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Inaugurado em 1981

Instituição cultural
mais visitada de Brasília

Guarda a memória do
Presidente Juscelino Kubitschek e da 
construção da nova capital do País

Passou por poucas intervenções 
desde sua inauguração

MEMORIAL JK



Desafios do Memorial JK

• Reavivar no público a memória do
Presidente Juscelino Kubitscheck;

• Fazer com que o público, especialmente 
crianças e jovens, saibam que para governar 
o país é necessário ter planejamento com 
metas a serem cumpridas e que lembrem 
dos 5 grupos de metas do Governo JK;

• Modernizar a exposição permanente usando 
tecnologia;

• Desenvolver novos conteúdos;

• Inserir acessibilidade de conteúdo.



Lançamento do projeto: 2015
Evento de Inauguração: 2016

Projeto apresentado e aprovado na Lei Rouanet



Trabalho Precedente

• Tratamento técnico e digitalização de todo acervo:      
- textual
- iconográfico
- museológico
- audiovisual

• Criação de base de dados automatizada

• Permitindo a produção e recuperação de 
conteúdos voltados ao desenvolvimento de 
aplicativos multimídia.

(2014)



Evento de lançamento do projeto
12 de setembro de 2015:

Aniversário de JK e da inauguração do Memorial JK



Linha do Tempo da vida de JK



Coral e Banda de Música de Diamantina-MG



Objetivos
• Garantir acessibilidade para pessoas com deficiência motora, 

auditiva e visual;

• Promover a aproximação do público com a história da 
fundação de Brasília e do Presidente Juscelino Kubitschek;

• Permitir a democratização do acesso aos conteúdos do 
Memorial a pessoas com necessidades especiais;

• Despertar o interesse dos jovens pela relação entre história, 
política e identidade nacional;

• Ampliar o acesso aos conteúdos presentes no Memorial a 
partir da modernização de seu percurso expositivo, tornando-
o mais acessível.



Evento de inauguração











 TRECHO VÍDEO: LANÇAMENTO DO PROJETO



Soluções do Projeto
Todas envolveram uso de tecnologia

• Novos conteúdos com acessibilidade: vídeos com legendas, 
intérpretes de Libras e audiodescrição;

• Maquete tátil do prédio; Mapas táteis de cada um dos 
andares; Piso podotátil no circuito expositivo;

• Legendas e Pranchetas de ambientes em Braille;

• Aquisição de equipamentos e dispositivos digitais diversos;

• Treinamento da Equipe do Memorial JK para recebimento do 
público com necessidades especiais.



Vídeo tridimensional sobre a 
Construção de Brasília



JK holográfico



Vídeos sobre as metas
projeção sobre totens de vidro



 TRECHO VÍDEO: CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA E JK HOLOGRÁFICO (METAS)



Quiz sobre as metas
computador em totem



Quiz sobre as metas
computador em totem



Vídeo sobre a Biblioteca Particular de JK
projeção sobre totem de vidro



Gabinete de D. Sarah Kubitschek



Vídeo sobre a atuação de D. Sarah Kubitschek
projeção sobre totem de vidro



Vídeo sobre JK e Seu Tempo
videowall 5,10m x 2m



Vídeo sobre JK e Seu Tempo
videowall 5,10m x 2m



Vídeo sobre a atuação de D. Sarah Kubitschek
projeção sobre totem de vidro



Vídeo sobre A Moda e os Anos JK 
projeção sobre totem de vidro



Vídeo sobre a Vida Política de JK
projeção sobre totem de vidro



Mesas digitais touch
com conteúdo interativo



Totens multimídia de pesquisa



Condecorações de JK – TV OLED TRANSPARENTE



Condecorações de JK – TV OLED TRANSPARENTE

 TRECHO VÍDEO: CONDECORAÇÕES – TV OLED



Acessibilidade: Piso podotátil



Vitrines retro iluminadas



Reprodução de Medalha em 
impressora 3D para uso tátil



Maquete tátil



Mapa tátil



Pranchas com informações em Braille



Treinamento da equipe do Memorial 
JK para abordagem, condução e 

monitoria de pessoas com deficiência



 TRECHO VÍDEO: ACESSIBILIDADE



Acessibilidade

Consultoria de Acessibilidade:

• Instituto Benjamin Constant (IBC)

• Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)

• Apoio da Associação de Comunicação Educativa 
Roquette Pinto (ACERP)



Equipe COLLECTA
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