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Lembro do primeiro dia em que entrei em uma UTI para documentar o trabalho heroico das
equipes de saúde na pandemia: foi em uma terça-feira do dia 17 de março de 2020.
Naquela manhã, em frente à entrada do prédio central do Hospital das Clínicas de São Paulo,
tive a experiência de um medo profundo pela minha vida. E isso era um sentimento mundial.
Ali, me senti pertencente a algo muito maior, que uniu a todos nós independente de crenças e
fronteiras. Essa conexão me fez pensar sobre a importância do Nós, de trabalharmos juntos.
O registro desse momento histórico agora faz parte do projeto documental dos meus últimos 13
anos, Ubuntu, que será lançado em 2021 e mostra o poder do Nós em vários países por onde
viajei.
Durante a pandemia, nas idas aos hospitais, umas das coisas mais impactantes e tristes que
presenciei foi o isolamento dos pacientes. Presenciei a dor daqueles que lutavam pela vida
longe de seus familiares. Vi pacientes morrerem mais cedo por se sentirem abandonados e
desistirem da luta pela vida.
Com essa vivência tão intensa, nasceu um dos projetos mais sensíveis e transformadores que a
IMM já criou: o Conexões do Cuidar. Convido a todos para acompanhar os resultados e
benefícios emocionantes desse projeto e, claro, das demais atividades da ONG.
Boa leitura!
Abraço forte.

ANDRÉ FRANÇOIS

FOTÓGRAFO E FUNDADOR DA IMM.ONG

VISITA VIRTUAL
Com celulares dedicados para o projeto, os
educadores se tornaram pontes de contato entre
familiares e pacientes em isolamento nos hospitais,
realizando videochamadas durante as internações.

CRACHÁ HUMANIZADO
Em 2020, humanizar os atendimentos nos hospitais foi a
nossa maior missão. Nossas atividades principais incluíam
tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde.

Com um aplicativo idealizado pela ONG, produzimos
crachás com retratos grandes dos profissionais
de saúde para que eles possam se conectar com
seus pacientes por trás de toda a paramentação.

"Foi um alívio ver minha família,
saber que todos estavam bem,
que ninguém estava contaminado.
Isso tirou um peso das minhas
costas, porque parecia que minha
família e meus amigos tinham me
abandonado."

JOSÉ BERALDO

PACIENTE DO HC DE RIBEIRÃO PRETO | SP

"Não tenho como agradecer pela
oportunidade de falar com a
minha mãe graças a vocês. Em
um momento tão complicado
como esse, poder vê-la através
de videochamada é o melhor
presente que eu poderia receber.”

JACKSON ROCHA

FAMILIAR DE PACIENTE EM ISOLAMENTO

"Nossos rostos estão escondidos
atrás de máscaras e EPIs. Mas
esse projeto incrível trouxe de
volta nossa identidade.”

DRA. LUCIANA HADDAD
HOSPITAL DAS CLÍNICAS | SP

"Uma das ferramentas que o
profissional de saúde usa para
acolher o paciente é o sorriso.
O crachá veio para trazê-lo de
volta em um momento em que
precisamos ficar totalmente
paramentados.”

ENFERMEIRA LAURA FEIJÓ
UPA CAMPO GRANDE | SP
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Pela primeira vez, a IMM
disponibilizou um espaço no site
para receber doações de
pessoa física. A contribuição,
além de gerar mais proximidade
com o público que se identifica
com nossos projetos, nos
possibilita alcançar maiores
possibilidades de atuação.

DRA. ANA CLAUDIA ARANTES
Embaixadora
Como embaixadora do projeto de saúde da IMM, a Dra.
Ana Claudia, que é referência em Cuidados Paliativos e em
atendimentos humanizados, passa a auxiliar na divulgação
e promoção de nossas atividades, fortalecendo o nosso
propósito nos ambientes hospitalares e desenvolvendo
melhorias e oportunidades em nossa atuação.

EXPOSIÇÃO NO METRÔ
Em parceria com a ViaQuatro, os registros emocionantes
do Conexões do Cuidar ganharam uma linda exposição
no metrô de São Paulo para homenagear os milhares
de profissionais de saúde, pacientes e seus familiares
impactados com nosso projeto.
A exposição foi destaque no Jornal SPTV1, da Globo.

RECONHECIMENTOS
DO PROJETO

PRÊMIO FOLHA
Empreendedor Social
O Conexões do Cuidar é uma das 30
iniciativas reconhecidas no combate à
pandemia pelo Prêmio Empreendedor
Social, da Folha de S. Paulo. O projeto
foi destaque na categoria “Ajuda
Humanitária” e está aberto para
votação aqui.

PALESTRAS
Covid-19
André François realizou diversas palestras
durante o ano sobre sua cobertura dos
profissionais de saúde na luta contra a
Covid-19, bem como sobre a atuação do
Conexões do Cuidar.

Em 15 anos de Saúde e Cultura, levamos reflexões sobre o cuidado e humanização
para mais de 70 hospitais e tocamos mais de 25 mil corações.
Com a chegada da pandemia, usamos todo o nosso conhecimento para encarar
desafios ainda maiores, surgindo assim o Conexões do Cuidar. Em tempos tão difíceis,
todos nós resgatamos a importância da conexão humana — e compreendemos que
ela é fundamental para a saúde e para a vida.
Por isso, o Conexões do Cuidar veio para ficar: o projeto passará a incorporar todo o
leque de atividades do Saúde e Cultura a partir de 2021, se tornando, assim, o nosso
grande projeto de humanização.

Ubuntu é uma palavra de origem africana que significa
“eu sou porque nós somos”. Solidariedade, humanidade,
confiança e apoio ao outro. Com o foco em sensibilizar
as pessoas sobre a importância da saúde, educação,
promoção de saúde e qualidade de vida por meio do
cuidar e da conexão entre as pessoas, André mergulhou
no tema desde 2008, visitando mais de 14 países.
Com lançamento previsto para 2021, o projeto contará com:
LIVRO

PALESTRAS

EXPOSIÇÃO

Saiba mais sobre Ubuntu
assistindo ao TedXSaoPaulo,
com André François.

CAPÍTULO
IMPORTANTE

COVID-19

Um registro histórico e único da maior crise sanitária deste
século, trazendo uma abordagem humanizada sobre como
a conexão entre as pessoas e a força do coletivo são
fundamentais no combate à pandemia.

Um novo projeto sobre saúde também foi destaque
em 2020:
“Farmacêuticos — Histórias de uma Vocação”
é um documentário que percorre o Brasil em busca de
histórias emocionantes sobre o trabalho do farmacêutico,
mostrando a relação de cuidado e carinho entre
o profissional e a comunidade que ele atende.
APOIO:

No início do ano tivemos a oportunidade
de realizar o PhotoPower, um programa
que tem o objetivo de empoderar
pessoas com vulnerabilidade social.
Nestes encontros estimulamos crianças
e jovens a fotografar, refletir sobre sua
realidade e propor transformações.

"Conhecemos mulheres
corajosas, dispostas a mudar.
Todas buscando a cura, a
reestruturação, o equilíbrio, o
reencontro com suas origens e
possibilidades de escrever uma
nova história.”

SIMONE ARAÚJO

COORD. EDUCACIONAL

Escola do Olhar foi outro programa
muito especial realizado em 2020
na Associação de Amigos do Autista
(AMA) de Araçatuba.
As atividades buscaram ampliar
a percepção do olhar de crianças
e jovens com autismo em uma oficina
de fotografia sobre sustentabilidade.

A metodologia da ImageMagica também
estará disponível virtualmente! Em 2020
idealizamos o programa "Desafio Fotográfico",
que oferecerá cursos online com a base
educacional dos projetos já existentes.
Enquadrados na modalidade de Educação à
Distância (EAD), os cursos estarão disponíveis
em uma plataforma online.
É um novo programa da IMM para ser
executado em novos tempos.
Coordenadora do Núcleo Educacional
e apresentadora do curso

Uma trajetória cheia de conquistas e de desafios marcam
a história da ImageMagica! São 25 anos de muitos projetos
de saúde, educacionais e documentais, e o sentimento que
fica é que estamos apenas começando.
Transformar olhares e desenvolver o pensamento crítico
por meio da fotografia é a nossa maior missão.
Confira nossos números:
19 PAÍSES

8 LIVROS
PUBLICADOS

410.828
PARTICIPANTES

494.915
FOTOGRAFIAS

"Quando a pandemia foi decretada e a nossa equipe entrou em quarentena, veio pânico.
Sabíamos que as restrições desse novo cenário iam durar muito tempo. Nossos projetos
estavam paralisados. A IMM estava em crise, assim como tantas outras organizações.
Como sobreviveríamos sem projetos e patrocinadores?
Não dormíamos, preocupados com a equipe, com a nossa situação financeira e com tudo
que acontecia lá fora. Ao mesmo tempo, queríamos ajudar: criar algo que pudesse dar
apoio aos profissionais de saúde que estavam na linha de frente, aos pacientes, lutando pela
vida, e suas famílias. Queríamos contribuir para a sociedade. Nosso trabalho deveria
continuar apesar da pandemia.
E, mais uma vez, a IMM mostrou que é incrível e que faz acontecer. Com o Conexões do
Cuidar, mobilizamos pessoas e empresas que acreditaram na importância do nosso projeto e,
assim, ele ganhou corpo e alma.
Foi um ano difícil, que nos mostrou o papel fundamental de várias organizações sociais em
meio à pandemia. E a prova disso foi o número de pessoas e instituições que impactamos e
beneficiamos, bem como de empresas e parcerias que conquistamos e que acreditaram em
nosso trabalho.
Os próximos anos nos aguardam com muitos desafios. A pandemia gerou crises e também
oportunidades para ressignificar nosso propósito e contribuir cada vez mais para um mundo
melhor.
Juntos, somos mais fortes que qualquer pandemia."

SANDRA ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE

NOSSOS NÚMEROS
VISÃO GERAL | 2020
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Em 2020, mais de 50 reportagens destacaram nossos projetos.
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APOIADORES
Muitas empresas acreditaram no potencial de nossos projetos sociais e documentais. São elas:

PARCEIROS
Estas parcerias foram fundamentais para a realização e investimento de nossos projetos:

NOSSA EQUIPE
Cada pessoa do time IMM tem um papel essencial para que todos os projetos aconteçam
de forma tão especial.
Seja em campo ou na base, todos fizeram parte de uma missão linda em 2020!
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NOSSA ONG
Fundada há 25 anos pelo fotógrafo e empreendedor social André François, a ImageMagica é uma
organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que utiliza a fotografia como ferramenta
de transformação, empoderamento e desenvolvimento humano. De forma humanizada e criativa, a
ONG percorre o Brasil e o exterior com projetos educacionais e documentais. Desde 1995, mais de
400 mil pessoas já foram impactadas.

MISSÃO

VISÃO

Promover o desenvolvimento
humano utilizando a fotografia
como ferramenta de expressão,
humanização e reflexão crítica
sobre a realidade em seu
entorno.

Ser uma ONG mundialmente
reconhecida pelos 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.
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