
Um encontro virtual com indígenas isolados

Uma animação em Realidade Virtual gerando reflorestamento



Embarque numa jornada imersiva e
interativa pela floresta amazônica e

encontre índios isolados da etnia Awá, 

um dos povos nativos mais ameaçados 

do mundo.



Especialistas acreditam que existam apenas 40 a 60 

indivíduos da etnia Awá ainda vivos. O Ciclo da Natureza 

chama a atenção para a  extrema vulnerabilidade em que 

vivem essas pessoas. Queimadas e desmatamentos são 

algumas das ameaças reais com as quais os indígenas 

lidam cotidianamente, e esses crimes também nos 

ameaçam pois impactam no aumento da poluição 
atmosférica e do efeito estufa.

Introdução



O Ciclo da Natureza mostra que podemos agir 

coletivamente para preservar a vida na Terra. A narrativa é 

inspirada na cosmogonia indígena, segundo a qual seres 

humanos, animais e plantas merecem a mesma dignidade e 

respeito. Por isso, o participante vê a floresta pelo ponto 
de vista de uma árvore, interage com pássaros, com a 
chuva, e encontra os índios. Essa miríade de perspectivas é 

um dos diferenciais da experiência.

Introdução



- Protótipo da animação interativa em realidade virtual 
com áudio espacializado e duração de 5 a 7 minutos;

- Sessões especiais com máquina aromatizadora;

- Landing page exclusiva do Ciclo da Natureza;

- Plantio de 1.000 mudas de árvores de espécies brasi-
leiras variadas, uma ação que completa o ciclo e o leva 

a transcender o universo virtual.

Componentes do Ciclo da Natureza



O Ciclo da Natureza aproxima

arte, tecnologia,

a ancestralidade indígena brasileira e

a preservação da floresta amazônica.



Nessa jornada, experimentamos o ponto de vista de uma 

árvore na floresta Amazônica. No início, precisamos romper 

o solo para germinar e experimentar toda a exuberância da 

mata se desenvolvendo ao nosso redor.

Num segundo momento, escutamos sons e ao mover nossa 

folhas e galhos vislumbramos um acampamento Awá no 

meio da mata.

Vemos os índios colhendo mel até que uma queimada inter-

rompe o encontro. Em meio às cinzas da destruição, um 

pássaro solta uma semente que germina em timelapse 

junto com mais vegetação, recomeçando o ciclo.

Roteiro da experiência VR



- Trailer da experiência;

- Informações gerais sobre o projeto;

- Conteúdos textuais e imagéticos sobre os Awá isolados e 

sobre reflorestamento visando estimular ações pedagógicas;

- Contador digital de árvores plantadas e imagens 

georreferenciadas do plantio;

- Logomarcas dos patrocinadores.

Landing Page exclusiva com: 



O Ciclo da Natureza é uma

experiência XR interativa, que 

também poderá ser visualizada 

em plataformas online de 

acesso gratuito. A classificação 

indicativa é livre.



- Presença de marca do patrocinador no protótipo XR, em 
materiais gráficos e de comunicação do projeto, além de 
menção em entrevistas dos diretores e produtores;

Mentoria de roteiro para realidade virtual (VR storytelling) 
online e gratuita;

Exibição do protótipo com mesa de debate online e gratuita, 
com a participação dos realizadores;

Sessão exclusiva da experiência para convidados da 
SEC-SP e patrocinadores, com a presença dos diretores e 
produtores;

Plantio de 1.000 árvores de espécies brasileiras em um ano, 
tendo o potencial de expandir esse número a partir de 
parcerias futuras.

Contrapartidas



Faça parte desse ciclo.

ciclo@iniciativacultural.org.br


