi, outros jogos e materiais, visite 

nosso site: 

 

 www.mokpi.com.br 

 

 

 monica@mokpi.com.br 
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