
A observação e a percepção da vida 
aprendendo a se expressar por meio 
da arte e da fotografia. Nas oficinas 

teóricas e práticas os participantes desenvolvem 
um novo olhar sobre o mundo que os rodeia. 

No trabalho que apreciaremos a seguir, os jo-
vens puderam refletir sobre a cidade de Barrei-
ras e as suas práticas sustentáveis. Temas como 
produção e aproveitamento de alimentos esti-
veram em pauta, fazendo-os pensar sobre os 
desafios e encantos da comunidade ondem vi-
vem. Registraram esse processo em belas ima-
gens que perpetuarão suas vidas e costumes.

Foram momentos de discussão com os amigos 
e com os professores que demonstraram as di-
versas possibilidades oferecidas pelo olhar da 
arte.

O resultado é lindo!

O bserving and perceiving life while lear-

ning to express oneself through art and 

photography. In theoretical and practi-

cal workshops, participants view the world around 

them from a new perspective.

In the photographic work that we will apprecia-

te next, the participants were able to reflect on 

the city of Barreiras and its sustainable practices. 

Themes such as food productions and whole food 

ingredient consumption have been on the agen-

da, making them think about the challenges and 

charms of the community they live in. They recor-

ded this process with beautiful photos that will per-

petuate their lives and their habits.

There were moments of discussion with friends 

and teachers, which showed the various possibili-

ties offered by the perspective of art. 

The result is beautiful!
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stá nas raízes do Rabobank apoiar ações 

que levam cultura e educação às socie-

dades onde atuamos. A nossa missão 

como banco focado no agronegócio e de origens 

cooperativas é criar valor e prover conhecimento 

para as comunidades rurais. Por isso, é com mui-

to orgulho que patrocinamos o Retratos da Terra 

– que tem a intenção de valorizar a cadeia de ali-

mentos e agronegócio por meio da fotografia, a 

partir do olhar da própria comunidade.

O projeto é conectado a nossa missão “Cultivan-

do um mundo melhor, juntos”, que busca fo-

mentar iniciativas que contribuam com o futuro 

sustentável do nosso planeta. 

E é com essa visão de um futuro melhor e mais 

sustentável que esperamos que essa obra des-

perte em você um olhar mais apurado da foto-

grafia, comunidades rurais e sobre a importância 

dos alimentos e agronegócio para todos nós.

Rabobank Brasil

E t is at the roots of Rabobank to support actions 

that bring culture and education to the socie-

ties in which we operate. Our mission as a 

bank focused on agribusiness and cooperative ori-

gins is to create value and provide knowledge to 

rural communities. That is why it is with great pride 

that we sponsor Retratos da Terra – which intends 

to value the food and agribusiness chain through 

photography, from the perspective of the commu-

nity itself.

The project is connected to our “Growing a better 

world together” philosophy, which seeks to foster 

initiatives that contribute to the sustainable future 

of our planet.

And it is with this vision of a better and more sustai-

nable future that we hope that this work awakens in 

you a closer look at photography, rural communi-

ties and the importance of food and agribusiness 

for all of us.

Rabobank Brazil

I projeto Retratos da Terra esteve em 

Barreiras/BA, onde reuniu jovens locais 

e incentivou-os a observar o seu entorno 

e a refletir sobre a sua comunidade utilizando a 

fotografia como expressão. 

A fotografia é uma linguagem que nos permite 

observar o mundo e a nós mesmos sob uma nova 

perspectiva, aprimorando nossa percepção. Com 

ela, tivemos a oportunidade de transformar essa 

experiência em um campo de troca e investigação, 

enfatizando a relevância do protagonismo social. 

Este catálogo homenageia a cultura rural, apre-

sentando um panorama do ciclo do alimento. O 

resultado é a soma destes diversos olhares: dos 

jovens do Centro Técnico de Educação Profissio-

nal (CETEP) e da Fazenda Modelo Paulo Mizote 

em parceria com os fotógrafos Yuri Fagner Fer-

nandes e Karina Bacci. 

Karina Bacci
Curadora

he project Portraits of the Earth visited 

Barreiras in Bahia, where it brought toge-

ther local young people who were encoura-

ged to observe their surroundings and reflect on their 

communities using photography as a medium.

Photography is a language that allows us to look at 

the world and ourselves through a new lens that 

sharpens our perception. Through photography, we 

had the opportunity to transform our experience into 

a field of exchange and research, focusing on the 

relevance of social agency. 

This catalog pays homage to rural culture, presen-

ting a panorama of the life cycle of food. The result is 

the sum of different perspectives, that of the young 

people involved in the CETEP (Professional Educa-

tion Technical Centre) and in the farm Fazenda 

Modelo Paulo Mizote, in partnership with the photo-

graphers Yuri Fagner Fernandes and Karina Bacci. 

Karina Bacci
Curator

O T

KARINA BACCI  CURADORA
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Yuri Fagner Fernandes

Yuri Fagner Fernandes é o fotógrafo local convidado a fazer parte do nosso projeto. Além de sua 
excelente contribuição como educador nas oficinas de fotografia, ele realizou este ensaio autoral 
tendo como tema o alimento, desde o seu cultivo até o seu uso no comércio. 

Yuri Fagner Fernandes is the local photographer invited to join the project. As well as his excellent 
contribution as an educator to the photography workshops, he produced this authorial photo essay 
on the theme of food, from its cultivation to its commercial use. 



Yuri Fagner FernandesYuri Fagner Fernandes
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Yuri Fagner Fernandes

98

Yuri Fagner Fernandes
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Karina Bacci

10 11

Karina Bacci é fotógrafa, educadora e curadora deste projeto. As imagens apresentadas neste catálogo 
celebram a vida rural percorrendo as lavouras a partir de um olhar mais humanista, com o qual busca 
evidenciar o valor do trabalho no campo e sua produção. 

Karina Bacci is a photographer, educator and the project’s curator. The images presented in this catalog 
celebrate rural life from a humanist viewpoint, through which Bacci aims to reflect on the value of rural 
work and its output.  
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Karina BacciKarina Bacci
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Karina BacciKarina Bacci

Consumir Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), é uma maneira sustentável de aproveitarmos alimentos  
que, geralmente, não usamos por falta de costume e de conhecimento. Exemplos de PANC: moringa, dente-de-leão, 
tagete, saião, ora-pro-nóbis, taioba, begônia, flor de ipê, hibisco, coração da bananeira, etc. 

The consumption of Unconventional Food Plants is a sustainable way of using foods that we normally don’t 
consume due to a lack of habit or knowledge. Some examples include: moringa, dandelion, marigold, 
kalanchoe, rose cactus, taioba, begonia, handroanthus flower, hibiscus, banana blossom, etc.  
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Ana Paula de Macêdo Barrêto Ana Paula de Macêdo Barrêto



18 1918 1919

Ágne Séfora Souza Brandão Ágne Séfora Souza Brandão

Sustentabilidade pode ser entendida como a capacidade de usar e preservar nossos recursos no presente, pensando 
em nossa qualidade de vida e na das gerações futuras. Nosso planeta é o habitat de, aproximadamente, 8,7 milhões 
de espécies de seres vivos. Precisamos preservá-lo para que seja um bom lugar para todos viverem. 

Sustainability can be understood as the ability to use and preserve our resources in the present whilst keeping in mind 
our quality of life now and that of future generations. Our planet is the habitat of approximately 8.7 million species of 
living beings. We must preserve our planet so it remains a good place to live for us all.    
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Aliff Jhontan da Silva Reis Aliff Jhontan da Silva Reis
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Raianne Denise Pereira Dias Raianne Denise Pereira Dias
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Andressa de Araújo Rodrigues Andressa de Araújo Rodrigues
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Anna Clara Lopes Teixeira Anna Clara Lopes Teixeira



28 29

Pablo Victor Sousa Sardeiro Pablo Victor Sousa Sardeiro 

As aves possuem um papel fundamental no ecossistema, sendo responsáveis pela polinização,  
pelo controle de pragas, pela dispersão de sementes, etc.   

Birds play a fundamental role in the ecosystem, as they are responsible for pollination, pest control, seed dispersal, etc. 



3130

Dheck Lion do Santos Silva Dheck Lion do Santos Silva

As abelhas são os principais polinizadores das culturas agrícolas. Noventa por cento da reprodução  
de todas as plantas e cerca de um terço da produção de alimentos dependem de insetos polinizadores. 

Bees are the main pollinators in agriculture. Ninety per cent of the reproduction of all plants and approximately  
a third of food production depends on pollinating insects. 
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Walisson Gustavo dos Santos Souza Walisson Gustavo dos Santos Souza
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Pablo Vinycios Sodré Matos de Souza Pablo Vinycios Sodré Matos de Souza



 

Victor Marcelo de Jesus Matos

Victor Marcelo de Jesus Matos
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Leonardo do Santos Leonardo do Santos
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Diogo Oliveira dos Santos Diogo Oliveira dos Santos
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João Vitor T. de Carvalho João Vitor T. de Carvalho

O meio ambiente marca o início e o fim do ciclo de sustentabilidade. É nele que estão os recursos naturais  
como ar puro, água, alimentos e matérias-primas. Dele depende a nossa subsistência e a subsistência  
de toda a biodiversidade. 

The environment marks the beginning and the end of the sustainability cycle. It is in the environment that we find 
natural resources such as fresh air, food and raw matter. Our subsistence and the subsistence of all biodiversity  
depend on it. 
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Thiago de Souza Santos Thiago de Souza Santos
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Reisler Ramos Filgueira dos Santos Reisler Ramos Filgueira dos Santos
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Taislane Dos Santos Oliveira Taislane Dos Santos Oliveira

O desperdício de alimentos gera impactos ambientais, sociais e econômicos. Estima-se que, se aproveitássemos 
17% desses alimentos, já erradicaríamos a fome mundial. Além disso, o descarte inadequado libera gases de efeito 
estufa prejudiciais ao meio ambiente. 

Para evitar desperdícios, é necessário pensar no consumo consciente, na possibilidade do aproveitamento integral  
dos alimentos, utilizando cascas, talos, folhas e sementes em nossas receitas, e no devido descarte do excedente 
transformando-o em adubo.

Food waste has a huge environmental, social and economic impact. It is estimated that if we used only 17% of the food 
we waste we would be able to eradicate world hunger. Additionally, inappropriate waste disposal releases greenhouse gas 
emissions that are detrimental to the environment. 

In order to avoid waste, we must think of conscious ways of consuming, as well as opportunities to practice zero waste 
cooking, including the use of peels, stems, leaves and seeds in our recipes, and the appropriate disposal of leftovers as 
fertilizer.  



50 51

Hemilly Xavier de AndradeHemilly Xavier de Andrade



 

Beatriz Mattos de BarrosBeatriz Mattos de Barros
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Ana Júlia Carvalho de Oliveira Ana Júlia Carvalho de Oliveira 

55



56

FICHA TÉCNICA | CREDITS

[  Agradecimentos  |  Acknowledgments  ]

AIBA - Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia

Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande - CETEP

Fazenda Modelo Paulo Mizote

Perímetro Irrigado Barreiras Norte

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Centro de Abastecimento de Barreiras - CAB - I

[  Exposição  |  Exhibition  ]
>  10 de março a 10 de abril  |  March 10 to April 10, 2022

 Biblioteca Municipal Folk Rocha 
 Rua Aníbal Alves Barbosa, nº 626, Centro 
 Barreiras - BA

[  Fotografia capa  |  Front cover photo  ] 

      Ágne Séfora Souza Brandão 

[  Fotografia 2ª e 3ª capas  |  Inside cover and inside back cover photos  ]  

      Dheck Lion do Santos Silva e Andressa de Araujo Rodrigues

Curadoria e projeto educativo de fotografia  |  Curatorship and educational photography project  > Karina Bacci 

Fotógrafo convidado  |  Guest photographers  > Yuri Fagner Fernandes

Direção geral  |  General direction  > Soraya Galgane e Fernanda Del Guerra

Produção executiva  |  Executive production  > Marcela Ribeiro

Assistente de produção  |  Production assistant  > Fabiana Prieto

Produção local  |  Local production  > Maria de Fátima Alves de Souza e Iglesias 

Assistente financeiro  |  Financial assistant  > Regina Freitas

Criação, projeto gráfico e diagramação  |  Graphic design and layout  > Acqua Estúdio Gráfico

Revisão de textos  |  Proofreading  > Lia Mota 

Tradução  |  Translation  > Adriana Francisco

Realização  |  Produced by  > Elo3 Integração Empresarial Ltda.

Patrocínio  |  Sponsorship  > Rabobank

EstE catálogo foi publicado Em março dE 2022 composto Em 
fontE locator E imprEsso Em papEl couchê fosco 150 gr.


