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Bimestral setembro/outubro de 2014 – nº 29

Esta é a última edição do Jamb Cultura sob o nosso coman-
do na Diretoria Cultural, na qual estivemos à frente durante 
duas gestões.

Nesses últimos seis anos, desenvolvemos ações relevantes 
em benefício do associado e que colocaram a AMB em evidên-
cia no cenário cultural, a começar por este suplemento, cuja pri-
meira edição foi publicada em janeiro de 2010. Até agora, foram 
impressos 29 números, incluindo a presente edição, sempre in-
centivando e valorizando a arte desenvolvida por médicos de 
todas as regiões do país.

Em 2011, sob a coordenação do Departamento Cultural, fo-
ram lançados o selo comemorativo dos 60 anos da entidade e 
o livro 60 anos da AMB, que, além da publicação em portu-
guês, também foi vertido para a língua inglesa. Quase 40 auto-
res, entre diretores, médicos, historiadores e jornalistas, par-
ticiparam do projeto, contando a trajetória da entidade desde 
sua fundação, em 1951, até os dias atuais.

Nossa diretoria também desenvolveu viagens culturais, no 
intuito de congraçar com médicos em experiências ricamen-
te culturais. A primeira, em 2011, teve como destino a Grécia, 
terra de Hipócrates, considerada o berço da medicina. Em 2012, 
um cruzeiro cultural para a Argentina e o Uruguai reuniu mais 

de uma centena de médicos. No ano passado, Israel e Jordâ-
nia foram as eleitas para a terceira viagem. Neste ano, optamos 
por conhecer as belíssimas culturas maia e asteca, no México.

Paralelamente, desde 2012, realizamos o Concurso Nacional 
de Contos e Crônicas. Aliás, sua terceira edição contou com um 
expressivo número de médicos, e os vencedores serão anuncia-
dos na próxima publicação. Deixamos também, em processo 
bastante evoluído, dois projetos do livro Jamb Cultura, que re-
sumem o nosso trabalho neste suplemento cultural.

O Departamento Cultural da AMB receberá a colega Jane 
Carvalho como diretora, a quem desejamos sucesso. Estaremos 
sempre à disposição para colaborar a fim de manter em evidên-
cia o Departamento Cultural da AMB, nosso principal intuito 
desde que assumimos o cargo, em outubro de 2008. Agrade-
cemos a todos que direta ou indiretamente contribuíram para 
o sucesso das ações desenvolvidas neste período. 

Boa Leitura!
Hélio Barroso dos Reis

Diretor Cultural da AMB
Ortopedia e Traumatologia

Vitória, ES

Elisabete Kreitchmann nasceu em São Paulo, SP, em 1952. Mudou-se aos 6 anos de idade para 
Porto Alegre, onde reside. Cursou medicina na antiga Fundação Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre, graduando-se em 1977. Especializou-se em Ginecologia e Obstetrícia 
na mesma instituição, campo em que atua até hoje. Paralelamente ao exercício médico, dedicou-

-se ao desenho, à pintura e à escultura. Participou de duas exposições de arte na faculdade nos 
anos de 1972 e 1973, as Expomeds, que revelaram vários estudantes com vocação artística. Há 
cerca de dez anos, retomou sua formação em artes visuais, incorporando novas  técnicas  e de-
senvolvendo seu processo criativo. Apresentou trabalhos em exposições individuais em Porto 
Alegre, Buenos Aires, entre outras cidades. Por meio do Colege Arte, suas obras também foram 
exibidas em 2011, em Viena, Áustria, no Österreichisches Lateinamerika-Institut, e em Portugal, 
Espanha, Hungria e Holanda. Elisabete continua dedicando-se à medicina e à arte com igual 
paixão, garantindo, ao que acredita, dar-lhe um olhar diferenciado como médica e como artista.

boa leitura

Autora: Elisabete Kreitchmann
Título: Lata d’água na cabeça
Dimensões:  35 x 10 cm
Ano: 2006
Acervo: Dra. Maria da Graça Bahú (Poá-RS)
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História da medicina brasileira

A luta para as nossas primeiras escolas de en-
sino médico foi árdua e mesmo secular. Cons-
ta, oficialmente, a data de 18 de fevereiro de 
1808 como comemorativa da instalação do en-
sino médico no Brasil, com a chegada à Bahia 
do príncipe regente de Portugal, D. João, e de 
sua comitiva, em 22 de janeiro de 1808, que 
fugiam da agressão napoleônica ao seu terri-
tório, o que é incontestável.

Sucede, porém, que, muito antes disso, a 
comunidade médica nacional já havia senti-
do a necessidade e a deficiência da assistên-
cia médica, refletindo em um esboço de res-
tritos cursos surgidos em algumas regiões. 
Segundo o pesquisador Antonio Carlos No-
gueira Britto, as carências mais percebidas es-
tavam nas áreas de Anatomia, Cirurgia e Obs-
tetrícia. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 
1790, houve o caso de João Álvares Carneiro, 
que, durante cinco anos, estudou e praticou 
aquelas disciplinas, sendo depois reconheci-

do pelo Hospital de São José de Lisboa. Em 
1799, na Bahia, o cirurgião-mor José Xavier de 
Oliveira Dantas manteve um curso de Anato-
mia e Cirurgia. Em 1801, a Carta Régia de 17 
de junho criou em Vila Rica, Minas Gerais, a 
cadeira de Cirurgia, Anatomia e Arte Obsté-
trica, regida por Antonio José Vieira de Car-
valho, a qual funcionou até 1848. Em 1803, 
no Hospital Militar de São Paulo, foi criada 
uma “aula de cirurgia”. 

Nessa altura, com a chegada à Bahia do prín-
cipe D. João, que foi orientado pelo brasileiro 
José Corrêa Picanço, seu conselheiro privado, 
criou-se oficialmente o primeiro curso médico 
do país, em 18 de fevereiro de 1808, no Hos-
pital Real Militar, situado no Largo do Terrei-
ro de Jesus, cujos primeiros professores foram 
Manoel José Estrella (Cirurgia Especulativa e 
Prática) e José Soares de Castro (Teoria e Prá-
ticas de Anatomia e Operações Cirúrgicas). Ao 
deixar a Bahia, D. João chegou ao Rio de Janei-

Primeiros 
ensaios do 
ensino médico 
no Brasil
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ro em 7 de março de 1808 e, seguindo ainda a 
orientação de seu cirurgião-mor Corrêa Pican-
ço, criou em 2 de abril do mesmo ano a Esco-
la de Anatomia, Cirúrgica e Médica, no antigo 
Colégio dos Jesuítas, no Morro do Castelo, com 
o apoio também do Hospital Militar, com Joa-
quim da Rocha Mazarem, José Lemos de Ma-
galhães, Joaquim José Marques e Manoel Luiz 
Marques de Carvalho como primeiros docen-
tes. Reclamavam da maior atenção dada pela 
Corte à Escola do Rio que à da Bahia.

Planejadas também em 1813, academias 
médico-cirúrgicas foram criadas no Rio, em 
1 de abril de 1813, e na Bahia, em 29 de de-
zembro de 1815. O projeto de uma acade-
mia no Maranhão nunca se concretizou. As 
primeiras defesas de tese para doutorado em 
Medicina só começaram em 1834, no Rio, e 
em 1836, na Bahia. Somente em 10 de janei-
ro de 1891 receberam os títulos de Faculdade.

Por um período de quase um século, somen-
te Salvador e Rio tiveram escolas médicas, até 
que, em 25 de julho de 1891, surgiu a Facul-
dade de Medicina, Cirurgia e Farmácia de São 
Paulo, sob a direção de Arnaldo Augusto Vieira 
de Carvalho, sendo, pois, a terceira sob o pon-
to de vista cronológico. Não convém esque-
cer que todas as três escolas citadas sempre 
receberam o apoio e a colaboração das Santas 
Casas de Misericórdia locais. Segundo Sergio 
Martins Pandolfo, surgiram, em 25 de julho de 
1898, a Faculdade de Medicina e Cirurgia de 
Porto Alegre, fundada por Eduardo Sarmen-
to Leite e Protásio Antônio Alves, e, em 5 de 
março de 1911, a de Belo Horizonte, abrangen-
do Medicina, Farmácia e Odontologia, cujo 
curso se instalou em 8 de abril de 1912, com 
18 alunos, formados em dezembro de 1917. A 
colação, porém, só foi em março de 1918, por 
ter de aguardar a sua equiparação às demais. 

A sexta escola foi o Curso de Medicina e Ci-
rurgia do Paraná, fundado em 19 de dezem-
bro de 1912 por Nilo Cairo e Victor Ferreira 
do Amaral e Silva, também seu primeiro di-
retor. A formatura da primeira turma ocorreu 
em 1919. Em sétimo lugar, criou-se a de Re-
cife, que, apesar de ter sido pleiteada à Corte 
desde 1798, foi negada por divergências com 
Olinda, então capital, e somente veio a insta-
lar-se em 5 de outubro de 1914. A primeira 
aula aconteceu em 16 de julho de 1920, gra-
ças ao denodo de um grupo de médicos lide-
rados pelo piauiense Otávio de Freitas, radi-
cado em Pernambuco. A primeira turma de 
quinze alunos colou grau em 24 de dezembro 
de 1925. Os pernambucanos muito respeitam 
as figuras do português José Eustáquio Go-
mes (1783-1853) e do recifense Simplicio An-
tonio Mavignier (1800-1856), por terem sido 
os grandes predecessores na luta pela sua fa-
culdade, inclusive também pela Faculdade de 
Farmácia, fundada em 1903. A oitava escola 
médica foi a Faculdade de Medicina e Cirur-
gia do Pará, surgida em 9 de janeiro de 1919, 
fruto também do esforço de um grupo seleto 
de médicos, conduzido por Camilo Henrique 
Salgado, nessa altura já formados em Salva-
dor e Rio de Janeiro. Teve como primeiro di-
retor Antonio Emiliano de Souza Castro, Ba-
rão de Anajás. 

Essas são as mais antigas, cujos fundado-
res bem merecem a nossa gratidão e as nos-
sas homenagens.

Autores consultados: Antonio Carlos No-
gueira Britto, Sergio Martins Pandolfo, Ge-
raldo Pereira e Leduar de Assis Rocha.

Mário V. Guimarães
Ginecologia

Recife, PE
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Conto

Defeito de 
ortopedista?
Eles eram amigos desde crianças. Filhos de pais abastados do in-
terior, frequentaram as mesmas escolas, até irem estudar em São 
Paulo. Embora fossem amigos, e os pais quisessem que ambos 
estudassem medicina, as aptidões eram diferentes. Desde cedo, 
João se interessou pelas letras e pelas artes. Mais tarde, pela Es-
cola de Direito. José interessou-se pelas humanas e fez Medici-
na. Depois, Ortopedia. Pela escolha dos dois, podia-se prever 
que o primeiro era mais emoção, mais espírito, mais imagina-
ção, e o segundo, mais praticidade, menos emoção, menos ro-
mantismo. A amizade continuou depois das formaturas e, vez 
por outra, saíam para dar uma volta pela cidade grande e assistir 
a algum filme. Cada um tinha a sua namorada, e, como diziam 
sempre, eram muito machos, sim, senhores. João, o advogado, 
era romântico, via a vida cor-de-rosa, gostava de escrever crô-
nicas sobre a cidade e arriscava alguns versos. José, o ortopedis-
ta, era pragmático, gostava de pesquisas médicas e de escrever 
sobre medicina. Gostava de ver o preto no branco. 

Certa tarde de domingo, combinaram assistir a um filme no 
Shopping Ibirapuera. Foram no mesmo carro e desceram no 
estacionamento. João, sempre falando muito, e José, sempre fa-
lando nada. Caminhando em direção da porta de entrada, vi-
ram que uma jovem morena andava à frente dos dois. João logo 
viu a aberração do corpo da morena.

“Credo, que bumbum mais arrebitado e que poupança! Com 
esse bumbum arrebitado, eu mudaria para a lua, sem pensar 
por um minuto, e você?”

“Não seja tolo, João, essa moça deve ter um defeito na colu-
na lombar que se chama hiperlórdose, um desvio para a fren-
te. Deve ter ainda uma espondilólise com uma espondiloliste-
se: a fratura dos pedículos da coluna, com um escorregamento 
do corpo vertebral para a frente. Por isso, o bumbum arrebitou.”

João engoliu em seco, nunca pensara que um bumbum arrebi-
tado, tão bonito e apetitoso, pudesse ser consequência de doença.

Os dois continuaram andando. Um casal de namorados vi-
nha em sentido contrário ao deles. O rapaz caminhava inclina-
do sobre a namorada, abraçando-a por cima dos ombros, qua-
se caindo sobre ela.

“Que amor o desses dois! Nunca vi alguém abraçar a namo-
rada desse jeito! Isso é que é amor!”

“Isso não é amor, meu amigo. Esse rapaz sofre de uma 
doença que se chama escoliose. A coluna vertebral dele cur-
vou-se lateralmente, e essa postura inclinada não é amor, é 
doença, meu caro.”

João ficou calado; já era a segunda vez que tinha pisado em 
falso. Os dois continuaram a caminhar pelo corredor que os 
levaria ao cinema. Depois de alguns passos, lá vinha outro ca-
sal abraçado. O rapaz havia colocado a mão do outro lado da 
cintura da moça, e ela, no pescoço dele, e estavam os dois agar-
radinhos. João não deixou de notar como balançavam de um 
lado para outro, como um navio em mar bravio.

“Como esses dois podem passear assim pelo corredor, um 
agarrado ao outro, balançando e dançando desse jeito, em ple-
no domingo à tarde? Até parece que estão num salão de baile.”

“Eles não estão dançando, João. Você não notou que o ra-
paz tem a perna esquerda mais curta que a direita? O pobre ra-
paz não está dançando, ele tem dificuldade para andar. Quan-
do ele anda abraçado a ela, puxa o corpo dela para o lado dele.”

 João ficou quieto novamente. Sua consciência já o estava 
deixando preocupado, porque ele sempre tivera a maior preo-
cupação com os portadores de defeito f ísico e não queria des-
respeitá-los de maneira alguma, nem em pensamento.

Entraram no cinema. O filme já tinha começado e mostra-
va a cena de um casal na praia, deitado na areia, beijando-se. 
A moça deitada de costas, e o rapaz, por cima dela,  beijava-a 
desesperadamente.

“Isso é que é amor, é paixão que não acaba mais!”, disse João, 
esperando a concordância de José. “Não vai me dizer que ela 
tem defeito na coluna e ele tem a perna mais curta, porque ago-
ra você não vai conseguir arrumar uma doença para o casal.”

“Isto não é amor, não é paixão, meu caro amigo. Isto é uma 
tentativa desesperada de  salvamento. Ele está praticando res-
piração boca a boca, apenas isso.”

João levantou-se, não aguentava mais as explicações mé-
dicas do amigo. Pareciam provocações. Saiu da sala de proje-
ções e foi tomar um café na sala de espera. Precisava recapitu-
lar cada episódio vivido naquela tarde. Talvez tivesse ficado um 
pouco frustrado com a atitude do amigo, mas talvez houves-
se arrumado assunto para uma nova crônica para o livro que 
pretendia editar no próximo ano. Por fim, concluiu: estava fe-
liz na sua profissão de advogado, em que ele ouvia apenas as 
queixas dos clientes e deixava que o juiz desse a solução. Ser 
médico deveria ser muito chato.

Nelson Jacintho
Ortopedia

Ribeirão Preto, SP
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Crônica

Ando, nos últimos tempos, acometido por um misto de pre-
guiça e incompetência, rodando em círculos pra explicar as 
duas. A bem da verdade, não precisaria explicar o que hoje 
está fazendo parte do meu cabedal de virtudes. 

Incompetência nada mais é do que a minha falta de com-
petência, e se não houver nenhuma vontade de alguém con-
tinuar esta leitura, não precisaria explicar a preguiça. Aí está 
uma explicação simples, que satisfaz a curiosidade dos mais 
abelhudos. Diria mesmo que é uma explicação simplória, já 
que me causa enfado estar a todo momento tendo que ex-
plicar o que hoje considero meu patrimônio mais precioso. 
Fora isso, meus voos são mesmo curtos como as crônicas, as 
quais faço com prazer. Por favor, não me peçam para expli-
car o prazer, porque vou ficar rondando sobre o óbvio, como 
acabei de fazer com a minha preguiça e incompetência, mas 
agora de verdade e de propósito. De mesmo, como a gente 
dizia quando criança. Tá dito e pronto. Não ofendi ninguém.

O prazer... Bem, o prazer não se descreve: vive-se. Como 
vivo: recolhendo material para o meu trabalho. Morando 
em cidade pequena, à beira da praia, ornada com coquei-
ros e amendoeiras, banquinhos de madeira rústica, um bo-
tequim, uma geladeira e o suco de cevada gelado. E basta. 
Tudo é perto, e não há por que ter pressa. 

Na rua de calçada irregular, cruza-se com a velhinha e 
seu neto, que lhe estica a mão, mas não se solta, porque os 
dedos de calos quase centenários são como elos de corrente. 
Confia nos dedos, porque não confia nas pernas, nas quais a 
artrose já deixou suas marcas. A menina de trança, com sua 
sacola de livros e retratos de um artista famoso nas capas dos 
cadernos, marcha confiante para a escola. Ah, ia me esque-

Curtindo o

cendo. Tem a moça casadoira, que sonha com o namorado 
da cidade grande, porque os nativos mais bem-apessoados 
se foram a mirar outros horizontes. Solta um riso maro-
to, escova o cabelo, olha-se no espelhinho e ignora a nossa 
passagem. Está literalmente nas nuvens. Certamente, está 
pensando no galã da novela das oito que, em sua imagina-
ção, lhe dirige a corte. Tudo é muito sutil. Ensaia os gestos 
e os movimentos. Faz um teatro que repete diuturnamente.

Atravesso em frente à tenda do barbeiro, que há mais de 
quarenta minutos atende o único cliente daquela manhã. Uma 
tesourada e um causo, lido no jornal ou escutado no rádio. 
Repete como um papagaio, dá receitas, conselhos, recados. 
O cliente, que não tem pressa, também não reclama. Escuto 
por uns instantes, pois preciso de material para o meu of í-
cio, que, por hoje, já basta. Meu objetivo maior nessa ma-
nhã ensolarada é olhar o mar. Pela enésima vez. Ah, Caymmi, 
por que não deixou a frase pra mim: “O pescador tem dois 
amores/ um bem na terra/ um bem no mar.” Literalmente, 
desabo no banco tosco, com toda a minha preguiça. Gosto-
sa preguiça, gostoso ócio. 

Uma ave marinha cerca um peixinho indefeso, devolvido à 
água por um pescador de sentimentos ecológicos. Nem pos-
so acusá-la de ser uma predadora. Já pedi uma posta de pei-
xe, e ambos garantimos nossa sobrevivência. Nisso, somos 
parecidos. Levo apenas a vantagem de que as aves não co-
nhecem a preguiça e o prazer de que agora estou acometido.  

Ildo Simões
Clínica Médica

Salvador, BA

óCio
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Espaço poético

Coopanest (Cooperativa dos 
Anestesistas)
Palestra realizada em 28/8/2013
 
C ooperar é o Norte,
O rdem, justiça e valores.
O rganizada e forte,
P restigiando os doutores.
 
A nestesia é a essência,
N ossa classe está coesa.
E quipe de excelência,
S empre junto com a ciência,
T odos ganham, com certeza!!!              

Arnóbio Moreira Félix
Ortopedia

Belo Horizonte, MG

        Ele vive vestido de magia,
        Seu andar, recheado de bonança,
        Da terra faz brotar a esperança
        E o azul da manhã de cada dia...

        Seu olhar de ternura inebria,
        O afago de seu braço a tudo alcança,
        O seu gesto de amor nunca nos cansa,
        A oração, frente a Deus, nos extasia...

        Ele vive de magia e de encanto,
        Tudo vê, tudo sabe, tudo inventa,
        Tudo encobre com seu divino manto...

        Su’alma não tem nada de avarenta,
        Nos dá joias, a cada novo canto,
        É o elixir da vida que apascenta...

        Nelson Jacintho
        Ortopedia

        Ribeirão Preto, SP

A magia 
do Poeta

Acróstico, com 
versos em 
redondilha 
maior, para:
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Espaço poético

Mestres,
meus queridos mestres,
jamais olvidarei os sábios ensinamentos.
Colegas,
estimados colegas,
jamais esquecerei seu companheirismo.
Se algum dia
sentires saudades,
as lembranças dos bancos escolares,
as interações entre a maturidade dos mestres
e a juventude dos acadêmicos
far-se-ão sentir com imensa energia.
Se algum dia
olhares o horizonte,
vendo o tempo decorrido,
talvez derrames algumas lágrimas
pelas lembranças de um passado
realizado com amor, esforço e perseverança.
Se os olhos estiverem cansados,
a alegria e o júbilo do reencontro
adentrarão em nossas almas,
e renovaremos a energia perdida.
Oremos nesse instante
pela geração vindoura.
Depositemos a esperança no futuro,
ainda inominado.
A medicina é hoje um campo aberto,
um horizonte tão próximo
e tão distante do nosso olhar.
Oremos, queridos mestres e colegas.

Josef Tock
Oftalmologia
São Paulo, SP

Oração 
aos meus 
mestres e 

colegas
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COlABORAçãO
O Jamb Cultura é um espaço aberto que estimula a produção literá-
ria e valoriza as manifestações culturais do Brasil. Para isso, convida-
mos os médicos a enviar artigos, crônicas, poesias, textos sobre cultu-
ra e história da medicina para o Conselho Editorial.
A/C Hélio Barroso dos Reis (Diretor Cultural)
Rua São Carlos do Pinhal, 324, Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01333-903
Ou pelo e-mail: cultural@amb.org.br
Participe e colecione!

Normas para publicação de artigo no Jamb Cultura
1. Ser médico(a) associado(a) à Associação Médica Brasileira pela Fe-
derada de sua região.
2. Enviar texto de aproximadamente uma lauda (2.100 caracteres com 
espaço), na fonte Arial 12.
3. Se houver fotografias, favor identificá-las, colocar o crédito e en-
viar em 300 dpi, à parte (anexada ao e-mail ou em CD, ou pen-drive).
4. O material será apreciado pelos membros do Conselho Editorial an-
tes de sua publicação.
5. Ao enviar ao Conselho, informar autorização de publicação.
6. Assinar o artigo com: nome, especialidade, cidade, estado e endere-
ço para correspondência.

JAMB CULTURA
Edição Bimestral | Setembro e Outubro de 2014

www.amb.org.br | cultural@amb.org.br
Presidente: Florentino de Araújo Cardoso Filho

Coordenador e Diretor Cultural: Hélio Barroso dos Reis
Diretora de Comunicações: Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretor de Marketing: José Carlos Vianna Collares Filho

Conselho Editorial (2011-2014): Antonio Roberto Batista (Campinas/SP – região Sudeste)
Armando José China Bezerra (Brasília/DF – região Centro-oeste)
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Dicas culturais

Guillermo Kuitca na Pinacoteca de São Paulo
A Pinacoteca do Estado de São Paulo apresenta a exposição Guil-
lermo Kuitca: Filosofia para princesas. Com cerca de 50 obras, 
entre pinturas, desenhos e uma instalação, a mostra reúne tra-
balhos produzidos durante toda a trajetória do artista, desde 
os anos 1980 até 2013. Kuitca, nascido em Buenos Aires, Ar-
gentina, em 1961, é considerado um dos mais importantes pin-
tores latino-americanos, e sua obra trata de temas como des-
locamento, isolamento, solidão e representações abstratas de 
espaço, como mapas, planos de teatro e plantas arquitetônicas.
Endereço: Praça da Luz, 2 – São Paulo, SP
Quando: até 2 de novembro de 2014
Horário: de terça a domingo, das 10h às 17h30. Grátis às 
quintas, das 17h às 22h, e aos sábados 
Tel.: (11) 3324-1000

Centro de Arte Popular em Belo Horizonte
Com acervo de aproximadamente 800 peças, entre criações 
que remetem a pinturas rupestres e outras que dialogam com 
os grafites urbanos, o Centro de Arte Popular (CAP) é um 
espaço aberto às mais diversas manifestações da arte popu-
lar, perpassando linguagens como escultura, pintura e de-
senho, entre muitas outras. O edif ício dispõe de quatro sa-
las de exposições de longa duração, além de um ambiente 
reservado para mostras temporárias.
Endereço: R. Gonçalves Dias, 1608, Lourdes – Belo Horizonte, MG
Horário: de terça à sexta-feira, das 10h às 19h; às quintas, das 
12h às 21h; aos sábados e domingos, das 12h às 19h
Tel.: (31) 3222-3231

Museu Amazônico de Manaus
O Museu Amazônico, pertencente à Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), conta com exposição permanente, que 
ocupa o andar superior do prédio. Trata-se de uma mostra 
de culturas indígenas e paleoindígenas da Amazônia, subdi-
vidida em duas seções: artefatos arqueológicos e etnográfi-
cos. O Museu Amazônico está localizado no centro histórico 
de Manaus e tem em sua vizinhança o Instituto de Educação 
do Amazonas (IEA), a Academia Amazonense de Letras, o 
Teatro Amazonas, dentre outros cartões-postais da capital.
Endereço: R. Ramos Ferreira, 1036, Centro – Manaus, AM
Horário: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
Tel.: (92) 3234-3242

VIREI VIRAl – Centro Cultural Banco do Brasil 
Rio de Janeiro
A segunda edição deste projeto de artes visuais propõe um 
olhar antropológico sobre a chamada cibercultura, abor-
dando o tema das “identidades e coletividades” no mundo 
virtual e seu reflexo na cultura contemporânea. Obras de 
artistas de diferentes países dialogam com o pensamento 
filosófico histórico e com a semiótica. A principal preocu-
pação curatorial está na criação de um espaço expositivo 
experimental que potencialize os sentidos de forma mul-
tidimensional.
Quando: de 22 de outubro a 22 de dezembro de 2014 
Endereço: R. Primeiro de Março, 66, Centro – Rio de Janeiro, RJ 
Horário: de quarta à segunda-feira, das 9h às 21h. Entra-
da Franca 
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