PROJETO CULTURAL
200 ANOS VIAGEM PELO BRASIL
DE SPIX E MARTIUS
(1817-1820)

2017: EXPOSIÇÃO | 2018: DOCUMENTÁRIO | 2019: LIVRO

APRESENTAÇÃO
Em 1817, começou a expedição mais famosa do Brasil:
Viagem pelo Brasil de Johann Baptist von Spix e de Carl
Friedrich Philipp von Martius, que durou três anos,
sendo ﬁnalizada em 1819.
Por ocasião do casamento da Princesa Leopoldina com Dom
Pedro I, em 1817, uma comitiva de cientistas austríacos
e bávaros foi convidada para acompanhar a vinda de
Leopoldina ao Brasil. A expedição dos cientistas tinha por
objetivo pesquisar a fauna, a ﬂora e as etnias brasileiras.
Spix e Martius iniciaram a sua viagem pelo Brasil em
dezembro de 1817, no Rio de Janeiro, e voltaram
à Alemanha somente em 1820. Em 1823, foi publicada,
em Munique, a famosa obra Viagem pelo Brasil. Em 1824,
o zoólogo Spix faleceu, porém, o botânico Martius, que
dedicou o resto da sua vida às pesquisas, deu nome a uma
grande parte das plantas e árvores brasileiras e publicou
obras famosas, como a Flora Brasiliensis e a História Natural
das Palmeiras.

Spix

Para comemorar os 200 anos da expedição, o Instituto
Martius-Staden pretende relembrar a viagem desses
dois cientistas alemães por meio de uma exposição
itinerante, um documentário e uma publicação cientíﬁca
bilíngue.
A origem desse projeto remete ao nosso patrono Martius,
que, junto com Hans Staden, dá nome ao Instituto MartiusStaden, instituição dedicada à história e à cultura alemã no
Brasil e ao intercâmbio entre os dois países.
Além de uma homenagem, esse projeto é também uma
reﬂexão sobre o desenvolvimento ecológico do Brasil
nos últimos 200 anos, sobre a preservação do meio
ambiente e sobre a consciência ecológica.

Martius

O projeto tem custo total de R$ 446.660,00 e seus
resultados serão expostos e divulgados em todas as regiões
do Brasil. Além de alunos e estudantes, gostaríamos de
atingir um público geral para promover a relevância da
expedição alemã em terra brasileira. Isso inclui conscientizar
sobre a importância da preservação do meio ambiente e da
biodiversidade do Brasil e também realizar uma análise
comparativa entre a riqueza de ontem e a realidade de hoje.

OBJETIVO
Viagem pelo Brasil – Uma exposição didática sobre a viagem dos cientistas
alemães Martius e Spix
A exposição itinerante tem como objetivo mostrar a história e os resultados da
viagem em 20 painéis coloridos e didáticos. Abrange o motivo da viagem,
a chegada ao Rio de Janeiro, o roteiro, os resultados e a produção cientíﬁca
e literária. Tratará ainda da recepção cientíﬁca nos dias atuais. A exposição ﬁcará
aberta para visitação em instituições brasileiras de ensino escolar e universitário
e em instituições privadas e públicas.
Viagem pelo Brasil 200 anos depois – Um documentário sobre a expedição
pelo Brasil entre 2017 e 2019
O documentário terá cerca de 45 minutos de duração e será produzido a partir
da ﬁlmagem de uma viagem dividida em quatro partes, cujo objetivo é refazer
parcialmente o percurso de Spix e Martius. A equipe de ﬁlmagem será acompanhada
por especialistas e professores do Brasil e da Alemanha.
O documentário fará uma reﬂexão sobre as mudanças ocorridas no Brasil nos
últimos 200 anos, incluindo aspectos como: natureza, clima, população, entre outros.
200 anos de Spix e Martius – Uma publicação cientíﬁca da série Anuário
Martius-Staden
Esse livro de imagens e textos cientíﬁcos de pesquisadores renomados
internacionalmente tem por objetivo retratar a importância de Spix e Martius para
o século XXI. A publicação bilíngue (alemão e português) será produzida pelos
mesmos editores do Anuário Martius-Staden e apresentará uma abordagem atual
de diferentes aspectos e áreas, tais como história, botânica, zoologia, antropologia,
etnograﬁa, literatura, música etc.

EQUIPE
A coordenação geral do projeto será feita pelo Instituto Martius-Staden, que contará com o aconselhamento dos
pesquisadores Profa. Dra. Karen Lisboa e Prof. Dr. Willi Bolle. Karen Lisboa é historiadora, autora do livro A nova
Atlântida de Spix e Martius e curadora da mostra Martius, exposta na Pinacoteca de São Paulo em 1994.
O professor Willi Bolle foi o organizador do livro Cinco séculos de relações brasileiras e alemãs. Juntos, eles serão
os curadores e pesquisadores da exposição Viagem pelo Brasil.
O projeto terá o apoio e a colaboração de instituições universitárias do Brasil
e da Alemanha, como a Universidade de São Paulo e a Universidade de
Tübingen.
A Fundação Visconde de Porto Seguro apoiará como mantenedora do
Instituto Martius-Staden.

ETAPAS
Exposição
• a partir de janeiro de 2017: elaboração cientíﬁca da exposição;
• a partir de julho de 2017: arte e pesquisa iconográﬁca;
• novembro de 2017: abertura da exposição na cidade de São Paulo;
• custo total: R$ 32.450,00.

Documentário
• 2017: viagem a Minas Gerais e ao Sertão;
• 2018: viagem à Bahia e ao Maranhão; e viagem pelo rio Amazonas;
• a partir de agosto de 2018: produção do documentário;
• novembro de 2018: mostra do documentário;
• custo total: R$ 217.320,00.

Livro
• a partir de 2018: pesquisa cientíﬁca (volume nº 62 do Anuário
Martius-Staden), tradução e revisão;
• a partir de julho de 2019: diagramação e edição;
• novembro de 2019: lançamento;
• custo total: R$ 196.890,00.

VALOR DA COTA E CONTRAPARTIDA
R$ 100.000,00
• Aplicação da marca em todas as peças de divulgação.
• Menção à empresa em todos os eventos.
• Doação de 100 livros para a empresa.
R$ 50.000,00
• Aplicação da marca em todas as peças de divulgação.
• Menção à empresa em todos os eventos.
• Doação de 50 livros para a empresa.
R$ 25.000,00
• Aplicação da marca em todas as peças de divulgação.
• Doação de 25 livros para a empresa.
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