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PROJETO SÉCULOS INDÍGENAS NO BRASIL
Apresentação

Considerados radicais na época, hoje estes
temas exigem atenção de todos os setores da
sociedade. Contudo, o tom de denúncia visava um
aprendizado do qual ainda carecemos: encontrar
meios criativos, de forma pública e democrática, para
um desenvolvimento integral e sustentável que alcance
a todas as dimensões da vida, em vista do futuro de
diferentes sistemas de vida – entre os quais as culturas
humanas.

Eram dias de junho de 1992 quando na capital
alemã, Berlim, dava-se o encontro a partir do qual viria
a ser desenvolvido um projeto pioneiro de registro
sobre a realidade, a riqueza e a diversidade das culturas
e da espiritualidade indígena no Brasil. A ocasião uniu
as intenções éticas e estéticas do cineasta Frank Coe
e a experiência política e espiritual do líder indígena
Álvaro Tukano, a partir de uma intenção comum: oferecer à opinião pública uma visão crítica da realidade
dos povos indígenas no Brasil, privilegiando a iniciativa
de seus próprios protagonistas. A atmosfera que
os a-nimava era a mesma que, no Rio de Janeiro,
abrigava a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO-92. Grandes
eventos marcando o fim de um século e dando ocasião
a outros, os Séculos Indígenas no Brasil.

Nesse histórico, a liderança de diferentes
etnias e comunidades indígenas tem sido presença
significativa. Homens e mulheres de diferentes regiões
do país, que insistem em afirmar que sua cultura, sua
sabedoria e sua visão de mundo não apenas podem
ajudar a reconhecer os pontos críticos desse amplo
debate, mas fornecer meios para superar vários desses
desafios. Contudo, para que fossem ouvidos, tinham
de se tornar antes visíveis para a sociedade brasileira.

O Projeto Séculos Indígenas no Brasil tem
suas raízes em um momento significativo de nossa
história cultural e política recente. Despertava então,
principalmente através dos meios de comunicação de
massa, uma visão ecologicamente sensível em várias
esferas da cultura globalizada. De proteção do meioambiente, passava-se a um discurso de sustentabilidade
da vida planetária. Vozes proféticas se faziam ouvir,
anunciando mudanças climáticas, denunciando a
inviabilidade ética de monoculturas em detrimento
dos avanços tecnológicos para tal, alertando contra
o reducionismo da natureza pela cultura capitalista, e
rechaçando a noção de desenvolvimento calcado na
pilhagem do planeta.

O Projeto Séculos Indígenas no Brasil
nasce dessas motivações. Sua originalidade está
na consistência de seu conteúdo: bocas que falam
sua própria língua, olhos que sustentam um olhar
autônomo, corpos que narram a si. Uma visão que
anima quase duas décadas de atividades dedicadas à
sensibilização para o direito à diversidade étnica no
Brasil.
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Conceito

Índio todo mundo sabe o que é. Ou criou na
cabeça que sabe. O cru e o cozido. A partir daquelas
imagens que nos chegaram nos romanceios e letras
de Alencar, Gonçalves Dias, nos delírios dos cronistas,
nas crônicas dos padres, nas cartas régias e nos
regimes oficiais que foram se multiplicando... e ou na
insensatez dos livros da escola e na espetacularização
da TV. Como se todos tivessem falado tudo. Esgotado.
Indígenas, uma nova forma de se dizer índio,
de se ver o índio, de identificar o índio como o
próprio da terra (...) depois da raiz provocadora que
Mário Juruna, Marçal Tupã’i, Ângelo Kretã e outros
guerreiros anônimos tinham fincado uma década
antes, que remonta há quantos tempos...
“Séculos Indígenas” é isso: um projeto de
registro de situações, de falas, de emoções, em que
se procura deixar que flutue a percepção dos povos
indígenas em um dos tempos em que o movimento
social desses povos de vozes polissêmicas encontravase em um único som de desejos e aspirações.
- André R. F. Ramos, historiador e indigenista
(Séculos Indígenas no Brasil: catálogo descritivos de
imagens, Fundação Darcy Ribeiro/Edipucrs,
2008)
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Itinerários

indígenas. Entrementes, em 1997, a Fundação Darcy
Ribeiro é criada, tornando-se importante motivadora
do projeto, a partir do apoio que o próprio instituidor
lhe dedicara. Em 2004, efetiva-se uma parceria com
a Fundação em torno da realização do filme Maíra,
ainda em desenvolvimento. A partir de 1999, o projeto
alcança maior repercussão, graças especialmente ao
apoio da então Senadora Marina Silva que, Ministra
do Meio-Ambiente, em 2002, possibilitou o apoio do
Governo Federal ao projeto, sobretudo, através do
Ministério da Cultura.

Seguiram-se os passos para viabilizar o que
já ganhava contornos de um projeto de produção
audiovisual e fotográfico. Os caminhos se fizeram na
busca de apoio técnico, recursos e, principalmente,
novos encontros com pessoas que ajudassem a animar
e – não menos – a dar corpo ao projeto.
O encontro com Ailton Krenak determinou os
rumos do projeto, a partir de sua experiência como
fundador do Centro de Pesquisa Indígena (CPI). O
Centro, na ocasião, já somava uma rica experiência de
formação de jovens indígenas de diferentes regiões do
Brasil. O projeto visava torná-los mediadores de um
conhecimento que capacitasse suas comunidades a
desenvolver práticas sustentáveis de manejo de seus
recursos culturais e naturais. Na definição de Krenak:

Alcançadas as primeiras metas, passo seguinte
foi tornar público o acervo produzido através de duas
exposições, em 2005, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.
Uma rede de instituições apoiadoras se cons-tituía,
fornecendo o suporte ao desenvolvimento do projeto.
Da parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Cultura Indígena, da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, através de Édison Hüttner, em
2008, foi publicado o Catálogo descritivo das imagens.
A partir dessas parcerias consolidadas, o Memorial dos
Povos Indígenas, em Brasília, DF, abriu caminhos de
aproximação a Secretaria da Educação e a Secretaria
de Cultura do Governo do Distrito Federal, através
de Marcos Terena. Também o apoio do Congresso
Federal, através do Senador Cristovam Buarque foi
firmado, formando o atual cenário de um novo ciclo
de trabalho, com os olhos voltados à realização da
terceira edição da exposição, prevista para 2010, em
Brasília, DF.

- O Centro de Pesquisa Indígena não é um
lugar. É o caminho que liga a memória da criação
do mundo, presente nas narrativas tradicionais, no
conhecimento antigo, com o conhecimento sobre
o novo, no trabalho do cientista e do pesquisador.
Surgia, então, o itinerário de viagem, cenários,
personagens e, finalmente, o argumento do projeto:
o retorno desses jovens formados pelo Centro as
suas comunidades de origem, sua adaptação nelas e
o desdobramento da aliança, por vezes ruptura, que
se dava, através deles, entre um novo conhecimento
e a tradição recebida de seus ancestrais. Uma
cuidadosa discussão sobre os temas mais relevantes a
serem trabalhados levou a considerar a preocupação
de expressar da melhor forma possível os traços
particulares do universo que se revelava em cada
comunidade indígena visitada.
Sob essas orientações, o projeto se desenvolveu
em duas fases: a primeira, entre 1993 e 2004, é marcada
pelos esforços de seus protagonistas, sem qualquer
tipo de apoio institucional, o que sugere algo do
desinteresse político que havia na época pelas questões
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Objetivo geral:

complementem os conteúdos curriculares lecionados
em sala de aula (Ex: geografia, história, línguas, artes,
ciências...).

Realizar exposição sobre Cultura Indígena
com vistas a multiplicar a informação e o interesse
pela história e pela cultura dos povos indígenas
brasileiros, com o atendimento previsto em torno
de 50.000 pessoas, sendo 40.000 alunos da rede
pública estadual e municipal.

Atender às proposições da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996) oferecendo atividade extra-escolar
de qualidade, com o intuito de fortalecer e incentivar
o exercício da cidadania e os laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a
vida social.

Objetivos específicos:
Servir de referência para a formação de opinião
acerca da questão indígena no Brasil, gerando vivências
com sentidos e valores profundos e duráveis, com vistas
ao fortalecimento das bases culturais e potencialidades,
proporcionando uma visita orientada, produtiva e ao
mesmo tempo interativa ao público escolar.

Com um conteúdo vasto, rico em informação
e de uma qualidade visual impecável, a exposição
“Séculos Indígenas no Brasil” demonstra um grande
potencial informativo e educativo acerca das culturas
indígenas brasileiras. A exposição apresenta o material
artístico e documental produzido ao longo dos 17
anos de existência do projeto “Séculos Indígenas no
Brasil”, composto por fotografias, desenhos, gravuras,
objetos de arte indígena, vídeos, animações e textos.
Este conteúdo apresenta diferentes aspectos da vida
cotidiana em várias comunidades indígenas brasileiras,
além de trazer a visão de figuras referenciais do
indigenismo e da luta ambiental no Brasil, como Darcy
Ribeiro, José Lutzenberger e os líderes indígenas Ailton
Krenak e Álvaro Tukano, num diálogo plural e múltiplo.

Realização de, pelo menos 08 atividades,
manifestações culturais indígenas (canto, dança,
transmissão oral de lendas e contos, demonstrações
de confecção de artesanato indígena, etc...), de forma a
divulgar e estimular o intercâmbio cultural.
Facilitar a aproximação e a compreensão crítica
do público em relação ao conteúdo da exposição,
a partir da percepção e da troca de conhecimento
sobre o assunto através do diálogo, facilitado pelos
mediadores, durante o percurso no espaço expositivo.

Além de propiciar o intercâmbio cultural
Oportunizar aos estudantes, de diversas faixas entre os indígenas, os estudantes e público em geral
etárias, pertencentes à rede de ensino público, um que freqüentarão o espaço expositivo, este projeto
contato verdadeiro e contemporâneo com o universo revitalizará o Memorial dos Povos Indígenas, que
indígena brasileiro, oferecendo conhecimento sobre sediará a exposição, através das benfeitorias de
esta faceta da realidade social e cultural do país, infraestrutura que serão necessárias para a preparação
considerando a contribuição destas culturas e etnias do espaço para a realização da III Edição da Exposição
para a formação do povo brasileiro.
“Séculos Indígenas no Brasil”.
Proporcionar uma atividade extra-escolar de
qualidade estética, temática e pedagógica, que atenda
às necessidades das escolas, através de abordagens
interdisciplinares do conteúdo da exposição que

Os materiais de consumo duráveis resultantes
da exposição configurarão como acervo permanente
do projeto “Séculos Indígenas no Brasil” que terá
sequência em outros estados brasileiros através da
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proposta de itinerância do projeto. Está previsto para
os anos de 2010 e 2011 a realização de exposições
em Belém do Pará - PA, Belo Horizonte MG, Campo
Grande MS e Cuiabá MT, entre outros.
Interculturalidade é um conjunto de
propostas de convivência democrática entre
diferentes culturas, buscando a integração entre
elas sem anular sua diversidade, ao contrário,
fomentando o potencial criativo e vital resultante
das relações entre diferentes agentes e seus
respectivos contextos.
A diversidade cultural pode ser enfocada
tanto sob o ponto de vista das diferenças existentes
entre as sociedades indígenas e as não-indígenas,
quanto sob o ponto de vista das diferenças entre as
muitas sociedades indígenas que vivem no Brasil. Mas
está sempre relacionada ao contato entre realidades
socioculturais diferentes e à necessidade de convívio
entre elas, especialmente num país pluriétnico, como
é o caso do Brasil.
Vale ressaltar que a cultura desses povos é
riquíssima em lendas e histórias. Eles mantêm relações
sociais que valorizam as ligações entre crianças, adultos
e idosos. Além disso, há um cuidado especial com o
meio ambiente e com a natureza. Perder esses valores
significa deixar mais pobre toda a humanidade.
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A III Edição deverá ter a duração de 126 dias e
será montada em Brasília/DF, no Memorial dos Povos
Indígenas. Esta edição da exposição conta com o apoio
formal do Ministério da Justiça, através da FUNAI Fundação Nacional do Índio, Secretaria de Cultura do
Distrito Federal, Secretaria de Educação do Distrito
Federal, Gabinete do Senador Cristovam Buarque,
Universidade de Brasília, Ministério da Cultura e a
Sociedade Indígena Nheengatu, entre outros.

A III Edição da Exposição “Séculos Indígenas
no Brasil” é composta por três vértices que
acontecem concomitantemente:
1) exposição: a exposição apresenta o material
artístico e documental produzido ao longo dos 17
anos de existência do projeto “Séculos Indígenas no
Brasil”, composto por fotografias, desenhos, gravuras,
objetos de arte indígena, vídeos, animações e textos.
Este conteúdo apresenta diferentes aspectos da vida
cotidiana em várias comunidades indígenas brasileiras,
além de trazer a visão de figuras referenciais do
indigenismo e da luta ambiental no Brasil, como Darcy
Ribeiro, José Lutzenberger e os líderes indígenas Ailton
Krenak e Álvaro Tukano, num diálogo plural e múltiplo.

As duas primeiras edições desta exposição
aconteceram no Fórum Internacional Povos Indígenas,
nos dias 11 a 14 de agosto de 2005, no Centro de
Eventos PUCRS em Porto Alegre/ RS e no Espaço
Furnas Cultural - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 07 de
outubro a 07 de novembro de 2005.

2) eventos culturais: buscando promover um
(re)conhecimento maior entre as culturas indígena e
juruá (não índio), durante a exposição, em diferentes
dias, pretendemos contar com a presença de
representantes de, pelo menos, 15 etnias.

A temática da interculturalidade vem
tendo atenção especial há pouco tempo no campo
educacional. Porém, entendendo a escola como um
espaço cultural, onde professores precisam propiciar
aos seus alunos meios de investigar os antecedentes

3) ação educativa: aproveitando este potencial
e identificando a carência de conhecimento da
comunidade escolar acerca da história e da realidade
contemporânea dos povos indígenas brasileiros,
surge a proposta de se criar uma Ação Educativa na
III Edição da Exposição “Séculos Indígenas no Brasil”, a
fim de oportunizar o diálogo entre estes universos que
coexistem isoladamente em nosso país.
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Aos indígenas serão reservados espaços que
privilegiem manifestações culturais, julgadas por eles
importantes e adequadas. Tais como: canto e dança,
transmissão oral de lendas e contos, demonstrações de
confecção de arte indígena, entre outros.

culturais, para dessa forma, compreender o papel da
linguagem e da cultura no processo de aprendizagem, a
perspectiva de interculturalidade passa a ser vista como
um horizonte promissor na busca do reconhecimento
e valorização das diferentes culturas que constituem a
sociedade.

Ao facilitar o processo de intercâmbio cultural
este projeto reconhece e valoriza a diversidade cultural
imensamente rica do Brasil. Cada uma das comunidades
indígenas é dona de um universo social próprio. A
variedade passa pela maneira de pensar sobre a vida, a
morte e o tempo pelo modo de organização política e
econômica e também pelas experiências históricas de
contato com o não-índio.

Ação Educativa é o grande diferencial desta
edição, que é fundamental para que o conteúdo e a
qualidade das informações contidas na exposição sejam
bem aproveitadas pelo público visitante, ajudando
a transformar a experiência da visita em reflexão e
conhecimento. Raramente uma exposição reunirá,
em outra oportunidade, tanto material a respeito
da história dos povos indígenas e do movimento
indigenista no Brasil.

Qualquer grupo social humano elabora e
constitui um universo completo de conhecimentos
integrados, com fortes ligações com o meio em que vive
e se desenvolve. Entendendo cultura como o conjunto
de respostas que uma determinada sociedade humana
dá às experiências por ela vividas e aos desafios que
encontra ao longo do tempo, percebe-se o quanto as
diferentes culturas são dinâmicas e estão em contínuo
processo de transformação.

A Ação Educativa atuará como catalisadora ou
aceleradora do processo de descoberta da exposição e
do seu conteúdo, com ênfase à participação prioritária
de mediadores de origem indígena, estudantes
universitários de Brasília. Essa Ação atuante no
espaço expositivo é a melhor forma de receber e
beneficiar um grande público, tornando a III Edição da
Exposição “Séculos Indígenas no Brasil” um espaço de
aprendizagem.
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Primeiras edições:

Fórum Internacional Povos Indígenas
11 a 14 de agosto de 2005
Centro de Eventos PUCRS

Espaço Furnas Cultural - RJ
07 de outubro a 07 de novembro de 2005
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A CARTA DA TERRA

“PREÂMBULO
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa
época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o
mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta,
ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de
culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade
terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma
sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz.
Para chegar a este propósito, é imperativo que, nós, os povos da Terra,
declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande
comunidade da vida, e com as futuras gerações.”
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A proposta da III Edição da Exposição
“Séculos Indígenas” é unir a beleza e a informação
visando à valorização da cultura indígena e
um ambiente de significativo aprendizado e
intercâmbio cultural. Na realização deste evento
não será cobrado ingresso. A exposição é um
desdobramento do projeto “Séculos Indígenas no
Brasil” e conta com uma equipe multidisciplinar
muito engajada na luta pela valorização das
culturas indígenas. Essa equipe busca orientação
e inspiração nas vivências de lideranças indígenas
reconhecidas nacionalmente como Álvaro Tukano
e Ailton Krenak, entre outros.
Para assegurar o sucesso deste projeto a
equipe foi dividida em coordenadorias, como
veremos a seguir.

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO
COORDENAÇÃO DE ARTE
COORDENAÇÃO CENOTÉCNICA
COORDENAÇÃO DE LUMINOTÉCNICA
COORDENAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL
COORDENAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA
COORDENAÇÃO DE EVENTOS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
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COORDENAÇÃO DE ARTE:

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO:

A Coordenação Geral do Projeto será
responsável pelo projeto de modo geral, pela
sincronização entre as demais coordenadorias, de
forma a potencializar os resultados e oferecer o melhor
produto cultural final possível. Essa coordenação será
feita pelo cineasta, indigenista, produtor cultural Frank
Coe, que dedica-se desde 1993 ao projeto documental
“Séculos Indígenas no Brasil”.

A Coordenação de Arte tem sob sua
responsabilidade a criação de uma logomarca para
o Memorial dos Povos Indígenas e a ambientação do
espaço expositivo.
Um dos grandes desafios da coordenação de
arte é a harmonia estética dos ambientes do espaço
expositivo através de intervenções de artistas plásticos
(painéis, decoração de pilares, etc.) e da escolha dos
materiais necessários para a adequada ambientação
do Memorial dos Povos Indígenas para a realização
do projeto. Cabe ressaltar que esta ambientação foi
proposta não para criar uma caricatura do ambiente
indígena, mas sim para referenciar através do conceito
da “bioarquitetura” os materiais naturais elencados
nas tradições arquitetônicas indígenas. Desta
forma, ocorre uma transcendência da percepção
bidimensional dos quadros e vídeo, para uma sensação
espacial mais completa, construída para potencializar
o significado das imagens.
Essa Coordenação será conduzida pelo artista
plástico, diretor de arte, ilustrador, designer e produtor
gráfico Hélio Coelho Ferreira.
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COORDENAÇÃO CENOTÉCNICA:

A Grande Cobra

A exposição busca uma linguagem
contemporânea moderna, porém com grande
inspiração e respeito à cultura construtiva indígena.
Para isto busca-se trabalhar com materiais naturais
como a madeira, o bambu e o junco; protagonistas
também da moderna construção sustentável. Muito
além da escolha de materiais, a composição usa formas
orgânicas, cheias de significados e sutilezas assim como
a construção indígena. Oscar Niemeyer já buscava uma
inspiração na grande casa coletiva Yanomami, dentro
do mesmo espírito de reler estas construções o projeto
da exposição trata de integrar culturas construindo
um espaço vivo e representativo desta nova relação.

O desenho da exposição no Memorial tem
como padrão geral a cobra, que se estende da rampa
de acesso até o pátio interno, “mordendo o próprio
rabo”. Este símbolo é muito usado por diversas culturas tradicionais, representando, entre outros conceitos,
o nascimento, a transformação e a integralidade.  
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Plano Geral
Conceitos

Sincretismo
Cultural
sintese

Índio pelo Índio
tese

Índio pelo Branco
antitese
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Plano Geral
Programa da Exposição

Hall Interno

Hall Externo

Exposição
Permanente

Pátio Lúdico e Eventos

Exposição
Temporária

Projeções
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Plano Geral
Analogias
Língua

Cabeça

Garganta

Ovário

Pátio Lúdico e Eventos
Estômago

Intestinos

Coração
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Plano Geral - Projetos Descritivos
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Construção de Protótipo
Rincão Gaia, Pantano Grande – RS.
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Referências
Projeto Natal da Transformação, Canoas 2009.

Bambu
Busca da linguagem natural eficiente do material.
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Entramados

Divisórias e Suportes Vazados

Utilização de técnicas de tramas de fibras diversas: pa-lha, junco, bambu, etc. Uma das principais
características construtivas indígenas.

Para a delimitação dos espaços expositivos internos, as imagens ilustram algumas sugestões de uso
de materiais orgânicos como palha e estruturas em
bambu, que conferem uma textura interessante para a
exposição.

Terreiros
Utilização de terreiros para concentração dos
grupos de visitantes aludindo a centralidade dos espaços indígenas.
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Peças de Madeira
A utilização de peças de madeira de diferentes dimensões, além de proporcionar uma boa superfície
expositiva, permite explorar as diferentes texturas da madeira e realizar composições volumétricas.

Superfícies Adaptáveis
Dada a natureza de muitas das peças do acervo, que são utilizadas no corpo, como cocares, colares e
outros adereços, uma solução expositiva a ser trabalhada é a criação de superfícies adaptáveis às formas do
corpo. As imagens representam possibilidades de uso desse tipo de solução.
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Tratamento dos expositores existentes e criação de novos
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COORDENAÇÃO DE LUMINOTÉCNICA:

Iluminação Memorial dos Povos Indígenas

Essa Coordenação ficará responsável pela
iluminação da exposição que está sendo concebida de
forma integrada ao projeto cenotécnico da exposição.
As características estruturais do edifício estão sendo
consideradas de forma que delas possamos tirar
máximo proveito. O projeto como um todo contempla
três diferentes eventos:

A iluminação externa do Memorial é um ponto
do projeto o qual dedica-se atenção especial por se
tratar da imagem inicial que os visitantes ou mesmo os
transeuntes terão do edifício. Nele busca-se expressar
a relevância dos povos indígenas na história do país,
criando relação com o Eixo Monumental, no qual está
localizado, bem como com seu vizinho mais próximo,
o Memorial JK. Ainda na parte exterior do edifício,
busca-se fazer a iluminação de balizamento da rampa
de acesso para sinalização do percurso, evidenciando
o seu desenho, bem como por segurança evitando
acidentes devido ao desnível.
Do ponto de vista do espaço expositivo
(interior da edificação), será feito uma abordagem
abrangendo iluminação natural e artificial. Com relação
a iluminação natural é fundamental a implementação
de instrumentos de controle da radiação direta dos
raios solares para impedir danos às obras de arte ou
mesmo prejuízos a correta visualização do material
exposto. Este controle proporciona redução drástica
da transmissão de raios infravermelhos danosos a
pigmentação das peças, atenuação da luz visível
proporcionando melhores condições visuais através
do controle de ofuscamento e redução da entrada de
calor no edifício.

1. Iluminação da exposição: Objetos - peças
de arte indígenas, imagens fotográficas, pinturas,
desenhos, textos, pôsteres e mural; Cenografia: paredes
de esteiras, estruturas tridimensionais, piso, coberturas
de palha e outros materiais naturais; Ambientes; Área
externa e pátio central.
2. Iluminação das apresentações de cantos
e danças indígenas: as apresentações que ocorrerão
na arena central, contarão com equipamento de
iluminação cênica apropriado.
3. Iluminação do edifício do Memorial dos
Povos Indígenas: com a iluminação externa do prédio,
dos elementos escultórios e da concha acústica
pretendemos dar destaque ao Memorial, visto que o
prédio pertence ao conjunto arquitetônico projetado
por Oscar Niemeyer e localiza-se no eixo monumental
de Brasília.
Cabe salientar que a iluminação externa
do prédio encontra-se totalmente danificada. As
benfeitorias de infra-estrutura necessárias para
o projeto luminotécnico são uma das formas de
revitalização do Memorial dos Povos Indígenas previsto
como um dos resultados deste projeto.
A Coordenação Luminotécnica será feita
por Mirco Zanini, designer e técnico de iluminação,
membro da Associação Brasileira de Iluminação
Cênica.
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Atualmente o controle é inexistente devido
aos danos causados pela ação do tempo na película
aplicada sobre a fachada envidraçada interna.
Além disso, esta película, pelo seu atual estado de
conservação, produz uma alteração na tonalidade de
cor da luz natural produzindo coloração purpúrea,
trazendo alteração de percepção aos objetos expostos
no seu interior. A proposta apresentada neste projeto
conta com a substituição desta película por outra
que atenda as necessidades expositivas e conta com
garantia de 10 anos.
Quanto a iluminação artificial, atualmente o
sistema de iluminação existente encontra-se carente
de equipamentos adequados e obsoleto. Pretende-se
fazer a modernização do sistema preservando suas
características originais no tocante ao desenho de forro,
buscando interferir minimamente na arquitetura. Para
isso será realizada reforma elétrica visando adequação
das instalações para a nova demanda de carga elétrica
com a instalação de perfilados. Serão também previstos
circuitos setorizados para iluminação de serviço e
maior divisão de circuitos para a área expositiva. Além
disso, as luminárias utilizadas neste projeto deverão
atender não somente a ele como ter flexibilidade para
abrigar futuras exposições, uma vez que o equipamento
deverá permanecer como benfeitoria para o Memorial.
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Benfeitorias no Memorial dos Povos Indígenas

Em 2008, foi feito pela equipe dos Séculos
Indígenas um levantamento da situação física do
Memorial dos Povos Indígenas. Este trabalho se
converteu num verdadeiro diagnóstico das condições
do edifício, no qual foi detectado uma série de carências
na infra-estrutura para o adequado funcionamento do
local. O projeto Séculos Indígenas no Brasil, empenhado
em contribuir com a consolidação do Memorial como
espaço de preservação do Patrimônio Cultural Indígena,
assumiu parte destas necessidades de melhorias como
benfeitorias para a instituição. Entre elas estão:

2. Substituição dos vidros danificados;
3. Pintura interna e externa das esquadrias
existentes;
4. Pintura interna do prédio;
5. Substituição da rede elétrica de iluminação
do espaço expositivo e readequação da capacidade de
carga conforme demandas atuais;
6. Substituição do centro de distribuição
elétrico obsoleto (sala administrativa) e sem a devida
capacidade para atender a demanda existente;
7. Instalação de iluminação de serviço em
circuitos independentes visando economia de energia
e segurança;
8. Recuperação e pintura das calhas elétricas
que abrigam os circuitos de iluminação da área
expositiva;
9. Substituição das estruturas de fixação
de luminárias. Trilhos eletrificados obsoletos que
geravam problemas de manutenção com relação a
disponibilidade de equipamentos de reposição;
10. Recuperação da iluminação da fachada
através da instalação de novas luminárias nos nichos do
sistema original, fazendo uso da rede elétrica externa
existente;
11. Recuperação dos nichos e instalação de
novas grades de proteção;
12. Reforma do mobiliário expositivo existente,
propondo novo layout;
13. Levantamento e catalogação de todo o
acervo de peças de arte indígena existente, com o
registro fotográfico.

1. Substituição da película solar da parede de
vidro que encontrava-se em estado de degradação
avançado, causando interferência significativa na
iluminação natural das áreas internas, alterando a
reprodução de cores adequada das obras expostas e
prejudicando a estética do edifício.
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COORDENAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL:

A Coordenação de Identidade Visual tem por
objetivo compor de forma harmônica uma seleção
do acervo do projeto “Séculos Indígenas no Brasil”
que dialogue plenamente com o espaço e o tema
da exposição e proporcionar ao público visitante
uma experiência audiovisual/sensorial provocativa,
educativa e formativa.
Concebida dentro de uma proposta multimídia,
as informações chegam ao visitante na forma de
pôsteres, fotografia, gravuras de época, textos, vídeo
instalações e objetos. Todos esses elementos de
documentação e informação têm um diálogo dinâmico
entre si e com o espaço. A composição diversa das
imagens permite uma interação multisensorial do
público e a diversidade de expressões trazida ao
conjunto de fotos, desenhos, textos, pinturas, imagens
e depoimentos em vídeo ilustram um potencial
ENCONTRO/DIÁLOGO entre diferentes percepções
do cosmo.
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Sob orientação da Coordenação Geral do
Projeto e da Coordenação de Arte, o conjunto
imagético (vídeo, foto, etc.) será apresentado em 5
grandes sessões:
I - Galerias de imagens: fotos, gravuras de época,
pinturas e desenhos e textos;
II - Sala de pôsteres;
III - Vídeo instalações: Provocações (Vídeo pôster),
Reflexões (Mini-documentário),
Reflexões do curumin e Fruições (Vídeo Instalação);
IV - Homenageados e Destaques;
V - Intervenções externas e publicidade.
Essa Coordenação será conduzida pelo
fotógrafo, editor de video e designer gráfico Alexandre
de Freitas.
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COORDENAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA:
Ação Educativa Séculos Indígenas no Brasil

Ao longo de 17 anos, o projeto Séculos Indígenas indígenas brasileiros. Principalmente no momento
no Brasil reuniu um vasto material artístico e do- em que a Lei 11.645/2008 determina a inclusão das
cumental composto por fotografias, desenhos, objetos temáticas indígenas nos currículos escolares, desfiando
de arte indígena, vídeos, entrevistas e textos. Esse co- os professores a levarem este assunto aos seus alunos.
nteúdo apresenta diferentes aspectos da vida cotidiana Nesse sentido, a Ação Educativa atende a esta
de várias comunidades indígenas brasileiras, além de necessidade de forma pioneira no Brasil, realizando
trazer depoimentos de importantes personagens do um conjunto de atividades voltadas à formação e à
movimento indígena e indigenista e da luta ambiental intrumentalização dos professores para o trabalho em
brasileiras. Entre estas figuras destacam-se os líderes sala de aula e à preparação do público escolar para a
indígenas Ailton Krenak e Álvaro Tukano, o antropólogo visita à exposição.
Darcy Ribeiro e o ecologista José Lutzenberger.
Em pareceria com as Secretarias da Educação e
Nesse período, duas exposições foram da Cultura do GDF, com a Secretaria da Identidade e da
apresentadas, exibindo este conteúdo de excelente Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e com a
qualidade visual, revelando o potencial educativo do Fundação Darcy Ribeiro, a Ação Educativa da Exposição
projeto. Assim, em sua terceira edição, a ser realizada Séculos Indígenas no Brasil busca se constituir como
no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília/DF, uma ação que oportuniza o diálogo entre universos
em fevereiro de 2011, a Exposição Séculos Indígenas que coexistem isoladamente em nosso país. Ação,
no Brasil propõe-se a realizar uma Ação Educativa esta, que necessita ser realizada para que avancemos
dirigida aos professores e estudantes das redes pública na erradicação dos preconceitos e no estabelecimento
de uma relação respeitosa entre as diferentes matrizes
e privada de Brasília.
étnicas e culturais que compõem nossa nação: agir
A necessidade de se realizar uma Ação para aproximar alteridades e educar para uma atitude
Educativa que trate da história e das culturas dos povos de afirmação inclusiva, politicamente responsável.
indígenas brasileiros surge da identificação da carência
de conhecimentos da comunidade escolar a respeito
da história e da realidade contemporânea dos povos
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Objetivos

O maior objetivo desta Ação Educativa é
proporcionar uma percepção crítica e sensível da
realidade histórica e, por conseguinte, política dos
povos indígenas no Brasil contemporâneo. O que
significa transpor os limites de uma representação
marcada por um passado colonialista, desde o qual a
figuração do índio depõe contra sua própria identidade,
para reconhecer na diversidade e na diferença os
traços para a cidadania plena e para uma sociedade
harmoniosa.

aqueles com idade a partir de 10 anos, o contato com a
diversidade cultural indígena do Brasil contemporâneo;
• Oportunizar a construção de um
conhecimento sensível sobre a alteridade indígena
no país, considerando singularidades de diferentes
culturas e etnias na formação do povo brasileiro;
• Oferecer informações relativas às cosmovisões
indígenas, dando acento a aspectos que atendem de
modo significativo às questões de meio-ambiente,
sustentabilidade e biodiversidade;
• Servir de referência para a formação de
opinião crítica acerca da questão indígena no Brasil;
• Multiplicar a informação e o interesse pela
história e pelas culturas dos povos indígenas do Brasil,
através daqueles que visitarem a exposição e tiverem
contato com a Ação Educativa.

• Instrumentalizar educadores das redes
pública e privada de ensino do GDF para lidarem com
a temática indígena em sala de aula e prepararem os
seus alunos para a visita à Exposição Séculos Indígenas
no Brasil, atendendo à necessidade geral das escolas
no que diz respeito à falta de conteúdo metodológico,
crítico e qualificado sobre as culturas indígenas no
A fim de atingir estes objetivos, a Ação
Brasil;
Educativa da exposição Séculos Indígenas no Brasil
• Oferecer um programa de visitas educativas compreende o Fórum de Atualização Sobre Culturas
ao público escolar das redes pública e privada de ensino Indígenas, dirigido à instrumentalização de professores
do GDF, proporcionando uma atividade extra-escolar e educadores; o Curso de Formação de Mediadores,
de qualidade estética e pedagógica proporcionando que visa à constituição de uma equipe de educadores
abordagens interdisciplinares à exposição;
para a realização de visitas educativas durante a
exposição; as Visitas Educativas ou Visitas Mediadas,
• Facilitar a aproximação e a compreensão trabalho efetivo com o público escolar durante as
crítica do público em relação ao conteúdo da exposição visitas à exposição; e a publicação de Material Didático,
e ao tema proposto, a partir da percepção e da troca que objetiva subsidiar e oferecer ferramentas didáticode conhecimento durante a visita à exposição;
pedagógicas para que professores e educadores
• Oportunizar aos estudantes, em especial possam trabalhar com seus alunos em sala de aula.
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PROGRAMAÇÃO
AGENDA DE EVENTOS
DATA

ATIVIDADES

29 e 30/09 e
01/10/2009

Módulo I - Fórum de Atualização sobre as Culturas Indígenas com os
professores do GDF.

12 a 19/06/2010

Módulo II - Fórum de Atualização sobre as Culturas Indígenas com os
professores do GDF.

12 a 19/06/2010

Capacitação dos Mediadores da Ação Educativa com os Estudantes
Universitários indígenas de Brasília.

09/02 /2011

Inauguração das benfeitorias no Memorial dos Povos Indígenas em
Brasília, DF.

09/02/2011

Apresentação do Grupo de Canto e Dança Indígenas de crianças
Guaranis.

18/04/2011

Cerimônia de abertura da Exposição Séculos Indígenas no Brasil - III
Edição.

22/04/2011

Lançamento do Catálogo “Séculos Indígenas no Brasil”.

25/04/2011

Apresentação de canto e dança - Grupo Fulni-ô.

28/04/2011

Seminário sobre Empreendedorismo nas Comunidades Indígenas.

19/05/2011

Apresentação de canto e dança - Grupo Guarani.

14/06/2011

Círculo de Literatura Infantil com os escritores Luzia de Maria e Daniel
Munduruku.

21/06/2011

Lançamento do livro Doéthiro - obra autobiográfica de Álvaro Tukano.

18/04 a 30/07/2011

Visitação agendada e mediada aos espaços expositivos.

18/02 a 30/07/2011

Demonstração de confecção de artesanato indígena: arte plumária,
tecelagem de redes, cestarias, cerâmica, etc.
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DIVULGAÇÃO

SIM

ITEM

NÃO

TV

X

RÁDIO

X

MÍDIA ELETRÔNICA

X
X

REVISTA

X

JORNAL

X
MALA DIRETA
X

OUTDOOR

X

BUSDOOR
FRONT LIGHT

X
X

TORPEDO SMS
X

CARTAZ

X

FOLDDER/ FLYER
BANNER

X

ASSESSORIA DE IMPRENSA

X

EMISSORAS DE TV E RÁDIO - COBERTURA
NACIONAL

X

OUTROS
X

DVD
CATÁLOGO

X

LIVROS

X

WEB SITE

X

EVENTOS DE ABERTURA, LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO

X

COMENTÁRIO

Ampla divulgação nos orgãos da Imprensa Oficial e
redes de imprensa de veiculação nacional.
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CONTRAPARTIDAS

NOME DA EMISSORA

TIPO

QUANTIDADE DE INSERÇÃO

Redes de TVs e Rádio Congresso
Naional - Brasília

VT (tempo de duração) a definir

A definir

Spot (tempo de duração) a definir

A definir

NOME DO JORNAL/REVISTA

FOMATO DE ANÚNCIO

Revista Roteiro- Brasília

1/2 página

3 anúncios

Revista Boca a Boca DF

14 X 10 cm

3 anúncios

Revista Bravo

1/3 de página - vertical

2 anúncios

Jornal Correio Braziliense

Cad. Cultura e Fim de Semana

16 anúncios

Jornal do Senado e da Câm. dos Deputados

A definir

A definir

MÍDIA ELETRÔNICA

TIPO

QUANTIDADE DE INSERÇÃO
3.000 inserções de 30 seg

Indooormídia - Aeroporto de Brasília
OUTROS

(outdoor, busdoor, front-light, mídias alternativas)

QUANTIDADE DE INSERÇÃO

QUANTIDADE DE INSERÇÃO

TIPO

Duplicacões de DVD com documentários

DVD

7.000 unidades no verso
da capa

Busdoor

Adesivos

50 ônibus - 30 dias

Em ônibus de transporte escolar

Adesivos

durante a exposição

PEÇAS GRÁFICAS/ FOLHETERIA
ITEM

QUANTIDADE IMPRESSA

Folder/ Flyers

2.000 unidades

Cartaz

500 unidades

Convites para eventos abertura, lançamentos, encerramento

2.000 unidades

Catálogos/ Material Educativo

5.000 unidades

Apostilas para capacitação dos professores

1.000 unidades

Kits materiais didáticos para preparação dos alunos

2.000 unidades

Apostilas para curso de formação dos mediadores

100 unidades

Outros: Catálogo Descritivo de Imagens “Séculos Indígenas no Brasil”

2.000 unidades

Outros: Livro Autobiográfico de Álvaro Tukano
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2.000 unidades

Realização

Apoio

Patrocínio

Financiamento
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