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Quando olho para trás e observo o lindo caminho de 23 anos que a ImageMagica percorreu, vejo minha paixão 
pela fotografia se transformar em metodologia para ajudar as pessoas a criar consciência e mudanças positivas 
em suas vidas. 

Mais do que nunca vejo que, ao lançarmos um olhar mais afetuoso para os problemas da humanidade, 
mudanças positivas são geradas, tanto na educação, quanto na saúde e na vida de cada um de nós. 
Proporcionar essa transformação em tantos projetos é uma experiência indescritível.  

Mudanças de atitudes acontecem com centenas de professores e alunos nas escolas que percorremos; equipes 
de saúde têm a chance de lançar um olhar mais afetuoso para seus pacientes; e pacientes compreendem 
melhor o desafio das pessoas que cuidam deles dentro do hospital. 

Na ImageMagica, nós conectamos pessoas e ajudamos a criar empatia para entendermos o outro. E, no final 
de tudo isso, as pequenas atitudes geram grandes mudanças. Olhar para nosso entorno é a base para o 
desenvolvimento humano.  

Para o futuro, o que nos aguarda é aumentar ainda mais o impacto de nossos projetos: na educação, 
promovendo capacitação dos professores e empoderando alunos a cuidarem melhor de si e dos outros para 
que sejam capazes de construir um mundo melhor. Na saúde, colaborando para um ambiente mais 
humanizado. E, para os milhares de pessoas que interagem com as imagens produzidas, colaboramos ao 
plantar a semente da mudança dentro de cada um. 

A fotografia mudou minha vida para melhor. E nós podemos mudar a vida de muitas outras pessoas com ela.
ANDRÉ FRANÇOIS 
fotógrafo e fundador da ImageMagica

3

"

"



4



Acreditamos que a mudança começa pelo olhar. 

É preciso olhar para fora, para o novo e, igualmente necessário, olhar para dentro e para si próprio  
a fim de encontrar o caminho da transformação. 

A fotografia é uma linguagem universal e a ferramenta que encontramos e usamos todos os dias para dar voz aos 
sentimentos, às pessoas e aos movimentos que levam o mundo em direção a um futuro mais humano e consciente. 

Por isso, nossas ações começam com um convite para olhar e fotografar, buscando a empatia e a conexão com o outro. 

Perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para modificá-lo e todos nós podemos fazer parte dessa mudança. 

MANIFESTO
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IMAGEMAGICA
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MISSÃO VISÃO VALORES

Promover o desenvolvimento 

humano utilizando a fotografia 

como principal ferramenta para 

dar voz às pessoas e causas sociais.

Ser uma ONG mundialmente 

conhecida por seus trabalhos na área 

da educação e da saúde com uma 

metodologia própria que estimula a 

transformação de cada indivíduo por 

meio do olhar e da fotografia.

Itinerância

Educação

Desenvolvimento Humano

Criatividade

Humanização



Phototruck roda o país encantando jovens e adultos.



RESULTADOS 2018

40 INSTITUIÇÕES  
VISITADAS

20 MIL KM RODADOS 8.470 IMAGENS 
PRODUZIDAS

25 CIDADES
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equivalente a 1/2 volta 
no planeta Terra

9.892 PARTICIPANTES



Projeto social focado em educação e cultura. 

O PhotoTruck e sua equipe levam para as escolas e instituições públicas 
uma nova visão de fotografia e com o app de celular Camino transforma 

esse novo olhar em lindas exposições.

PHOTOTRUCK
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Oficinas educacionais com o tema da diversidade.



PHOTOTRUCK
Levamos, com o PhotoTruck, conhecimento 
sobre a fotografia para as pessoas, e 
também uma experiência única e lúdica de 
como a imagem pode ser criada e abordada.  

Assim, podemos despertar um novo olhar 
para o mundo de cada participante, pois o 
nosso se transforma a cada visita.

BRUNO ARITA 
Coordenador do programa PhotoTruck
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Exposições com imagens produzidas pelos alunos nas escolas visitadas.



PHOTOTRUCK

HÁGATHA PROENÇA  
Instituto CCR 

Os projetos itinerantes apoiados pelo Instituto 
CCR, como o PhotoTruck, proporcionam de 
forma dinâmica a oportunidade do contato das 
comunidades com a cultura, muitas vezes em 
locais de pouco acesso. 
 
A peculiaridade do PhotoTruck está na forma 
como estimula os jovens a refletirem sobre os 
diversos temas existentes no meio onde vivem, 
potencializando assim o desenvolvimento, a 
valorização de suas histórias, cultura regional e 
a socialização.
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Foi muito empolgante ter participado do 
PhotoTruck! Eu gostei bastante da oficina, 
principalmente a parte em que entramos 
na câmara escura para ver como funciona 
uma câmera por dentro e o que é a luz.  

Muito legal também ver que existem 
pessoas incentivando os sonhos de outras 
pessoas, isso é super importante.  

Projetos como esses incentivam as pessoas 
a buscarem algo útil e benéfico para fazer.

BRENDA GUTIERREZ 
Participante
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OLHAR DOS PARTICIPANTES

FLÁVIO SANTOS 
SALVADOR

26/04/2018 ANA CLARA DA SILVA 
CAMPINAS

23/10/2018JÉSSICA LACERDA 
SUMARÉ

11/06/2018
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O programa estimula os participantes a despertarem um olhar crítico 
sobre seu entorno e comunidade, ampliando seu modo de ver o mundo.  

Temas abordados em 2018: meio ambiente, cidadania, esporte  
e empoderamento feminino.

ESCOLA DO OLHAR
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Formatura com os alunos que participaram do curso.



ESCOLA DO OLHAR
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Fazer parte do projeto de empoderamento e 
empreendedorismo para jovens e mulheres 
em 2018 foi um grande presente. Estar nas 
oficinas e perceber o amadurecimento das 
turmas é um processo transformador para 
elas e para nós.  
 
Foi neste momento que percebi a potência 
do projeto e percebi o quanto estava fazendo 
a diferença na vida delas e na minha.

SIMONE ARAUJO 
Coordenadora Educacional ImageMagica
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ESCOLA DO OLHAR
Participar do projeto foi uma experiência para 
guardar com muito carinho.  

Compartilhar do empenho e atenção que a 
ImageMagica praticou com todas nós fortaleceu 
para mim a certeza de que para se alcançar a 
realização profissional ou pessoal, além da 
técnica, devemos ser primeiramente inundados 
de vontade. Querer fazer antecede o fazer.  

Sou muito grata!

ADÉLIA FARIAS 
Participante
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Treinando o olhar para novos ângulos.



ESCOLA DO OLHAR
Antes de participar do projeto da ImageMagica 
eu era apenas uma dona de casa, mãe de 5 filhos, 
o que  não é uma tarefa fácil. 

Agora, eu me vejo com possibilidades. 
Experimentei o recomeço, a descoberta de 
sonhos, construção de novos caminhos.  

Não foi apenas um curso de fotografia, foi  
muito mais. 

LUCIMARA VIEIRA 
Participante 
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JOÃO PEDRO REZENDE 
DESTERRO DE ENTRE RIOS

23/10/2018LUCIMARA VIEIRA 
CAMPINAS

26/09/2018 STHEFANI RAYANE VAZ 
GUARULHOS

20/09/2018

OLHAR DOS PARTICIPANTES



Curiosidade com o universo da fotografia.



Para promover a humanização na área da saúde e melhorar o 
relacionamento entre pacientes e profissionais, o projeto mergulha no 

ambiente hospitalar dando a oportunidade para que todos possam 
expressar por meio da fotografia o que representa o cuidar, pelo ponto 

de vista de quem vive isso diariamente.

SAÚDE E CULTURA
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Projetos de humanização valorizando os profissionais de saúde.



Ser educadora na ImageMagica 
proporcionou um bonito e 
surpreendente encontro comigo. 

Dentro dos hospitais, pude entender 
mais sobre a amplitude do cuidar, 
onde nem sempre há possibilidade de 
cura, mas sempre há espaço para 
tornar menos dolorosa a dor do outro.

BEATRIZ HOFFMANN 
Educadora ImageMagica
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SAÚDE E CULTURA
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Pela foto, eu comecei a perceber mais a 
realidade dos pacientes. Às vezes uma 
coisa que na rotina não se percebe, depois 
que a imagem fica registrada, a gente 
consegue pensar em um monte de coisas.  

Não estamos só tratando um paciente, 
estamos cuidando de uma pessoa. 

DÉBORA MARTINS 
participante
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Oficinas de humanização trazem novos olhares.



Fotos e legendas criadas pelos próprios participantes.
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FERNANDA FRIENDENREICH 
SÃO PAULO

29/10/2018 PRISCILA CALDEIRA 
BARRETOS

05/11/2018FLÁVIA VASCONCELOS 
BARRETOS

06/12/2018

OLHAR DOS PARTICIPANTES



Ubuntu é uma filosofia africana que significa “eu sou porque nós somos”.  

Ao longo de 10 anos, André fotografou inúmeras iniciativas positivas em 15 países 
organizadas por comunidades e governos que têm o poder de mudar as pessoas  

e seu entorno. 

Este ano, com a colaboração da fotógrafa holandesa Corinne Noordenbos, a edição do 
material fotográfico foi finalizada. Com isso, serão produzidos um livro documentário e 

diversas exposições no Brasil e no mundo.

UBUNTU
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Avó cuida de sua neta em Duoyishu, China.



Eu tive uma experiência de muita emoção no último ano. Foi quando o André 
François viu o boneco final do livro Ubuntu. Depois de trabalhar dois anos e 
meio para chegar à essência do projeto, que levou dez anos para ser 
produzido, nós finalmente tínhamos uma versão impressa dele.  
 
O André folheou o livro carinhosamente, de página a página, e quando 
chegou na última página eu vi lágrimas nos olhos dele. E por pouco lágrimas 
não escorreram pelo meu rosto também ao ver que nós conseguimos! As 
imagens selecionadas formam uma densa, profunda e tocante narrativa.

CORINNE NOORDENBOS 
Fotógrafa e professora de fotografia
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Acompanhamento de bebês em Maputo, Moçambique.



Entrei na ImageMagica em 2008 e minha primeira viagem 
com o André foi para um projeto novo que nascia nas 
distantes terras Yanomami, no Norte do país. 

Em viagens seguintes para diversos países, aprendemos 
muito sobre diferentes culturas e o poder da solidariedade e 
da união entre as pessoas.  

Dez anos depois, com a ajuda da Corinne, selecionamos as 
melhores imagens. Ela foi a nossa fiandeira escolhendo 
cada fotografia com seu tesouro particular de informações 
para criar uma rede que contasse a melhor história.

PAULA POLETO 
Coordenadora dos projetos documentários
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NA MÍDIA

PROGRAMA  
METRÓPOLISBOM DIA RJ TEDx 

SÃO PAULO
REVISTA NATIONAL 
GEOGRAPHIC

EXPEDICIONÁRIOS 
DA SAÚDEPALESTRA  

ANDRÉ FRANÇOIS
TV GLOBO TV CULTURA
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REDES SOCIAIS

EM 2018, GERAMOS MAIS DE 400 MIL IMPACTOS NAS REDES SOCIAIS
RELACIONADOS AOS PROJETOS E PATROCINADORES
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“Minha verdadeira paixão com a fotografia é  
criar consciência e efetuar mudanças positivas” 

Jovens de escolas públicas participaram de oficinas da ImageMagica.



ALGUNS DOS PARCEIROS DE 2018

39



Oficinas educacionais com o tema da sustentabilidade.



RECONHECIMENTOS
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AFILIADA À ONU CERTIFICADA 
PELO MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA 
BRASILEIRO 

RECONHECIDA PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

PRÊMIO SAÚDE E 
CULTURA (2008)

METODOLOGIA 
RECONHECIDA 
PELA UNESCO

PARCERIA  
COM OPAS

PARCERIA  
COM OMS 

ANDRÉ FRANÇOIS 
COLEÇÃO PIRELLI-MASP 

DE FOTOGRAFIA



NÚMEROS GLOBAIS

*Números de ações realizadas desde 1995.

*
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587 INSTITUIÇÕES  
VISITADAS 

AÇÕES EM 180 CIDADES 379.594 
PARTICIPANTES

453.686 IMAGENS  
PRODUZIDAS

PROJETOS EM 
 15 PAÍSES

8 LIVROS PUBLICADOS 



Curso de empreendedorismo feminino com associação de mulheres.



André François 
Andreza Portela 
Anna Horta 
Beatriz Hoffmann 
Bruno Arita 
Camila Pasin 
Camila Pastorelli 
Claudia Gasparotto 
Elaine de Oliveira Silva 
Felipe Amaral 
Fernanda Lima 
Gustavo Barbosa 
Karla Silva 
Luiz Felipe Quintella 
Paula Poleto 
Robertson Américo 
Samara Takashiro 
Sandra Araújo 
Simone Araújo

EQUIPE



Perceber o mundo que se vive é o 
primeiro pa$o para modificá-lo.

André François



Créditos das imagens: 
capa, p.4, 7, 12, 19, 23, 29, 38, 44 - Bruno Arita; p.3 - Paula Poleto;  p.2, 13, 14, 20, 46 - Levi Fanan; p. 13 - André Cherri; p.11, 40 - Andreza Portela; 
p.17, 36 - Samara Takashiro; p. 21, 26, 43 - Camila Pasin;  p.25, 28 - Karla Silva; p.32, 34 - André François; p.27, 33, 35 - Camila Pastorelli.

Faça você também parte de$a história. 
C%heça e apoie os projetos da ImageMagica!



www.imagemagica.org
imagemagicapage @imagemagica

Tudo c!eça pelo #har 


