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"12.000 Anos de História - Arqueologia e Pré-História do RS".  40m
A história do Rio Grande do Sul é contada através das sucessivas migrações humanas para o 
meridional brasileiro. O vídeo apresenta especialistas tratando das relações dos migrantes 
com os grupos já existentes e dos novos padrões culturais adotados como respostas adaptativas 
aos diversos ambientes. Dentro disso, o vídeo busca inspiração no ofício do arqueólogo para 
apresentar a história pré-colonial do Rio Grande do Sul.

Matriz Tupi: O Povo Brasileiro. 26m
Vídeo baseado em um dos capítulos da obra central de Darcy Ribeiro: O Povo Brasileiro, sobre à 
questão "quem são os brasileiros?". Co-produzida pela TV Cultura, a GNT e a Fundar. "O Povo 
Brasileiro" é uma recriação da narrativa de Darcy Ribeiro, e discute a formação dos brasileiros, 
sua origem mestiça e a singularidade do sincretismo cultural que dela resultou. 

Memórias Sydney Possuelo uma vida amazônica. 38m
Sydney Possuelo, personagem do documentário da série "Memórias" da TV Câmara, é o último 
sertanista da antiga saga liderada pelos irmãos Vilas Boas, os heróis da sua infância, 
seguidores de Rondon, o desbravador do oeste brasileiro. Sydney viveu mais de 50 anos na 
selva, sobreviveu a mais de 30 malárias, contatou oito povos indígenas no grande avanço do 
homem branco sobre a Amazônia. 

25/04/2014

Piauí Entocado 40m
O Paraíso é no Piauí. O vídeo apresenta a descoberta dos sítios arqueológicos da região sudeste 
do Piauí que hoje é designada como Parque Nacional Serra da Capivara pela pesquisadora 
Niède Guidon, de onde advêm inúmeros sítios Pré-Históricos que estão no cerne das pesquisas 
sobre o povoamento do continente americano. 

O Índio – Ontem, Hoje e Amanhã 14m.
Vídeo sobre a expedição dos irmãos Cláudio e Orlando Villas Bôas que fez o segundo contato 
com os, então chamados, Txukarramãe. A expedição foi registrada pelo jornalista e escritor 
Jorge Ferreira. Este �lme, de 14 minutos, é trecho do original que foi perdido. O �lme original 
tinha mais de 1 hora de registro. O primeiro contato, realizado pelos irmãos Villas Bôas, foi em 
1951.

Apapaatai 13m
Vídeo sobre a organização de uma festa para os APAPAATAI (Espíritos que causam mal aos 
doentes). Essas festas exigem a fabricação de vários objetos rituais, que podem ser pás de beiju, 
máscaras, �autas, clarinetes, desenterradores de mandioca, pilões, cestos, panelas, �echas, etc. 
e explicam a magnitude do mundo simbólico indígena.

Povos do Xingu contra a construção de Belo Monte 21m
Vídeo gravado na Aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto/Jarina, entre os dias 28 de 
outubro e 4 de novembro de 2009. Nesse período, os ministros do Meio Ambiente e Minas e 
Energia foram convidados a ir ao Xingu para discutir os impactos da obra de construção da 
usina de Belo Monte na região. Se concretizada, Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica 
do mundo e vai causar impacto mais de 9 milhões de hectares de �oresta, uma área equivalente 
a duas vezes a cidade do Rio de Janeiro.

Local:
Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz da 
UNESC.
Sediado no I.parque (parque cientifico e tecnológico).

Horário: 16:30min
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