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SÍMBOLO DE UMA NAÇÃO

O  quadro Independência ou Morte 

simboliza a Independência do Brasil. 

No entanto, Pedro Américo produziu a obra  

66 anos após o grito mais famoso da nossa

história. O que explica isso?



O AUTOR

Nascido em 1843, o pintor paraibano Pedro Américo

criou a obra em 1888, em um quarto alugado na cidade

de Florença, na Itália. A princípio, seu objetivo era

reafirmar a monarquia.



Momento histórico: em 2022, vamos celebrar

o bicentenário da Independência. Eventos já

estão sendo organizados pelos governos

Federal e do Estado de São Paulo.

O Museu Paulista, fechado desde 2013, será

reaberto em 2022.

A obra de Pedro Américo foi restaurada e

voltará a ser exibida ao público.

É preciso fazer um resgate da história do Brasil

para as novas e futuras gerações.

POR QUE VAMOS FALAR DISSO AGORA



Apresentar o quadro Independência ou Morte em linguagem

simples, atual e educativa. O óleo sobre tela em grande formato será

dissecado por especialistas e admiradores.1
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OBJETIVOS

Fazer uma releitura artística da obra, usando a moderna técnica do
grafite, e entregar o resultado como presente para a cidade de São Paulo. 

Entrevistar historiadores e outros especialistas para identificar as razões
que levaram a obra a se tornar um ícone da Independência do Brasil.



Entrevistas em profundidade:

>> Historiadores clássicos

>> Historiadores da nova escola

>> Artistas plásticos

 >>Especialistas em restauração

O DOCUMENTÁRIO1



Filmagem em 4K 

Nossas câmeras vão captar cada

detalhe da obra e revelar porque 

 ela é considerada, desde 1888,

uma obra colossal.

2O DOCUMENTÁRIO



O grafiteiro TIAGO ISHIYAMA, um dos mais renomados do país, já aceitou o desafio: fará uma

releitura de Independência ou Morte. O documentário vai acompanhar seu processo de criação

em espaço público. A obra final será um presente para a cidade de São Paulo.

Obras de Tiago Ishiyama (Canal 8 ou 80)

3O DOCUMENTÁRIO



Tempo de execução do documentário:  3 meses

Duração do documentário: até  60 minutos
(pode ser fracionado em formato de série)

Público alvo: brasileiros  de todas as faixas etárias e sociais 

Classificação: livre

Possíveis canais para veículação:

INFORMAÇÕES GERAIS



Patrocínio master - cota Única

COMO PARTICIPAR

R$ 200.000,00

 No início, sua marca apresentará o documentário

 No final, será a única marca mencionada

 Sua marca será única em todos os materiais de divulgação

 Logo de oferecimento do grafite com a releitura do quadro

 Sua marca aparecerá no vídeo de 3 minutos com a cobertura da entrega do grafite para a

cidade de São Paulo

Vantagens de ser patrocinador Master:

1.

2.

3.

4.

5.



COMO PARTICIPAR

OPÇÃO 2: Cota de Patrocínio Plus 

R$ 100.000,00

 No início, sua marca será citada em destaque como patrocinador plus, junto com os

demais patrocinadores

 No final, sua marca será mencionada com destaque junto com os demais patrocinadores

 Sua marca será inclusa em todos os materiais de divulgação

 Sua marca aparecerá em destaque no oferecimento do grafite com a releitura do quadro,

junto com os demais patrocinadores

 Sua marca aparecerá no vídeo de 3 minutos com a cobertura da entrega do grafite para a

cidade de São Paulo

Vantagens de ser um patrocinador Plus:

1.

2.

3.

4.

5.

*OBS: 

1) opção de patrocínio condicionada ao fechamento de todas as cotas.

2) tamanho do logo respeitando a proporção das cotas



COMO PARTICIPAR

OPÇÃO 3 - Cota de Patrocínio Share 

R$ 50.000,00

 Na início, sua marca será citada junto com os demais patrocinadores 

 No final, sua marca será mencionada junto com os demais patrocinadores

 Sua marca será inclusa em todos os materiais de divulgação

 Sua marca aparecerá no oferecimento do grafite com a releitura do quadro, junto com

os demais patrocinadores

 Sua marca aparecerá no vídeo de 3 minutos com a cobertura da entrega do grafite para

a cidade de São Paulo

Vantagens de ser um patrocinador Share:

1.

2.

3.

4.

5.

*OBS: 

1) opção de patrocínio condicionada ao fechamento de todas as cotas.

2) tamanho do logo respeitando a proporção das cotas
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SAIBA MAIS

jabut icabaconteudo.com.br

CONTATO

SUELI FENDER

11 97687-1717

sueli.fender@jabuticabaconteudo.com.br

https://www.instagram.com/jabuticabaconteudo/
https://vimeo.com/jabuticaba
https://www.facebook.com/jabuticabaconteudo/
https://wa.me/5511995765776
https://www.youtube.com/user/Jabuticabaconteudo

