BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.
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Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
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Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.
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Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala

Preserve o meio ambiente: não jogue esse catálogo em vias públicas. Doe para algum estudante ou interessado!
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O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
HAITI
CABO VERDE

SENEGAL

MALI

GUINÉ-BISSAU
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RD CONGO

BRASIL

Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.

BRASIL ANGOLA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

BOLÍVIA

PARAGUAI

Oceano
Pacífico

2005

Oceano
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Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala

Preserve o meio ambiente: não jogue esse catálogo em vias públicas. Doe para algum estudante ou interessado!
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O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
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Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.
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Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala

Preserve o meio ambiente: não jogue esse catálogo em vias públicas. Doe para algum estudante ou interessado!

realização

patrocínio

Ministério de

Minas e Energia

O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
HAITI
CABO VERDE

SENEGAL

MALI

GUINÉ-BISSAU
ETIÓPIA

RD CONGO

BRASIL

Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.

BRASIL ANGOLA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

BOLÍVIA

PARAGUAI

Oceano
Pacífico

2005

Oceano
Atlântico

Oceano
Índico

Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala

Preserve o meio ambiente: não jogue esse catálogo em vias públicas. Doe para algum estudante ou interessado!
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O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
HAITI
CABO VERDE

SENEGAL

MALI

GUINÉ-BISSAU
ETIÓPIA

RD CONGO

BRASIL

Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.

BRASIL ANGOLA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

BOLÍVIA

PARAGUAI

Oceano
Pacífico

2005

Oceano
Atlântico

Oceano
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Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala

Preserve o meio ambiente: não jogue esse catálogo em vias públicas. Doe para algum estudante ou interessado!
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O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
HAITI
CABO VERDE
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Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.

BRASIL ANGOLA
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Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala
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realização

patrocínio

Ministério de

Minas e Energia

BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.

e s p a ç o

f u r n a s

c u l t u r a l

a p r e s e n t a

Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.
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Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.

e s p a ç o

f u r n a s

c u l t u r a l

a p r e s e n t a

Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.
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Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.
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Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

BRASIL MOÇAMBIQUE

Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre — Miteme, Manica
Quilombo do Morro Alto, Rio Grande do Sul — Matole-Boque, Manica
Numa parceria com a Save The Children, o projeto Moçambique Brasil Olhares Cruzados contemplou 92 crianças moçambicanas das localidades de Miteme e Matole Boque na província
de Manica; e 62 crianças brasileiras gaúchas de Porto Alegre e da comunidade quilombola do
Morro Alto, que participaram de oficinas de fotografia e pintura realizadas entre agosto e outubro de 2007.
Em Moçambique as crianças foram orientadas pela coordenadora do projeto e pela fotógrafa
brasileira Andréa D’Amato. No Brasil, pelos moçambicanos Mauro Pinto, fotógrafo, Chico Efeco
e Pedro Tomás, ambos arte-educadores.
O lançamento do livro e a inauguração da exposição Moçambique Brasil Olhares Cruzados, realizados em maio de 2008
no Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, apresentou fotografias e pinturas produzidas pelas crianças dos dois Países;
ensaios sobre Porto Alegre e Morro Alto do fotógrafo moçambicano Mauro Pinto, e de Miteme e Matole Boque de autoria da
brasileira Andréa D’Amato. O evento contou com a presença
de quatro crianças representantes das duas comunidades moçambicanas envolvidas, do Ministro da Cultura de Moçambique, do Embaixador do Brasil, de representantes da Save The
Children entre outras pessoas que prestigiaram evento. Poucos dias depois viajamos para as
comunidades de Miteme e Matole Boque para apresentar os resultados do projeto e entregar
os livros às crianças que participaram. Em agosto de 2008 fizemos a devolutiva nas escolas
Leopolda Barnewitz em Porto Alegre e Santa Terezinha em Morro Alto.

PATROCÍNIO Save The Children Norway PARCEIROS Ministério da Cultura de Moçambique, Embaixada do
Brasil em Maputo, Associação Quilombola do Morro Alto, Associação Comunitária Rosa Marques, Escola
Santa Terezinha do Morro Alto, Escola Leopolda Barnewitz de Porto Alegre FOTOGRAFIAS E PINTURAS
Crianças das Escolas Santa Terezinha do Morro Alto e Leopolda Barnewitz de Porto Alegre, crianças de
Miteme e Matole Boque EQUIPE Andréa D’Amato, Chico Efeço, Dirce Carrion, Eunice Chiacava, Jaime Manfrose, Marilda Rosa, Mauro Pinto, Pedro Tomás

BRASIL BOLÍVIA

Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul — Challapampa, Ilha do Sol
Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura da Bolívia iniciamos em junho de 2007 o
projeto Brasil Bolívia Olhares Cruzados, com a proposta de
estabelecer uma ponte entre as crianças indígenas Terenas
da Aldeia Mãe Terra, no Mato Grosso do Sul, e as bolivianas
da etnia Aymara de Challpampa, no Lago Titicaca. As crianças
brasileiras e bolivianas participaram de oficinas de fotografia
e cerâmica onde produziram imagens e objetos para trocar
umas com as outras. Em Challapampa a fotógrafa brasileira
Andrea D’Amato e a ceramista Lígia D’Andrea coordenaram as
oficinas. Para realizar o projeto na aldeia de Mãe terra convidamos o fotógrafo boliviano Fernando Sória e a ceramista Cecília Rico.
O resultado do trabalho foi apresentado na exposição Brasil Bolívia Olhares Cruzados, em julho
de 2008, no Museu Nacional de Arte de La Paz, que contou com a presença do Ministro da Cultura da Bolívia, de autoridades brasileiras e bolivianas e um público de cerca de 300 pessoas.
Um dia depois a coordenadora do projeto viajou para a Ilha do Sol acompanhada da antropóloga boliviana Sônia Mollo – representante do Ministério da Cultura – para entregar os livros às
crianças da comunidade de Challapampa.
Em agosto do mesmo ano, retornamos à Aldeia Mãe Terra para fazer a devolutiva às crianças
Terenas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE PARCEIROS Ministério da Cultura da Bolívia, Embaixada do Brasil em La Paz, Escola de Challapampa, Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E CERÂMICAS Crianças da aldeia Terena Mãe Terra e Aymaras de Challapampa EQUIPE Andréa
D’Amato, Cecília Rico, Dirce Carrion, Fernando Sória, Lígia de Andréa, Sônia Mollo

BRASIL GUINÉ-BISSAU

Pinheiros e Uixi, Amazônia — Ilhas de Canhabaque e Bubaque, Bijagós
Recife — Bissau
Esse projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos que, no âmbito da
cooperação do Brasil na África firmou um acordo com o Ministério da Justiça da Guiné-Bissau
para a elaboração conjunta do plano de erradicação do sub-registro de nascimento naquele
pais, e convidou a Imagem da Vida para replicar a metodologia do projeto Olhares Cruzados
com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do Registro Civil de Nascimento.
O projeto teve como fio condutor a valorização da identidade em áreas urbanas e em localidades de difícil acesso. Participaram do intercâmbio crianças do Alto José do Pinho em Recife, de
Pinheiros e Uixi no município de Beruri na Amazônia, de duas
escolas de Bissau, capital da Guiné-Bissau, da Ilha de Canhabaque e da Ilha de Bubaque.
Foram propostas para os alunos atividades que tinham como
foco a investigação da sua própria história e da história das
suas comunidades. A metodologia empregada para instrumentá-los incluiu a realização de oficinas de fotografia, desenho e redação para que os alunos, após refletirem sobre
os seus contextos e a própria identidade, descrevessem sua
personalidade, desenhassem os seus autorretratos, e os confrontassem com suas fotografias para, a partir da percepção
de si mesmos e, após receberem noções sobre direitos humanos, se reunissem em grupos para
apontar e eleger as pessoas que mais se destacassem nas suas comunidades. As personagens
escolhidas foram fotografadas, entrevistadas e desenhadas pelos grupos para compor o livro.

PATROCÍNIO Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR, Organização dos Estados Ibero-Americanos –
OEI PARCEIROS Ministério das Relações Exteriores – MRE, Governo do Estado do Amazonas, Governo do
Estado de Pernambuco, Ministério da Justiça de Guiné-Bissau ENTREVISTA E FOTOGRAFIAS Crianças de
Pinheiros e Uixi, na Amazônia, Alto José do Pinho, em Recife, Ilhas de Bubaque e Canhabaque, no arquipélago de Bijagós, das escolas Aruna Embalo e Guerra Mendes, Bissau EQUIPE Aline Magna, Carol Missoreli,
Dirce Carrion, Nilton Pereira, Sergio Zacchi

BRASIL MALI

BRASIL PARAGUAI

BRASIL ETIÓPIA

O projeto Brasil Mali Olhares Cruzados iniciou com recursos próprios da OSCIP Imagem da Vida
em janeiro de 2007, quando realizamos a primeira viagem ao País Dogon, localizado no Sahel
maliano onde o clima extremamente seco e a paisagem árida lembra muito a caatinga brasileira.

Este projeto foi realizado através de uma parceria com o
PNUD por meio do programa conjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil.
Nesta ação contamos com o apoio institucional do CIMI –
Conselho Indigenista Missionário. Participaram diretamente
das atividades 100 crianças representando quatro comunidades, sendo três delas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, das aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Ambá
e uma Pay Tavytera no município de Capitão Bado no Paraguai na fronteira com o Brasil. A metodologia implementada
utilizou oficinas com a produção de fotografias, desenhos e
realização de entrevistas com personalidades locais escolhidas que falaram sobre os saberes
tradicionais, o modo de vida e a luta pela retomadas das terras indígenas que foram usurpadas por fazendeiros. Essa iniciativa demonstrou o potencial do projeto enquanto instrumento
de empoderamento dos jovens e de comunicação intergeracional, pois, embora convivendo
no mesmo espaço físico e compartilhando as mesmas dificuldades, as crianças e adolescentes indígenas não têm o hábito de participar das conversas dos mais velhos, que por sua vez
acabam tendo pouco diálogo para transmitir seus conhecimentos, seus valores culturais e
experiências para as novas gerações.

A proposta de fazer o intercâmbio com crianças brasileiras
e da Etiópia partiu da Embaixadora do Brasil em Adis Abeba
Isabel Heyvaert com o objetivo de visibilizar o trabalho de Bogaletch Gebre, fundadora da KMG/Etiópia, que desde 1997
vem promovendo ações em defesa dos direitos humanos das
mulheres na região de Kembata, onde as mulheres sofrem
com discriminações de gênero e violência doméstica, incluindo a mutilação genital feminina, o sequestro de meninas para
casamento e a herança de viúvas, que na época impactava
praticamente 100% de todas as meninas e mulheres.

São Raimundo Nonato, Piauí — Aldeia de Songho, País Dogon

Nesse primeiro contato fomos introduzidos na comunidade de Songho pela antropóloga e terapeuta Denise Dias Barros, que desenvolve um trabalho nessa aldeia desde 1992. Songho é a
única das aldeias da região onde são encontradas pinturas rupestres, o que nos remete às das
grutas do parque nacional da Serra da Capivara no Piauí. Visando explorar essa similaridade
visual apresentamos a proposta de estabelecer um intercâmbio entre crianças destas duas
regiões. Dado que o nosso primeiro contato aconteceu em
Songho onde a tecelagem do algodão é a atividade econômica
mais importante, sugerimos que as crianças costurassem saquinhos de pano para enviar pequenos objetos coletados por
elas às crianças brasileiras.
Em dezembro do mesmo ano, na cidade de São Raimundo Nonato, em parceria com o projeto ProArte FUNDHAM apresentamos os saquinhos às crianças brasileiras que participaram das
oficinas de fotografia e produção de maquetes, reproduzindo
suas casas para mostrar às crianças do Mali como viviam.
Retornamos a Songho em janeiro de 2008 para desenvolver
uma atividade semelhante cujos resultados mostramos em São Raimundo Nonato em dezembro do mesmo ano. Haja vista que somente três anos mais tarde conseguimos viabilizar a edição do livro, consideramos ser importante retomar o contato novamente antes de finalizar o
livro e a edição do documentário e, por esse motivo, voltamos ao Mali e a Serra da Capivara em
maio de 2011 para a conclusão do projeto.

Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul — Pay Tavytera, Capitão Bado

O projeto resultou na edição de um livro em guarani e português com a reprodução das entrevistas e as fotografias produzidas pelas crianças e adolescentes, e de ensaios de fotógrafos que
acompanharam as atividades. O lançamento do livro ocorreu no Aty Guasu realizado na aldeia
de Limão Verde em dezembro de 2012, sendo realizadas também exposições varal com os
resultados dos projetos em todas as comunidades envolvidas.
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Quilombo de Conceição das Crioulas, Pernambuco — Kembata, Tembaro

Um estudo conduzido pela UNICEF sobre a atuação da KMG em Kembata/Tembaro demonstrou uma expressiva reversão nesse cenário, e já é possível constatar que 97% das mulheres e
homens se opõem à mutilação genital feminina e desejam que suas filhas estudem. Em 2013
Bogaletch Gebre recebeu o prêmio King Baudouin - maior reconhecimento na área de saúde
concedido pela União Européia.
Para tratar uma tema tão delicado e visando traçar um paralelo com o Brasil buscamos uma
comunidade em que, com Kembata, o papel das mulheres foi determinante para a garantia de
direitos. Decidimos por Conceição das Crioulas, comunidade quilombola fundada por mulheres
negras no final do século XVIII, que manteve a tradição do protagonismo feminino.
Entre setembro e outubro de 2012 realizamos oficinas de redação, fotografia e desenho com
as crianças de Conceição e de Kemata, que em ambos os lugares realizaram entrevistas com
pessoas das suas comunidades para retratar a história e a trajetória locais. Os resultados foram
apresentados em um livro e um documentário em vídeo lançado na sede da UNECA em Adis
Abeba por ocasião dos 50 anos da União Africana em maio de 2013. A devolutiva em Kembata
ocorreu no mesmo período, e no Brasil os lançamentos foram realizados conjuntamente com
debates sobre o protagonismo feminino em Conceição das Crioulas e em mais quatro comunidades quilombolas: Armada no Rio Grande do Sul, Mata do Tição em Minas Gerais, Curiau no
Amapá, Mata do Cavalo em Mato Grosso e Cururuquara em São Paulo.

BRASILANGOLA BRASILBOLÍVIA BRASILCABO VERDE
BRASILETIÓPIA BRASILGUINÉ-BISSAU BRASILHAITI

PATROCÍNIO Fundação Cultural Palmares, Imagem da Vida PARCEIROS ProArte – FUMDHAM, Escola da
Comunidade de Songho FOTOGRAFIAS E MAQUETES Crianças de São Raimundo Nonato e da Aldeia de
Songho EQUIPE Dirce Carrion, Denise Barros, Gianni Puzzo, Sumaila Karembe, Talita Vecchia, Vera Pereira

PATROCÍNIO Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD PARCEIRO Conselho Indigenista Missionário – CIMI FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Aldeias de Panambizinho, Tey Kue e Kurusu Amba,
e Rekopave no municipio de Capitão Bado EQUIPE Aline Magna, Christian Knepper, Dirce Carrion, Nilton
Pereira, Rosa Gauditano

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, KMG
Etiópia FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças e adolescentes de Conceição das Crioulas, Pernambuco, e
de Kembata, Tembaro EQUIPE Andrea D’Amato, Dirce Carrion, Meire Cazumbá, Nilton Pereira, Rebeca Ávila

BRASILMALI BRASILMOÇAMBIQUE
BRASILPARAGUAI BRASILRD CONGO BRASILSENEGAL

O Projeto Olhares Cruzados nasceu em outubro de 2004, por iniciativa da arquiteta
Dirce Carrion, numa proposta de aproximação cultural com os povos africanos. Nele,
crianças e adolescentes de comunidades tradicionais iniciaram um rico processo de
resgate da memória local e compartilhamento com populações irmãs do outro lado do
oceano. Assim ocorreram as primeiras edições.Nessa investigação da própria história,
a troca de olhares acontece em duas vias: entre as crianças e adolescentes com as
gerações anteriores, que transmitem seus saberes tradicionais; e atravessando os
oceanos, entre populações que descobrem afinidades a quilômetros de distância.

Alinhado com as políticas públicas para a disseminação da Lei 11.645/2008, referente a inclusão das temáticas indígenas e afrodescendentes na escola, com a parceria
de Secretarias de Educação dos municípios onde trabalhamos, promovemos encontros com coordenadores pedagógicos e educadores para sensibilizá-los da importância dessa lei enquanto instrumento de combate ao racismo e à discriminação racial.
Com tudo isso, o Olhares Cruzados se transformou em um instrumento de resgate da
memória, valorização da cultura local e expansão das metodologias educativas e de
luta por direitos das comunidades tradicionais.

BRASIL HAITI

Em outubro de 2004, com o apoio da Diocese de Cabinda em
Angola, foram realizadas as primeiras oficinas do projeto Olhares Cruzados. Os alunos da Escola Dom Paulino Madeca produziram fotografias e cartas para se apresentarem às crianças
brasileiras do Morro da Chacrinha no Rio de Janeiro, que também participaram de oficinas de imagem e redação em dezembro do mesmo ano. Em março de 2005 retornamos para
fazer a entrega dos livros na comunidade. A doação dos livros
às crianças que participaram do projeto em Cabinda ocorreu
em agosto de 2006.

A equipe do projeto Olhares Cruzados viajou para o Haiti em
setembro de 2005 para realizar oficinas de fotografia e pintura
em duas escolas no bairro de Bel Air em Port Au Prince visando
estabelecer, por meio da troca de imagens e objetos produzidos
pelas crianças haitianas, um intercâmbio com crianças brasileiras do quilombo do Frechal no Maranhão. Com a participação
do artista plástico haitiano Maxence, que veio ao Brasil convidado pelo projeto em dezembro do mesmo ano, uma atividade
semelhante foi protagonizada pelas crianças maranhenses.

Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro — Cabinda
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Com o passar dos anos, a metodologia do Olhares Cruzados se mostrou muito mais
frutífera do que se poderia imaginar no início. Ela se desenvolveu acompanhando a
realidade das comunidades e a multiplicação de experiências da equipe, formada por
poucos quadros institucionais e uma rede de colaboradores voluntários.
A valorização das lideranças locais é outro pilar que se destaca em nosso projeto. Nas
atividades, as personalidades mais importantes para aquele microcosmo social são
homenageadas pelos participantes. Seu depoimento é registrado com toda a admiração e a gratidão das novas gerações.
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Brasil ANGOLA Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro | Cabinda

PATROCÍNIO Imagem da Vida, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Diocese de Cabinda,
Escola Dom Paulino Fernandes Madeca em Cabinda, Pastoral das Comunidades do Complexo do Turano
R.J., Associação de Apoio dos Meninos e Meninas da Região da Sé FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças do
Morro da Chacrinha, Rio de Janeiro e crianças da Escola Dom Paulino F. Madeca, Cabinda EQUIPE Dirce
Carrion, Gisele Gama, Mauro Pinto, Ricardo Teles

BRASIL MOÇAMBIQUE

Brasil MOÇAMBIQUE Vila dos Papeleiros, Porto Alegre | Bairro de Hulene, Maputo

Vila dos Papeleiros, Porto Alegre — Bairro de Hulene, Maputo

2006

Brasil HAITI Quilombo do Frechal, Maranhão | Bairro de Bel Air, Port Au Prince

2007

Brasil SENEGAL Quilombo de São Lourenço, Pernambuco | Ilha de Gorée, Dakar

A partir do trabalho desenvolvido pelo fotógrafo moçambicano Mauro Pinto com crianças do
bairro de Hulene – situado nos arredores do maior depósito de lixo de Maputo, capital de Moçambique – foi proposto um intercâmbio de cartas e fotografias entre crianças moçambicanas
e brasileiras da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre.

Brasil RD CONGO Diadema, São Paulo | Bairro de Kimbanseke, Kinshasa
Brasil MOÇAMBIQUE Bairro da Cidade Baixa, Porto Alegre | Miteme, Manica

São mais de 1600 crianças contempladas pelo projeto em 11 países para além do
Brasil, 13 livros publicados, sete documentários que retratam essa trajetória e várias
premiações.

2008

Ainda assim, o maior reconhecimento que a Imagem da Vida pode receber é o das
crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do projeto. A consideração que
mais valorizamos é a de quem faz do Olhares Cruzados uma realidade, gerando novos
olhares, fortalecendo identidades tradicionais e mantendo viva a chama da luta pela
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que preparam as novas gerações
para uma sociedade pautada pelo respeito às diversidades.

2009

Brasil SENEGAL Quilombo dos Kalungas, Goiás | Oussuye, Casamance

2010

Brasil GUINÉ-BISSAU Amazônia | Arquipélago de Bijagós

Que venham mais 10 anos, 100 anos de um mundo mais justo!

Brasil MOÇAMBIQUE Quilombo do Morro Alto, Rio Grande Sul | Matole-Boque, Manica
Brasil BOLÍVIA Aldeia Terena Mãe Terra, Mato Grosso do Sul | Challapampa, Ilha do Sol

Brasil GUINÉ-BISSAU Recife, Pernambuco | Bissau
2011

Brasil MALI São Raimundo Nonato, Piauí | Aldeia de Songho, País Dogon

2012

Brasil PARAGUAI Aldeias Guarani Kaiowa, Mato Grosso do Sul | Pay Tavytera, Capitão Bado

2013

Brasil ETIÓPIA Quilombo Conceição das Crioulas, Pernambuco | Kembata, Tembaro

2014

Brasil CABO VERDE Cururuquara, São Paulo | Praia, Mindelo

Os resultados dessas trocas interatlânticas foram apresentados no livro Brasil África Olhares
Cruzados, lançado conjuntamente com uma exposição no V Fórum Social Mundial, em janeiro
de 2005 em Porto Alegre. Em abril de 2005 os livros foram entregues às crianças da comunidade de Hulene. Em 25 de maio de 2005, Dia da África, em parceria com a ANDI – Agência Nacional dos Direitos da Infância – promovemos uma ação junto aos Jornalistas Amigos da Criança,
que resultou na publicação das cartas e fotografias feitas pelas crianças angolanas em cerca
de 50 suplementos infantis de jornais, revistas e sites de todo o Brasil.
PATROCÍNIO Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR, Imagem da Vida PARCEIROS GVC Moçambique,
Associação Comunitária de Hulene em Maputo, Centro de Assessoria Multi Profissional – CAMP; Associação da Vila dos Papeleiros em Porto Alegre FOTOGRAFIAS E CARTAS Crianças da Vila dos Papeleiros em
Porto Alegre, Crianças do bairro de Hulene em Maputo EQUIPE Carina Levitan, Dirce Carrion, Mauro Pinto,
Ricardo Teles

Quilombo do Frechal, Maranhão — Bairro de Bel Air, Port Au Prince

O livro do projeto reuniu fotografias e pinturas das crianças
brasileiras e haitianas, e o lançamento ocorreu em maio de 2006 com a presença das crianças
haitianas em uma exposição que fez parte das comemorações da posse do 1° Presidente eleito
no Haiti após a intervenção das forças de paz das Nações Unidas.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil no Haiti, Haitian Resource Development Foundation – HRDF, Ministério da
Educação do Haiti, Ministério da Cultura do Haiti, Associação da Comunidade Quilombola do Frechal –
ACONERUQ-MA; CAMP FOTOGRAFIAS E PINTURAS Crianças do Quilombo do Frechal e crianças de Port Au
Prince EQUIPE Dirce Carrion, Marie Ange Bordas, Maxence Denis

BRASIL CABO VERDE

Cururuquara, Santana de Parnaiba — Praia e Mindelo
O intercâmbio com o Cabo Verde teve início em setembro de
2009 com a realização de oficinas de fotografia e produção
de instrumentos musicais. O projeto foi retomado em 2013
com crianças e adolescentes do bairro do Cururuquara em
Santana de Parnaíba tendo como fio condutor a musicalidade, o Cururuquara é reconhecido pelo “samba de bumbo” responsável por manter viva a tradição dos descendentes de
africanos que deram origem ao bairro.
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Instituto HSBC Solidariedade PARCEIROS Embaixada do Brasil no Cabo Verde, Ministério da Educação do Cabo Verde, Secretarias de Educação e
de Cultura de Santana de Parnaíba FOTOGRAFIAS E INTRUMENTOS MUSICAIS Crianças cabo-verdianas
FOTOGRAFIAS E ENTREVISTAS Crianças do Cururuquara EQUIPE Andrea D’Amato, Christian Knepper, Dirce
Carrion, Nilton Pereira

BRASIL SENEGAL

Quilombo de São Lourenço, Pernambuco — Ilha de Gorée e Dakar
Quilombo dos Kalungas, Goiás — Oussuye, Casamance
Com o apoio da Embaixadora do Brasil no Senegal, Katia Gilaberte, em abril de 2006, o projeto
foi viabilizado em Dakar e na Ilha de Gorée. Nesta etapa, por sugestão do fotógrafo-documentarista Marcelo Fortaleza Flores, além das oficinas de fotografia e criação, introduzimos oficinas
de vídeo com as crianças.
Primeiramente, introduzimos o Brasil às crianças senegalesas
e fizemos uma apresentação sobre o quilombo de São Lourenço que estava participando do intercâmbio. Após adquirem conhecimentos básicos de fotografia, enquadramento e
iluminação, receberam câmeras de fotografia e de vídeo para
captarem imagens do seu cotidiano, que tiveram com objetivo
se fazerem conhecer pelas crianças brasileiras de São Lourenço. Paralelamente às oficinas de imagem, o arte-educador
pernambucano Sérgio Ferreira da Silva lhes ensinou como produzir máscaras em papel marché.
A segunda etapa do projeto aconteceu em São Lourenço - comunidade quilombola situada na zona da mata de Pernambuco, onde contamos com a parceria da ONG Djumbay – Cultura
e Desenvolvimento. As crianças de lá participaram de oficinas
de imagem e criação, nas quais aprenderam com o artesão
senegalês Babacar Dywara a fazer brinquedos artesanais a
partir de sucata. O cineasta Samba Saar lhes ensinou a fazer
fotografias e a captar imagens em vídeo.

BRASIL RD CONGO
Eldorado, Diadema — Kimbanseke, Kinshasa

Com o apoio da Secretaria de Educação de Diadema, no final de fevereiro de 2007 propusemos a um grupo de crianças
do Centro Público Eldorado naquele município, o intercâmbio
com a República Democrática do Congo. As crianças coletaram pequenos objetos que viajaram para Kinshasa dentro de
uma arca de madeira para serem utilizados pelas crianças do
bairro de Kimbanseke na confecção de bricolagens.
Na República Democrática do Congo contamos com a parceria
da UNICEF e, para nossa surpresa, o grupo de crianças selecionado para participar das oficinas fazia parte de um projeto homônimo denominado Grupo Eldorado que é desenvolvido com o apoio do Ministério dos
Esportes e Juventude da República Democrática do Congo. No final de março de 2007 demos
início às oficinas com as crianças congolesas, e o fotógrafo brasileiro Ricardo Teles ministrou
aulas de fotografia enquanto Dirce Carrion orientou as oficinas de criação. Entretanto o trabalho
foi interrompido pela eclosão de um conflito armado em Kinshasa. Felizmente, a situação voltou
à normalidade em poucos dias, possibilitando a retomada das atividades. A segunda etapa do
projeto ocorreu em maio do mesmo ano quando retornamos à Diadema com o artista plástico
congolês Simon Tshimala, e a arca com os trabalhos de arte das crianças congolesas.

Exposição OLHARES CRUZADOS 10 ANOS
Fotografias de Amadou Kane Sy, Andrea D’Amato, Fernando Sória, José Bassit,
Mauro Pinto, Ricardo Teles, Sérgio Zacchi, Yemane Gebrasalasie
e
Fotografias e reproduções de entrevistas, cartas, pinturas, cerâmicas, bricolagens,
de crianças brasileiras e do Angola, de Moçambique, do Haiti, da RD Congo, da Bolívia,
do Senegal, do Mali, do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Paraguai e da Etiópia

O livro Brasil Congo Olhares Cruzados foi entregue às crianças de Diadema em dezembro de
2007 e às congolesas numa exposição realizada em Kinshasa no Sete de Setembro de 2008 –
data nacional do Brasil – que contou com a presença das crianças de Kimbanseke, do Embaixador do Brasil, Flávio Bonzanini, do Ministro da Cultura congolês, dos representantes da UNICEF
na RDC, entre outras autoridades e um público de cerca de 250 pessoas.

Espaço Furnas Cultural
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, Rio de Janeiro

O resultado desse processo envolvendo crianças brasileiras e
senegalesas foi apresentado no livro e exposição fotográfica Brasil Senegal Olhares Cruzados,
em novembro de 2006, no II Festival da Diáspora da Ilha de Gorée no Senegal. A mostra contou
com a presença das crianças do projeto e de diversas autoridades brasileiras e senegalesas.

PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, Secretaria dos Direitos Humanos – SDH, Secretaria
da Igualdade Racial – SEPPIR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Dakar, Ministério da Educação e Cultura do Senegal, Casa de Cultura Douta Seck em Dakar, Administração da Ilha de Gorée, Djumbai – Direitos
Humanos Sustentabilidade e Desenvolvimento Local, Associação Comunitária do Quilombo de São Lourenço, CAMP FOTOGRAFIAS, MÁSCARAS E BRINQUEDOS Crianças de Dakar, da Ilha de Gorée e de São Lourenço EQUIPE Babacar Diawara, Dirce Carrion, Marcelo Fortaleza Flores, Samba Saar, Sérgio Ferreira da Silva

Abertura 17 de setembro
Visitação 18 de setembro a 29 de novembro
Terça a sexta das 14h às 18h
Sábado, domingo e feriados das 14h às 19h
PATROCÍNIO Ministério das Relações Exteriores – MRE, UNICEF RD Congo, VALE, Prefeitura de Diadema,
Secretaria dos Direitos Humanos – SDH/PR PARCEIROS Embaixada do Brasil em Kinshasa, Grupo Eldorado em Kimbanseke, Ministério do Esporte e Turismo da RD Congo, Ministério da Educação e Cultura
da RD Congo, Secretaria de Educação de Diadema, Centro Comunitário Eldorado em Diadema, CAMP
FOTOGRAFIAS E BRICOLAGENS Crianças do Centro Comunitário Eldorado em Diadema e crianças do Grupo Eldorado em Kimbanseke EQUIPE Dirce Carrion, Ricardo Teles, Simon Tshiamala

Preserve o meio ambiente: não jogue esse catálogo em vias públicas. Doe para algum estudante ou interessado!
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