
 

    
 

 
 

Vivendo Tribos 
nas Trilhas 
da Cidadania 

Recife 

Guga Dias da Costa 

Daniel Santoro 

José Alfredo Nahas 

Márcia Anselmo 



 
  

  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

  

 

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! 
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EM QUE 
MUNDO 
EU QUERO 
VIVER? 

O QUE VOU 
DEIXAR PARA 
AS FUTURAS 
GERAÇÕES? 

QUAL SERÁ 
O MEU 
LEGADO? 
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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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Carina 
Mersoni 
fotógrafa professora das oficinas 



   

 

  

  

    

 

  

    

  

   

A experiência com a turma de 

Recife foi, além do processo de 

ensino e aprendizagem sobre 

fotografia, uma aproximação com 

outra realidade cultural. Dentro do 

projeto Tribos, as aulas de fotografia 

possibilitaram que eles 

desenvolvessem o olhar, registrando 

as ações realizadas de modo a 

buscar sensibilizar outras pessoas 

para as causas abordadas. 
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O retrato mostra uma 

jovem sorrindo e segurando 

um cartaz com uma 

mensagem de paz. O olhar 
terno destaca ainda mais o 

“convite” para que as 

pessoas amem mais. A luz 

de final de tarde que incide 
lateralmente, além de 

formar uma linha diagonal 
que atravessa a imagem na 

direção da menina, cria um 
contraste com o fundo, 

destacando a expressão e 
a mensagem escrita. 
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A imagem destaca a 

alimentação natural e 
saudável, justamente 

pela modelo estar 
simulando o abocanhar 

da fruta. A expressão 

mostra o desejo por 
devorar o alimento. 

Uma imagem com boa 

composição de cores, 
onde o verde da 

planta, que aparece no 

fundo, realça o tom da 

uva que ela segura. 

A imagem é um convite 
à leitura. A mão segura 

o livro em um ato que 
mostra a capa em 

primeiro planoe, ao 

fundo, a cidade. Desta 

forma, destaca o 

gênero ao qual 
pertence a obra, o de 

crônicas, textos que 
abordam 

acontecimentos do 
14 cotidiano. 



   

    

 

 

 

+ 
reciclagem 
trilha MEIO AMBIENTE 

Kayllane Victoria Batista da Silva 

Maria Alice Gomes Cabral da Silva 

Pedro Henrique Tavares de Oliveira 

Alunos 
recolhem 
as garrafas 
das ruas, 
recortam, 
colocam 
plantas, 
e depois 
distribuem na 
comunidade. 
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cordéis 
por todo 
canto 
trilha CULTURA 

Éllenny Wytória Freitas da Cunha 

Flaviana Lopes Castelo Branco 

Giselly Elisa Gomes de Santana 

Victória Kardozo Rabelo Matos 

Jovens 
promovem 
o incentivo 
da cultura 
nordestina. 
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Estudantes
incentivam
o cultivo
de plantas
e outros
projetos
relacionados
ao meio
ambiente.

cultivo de 
plantas 
trilha MEIO AMBIENTE 

Gabriel dos Santos Souza 

Gabryela Beatriz dos Santos Batista 

Luan Henrique Moura da Silva 

Estudantes 
incentivam 
o cultivo 
de plantas 
e outros 
projetos 
relacionados 
ao meio 
ambiente. 
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otimismo 
em balões 
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

João Otávio Gomes da Silva 

Nayara Camilli da Silva Nascimento 

Alunos 
levam 
mensagens 
de otimismo 
em balões 
para alegrar 
o dia das 
pessoas. 
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a importância
do mangue 
trilha MEIO AMBIENTE 

Lavígnia Victória Alves da Cruz 

Maria Alice dos Santos Lima 

Pedro Vinícius Ribeiro de Barros 

Rebeca Nydiane Soares Monteiro 

Jovens 
do Recife 
conscientizam 
as pessoas 
sobre a 
importância 
do mangue 
para o 
meio ambiente. 
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coleta 
seletiva 
trilha MEIO AMBIENTE 

Ângelo Felipe Gonçalves Sivini 

Camila Stefany Vasconcelos Amorim 

Jônatas Vitor Rodrigues Silva 

Marivani Eduarda da Silva Santana 

Produção 
e distribuição 
de folhetos 
explicativos 
sobre 
a coleta 
seletiva. 
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sobre 
o meio 
ambiente 
trilha MEIO AMBIENTE 

Adrielly Priscila Gomes De Lima 

Hevelyn Carneiro de Lima 

Pamella Beatriz Gomes do Nascimento 

Yasmim Victória da Paz Santos 

Ações na 
escola para 
conscientizar 
sobre a 
importância do 
meio ambiente. 
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resgate
do cinema 

pernambucano 

trilha CULTURA 

Allan Rafael Cavalcante Santos Pinheiro 

Felipe Gabriel Fagundes de Oliveira 

Rayana Nascimento da Silva 

Tayná Batista de Freitas 

Campanha 
de incentivo 
à cultura 
cinematográfica 
pernambucana. 
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Madylene
Barata 
fotógrafa professora das oficinas 



    

  

 

   

 

  

 

  

  

 

  

    

  

  

   

Participar do projeto Tribos como 

professora de fotografia trouxe um 

outro estímulo para seguir 

compartilhando o que sei. Na 

verdade, os encontros de Tribos me 

ensinaram ainda mais sobre 

fotografia, democratização da arte e 

sensibilidade no olhar. Isso porque 

os resultados de cada atividade 

proposta me surpreendiam, e me 

faziam entender que jovens de 

diferentes contextos sociais e 

culturais tinham sim talento para uma 

comunicação democrática através da 

fotografia. Com a fotografia eles 

conseguiram falar sobre si, sobre 

seus territórios, sobre suas ações e 

sobre o que desejavam no e para o 

mundo. 
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A ação a qual essa foto 

corresponde era para 

espalhar cordéis para 

pessoas da cidade e manter 
a cultura literária local. 
Assim, essa foto trouxe 
reflexões sobre como a 

ação criada afetou pessoas, 
que possivelmente 
precisaram ficar isoladas no 

momento da pandemia. Ela 

é um registro desse 
momento de encontro, com 
distanciamento e bloqueio, 
para compartilhar a cultura 

local. 

A foto ao lado foi feita com 
muita sensibilidade para 

representar a ação do 

grupo, que era incentivar o 

cultivo de plantas em potes 

recicláveis. Para isso, 
contextualizaram na imagem 
a ideia de plantar e 
reutilizar potes, criando uma 

narrativa fotográfica para a 

ação. 



    
   

    
 
 

   
   

  
   

  
  

A foto acima cria uma narrativa 

visual das pessoas atingidas 

pela ação. Umas das questões 

que falamos nos encontros 

relacionava-se a isso: contar 
histórias através das fotos. E 
nessa foto, com 3 crianças 

sentadas lendo ao ar livre, 
valoriza e incentiva ainda mais a 

ideia da ação, que é de 
incentivo à leitura para 

diferentes públicos. 
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@fala 
aluno 
trilha CULTURA 

Aviny Monalisa Santos da Silva 

Devilyn Vitória Ramos da Silva 

Thuany Vitória Félix Da Silva 

Thyago Henrique Galdino de Souza 

Alunos criam 
perfil no 
Instagram 
para falar 
sobre assuntos 
importantes. 
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não  ao 
bullying 
trilha EDUCAÇÃO PARA  A PAZ 

Ana Luiza  da  Silva  Guerra 

  Célio Barbosa Lourenço da Silva 

"Foi uma experiência muito  
boa  que me deu vários  
aprendizados, de diferentes  
formas. Me fez  ver  o  
mundo  de uma  forma  
melhor e de outro  ângulo, 
que eu posso enxergar  a  
visão  do  outro, assim 
como  a minha." 

Maria  Clara Nunes Ferreira 

Campanha 
para estimular 
o respeito
e a empatia
na escola.
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+sobre
a cultura
lgbtqiap+
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Ana Beatriz Pereira Marques 

Gabrielly Yasmim Rocha Silva 

Joana Veiga Martino 

Mariana Rodrigues da Silva Santos 

Ação busca 
levar mais 
conhecimento 
sobre a cultura 
LGBTQIAP+. 
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dicas 
literárias 
trilha CULTURA 

João  Vitor  da  Silva 

Roberta Eduarda Dionisio  Silveira  

Vitória  Albuquerque de França 

"Tribos me fez lembrar  que 
ajudando  os  outros eu me 
incentivo  a  fazer  algo bom 
e incentivo  outras pessoas  
também. Obrigada pela  
oportunidade!" 

Grupo  de 
adolescentes 
cria perfil 
de dicas 
literárias 
para  facilitar 
o  acesso 
à leitura. 
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recicla 
total 
trilha MEIO AMBIENTE 

Rayandra Rayonara Serafim dos Santos Bezerra 

Roberto Gomes da Silva Júnior 

Estudantes 
mobilizam 
vizinhança 
com desafio 
para coleta 
de resíduos 
recicláveis. 
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identidade 
de gênero 

e bullying 

trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Ester Chaprão da Silva 

Gustavo Queiroz Cunha de Barros 

Joyce Souza de Oliveira 

July Stefhane Santos da Silva 

Kylie William da Silva Santos 

Palestras na 
escola sobre 
identidades 
sociais de 
gênero e 
o bullying. 
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cultura 
do  frevo 
trilha CULTURA 

Jonathan Barbosa  de Lima 

"Tudo  que vivenciei  foi  
maravilhoso, incrível e 
motivador, enfim foi uma 
das melhores  coisas  que já  
aconteceu na minha  vida." 

Pedro Henrique Conrado  da  Silva  Santos 

Reunir  amigos 
e falar sobre 
a  cultura 
do  carnaval, 
especialmente, 
o  frevo. 
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para de 
matar o 
planeta! 
trilha MEIO AMBIENTE 

Amália Victória Godoy Xavier 

Dalton Arantes Morais 

Esmeralda Stephany Freire 

Gabriel Henrique Rocha dos Passos 

Hábitos simples, 
que podem 
fazer bem 
ao meio ambiente, 
e que podem ser 
seguidos por todos 
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Rodrigo
Mattos 
fotógrafo professor das oficinas 



  

  

 

   

   

  

   

 

 

  

  

  

A experiência foi gratificante e 

de muito aprendizado. Os 

alunos demonstraram grande 

curiosidade pela temática da 

fotografia e se empenharam 

para colocar em prática os 

conteúdos vistos em aula. Isso 

foi refletido na apresentação das 

ações, quando mostraram uma 

grande propriedade, contando 

como suas ações foram 

realizadas e os cuidados que 

tiveram ao produzir as fotos. 
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"ESSAS DUAS FOTOS 

SELECIONADAS DEMONSTRAM 
BEM O CUIDADO QUE OS 

ALUNOS TIVERAM AO 

SELECIONAR O ASSUNTO 

PARA COMPOR A 

FOTOGRAFIA, BEM COMO A 

IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO 

DAS REGRAS DE 
COMPOSIÇÃO PARA 

PRODUZIR FOTOS QUE 
CONTEM UMA HISTÓRIA 

PERTINENTE A REALIZAÇÃO 

DAS SUAS AÇÕES." 
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conservar 
o solo é 
preservar 
a vida 
trilha MEIO AMBIENTE 

Ana Beatriz de Santana 

Hudson Gabriel Mouta de Souza 

Nikollas Zidane Gomes da Silva 

É muito 
simples! 
Basta cuidar 
do solo não 
poluindo 
com 
substâncias 
tóxicas. 
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fotos na 
natureza 
trilha MEIO AMBIENTE 

Isadora Campos dos Santos 

Samuel Nogueira dos Santos 

Seção 
de fotos 
com amigos 
e familiares 
na natureza 
espetacular 
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benefícios 
do 
veganismo 
trilha MEIO AMBIENTE 

Beatriz Ramos do Monte 

Helen Kalinny Ferreira Silva 

Julio Henrique da Silva Gomes 

Luan Felinto Nóbrega de Morais 

Campanha 
sobre 
veganismo, 
consumo 
de carne e a 
quantidade de 
água usada 
no processo. 
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ação p/
animais 
de rua 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Anna Beatriz Wanderley Gomes Chianca Bessa 

Bruna Calado Melquiades 

Maria Carollina da Silva Monte 

Maria Eduarda Farias de Lima 

Jovens 
fazem ação, 
durante 
a pandemia, 
para animais 
em situação 
de rua 
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diminuir a 
poluição 
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Eduardo Santana da Silva 

Pedro Fernando Pimentel Nunes 

Estudantes 
desenvolvem 
projeto para 
diminuição 
da poluição 
por garrafa pet 
e caixa de leite. 
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bilhete 
da sorte 
trilha EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Jamili Alessandra da Silva Barros 

Entregar 
bilhetes com 
mensagens 
de amor 
para deixar 
as pessoas 
mais alegres 
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ecogentins 
em ação 
trilha EDUCAÇÃO PARA PAZ 

Evellyn Samara Almeida dos Santos 

Pâmela Stefany de Almeida Camilo 

Washylla Vitória da Silva Lima 

Wellykenia Vitória Barbosa da Silva 

A tribo 
"Ecogentins" 
distribui flores 
e cartões 
com frases 
motivacionais 
para idosos 
e mulheres 
na praça de 
Camaragibe, 
Recife. 



68 



 

 

 
 

 

vasinhos 
do amor 
trilha MEIO AMBIENTE 

Ana Luiza de Melo Machado Dias 

José William de Araújo Lima 

Maria Vitória Bezerra 

Tribeiros 
fazem 
distribuição 
de vasos 
autoirrigáveis 
de garrafa pet 
a vizinhos, 
incentivando 
a reciclagem 
e a economia 
de água. 
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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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Pernambucano da Cruz Cagubá, Escola Técnica Estadual José 
Humberto de Moura Cavalcanti, Escola Técnica Estadual 
Professor Alfredo Freyre, Escola Técnica Estadual Professor Lucilo 

Ávila Pessoa, ETE Almirante Soares Dutra, ETE Professor Antônio 

Carlos Gomes da Costa, ETEPAM - Escola Técnica Professor 
Agamemnom Magalhães. 
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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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