EXPOSIÇÃO "Aves e o Despertar Cultural - uma visão artística, poética e
ecológica" (título provisório)
Projeto LIC nº 440 | Valor solicitado R$ 73.225,00 Aprovado

Cristiane de Paula Gomes
E-mail: cristianedepaulag@gmail.com
Representante: Cristiane de Paula Gomes (Fundadora e Diretora)
E-mail: cristianedepaulag@gmail.com

Áera de enquadramento
[ Artes Visuais ]
Patrimônio Cultural
Patrimônio Paisagístico
Pesquisa Científica em Diferentes Áreas do Conhecimento

Apresentação
O projeto resultará na criação e produção de uma EXPOSIÇÃO artística titulada "Aves e o
Despertar Cultural - uma visão artística, poética e ecológica", composto por 25 fotos de aves da
Mata Atlântica que vivem em Mogi das Cruzes, o local escolhido que será realizada a exposição é
o Parque Centenário de Imigração Japonesa localizado em Mogi das Cruzes.
O local foi escolhido devido sua importância histórica do município tanto cultural quanto
patrimônio paisagístico. O fotógrafo escolhido para elaborar a obra é especializado em captar
imagens de aves, suas fotos fazem parte de diversas publicações nacionais e internacionais. Das
mais de 1.900 aves que podem ser encontradas no Brasil, Edson Endrigo fotografou mais de 1.700
espécies, sendo que todas as imagens foram realizadas no ambiente em que as aves vivem. Edson
Endrigo é o terceiro fotógrafo mais publicado na coleção de livros publicada pela Lynx Edicions
– Espanha – The Hand Book of the World e possui de sua autoria 16 livros publicados pela Aves e
Fotos Editora.
O fotógrafo tomará como base as aves da região, selecionando do seu acervo pessoal imagens novas
tiradas no Município nunca vistas como deleite para os apaixonados pela natureza, podendo
acrescentar de acordo com sua visão artística fotografias da flora, fauna e projetos
arquitetônicos do Município.
Mogi das Cruzes possui mais de 60% de área verde preservada segundo dados publicados pela
Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi das Cruzes, possuindo uma beleza
natural e paisagística única, e entre todas as áreas verdes do município, foi selecionado para
fazer parte do projeto o Parque Urbano Centenário, que faz parte da história cultural de Mogi
das Cruzes, e servirá de apoio para criação da obra com registros fotográficos devido sua rica
avifauna e projeto arquitetônico e histórico cultural.
O parque é importante para o desenvolvimento do projeto devido sua localização privilegiada,
além de enriquecer na divulgação da exposição, também possibilita a realização de palestras e
oficinas infantis no dia da divulgação do projeto, pretende-se atrair diversos públicos
profissionais e amadores da arte da fotografia, bem como grupos de alunos da rede pública de
ensino, universitários e público em geral que visita o parque.
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Justificativa
O parque Centenário possui importância histórica para o Município de Mogi das Cruzes, e no
contexto social, cultural e ambiental traz opções de realização de eventos como feiras,
exposição e atividades culturais diversas de forma gratuita.
As aves atraem todo o tipo de público, amadores e profissionais da arte da fotografia, crianças,
jovens e adultos, sempre param para observar e ouvir seus cantos por onde passam, é um atrativo
natural, e Mogi das Cruzes possui mais de 370 espécies de aves registradas, o que possibilita a
criação de atividades que aproximem expectadores amantes da natureza, bem como fotógrafos e
observadores de aves, além de possibilitar a introdução para alunos de rede pública de ensino
que as aves sempre inspiraram artistas a compor suas obras como músicas, pinturas, poesias, e
fazem parte da cultura de comunidades brasileiras.

Objetivos do projeto
Objetivo Geral
Produzir uma Exposição de Fotos Artísticas de Aves
Objetivos Específicos
Realizar palestras com os temas: fotografia de aves; a cultura natural e paisagística de Mogi
das Cruzes; aves e sua inspiração natural para a cultura local.
Fazer uma saída de campo para observação das aves que vivem no parque Centenário.
Atrair observadores e fotógrafos de aves profissionais e amadores para o Município de Mogi das
Cruzes.
Levar conhecimentos para crianças de 06 a 12 anos de idade sobre as aves por meio de oficinas
com linguagem lúdica, interpretativa, inspiradora e com troca de conhecimentos.
Apresentar para os moradores do Município e arredores como as aves impactam positivamente na
vida das pessoas.
Divulgar o patrimônio cultural do Parque Centenário e a cultura paisagística de Mogi das Cruzes.

Abrangência territorial
O projeto visa utilizar o Parque Urbano Centenário localizado em Cesar de Souza, para
contemplação da exposição, bem como para ministrar as palestras e realizar as oficinas e saída
de campo com os participantes, e pretende-se atingir o máximo de pessoas moradoras de Mogi das
Cruzes e do seu entorno, além de atrair turistas de todo o Brasil para a região. Serão feitas
publicações em redes sociais sobre as atividades propostas e pretende-se visibilidade nacional e
internacional da iniciativa, visto que existe no mundo todo observadores de aves que são
atraídos por atividades ligadas a elas.
O limite de público para assistir as palestras e participar das oficinas respeitará os limites
de acordo com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente que fiscaliza e cuida da preservação do
Parque.

Púbico alvo
Quantidade esperada: 3000
Com a exposição serão diretamente atingidos 3 mil pessoas entre de 06 a 80 anos que visitam o
parque.
No lançamento serão ofertadas oficinas como atividades e palestras, e pretendemos atender pelo
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menos 300 pessoas durante o lançamento durante as apresentações, respeitando os limites de
público estabelecido pelas regras do parque.

Resultados esperados
Esperamos que os participantes apreciem a cultura paisagística local por meio da exposição das
aves de Mogi das Cruzes e conheça o histórico cultural da cidade por meio das palestras que
serão disponibilizadas no dia da divulgação da exposição.
Serão convidados palestrantes da arte da fotografia bem como do contexto histórico de Mogi das
Cruzes.

Produtos culturais
Exposição Fotográfica com fotos no formato 75x100cm do renomado fotógrafo Edson Endrigo que
possui publicações nacionais e internacionais com o tema aves.
Palestras
Oficinas infantis com o tema aves onde serão disponibilizadas diversos tipos de atividades
culturais.

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/10/2019 - fim: 01/12/2019
1

Elaboração e foco no trabalho de pesquisa.

2

Planejamento geral do projeto com avaliação do cronograma e captação de recursos.

3

Negociação e captação de recursos.

4

Produção dos textos

5

Contratação de equipe principal do projeto

6

Contratação de equipe de apoio ao projeto

Produção | início: 01/12/2019 - fim: 30/06/2020
1
2

Produção Executiva - foco no projeto editorial gráfico, envolvendo a coordenação editorial e de execução
do projeto.
Produção, edição, e consulta técnica

3

Fotografias e uso da imagens - tratamento e digitalização

4

Projeto Gráfico - diagramação e editoração

6

Acompanhamento gráfico em pré impressão e impressão

7

Início do trabalho de divulgação, assessoria de imprensa.

8

Lançamento da exposição e realização das oficinas e palestras
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Pós-produção | início: 01/07/2020 - fim: 01/08/2020
1

Foco nas ações de divulgação

2

Avaliação dos resultados e prestação de contas

Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Cristiane de Paula
Gomes

Autora e
Apaixonada pela natureza, acredita que a educação ambiental conecta as pessoas;
Coordenação Geral conta histórias; protege os recursos naturais; incentiva a cultura e o saber. Iniciou os
estudos em Licenciatura em Ciências Biológicas em 2009, tendo oportunidade de
estagiar na Prefeitura de Mogi das Cruzes na Secretaria do Meio Ambiente em 2010
e na Coordenadoria de Turismo em 2011, elaborando e aplicando projetos de
educação ambiental e de turismo rural e ecológico, realizando guiamento de grupos
de escolas e de turistas nos parques da cidade, participando de feiras e eventos,
bem como criação do projeto de observação de aves da região. Graduada pela
FATEC Mogi das Cruzes em Tecnologia em Agronegócio. Técnica em Guia de
Turismo pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Graduanda
MBA em Gestão em Negócios pela USP ESALQ e em Especialização em Direito
Ambiental pela UNG - Universidade Guarulhos. Graduanda em Bacharel em Ciências
Biológicas pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER. Fundadora e Diretora
da empresa ELOS Assessoria Ambiental, em Educação e Turismo. Cadastrada no
CADASTUR. Fundadora do Projeto Jardineiros da Floresta, projeto de cunho sócio
ambiental, fundado em 2012 que aborda diversas áreas do conhecimento, bem como
turismo ecológico, turismo de observação de aves, turismo rural, agroturismo, horta
ecológica entre muitos outros. Experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em
Conservação de Espécies. Atuação na área de docência e criação de conteúdos.
Experiência na elaboração de projetos socioambientais junto a comunidade com
interação junto as partes interessadas (Polícia Ambiental, Bombeiros, Órgãos
Ambientais Municipais e Estaduais, clientes entre outros). Atuação e experiência na
área de Turismo Rural, Turismo Ecológico, Turismo Sustentável e Agroturismo,
realizando estudos de viabilidade para oportunidades de turismo pedagógico como
um novo conceito sustentável. Palestrante em universidades, empresas, sindicatos,
associações, escolas, grupos entre outros. Experiência no desenvolvimento artístico,
ecológico e cultural junto aos participantes no projeto Jardineiros da Floresta com
Oficina de Observação de Aves, onde o participante compreende a natureza, cria
laços afetivos com os recursos naturais, uma combinação de sensibilização onde os
mesmos consegue produzir poemas, pinturas e desenhos, explorando seu lado
artístico, além de desenvolver o lado conservacionista, visando as aves como ponto
chave para essa conquista. Foi Coordenadora Editorial do Livro: Aves do Brasil do
Autor Carlos Roberto Barretto em 2019. Esta no processo de criação e Coordenação
Editorial do Guia de Aves do Estado de São Paulo da Editora Aves e Fotos Editora.
Fotos e Editor
Fotógrafo especializado em captar imagens de aves, suas fotos fazem parte de
diversas publicações nacionais e internacionais. Das mais de 1.900 aves que podem
ser encontradas no Brasil, Edson fotografou mais de 1.700 espécies, sendo que
todas as imagens foram realizadas no ambiente em que as aves vivem. Lançou o
guia de campo Aves da Grande São Paulo em 2004. Em dezembro de 2006,
publicou Aves da Mata Atlântica, seu primeiro livro de arte. Nos anos seguintes,
lançou Aves da Amazônia, Aves do Cerrado, Aves do Pantanal, Aves do Pampa,
Aves da Caatinga, Aves Ambientes Costeiros, Aves do Cristalino Lodge, Aves –
Estado de São Paulo, Aves – Estado do Rio de Janeiro e Aves – Estado de Minas
Gerais. No total são 16 livros publicados. Edson Endrigo é o terceiro fotógrafo mais
publicado na coleção de livros publicada pela Lynx Edicions – Espanha – The Hand
Book of the World. Autor das seis imagens de aves da minifolha de selos “Aves
Exuberantes Brasileiras” publicada pelo Correios em 2009 e eleito por voto popular
como o melhor selo de 2009. Realizou uma série de palestras na Inglaterra e nos
Estados Unidos da América sobre as aves que podem ser observadas no Brasil.

Edson Endrigo

Currículo
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Nome

Função

Currículo

Aves e Fotos
Editora

Coordenação
Editorial

Rubens Hideo
Pereira Terada

Projeto Gráfico

Renomado guia para observadores de aves, o fotógrafo e muito requisitado por
pessoas que buscam conhecer nossa rica avifauna. Atualmente, viaja pelo Brasil
para registrar aves raras e espécies ameaçadas de extinção.
Aves e Fotos facebook.com/avesefotoseditora contato@avesefotoseditora.com.br A
Aves & Fotos Editora surgiu para suprir as necessidades do mercado editorial de
material específico voltado ao tema “Aves”. Foi criada em 2003 pelo fotógrafo Edson
Endrigo, e possui 16 obras publicadas. Por meio de suas publicações, traz
informações ao público em geral sobre a avifauna brasileira, levando as pessoas a
observarem com mais atenção às aves e a natureza, pois acredita que a
preservação, de modo geral, está intimamente ligada ao conhecimento.
Formado em Design Gráfico pela Universidade de Mogi das Cruzes em 2010. Cursou
Direção de Arte e Diagramação pela Belas Arte, e fotografia e desenho pela Folium
Escola de Arte. Atualmente é educador na escola Folium.

Contrapartida
Tipo

Descrição

EDUCACIONAL

Oficinas infantis com o tema aves onde serão disponibilizadas diversos tipos de atividades
culturais.
Exposição de Fotografia de Aves e diversas atividades como oficinas para adultos e crianças,
saída de campo, palestras, todas as atividades serão disponibilidades gratuitamente no dia da
divulgação da exposição.

CULTURAL

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

Banner

Banner de lona - disponibilizado no local de lançamento da
exposição
Inserção de dois anúncios no Caderno de Cultura da região
nos dois principais jornais do município de Mogi das Cruzes
No site será disponibilizado informações, fotos e vídeos além
do andamento do projeto e ações pertinentes ao mesmo.
Divulgação do projeto do material produzido com textos, fotos
serão apresentadas no Instagram e Facebook semanalmente
para captação do público alvo e também registro simultâneo
das atividades propostas

Anúncio em mídia impressa
Site
Redes Sociais

Links
Descrição

URL

Facebook - Projeto Jardineiros da Floresta

https://www.facebook.com/jardineiros.floresta/

Fotos da Oficina de Observação de Aves realizada em Mogi
das Cruzes pela proponente
Fotos da Oficina de Observação de Aves realizada em Mogi
das Cruzes pela proponente com alunos de Arujá
Fotos da Oficina de Observação de Aves realizada em Mogi
das Cruzes pela proponente
Site - Aves e Fotos Editora - contratada pela Elos para
assessoria na produção da obra

https://www.facebook.com/pg/jardineiros.floresta/photos/?tab=a
lbum&album_id=143467122498917
https://www.facebook.com/pg/jardineiros.floresta/photos/?tab=a
lbum&album_id=892483607597261
https://www.facebook.com/pg/jardineiros.floresta/photos/?tab=a
lbum&album_id=908796215966000
http://avesefotoseditora.com.br
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Descrição

URL

Instagram- Projeto Jardineiros da Floresta

https://www.instagram.com/jardineirosdafloresta/

Instagram - Aves e Fotos Editora

https://www.instagram.com/avesefotos/

Instagram - Fotógrafo Edson Endrigo

https://www.instagram.com/edsonendrigo/

Facebook - Aves e Fotos Editora

https://www.facebook.com/avesefotoseditora/

Entrevista TV Diário com Edson Endrigo e Cristiane de Paula
sobre Aves de Mogi das Cruzes e potencialidade turística

https://globoplay.globo.com/v/7732781/?fbclid=IwAR2CiDTEN4
PFLIS-bMeRBVRB9IXQ6tfzsekT7rypaPysBZ8xFQjd_yOPmrI
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