
FoToMeMóRiAlÚdIcA   

 
O Ponto de Cultura Rocinha Lúdica, que faz parte da REDE CARIOCA DE PONTOS DE 

CULTURA, é um projeto do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a 

Infância/PUC-Rio desenvolvido através de um convênio firmado com a Secretaria 

Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e com a Secretaria de Cidadania e Diversidade 

Cultural/ MinC, através do edital nº 05, de 17 de setembro de 2013. 

No primeiro semestre de 2016, em seu segundo ano de atividades, a equipe 

responsável montou uma exposição de brinquedos e objetos lúdicos em quatro 

espaços de educação-cultura-saúde. A montagem e a dinâmica foram planejadas em 

diálogo com as características e metodologias locais – Biblioteca do Cerro Corá, CAPS 

Maria do Socorro/Rocinha, EM Camilo Castelo Branco/Horto, EM André 

Urani/Rocinha. Exposição como um caleidoscópio, onde as peças são as mesmas, mas 

o movimento circular faz aparecer diferentes combinações que nunca se repetem. A 

pré-produção teve como ponto de partida conversas, entre equipes, que foram 

disparadoras de propostas interativas que deram origem a diferentes montagens e 

dinâmicas a partir de um mesmo acervo. Um processo lúdico no sentido da 

multiplicidade de linguagens, das diferentes possibilidades de montagem, dos 

diferentes diálogos que, como um brinquedo, traz surpresas e reflete o grupo e o 

lugar. Os temas norteadores: construção de narrativas na busca de uma identidade 

coletiva a ser construída; memórias de infância e histórias locais como um processo de 

cuidado e estímulo à saúde mental; oralidade e leituras do mundo; importância da 

estranheza e da provocação, despertadas partir do tema “feito à mão”.  A proposta 

FoToMeMóRiAlÚdIcA - a exposição das exposições – é uma síntese dessa 

itinerância montada a partir de fotos clicadas em cada um dos encontros com os 

diferentes públicos. 

A equipe do projeto agradece a parceria e o envolvimento de cada um dos 

representantes das instituições visitadas.   

                                           


