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Festa da Batata  
Aldeia Krahô – TO 

Primeiro havia os índios, com seus rituais em homenagem ao sol, à lua,  

   à chuva, aos animais da floresta e aos mistérios da natureza. 



Procissão das Almas 
Mariana – MG 

Depois vieram  

os portugueses, 

católicos, devotos 

de vários santos 

diferentes. 

 



Anos depois, chegaram os negros, 

com seus batuques ritmados, suas 

roupas super coloridas e que, 

apesar da situação de escravidão 

em que se encontravam, 

conseguiram manter parte de suas 

tradições e mesclar a cultura que 

trouxeram da África com as 

celebrações já existentes no país. 

Festa de 
Iemanjá 
Praia Grande – SP 



Tooro Nagashi 
Mogi das Cruzes – SP 

Por último vieram os 
imigrantes: japoneses, 
alemães, árabes… 

e, com eles, novas 
culturas, novas 
crenças, novas datas e 
formas de celebração. 



Desfile das Escolas  
de Samba  
São Paulo – SP 

Um país formado  

por pessoas de origens 

tão diversas como  

é o nosso só poderia  

ter também festas 

incrivelmente 

diferentes! O Brasil  

é o país do Carnaval  

e também… 



… do Bumba Meu Boi… 

Bumba meu Boi 
São Luiz – MA 



Das  congadas	   Festa do Divino 
São Luiz do Paraitinga – SP 

…das congadas… 



Maracatu Rural  
Nazaré da Mata – PE 

… do maracatu… 



Semana Santa  
Ouro Preto – MG 

… das procissões  
de Semana Santa… 



… dos tapetes de 
Corpus Christi… 

Corpus Christi 
Matão – SP 



Festa da Batata  
Aldeia Krahô – TO 

… das festas indígenas… 



… do candomblé… 

Festa de Iemanjá  
Praia Grande – SP 



Águas de Oxalá 
Araras – SP 

… da Umbanda… 



Dia da Padroeira  
do Brasil 
Aparecida do Norte – SP 

... dos santos católicos 
como Nossa Senhora… 



… e o Divino  
Espírito Santo… 

Festa do Divino  
São Luiz do Paraitinga – SP 



Boi Bumbá 
Parintins – AM 

Além de várias  
outras festas  
profanas. 



Maracatu Rural	  
Nazaré da Mata – PE 

a fotógrafa 

Andrea  
Goldschmidt 



Minha	  mãe	  é	  brasileira,	  meu	  pai	  é	  brasileiro,	  3	  dos	  meus	  4	  avós	  são	  brasileiros...	  ainda	  assim	  sinto	  	  

que	  conheço	  pouco	  da	  cultura	  do	  meu	  país.	  Me	  parece	  que,	  muitas	  vezes,	  eu	  e	  tantos	  outros	  brasileiros	  	  

sabemos	  mais	  sobre	  tradições	  de	  outros	  países	  do	  que	  sobre	  a	  rica	  cultura	  local!	  

Quando	  decidi	  parar	  de	  trabalhar	  como	  executiva,	  tive	  a	  ideia	  de	  unir	  duas	  paixões:	  	  

viagens	  e	  fotografia.	  Comecei	  a	  viajar	  por	  este	  país	  enorme	  seguindo	  o	  calendário	  das	  festas	  populares.	  

Elas	  acontecem	  em	  todas	  as	  cidades!	  E	  não	  há	  um	  único	  mês	  no	  ano	  que	  não	  tenha	  várias	  opções	  de	  festas	  

para	  serem	  visitadas!	  	  

Mesmo	  as	  festas	  “nacionais”	  (como	  o	  carnaval,	  por	  exemplo)	  sempre	  têm	  peculiaridades	  locais	  e,	  com	  isso,	  

descobri	  que	  não	  posso	  dizer	  que	  conheço	  uma	  festa	  qualquer	  antes	  de	  ter	  participado	  dela	  em	  várias	  

localidades	  diferentes.	  	  

Gosto	  de	  chegar	  nos	  lugares	  e	  saber	  o	  que	  aconteceu	  ali,	  quais	  são	  as	  tradições	  locais,	  experimentar	  as	  	  

comidas	  típicas,	  saber	  quais	  são	  as	  coisas	  que	  mobilizam	  as	  pessoas...	  Também	  gosto	  de	  contar	  histórias...	  	  

é	  uma	  delícia	  voltar	  para	  casa	  e	  poder	  dividir	  com	  os	  amigos	  os	  aprendizados	  que	  tive	  em	  cada	  nova	  

experiência	  por	  este	  país.	  

Registrar	  estas	  festas,	  a	  enorme	  diversidade	  cultural,	  a	  incrível	  riqueza	  do	  patrimônio	  imaterial	  brasileiro	  	  

e	  depois	  poder	  compartilhar	  parte	  disso	  com	  outras	  pessoas	  que	  se	  interessem	  pelo	  tema,	  me	  parece	  	  

um	  projeto	  pelo	  qual	  vale	  a	  pena	  dedicar	  alguns	  (vários)	  anos	  de	  vida!	  

C O M PA R T I L H A R  E S T E  O L H A R  É  O  M E U  P R I N C I PA L  O B J E T I V O !  
Andrea  

Goldschmidt 

a fotógrafa 



2017 

JAN 

Festas  
o ano inteiro… 

MAR 

ABR 

MAI 

JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OUT 

NOV 

DEZ 

2014 2015 2016 

Folia de Reis  
SP CATÓLICA 

Águas de Oxalá  
SP CANDOMBLÉ 

Maracatu Rural 
PE CANDOMBLÉ / FOLCLORE 

Carnaval –  
Escolas de Samba 

SP FOLCLORE 

Noite dos Tambores 
Silenciosos 

PE CANDOMBLÉ / FOLCLORE 

Caboclinhos  
PE INDÍGENA / FOLCLORE 

 

Procissão de quaresma 
MG CATÓLICA 

Semana Santa  
MG CATÓLICA 

Procissão das Almas 
MG FOLCLORE 

Procissão  
dos Penitentes  

GO CATÓLICA 

Procissão 
do Fogaréu 

GO CATÓLICA 

Tooro Nagashi  
SP JAPONESA 

Dia do Índio 
SP INDÍGENA 

Cavalhada  
GO CATÓLICA 

Festa do Divino 
SP CATÓLICA 

Corpus Christi 
SP CATÓLICA 

Bumba meu Boi  
MA CATÓLICA 

Mascarados 
MT FOLCLORE 

Boi Bumbá 
AM CATÓLICA / FOLCLORE 

Sakura Matsuri 
SP JAPONESA 

Festa da Batata – Índios Krahô 
TO INDÍGENA 

Festival de Folclore 
SP FOLCLORE 

Semana Farroupilha 
RS FOLCLORE 

Oktoberfest 
SC ALEMÃ 

Dia da Padroeira 
SP CATÓLICA 

Romaria de Finados – 
Padre Cícero 

CE CATÓLICA 

Iemanjá  
SP CANDOMBLÉ 

FEV 

> 

Tropeirada 
SC FOLCLORE 



Sakura Matsuri 
São Paulo – SP 

desde   2014 
29 FESTAS REGISTRADAS 

56.650 KM VIAJADOS 

11 ESTADOS 

30 
CLIQUES 36.200 
CIDADES 

+ DE 



V Á R I A S  O P Ç Õ E S  PA R A  M O N T A G E M  D A  E X P O S I Ç Ã O  

 

exposições: compartilhando a cultura brasileira 

É	  possível	  customizar	  a	  exposição	  conforme	  a	  relação	  de	  festas	  que	  se	  deseja	  	  

abordar	  e	  também	  adequar	  o	  número	  de	  imagens	  ao	  espaço	  físico	  disponível.	  

Uma	  breve	  explicação	  sobre	  cada	  festa	  pode	  ser	  instalada	  junto	  às	  imagens	  para	  que	  os	  espectadores	  	  

possam	  compreender	  melhor	  o	  significado,	  a	  história	  e	  as	  diferenças	  entre	  as	  festas.	  



A N D R E A  G O L D S C H M I D T  
 
festasbrasileiras.com.br 

contato@andreagoldschmidt.com.br 

(011) 3168-1856  – (011) 9-8371-5983 

 Festa da 
Batata  

Aldeia Krahô – TO 


