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Apresentação

Tudo começa com o pajé ressuscitando o boi. Esse é o início da coloridíssima 
e exuberante festa do Boi Bumbá de Parintins. Um enorme contraste com a 
monocromática missa do Vaqueiro, que acontece no sertão pernambucano, 
onde o solo árido e o sol escaldante deixam tudo bege.
 
O mesmo fogo que queima a mata e renova a vida no cerrado, arde na 
Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, durante a celebração da Paixão de 
Cristo, reiterando também as esperanças dos católicos. Para os seguidores 
da umbanda e do candomblé, é a agua quem traz esta renovação e o litoral 
brasileiro é testemunha das oferendas e homenagens feitas para Iemanjá.

O território do Brasil tem mais de 8 milhões de km2. São cerca de 200 milhões 
de habitantes, convivendo com a maior biodiversidade do planeta. Uma 
cultura riquíssima, formada a partir de influências indígenas, africanas e 
portuguesas a princípio e, em seguida, também pelas culturas japonesa, 
síria, libanesa, alemã, italiana, coreana, entre tantas outras.
Um país de grandes contrastes, com características geofísicas completamente 
diferentes e com povos que foram desenvolvendo hábitos e culturas peculiares 
aos seus meios, influenciadas não apenas por diferentes levas migratórias, 
mas também pelo clima, pela fauna e flora característicos de cada uma 
destas regiões. 

A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal são 
regiões com características naturais incrivelmente distintas e as manifestações 
culturais dos povos que habitam estas biomas são forjadas pelas cores, pelas 
texturas, pela luz e pela natureza destes ambientes.

A relação entre o meio ambiente e a cultura do Brasil é o tema deste projeto, 
composto por imagens de natureza fotografadas por João Marcos Rosa e fotos 
de festas populares registradas por Andrea Goldschmidt. Uma verdadeira 
imersão pelas raízes do que somos enquanto povo e enquanto terra.
 
Convidamos você a explorar os dípticos que mesclam imagens destes dois 
fotógrafos apresentando uma visão única sobre a relação entre a riqueza 
biológica, social e cultural do Brasil.



Proposta de Exposição

A diversidade da natureza e da cultura brasileira é o ponto 
chave dessa mostra. A proposta é conduzir os visitantes por 
uma viagem sensorial pelas raízes do nosso povo nos quatro 
cantos do Brasil. Unindo imagens dos 6 biomas brasileiros 
com cenas de festas populares que acontecem em cada 
uma destas regiões, mostraremos a associação direta que 
a natureza exerce no imaginário e nas expressões artísticas 
desses lugares.

Por que nos CEUs

Considerando a sua relevância para a comunidade na cidade 
de São Paulo, os CEUS foram escolhidos como o local para a 
exposição não apenas pelo grande número de alunos que 
concentram, mas também pelo fato de terem uma estrutura 
pensada para estimular o aprendizado por meio de atividades 
extra sala de aula.



Como será

Como os espaços variam bastante de uma escola para outra, a ideia 
é fazer uma seleção de imagens que possa ser utilizada de forma 
flexível, de acordo com a estrutura disponível em cada unidade.

Entrada dos teatros, pátios ou corredores de acesso às salas de 
aulas e às bibliotecas podem ser utilizados para abrigar a exposição, 
conforme as características e preferências de cada unidade.

Expositores móveis serão usados para dar suporte às imagens, 
que serão colocadas sempre em duplas, seguindo a proposta do 
projeto.

Acompanhando as imagens selecionadas, estarão breves textos 
explicativos com as características de cada um dos biomas e das 
festas ali representadas.

Atividades complementares

Na busca de aumentar a interação da exposição, a proposta 
é realizar em cada uma das exposições uma palestra com os 
autores seguida de uma visita guiada à exposição. 

A ideia é trazer para os visitantes uma experiência ainda mais 
próxima das imagens por meio dos relatos e histórias de 
bastidores apresentadas pelos fotógrafos.
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como GEO, BBC Wildlife, Terra Mater, Discover Magazine e Argos Forum. É autor 
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