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O projeto Retratos 
da Cidadania 
possibilitou que 
jovens de Campo 
Grande (MS), 
Florianópolis (SC) e 
Recife (PE) 
vivessem 
experiências de 
transformação 
social, percebendo 
a fotografia como 
instrumento no 
processo de 
conscientização. 

O resultado está 
registrado nessas 
páginas, que 
apresentam o 
impacto que cada 
participante gerou 
para si e para a 
sociedade, por 
meio de ações que 
certamente 
ressignificaram suas 
vidas! 



Vivendo  Tribos 
nas Trilhas 
da Cidadania 

Campo  Grande 

Guga  Dias  da  Costa 

Daniel  Santoro 

José Alfredo  Nahas 

Márcia  Anselmo 



  

  
   

  

     
       

 

   
 

 
 

 

  
 

   
 

 
 

    
    

  
 

 

  

CIP - Catalogação na Publicação 

Responsável: Bibliotecária Paula Porto Pedone – CRB10/1825 

E-book, no formato PDF. 
ISBN: 978-65-00-37807-8 

1. Ação social. 2. Tecnologia e juventude. 3. Jovens e paz. 
4. Desenvolvimento social. 5. Trabalho voluntário. 6. Difusão 
cultural. 7. Protagonismo juvenil. 8. Fotografia. I. Costa, Guga 
Dias, 1979-. 

Vivendo Tribos nas Trilhas da Cidadania [livro eletrônico] : 
Campo Grande / Guga Dias da Costa (org.)…[et al.] – Porto 
Alegre: ONG Parceiros Voluntários, 2021. 
e-book (74 p.). : il. color. 

V857 

CDU: 316.7 

Reservados todos os direitos de publicação 
à ONG PARCEIROS VOLUNTÁRIOS 

Av Nilo Peçanha, 1.500, Sala 10, Boa Vista 
91330-002 • Porto Alegre (RS) 

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445 • Pinheiros 
05415-030 • São Paulo (SP) 

(51) 2101 9750 | www.parceirosvoluntarios.org.br 

Presidente do Conselho de Administração 
Daniel Santoro 

Superintendente 
José Alfredo Nahas 

Gestão do Projeto 
Márcia Anselmo 

Organização 
ONG Parceiros Voluntários 

Capa e projeto gráfico 
Guga Dias da Costa 

Soluções e Metodologia 
Maria Inês Lara 

Oficinas de Liderança e Fotografia 
Nossa Transformação 

Fotografias 
Estudantes participantes do projeto 

Revisão 
Paula Porto Pedone 

www.parceirosvoluntarios.org.br




 

 
  

 
  

 

EM QUE 
MUNDO 
EU QUERO 
VIVER? 

O QUE VOU 
DEIXAR PARA 
AS FUTURAS 
GERAÇÕES? 

QUAL SERÁ 
O MEU 
LEGADO? 

6 



 

  

    
         

    

    
       
    
     

  

 

 
 

       
   

        
   

Você já 
se deu conta 
de quantas 
são as perguntas 
que nos instigam 
todos os dias? 

E O QUE FAZEMOS 

COM ELAS? 

José Bernardo Toro, sociólogo colombiano, diz que “toda ordem 
social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um, contribui 
para a formação e consolidação da ordem em que vivemos”. 

Refletindo sobre o que ele nos apresenta, concluímos que 
necessariamente a solução passa por nós. Somos fruto das nossas 
escolhas. Nós, da ONG Parceiros Voluntários, acreditamos que só 

transformaremos a nossa realidade quando colocarmos em prática 

o que chamamos de Responsabilidade Social Individual (RSI). 

E O QUE 

ISTO SIGNIFICA? 

Quando trabalhamos os nossos valores internos, despertamos o 

nosso verdadeiro valor, o que nos torna mais ativos e socialmente 
transformadores do mundo ao nosso redor. Ao praticarmos a RSI, 
estamos exercendo o nosso papel como cidadãos. 
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MAS COMO COLOCAR 

ISTO EM PRÁTICA? 

É o que propomos com a Tecnologia Social Tribos nas Trilhas da 

Cidadania. Tribos é uma ação de mobilização social protagonizada 

por jovens voluntários de escolas públicas e privadas, empenhados 
em vivenciar e protagonizar atividades que, além de transformar 
positivamente o seu entorno e de contribuir com a qualidade de 
suas comunidades, proporciona a eles aprendizagens que dificilmente 
encontrariam em outro contexto. 

Os estudantes se organizam em Tribos, que são os grupos de alunos, 
e juntos planejam e empreendem práticas sociais percorrendo uma 

das três Trilhas: Educação pela Paz, Meio Ambiente ou Cultura, 
exercendo assim sua cidadania. Os Tribeiros identificam demandas em 
suas comunidades, elegem e desbravam os caminhos a trilhar. 
Aprendem a construir um projeto social na prática com o apoio de 
suas escolas, educadores e familiares. 

E O QUE É O PROJETO 

RETRATOS DA CIDADANIA? 

Nosso objetivo foi oportunizar para jovens das cidades Campo 

Grande (MS), Florianópolis (SC) e Recife (PE) uma vivência - em artes 
visuais, em especial a fotografia documental, de forma que eles 
pudessem compreender o papel da fotografia como ferramenta de 
conscientização e mobilização social. No programa, os jovens 
tribeiros tiveram a chance de expressar sua visão de mundo, de 
forma concreta, com as fotos expostas neste livro. 
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SOBRE OS LIVROS... 

Os livros estão compostos por registros fotográficos das experiências 
vividas pelos jovens ao realizarem ações de voluntariado por meio de 
Tribos nas Trilhas da Cidadania, em 2020 e 2021. Para a sua produção, 
os participantes passaram por uma capacitação técnica sobre 
linguagem fotográfica, fotografia documental e como contar as 
experiências do voluntariado por meio de um olhar atento e sensível 
ao outro. 

O QUE AS FOTOGRAFIAS 
RETRATAM? 

Tribos sugere três trilhas para os jovens seguirem: Educação para a 
Paz, Meio Ambiente e Cultura. Na trilha Educação para a Paz, os 
participantes foram convidados a trabalhar o respeito à vida, a prática 
da não-violência, o combate à exclusão, a defesa da liberdade de 
expressão e da diversidade cultural, a promoção de um consumo 
responsável e de um modelo de desenvolvimento sustentável. A 
participação e o respeito aos princípios democráticos promoveram 
novas formas de solidariedade, atitudes e comportamentos por parte 
dos jovens. 

Na trilha da Cultura, o convite foi sobre a preservação e cuidado 
com o patrimônio cultural, permitindo que as comunidades 
pudessem reencontrar a si mesmas e resgatassem suas raízes. 

Em Meio Ambiente, os jovens foram incentivados a desenvolver 
ações preventivas e saneadoras que recuperassem o equilíbrio 
ecológico, com consequências e impactos mais imediatos. 
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O NOSSO 
CONVITE 

Procure se despir de seus paradigmas e pré-conceitos e mergulhe 
neste mundo de ações retratadas pelos jovens que acreditam que 
#SOJUNTOS CRIAREMOS UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E 
SUSTENTÁVEL PARA TODOS! Afinal de contas é por isso que a ONG 
Parceiros Voluntários existe. Este é o nosso Propósito. 

Uma excelente jornada para você! 

Daniel Santoro 
(Presidente Executivo) 

José Alfredo Nahas 
(Superintendente) 

Marcia Anselmo 
(Gestão do Projeto) 
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Beatriz 
Sallet 
fotógrafa professora das oficinas 



   

 

  

    

    

  

   

 

  

   

   

  

  

Um dos importantes resultados da 

interação das aulas de Fotografia, em 

Tribos na Trilha da Cidadania, entre alunos, 

alunas, professores, professoras e 

monitoras fundamentais pode ser sentido 

na aula que apresenta 
os resultados das ações propostas pelas 

equipes de trabalho, que se empenharam 

para mudar o mundo de outras pessoas. 

Quando a gente se reúne para sentir a 

energia do que foi co-criado pela galera. 

As equipes que protagonizaram as ações, 

em plena pandemia de Covid 19, estão 

para lá de serem apenas parabenizadas! 

12 



 
 

 
 

 

"AS EQUIPES QUE 
PROTAGONIZARAM AS 

AÇÕES, EM PLENA 

PANDEMIA DE COVID 19, 
ESTÃO PARA LÁ DE 
SEREM APENAS 

PARABENIZADAS!" 



 

 

 
 

 
 

  

    

 

  
 

  
  

 

  

Foto de um abrigo 
de espera pela adoção. 
Os tribeiros realizaram 

também um vídeo 
com depoimentos de 

pessoas que adotaram 
animais de estimação 

e que curaram diversas 
questões pessoais 

e emocionais, ou seja, 
um retorno lindo 

pelo gesto de 
solidariedade humana. 

Resultado de outra ação 
realizada pelos tribeiros, 
as duas fotografias poderiam aqui 
funcionar como díptico (duas imagens 
que conversam entre si), retiradas 
de um contexto de um número maior 
de fotos da ação que propôs distribuir 
sementes de flores e árvores como 
elo de carinho entre quem doa e 
quem recebe, e vice-versa. 
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representar 
negros 

nas artes atuais 

trilha CULTURA 

Sarah Tahirih Meireles Martins 

Wesley de Souza Pires 

A cada dia 
mais negros 
estão sendo 
representados 
nas artes. 
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a importância
da educação 

trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Kamily Victória Nantes de Souza 

Rafael de Souza 

Sobre a 
importância 
de viver 
momentos 
de alegria 
dentro 
da escola. 
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mensageiros
da paz 
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Ana Beatriz Vanin 

Karyston Magalhães Mazzini 

Isabella Morais Aliendres 

Adolescentes 
tribeiros 
ajudam pessoas 
com mensagens 
positivas durante 
a quarentena. 
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ação de 
luta contra 
tabus 
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Amanda Beatricce Parrela Vieira 

Evelyn dos Santos Nogueira 

Kauã da Silveira 

Adolescentes 
lutam contra 
tabus da sociedade 
através de histórias 
e vídeos, 
incentivando 
a leitura para 
as crianças. 
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distribuição 
de sementes 
de girassóis 
trilha MEIO AMBIENTE 

Emilly Caldeira Souza Valdonado 

Josiane Ferreira de Moura 

Lorena Fonseca Leonel 

Alunas da Escola 
Prof. Hércules 
Maymone fazem 
ação relacionada 
ao meio ambiente, 
distribuindo sementes 
de girassóis pela 
escola, gerando 
impacto e 
incentivando 
pessoas a plantarem. 
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incentivo a 
adoção de 
bichinhos 
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Izabela Santos do Nascimento 

Laura Beatriz Holsbach de Oliveira 

Pietra Kaylani Rojas Ferreira 

Alunas da rede 
estadual fazem 
campanha 
apoiando instituições 
que cuidam e zelam 
dos animais que 
são abandonados, 
buscando 
conscientizar 
as pessoas ao 
não abandono 
e à adoção. 



26 



   

 

  

 

 

 

projeto 
natureza 
avante 
trilha MEIO AMBIENTE 

Maria Juliana Modesto de Souza 

Matheus de Freitas 

Sofia Lisias de Lacerda Cardoso 
Alunos criam 
projeto 
que incentiva 
a redução 
do uso 
do plástico 
e a reciclagem 
de embalagens. 
Pequenas, 
porém, grandes, 
estas atitudes 
fazem muita 
diferença. 
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poemas
divertidos 
trilha CULTURA 

Bruna Gomes de Luna Ferreira 

Julia Gomes de Luna Ferreira 

Alunas fazem 
poemas na 
quarentena 
com 
características 
dos seus 
amigos 
por meio 
de um 
cartão online. 



30 



 

Dani 
Villar 
fotógrafa professora das oficinas 



     

   

  

   

     

    

     

     

 

   

   

    

    

   

    

  

 

 

 

   

    

  

  

 

 

  

A turma de Campo Grande foi a minha primeira turma em 

Tribos. Foram realidades e sotaques diferentes, uma das 

vantagens em se morar em um país tão grande. Um 

encontro como esse, juntando a região centro-oeste e sul, 

não teria ocorrido em outro momento da história, e o virtual 

nos possibilitou isso. Essa forma de tecnologia também veio 

para abrir a mente dos jovens em relação a outros assuntos, 

como fotografia. Muitas vezes ficamos presos a ideia de que 

um fotógrafo precisaria de um grande investimento, câmeras, 

lentes, no entanto, tivemos a oportunidade de engajar essa 

galera mostrando para eles que a melhor câmera é aquela 

que está na sua mão. O ato de fotografar começa muito 

antes do clique, e pode terminar muito depois. Acredito que 

eles conseguiram compreender isso e acabaram por utilizar a 

fotografia como ferramenta no momento de consolidar suas 

ações de mobilização social. Esse trabalho estimulou a 

criatividade e a pesquisa de referências, certamente ampliou 

horizontes, causando um fortalecimento de suas identidades, 

tanto individuais, quanto no coletivo. E neste momento, em 

que precisamos tanto de algum tipo de proximidade, 

possibilitou que jovens pudessem ser protagonistas em 

diversas ações, e eles acabaram por nos trazer um olhar 

crítico, mas também artístico. A maior parte acabou por 

utilizar seus telefones para realizar os registros, brincaram 

com as imagens e fizeram com que elas falassem por eles. 

Conseguiram transmitir significados e sentimentos, e na minha 

opinião, é isso que faz uma boa fotografia. 
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"O QUE ESSA GALERA 

INCRÍVEL CONSEGUIU ME 
MOSTRAR, FOI QUE, NÃO 

IMPORTA O QUANTO 

OCUPADO VOCÊ ESTEJA, 
SEMPRE EXISTE TEMPO PARA 

CONVERSAR COM OUTRAS 

PESSOAS QUE TAMBÉM 
QUEREM MUDAR O MUNDO." 
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placas de 
conscientização 
trilha MEIO AMBIENTE 

Julia Pereira 

Laura Amaral 

Maria Luísa Dias 

Alunos 
fazem 
placas para 
conscientizar 
as pessoas 
a cuidarem 
do meio 
ambiente 



36 



  

  

 

 

brincando 
de reciclar 
trilha MEIO AMBIENTE 

Gustavo Felipe da Silva Souza 

Luís Felipe Neves dos Anjos 

Rodrigo de Oliveira Barbosa 

Presentear 
crianças 
carentes, 
atualizando 
recicláveis. 
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amarelinha 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Ana Clara Lucas Souza 

Arielle Mariana 

Amarelinha 
para 
transformar 
o mundo 
com 
diversão. 
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cachorros 
de rua 
trilha MEIO AMBIENTE 

Felipe Costa do Nascimento 

Gilson Vieira de Queiroz Junior 

Cachorros 
de rua 
bem 
alimentados. 
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entrega de 
mudas de 
plantas 
trilha MEIO AMBIENTE 

Mariela Paz Nantes 

Rafaela Paz Nantes 

Distribuição 
de mudas 
de plantas 
como forma 
de estimular 
os cuidados 
com o meio 
ambiente. 
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cartas 
para
alegrar 
trilha MEIO AMBIENTE 

Fantine Figueiredo Medeiros 

Larissa Fernandes De Morais 

Mariana Claro Piccini 

Entrega 
de cartas 
para 
alegrar 
o dia das 
pessoas. 
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  fazer o 
bem com 
simplicidade 
trilha CULTURA 

Kamylle Monteiro dos Santos 

Rayssa Vitória Miguel da Silva 

Escreva 
algo bom 
em um papel, 
coloque 
uma muda 
ou flor junto 
e entregue 
para pessoas 
que você ama. 
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projeto
sorriso 
trilha CULTURA 

Bruna Benites Celeri 

Matheu Maglio 

Em uma caixa 
de papelão, 
mensagens 
positivas para 
tirar um sorriso 
das pessoas 
que estão 
em quarentena, 
passando por 
situações difíceis. 
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Rodrigo
Mattos 
fotógrafo professor das oficinas 



   

  

    

    

   

 

 

   

 

  

   

  

 

   

   

    

   

  

A turma de Campo Grande se mostrou, 

desde a primeira aula, empolgada com 

o tópico da fotografia. O nosso grande 

desafio foi demonstrar como esse modo 

de ver e registrar o mundo através de 

imagens não é privilégio de poucos. 

Com um celular na mão e algumas 

aulas sobre conceitos fundamentais da 

fotografia, grande parte da turma se 

esforçou para pensar mais antes de 

realizar o clique, assim produzindo 

algumas imagens onde aplicaram os 

ensinamentos recém adquiridos. Ao final, 

foi possível perceber de forma clara 

que, após as aulas, a turma reconhece 

o poder da ferramenta que tem nas 

mãos para mudar o mundo e mostrar as 

diferentes realidades nas quais vivem. 
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"APÓS AS AULAS, A 

TURMA RECONHECE 
O PODER DA 

FERRAMENTA QUE 
TEM NAS MÃOS 

PARA MUDAR O 

MUNDO E MOSTRAR 

AS DIFERENTES 

REALIDADES NAS 

QUAIS VIVEM." 
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girassóis 
saem 
voando 
por aí 
trilha MEIO AMBIENTE 

Ana Letícia Paulino da Silva 

Júlia Vieira Brito 

Lorrany Monteiro Roberti 
Distribuição 
de sementes 
e girassóis, 
para deixar 
as pessoas 
mais felizes 
e incentivar 
a plantação. 
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bilhete 
do bem 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Abraham James de Oliveira Silva 

Ana Julia da Rocha Martinez 

Giovanna Vilhalva 

Jovens criam 
projeto para 
que pessoas 
se sintam 
confortáveis 
através de 
uma única 
mensagem 
de apoio 
e carinho. 
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se proteja
do covid 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Amanda da Costa Borges 

Ana Cecília Iorensseti da Silva 

Esther Amanda Pavão Candido de Oliveira 

Jovens 
entregam 
máscaras 
para a 
vizinhança 
em época 
de pandemia. 



60 



 

 

doação 
com 
diversão 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Geiceani Nantes Albino Escobar 

Jamille Oliveira Barros 

Junte roupas 
que não usa 
mais e doe 
com alegria 
para pessoas 
que necessitam. 
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sos 
animais do 
pantanal 
trilha MEIO AMBIENTE 

Felype Santos Monteiro 

Kurt Adrian Maidana de Souza Fernandes 

Mariana Arantes 

Victória Sanches 

Yannarah Raphaelle de Souza Vianna 

Projeto 
para 
alimentar 
animais 
que sofrem 
com as 
queimadas 
no Pantanal. 
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plante 
amor 
trilha MEIO AMBIENTE 

Jaira Alves Albuquerque 

Lucas Willian da Silva Oliveira 

Plante 
amor 
em forma 
de árvore 
e ajude 
o planeta. 
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reflorestamento 

trilha MEIO AMBIENTE 

Ana Victoria Borges Teixeira 

Clara Franklin Prates Carvalho 

Joanna Flavia Borges Ramirez 

Algo simples: 
garrafa pet, 
terra adubada 
e muda 
de planta 
ou árvore. 
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cartões 
com frases 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Edson Vinicius Lopes Ferreira 

Sara dos Santos Coene 

Um cartão 
com dicas, 
agradecimentos 
e uma frase 
de Manuel 
de Barros. 
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Impacto de Tribos 
nas Trilhas da Cidadania 
em Campo Grande, 
Florianópolis e Recife 

126 EDUCADORES 
ENGAJADOS 

498 ESTUDANTES 
PARTICIPANTES 

143 ESCOLAS 
ENVOLVIDAS 

120 AÇÕES 
DE IMPACTO 
SOCIAL 

+2200 
PESSOAS IMPACTADAS 
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Agradecemos a todos que acreditaram no poder de 
transformação de Tribos: consultores e equipe da 

ONG Parceiros Voluntários, Facebook, Unesco, 
Ministério do Turismo - Secretaria Especial da Cultura| 
Governo Federal, através da Lei de Incentivo à 

Cultura, Secretaria Municipal de Educação de Campo 

Grande (SEMED) e todos alunos e educadores das 
escolas participantes: Colégio Militar de Campo 

Grande, EE Clarinda Mendes de Aquino, EE Joaquim 
Murtinho, EE Luísa Vidal Borges Daniel, EE Onze de 
Outubro, EE Padre José Scampini, EE Professor 
Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof. Tito), EE Professor 
Silvio Oliveira dos Santos, EE Professor Ulisses Serra, 
EE Professora Ada Teixeira dos Santos Pereira, EE 
Professora Alice Nunes Zampiere, EE Professora 

Delmira Ramos, EE Vespasiano Martins, EM Doutor 
Eduardo Olímpio Machado, EM Etalivio Pereira 

Martins, EM Joao de Paula Ribeiro, EM Professor 
Hércules Maymone, EM Rafaela Abrão. 
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O que uma proposta 
de impacto social 
pode provocar na 

vida de estudantes? 

O reconhecimento 
que desenvolver seus 

valores internos, 
praticando a 

cidadania, pode 
transformar o mundo! 
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