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Neste catálogo vamos apresentar  um acervo lúdico 
construído em atividades colaborativas junto ao Ponto 
de Cultura da Rocinha e ao Projeto Rede Brincar e 
Aprender. Os brinquedos resultantes destas 
experiências foram desenvolvidos por meio da 
convivência com a ação cotidiana desses grupos 
sociais, estabelecendo uma relação de experimentação 
e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de 
uma forma e promovendo uma conversa criadora e 
significativa com os objetos da cultura e com os 
materiais disponíveis na comunidade, possibilitando a 
troca de saberes no uso desses recursos e valorizando 
os conhecimentos, as vivências e expressões artísticas 
e culturais da própria localidade, dando forma, 
concretude a um desenho imaginário e perceptivo, 
coletivo e pessoal, onde o objeto manifesta, traduz a 
cidade em sua cultura, em sua geografia física e 
humana; que traduzem pessoas, lugares, brincadeiras, 
sons, rítmos, cantares, histórias; o viver cotidiano e 
transcendente.



TAPETE DE HISTÓRIAS E 
BRINCADEIRAS

Criado em Água Mineral, São Gonçalo em 2006



Formado por Círculos coloridos de 
tamanhos diversos que se conectam por tiras 
através de botões. Criado originalmente 
como um tapete para contar e ouvir 
histórias, foi recriado pela equipe de jovens 
do Centro Lúdico como suporte para 
inúmeras brincadeiras populares.



MAPA JOGO: NO CAMINHO,
UMA ROCINHA LÚDICA 

Criado na Rocinha em 2007



Jogo de trilha que tem o mapa da Rocinha 
como tabuleiro. A proposta é percorrer as 
trilhas da Rocinha passando por casas 
coloridas que indicam diferentes cartelas: 
brincadeiras, história Rocinha, adivinhas e 
cantigas, sorte ou revés. Para a caminhada 
utiliza-se uma roleta – rodo do bonde. Uma 
proposta de convivência e compartilhamento 
sem ganhadores ou perdedores.



CIRANDA DAS CORES

Criado no Horto em 2004



12 triângulos isósceles de tecidos coloridos, com 
suporte de bambu em sua base, que se conectam 
por cordões formando uma grande ciranda. 
Podem ser utilizados de diferentes formas, 
conectados ou não, possibilitando variadas 
formas de brincar.



ARCO - ÍRIS DE BRINCAR

Criado na Rocinha em 2005



12 retângulos de tecidos coloridos com 
velcro ao longo dos 4 lados possibilitando 
diferentes formas de conexão. E variadas 
formas de brincar.



AVENTAL CANGURU

Criado no Santa Marta em 2005



Avental de tecido com vários bolsos na frente e 
nas costas para guardar livros, pequenos 
brinquedos e objetos variados.



SAIA BARANGANDEIRA

Criado no Mangueira de Botafogo em 2005



Saia rodada com fitas e bolsos onde são 
colocados livros, papéis coloridos, 
bilhetes, pequenos brinquedos. 
Utilizada para dançar, contar e criar 
histórias, partilhar poesias, e o que mais 
se quiser inventar. 



PEGADAS

Criado na Rocinha e no Rio Comprido em 2007



Tabuleiro que mostra caminhos feitos 
de pés e mãos. A proposta é circular 
pelas pegadas, a partir de números 
tirados nos dados, que levam a 
diferentes brincadeiras. Uma proposta 
de convivência e compartilhamento 
sem ganhadores ou perdedores.



Brinquedos singulares, versáteis em sua forma de 
uso, em sua maioria sem regras previamente 
definidas, que possibilitam a expressão livre e 
criadora – um convite à descoberta e à
experimentação; brinquedos únicos 
confeccionados com materiais simples, criados na 
convivência entre adultos, jovens e crianças, 
explorando cor, textura e movimento. Esses 
brinquedos trazem consigo também histórias das 
pessoas que hoje vivem nas favelas cariocas, 
convergindo nestes locais as diferentes culturas 
espalhadas pelo Brasil e que se manifestam e se 
reproduzem na maneira de brincar das crianças. 
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