


Surgiu a partir das visitas de monitoramento aos projetos ...

“tantas lições e belezas disponíveis, mas acessadas por poucos”

Os desafios foram colocados na mesa e embaralhados: 

Como? Quando? Onde? Quanto? Por que?

IDEIA



Equipe do Instituto Phi, gestor do Edital 2017, concordou em apoiar a 

ideia dando suporte para a criação.

Verônica Marques ofereceu sua criatividade e a metodologia PENSE, 

VIVA, SINTA, desenvolvida no curso de mestrado em andamento.

Do encontro, saiu a primeira apresentação.

Uma inspiração soprou o nome do Museu Bispo do Rosario, e sua 

direção topou prontamente em ceder as instalações.

Logo após a aprovação do evento por parte do conselho, as 

organizações/grupos apoiados foram convidados a mergulhar nesse 

sonho e passaram a cocriar suas instalações.

Os próximos a se unirem ao time foram Bel Lobo e equipe be.bo. que 

ofereceram um lindo olhar para as instalações, trazendo Clécio Régis 

para tornar real a cenografia idealizada.

A programação foi totalmente oferecida pelos projetos e convidados, 

tornando o anfiteatro do Museu, um palco das mais diversas e 

intensas expressões.

COMO?

http://be.bo/


O Instituto Rio idealizou! 

MAIS DO QUE UMA PARCERIA…

O Instituto Phi topou! O Museu abraçou!



…UM ENCONTO



PROGRAMAÇÃO 

CONSTRUÍDA 

COLETIVAMENTE



Porque os projetos lutam por visibilidade e reconhecimento;

Porque é missão do Instituto Rio fortalecer o território;

Porque a interação e conhecimento mútuo os torna mais confiantes;

Porque o público da Zona Oeste se beneficia de eventos e atrações em

sua própria região;

Porque o apoio se estende à medida que os projetos constroem e 

divulgam suas mensagens.

POR QUE?



O QUE ACONTECEU?

Durante os dias do evento, cerca 700 pessoas estiveram 

presentes, visitaram as instalações e participaram das 

atividades da programação.

Toda a equipe do Museu Bispo do Rosario participou 

ativamente das produções e atividades. O evento suscitou a 

reforma do restaurante do Museu, fechado há um ano, reaberto 

após um belo trabalho de mutirão.

Os projetos apoiados em 2017 tiveram a oportunidade de 

expressar suas causas e oferecer, para um público diverso, 

suas apresentações, fechamentos de um ano intenso de 

trabalho.

Alguns usuários do sistema de saúde mental da antiga Colônia 

Juliano Moreira foram capacitados como mediadores da 

exposição e outros se voluntariaram a ajudar, como puderam, 

na produção do evento.



#IluminaZonaOeste



Método

Pense, Viva, 

Sinta

TRADUZIR INFORMAÇÕES 

PARA PENSAR
Traduzir temas densos e informações 

técnicas das organizações e dos projetos 
em experiências interativas e sensoriais 

promove novas reflexões. 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 

PARA VIVER

Criar experiências inesperadas e 
surpreendentes a partir de informações 
traduzidas leva a promoção de novas e 

intensas vivências. 

PROVOCAR EMOÇÕES 

PARA SENTIR

Propiciar sensações e sentimentos 
inesperados pode permitir que causas 
causem, gerando mudanças de atitude 

dos indivíduos impactados. 

“Tá aí uma coisa que eu nunca 

tinha imaginado e nunca mais vou 

esquecer. Quando eu sentei 

naquela cadeira de rodas e vi o 

quanto é difícil fazer aquilo rodar, 

me bateu uma profunda angústia. 

Imagina o cara que tem que viver 

assim o dia todo com essas 

calçadas que têm por aí”, 

comentou um entrevistado da 

pesquisa aplicada, após viver a 

experiência de circuito com 

desafios em uma cadeira de rodas 

na instalação que mostrava as 

adversidades vividas por quem tem 

necessidades especiais. 



CLIPPING

https://vejario.abril.com.br/cidades/zona-oeste-e-tema-de-exposicao-na-taquara/
https://www.sulacapnews.com.br/single-post/2017/11/24/Ilumina-Zona-Oeste-com-exposi%C3%A7%C3%A3o-em-dezembro-na-Taquara
http://rioonwatch.org.br/?p=30226


MARCAMOS PRESENÇA



FICHA TÉCNICA

Coordenadora de Projeto: Emilia Freire

Direção de Arte: Equipe be.bo.

Produção: Francisco Ferraz

Design: Gabriela Cima

Assessoria de Imprensa: Viviane Moura

Mídias Sociais: Larissa Marques

Design de Experiência: Veronica Marques

Em cocriação com todas

as organizações participantes.
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