
 

 

  

Concurso de fotografia e ação solidária 

em prol de pessoas e comunidades migrantes 

      Direcionado a latino americanos e caribenhos 

De 12 de agosto a 1 de novembro de 2019 

            BASES DO CONCURSO  

EXPRESSÃO 
MIGRANTE



 
APRESENTAÇÃO  

O problema da migração é, ao mesmo tempo, 
muito complexo e diferente. Nos últimos anos, 
a região da América Latina e do Caribe 
testemunhou um aumento no número de 
pessoas - incluindo meninos e meninas 
desacompanhados - que deixam seus países 
de origem em busca de uma vida digna e 
segura. Essa onda migratória gerou tensões e 
preocupações nos países de trânsito e de 
destino, o que resultou em um aumento da 
xenofobia. A campanha “Como nascido entre 
nós” reúne mais de 35 organizações cristãs de 
toda a região, com um objetivo comum: 
“encorajar as comunidades religiosas da 
América Latina a agir diante da atual crise de 
imigração, inspiradas no modelo de Jesus, 
tornando-se comunidades de acolhimento e 
defesa dos direitos dos migrantes”. 

Esta campanha tem o interesse específico de 
incentivar as pessoas da América Latina e do 
Caribe a realizar ações concretas para 
abordar, proteger e promover os direitos dos 
migrantes. Por esse motivo, em comemoração 
ao Dia Internacional da Juventude - 12 de 
agosto - anunciamos o concurso de arte e 
ação "Expressão Migrante". 
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BASES DO CONCURSO 

Qual a finalidade deste concurso? 

O concurso “Expressão migrante” combina arte 
e ação solidária a fim de encorajar pessoas 

de toda América Latina e do Caribe a realizar 

ações concretas em prol dos migrantes 

e refugiados em suas comunidades. 

O que é o concurso? 

O concurso "Expressão migrante" tem como 
objetivo tornar visíveis ações positivas e 
solidárias de homens e mulheres latino-
americanos, em resposta à atual crise 
migratória. Trata-se de capturar, através da 
fotografia artística, ações concretas 
desenvolvidas por pessoas da região em 
busca de atendimento, proteção e promover 
os direitos das pessoas migrantes. 
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Para participar do concurso, cada pessoa ou 
grupo participante deverá apresentar: 
1. No máximo cinco fotografias. 
2. Um texto de até 500 palavras. 
3. Uma ideia de projeto solidário em prol de 
pessoas migrantes (máximo 3 páginas). 

1.Fotografias 

As fotografias devem ser artísticas e refletir 
ações positivas e solidarias em prol da 
atenção, defesa e promoção dos direitos das 
pessoas migrantes e refugiadas. As fotos 
devem ser originais (da autoria do 
participante ou de algum membro de seu 
grupo) e inéditas (não podem ter sido 
apresen tadas nem premiadas em 
concursos anteriores).  Devem ser enviadas 
em formato jpg, png ou raw. Cada fotografia 
deverá incluir: nome do participante e número 
da fotografia. 
Caso não tenha uma máquina fotográfica, 
você pode usar seu celular, garantindo 
que as fotos não estejam fora de foco. 
Se tirar uma foto de uma pessoa, deve 
obter um documento assinado por ela, 
autorizando o uso da imagem. (Ver seção 
sobre ética e propriedade intelectual na 
página 8). 

2. Texto 

É um texto que acompanha as fotos; não deve 
passar de 500 palavras. Ele poderá contar a 
história por trás da foto ou trazer uma reflexão 
sobre a migração. 
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3. Ideias de projeto de ação solidária 

Esta é uma breve descrição de uma ação 
concreta em favor das comunidades migrantes. 
Pode ser um novo projeto ou um projeto 
existente. A descrição desta ideia de projeto 
não deve exceder 3 páginas e você poderá 
responder às seguintes perguntas: 

- Por que esta ideia de projeto é importante? 
(uma breve explicação do problema) 
- Como este projeto responde, de alguma 
maneira, ao problema identificado? (objetivo) 
- Quais as ações concretas que você faria? 
(ações chave) 
- Você conta com quais recursos? (pessoas, 
infraestrutura, parcerias, doações, etc.) 
- Quando você pensa em realizar essas 
ações? (cronograma) 
- Se ganhasse o prêmio de $500, como você 
o usaria para este projeto? 

 

Quem pode participar? 

Podem participar pessoas de qualquer idade 
ou grupos de pessoas da América Latina e do 
Caribe. 

 

Quais as datas? 

As inscrições serão recebidas até 1º de 
novembro. O anúncio do vencedor será feito 
no dia 15 de novembro. 
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Quais as categorias e prêmios? 

As propostas recebidas concorrerão em cinco 
categorias: 

 
- Categoria "Melhor fotografia": prêmio para a foto 
mais criativa. 
- Categoria "Melhor relato": prêmio para a história 
ou reflexão mais sensibilizadora. 
- Categoria "Melhor projeto solidário": prêmio para 
a relevância e clareza das ações planejadas. 
- Categoria "juvenil": prêmio para a melhor 
propostas (fotografia+relato+projeto) apresentada 
pelos mais jovens (entre 15 e 35 anos). 
- Categoria "Favorita do público": prêmio para a 
fotografia mais votada (nas redes sociais, entre 3 
e 8 de novembro de 2020). 

 

Prêmios: 
Os prêmios variam de acordo com a categoria: 
- Categoria "Melhor fotografía": $500 para o 
primeiro lugar e $300 para o segundo lugar. 
- Categoria "Melhor relato": $500 para o primeiro 
lugar e $300 para o segundo lugar. 
- Categoria "Melhor projeto solidário": $500 para o 
primeiro lugar e $300 para o segundo lugar. 
- Categoria "juvenil": $500 e possibilidade de 
participar do Fórum Teológico Global sobre "Igreja e 
Migração", a ser realizado em maio de 2020. 

- Categoria "A Favorita do público": Un prêmio de 
$500. 

 

Nota sobre os prêmios: 
- O prêmio em dinheiro deverá ser utilizado em 
um projeto solidário em prol de pessoas 
migrantes. 
- Todas as pessoas ou organizações ganhadoras 
terão a possibilidade de receber 
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Lily Suárez  

Sean Hawkey  

Claudia Florentín Mayer 

acompanhamento e assessoria técnica das 
organizações aliadas à campanha, a fim de 
fortalecer suas iniciativas. 
- As propostas vencedoras nas diferentes 

categorias serão exibidas durante o "Fórum 
Teológico Global sobre "Igreja e Migração", 
organizado pela Tearfund, que acontecerá de 5 
a 8 de maio em Bogotá, Colômbia. 

JUÍZES 

Juízes de fotografia 

Lily Suárez: Diretora de fotografia, colorista sênior 
e coordenadora de pós-produção de obras 
produzidas pelo Instituto Nacional de Cinema e 
Artes Audiovisuais da Argentina. 

Sean Hawkey: Fotógrafo documental sobre 
questões de reconstrução pós-guerra, direitos 
indígenas à terra, mecanismos de migração, 
migrantes devolvidos e deportados, bem como a 
migração de menores. 

Juízes das Histórias ou Reflexões 

Claudia Florentín Mayer: Editora chefe da Agência 
de Comunicação da América Latina e do Caribe - 
ALC News. Ela também é responsável pela 
Secretaria de Projetos e Promoção da Igreja 
Metodista da Argentina. 

Rolando Pérez: Professor e pesquisador do 
Departamento de Comunicações da Pontifícia 
Universidade Católica do Peru (PUCP). Mestre em 
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estudos sobre Mídia e Religião pela Universidade do 
Colorado, EUA. 

Juízes do Projeto de Ação Solidária 

Rick Waldrop: Missionário, educador há mais de 40 anos 
nas Missões Mundiais da Igreja de Deus. Fundador e 
diretor de vários projetos educacionais e sociais na 
Guatemala, Costa Rica, Honduras e no Projeto Shalom. 
Professor adjunto em diversos seminários e universidades. 

Enoc Murillo: Advogado com ênfase na proteção dos direitos 

humanos das populações vulneráveis. Técnico em advocacy 

do projeto Acesso a meios de subsistência e moradias dignas 

para as famílias dos Conselhos San Pedro Sula, um projeto 

implementado pela Comissão de Ação Social Menonita e 

patrocinado pela Tearfund. 

Nota sobre ética e propriedade intelectual 

Este concurso busca tornar visíveis ações positivas e 
solidárias no atendimento, defesa e promoção dos 
direitos dos migrantes e refugiados. Portanto, fotografias 
que usem, denigram e / ou vitimizem migrantes e 
refugiados não serão aceitas. 
A propriedade intelectual das fotografias e histórias 
pertencerá, durante todo o tempo, ao respectivo autor, 
portanto, a campanha “Como nascido entre nós" se 
compromete a mencioná-la em todas as suas 
publicações. 

Sobre o uso das fotografias e histórias: ao participar do 
concurso “Expressão Migrante”, os participantes 
autorizam a campanha “Como nascido entre nós” a usar, 
compartilhar nas redes sociais, publicar e exibir as 
fotografias e histórias  como parte do concurso. 
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Envio dos materiais: 
Enviar todo o material pelo correio eletrônico: 
comonacidoentrenosotrostearf@gmail.com. 

Assunto: Expressão Migrante. 
Citar seu nome e país. 


