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No Brasil, as pessoas com +60 anos
somavam, em 2013, o equivalente
a 13% da população.
Segundo estimativas da OMS
(organização Mundial de Saúde),
os idosos serão 30% em 2050.

O que significa
envelhecimento
numa cidade?
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ENVELHECIMENTO
CULTURA
LAZER
ARTE
A Exposição Cidade 60+ aborda o tema do
envelhecimento, convidando o público de
todas as idades a reﬂetir e vivenciar
diferentes situações do cotidiano na
cidade, compartilhar experiências e
discutir temas como saúde, preconceito,
qualidade de vida e acessibilidade das
pessoas com mais de 60 anos.
As atividades do projeto buscam
reconhecer e valorizar o papel dos idosos
nas comunidades. Promovendo cultura,
arte e lazer, incentivando um
envelhecimento ativo através da
integração, inclusão e da oportunidade
de trocas intergeracionais.
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ATIVIDADES DO PROJETO:
+ Experiência
+ Vídeo
+ Apresentações
+ Roda de conversa
+ Exposição Virtual

MEDIAÇÃO SENIORS + JOVENS

BELÉM – PA
23 A 25 de outubro
SÃO LUIS – MA
16 a 18 de outubro

CORUMBÁ – MS
01 a 03 de outubro
(01 dia do Idoso)

A exposição acontecerá em 3 ﬁnais de semana (sex, sab e dom)
As apresentações e rodas de conversa acontecem nos
domingos ao ﬁnal do dia

Equipe de mediação composta por idosos e
jovens treinados para receber diversos tipos
de público, focados na troca de experiência.

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE
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APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
Apresentações de coletivos e grupos de
pessoas idosas que atuam na preservação e
manutenção da tradição de manifestações
artísticas do patrimônio cultural local.
EXPERIÊNCIA
Experiência interativa com áudios, vídeos,
jogos e uma simulação sensorial de uso de
transporte público por uma pessoa idosa.
VÍDEO
Vídeos curtos com edição de depoimentos de
crianças, artistas, psicólogos, gerontólogos,
etc sobre vivências e dicas de envelhecimento
ativo e trocas intergeracionais.
RODAS DE CONVERSA
Rodas e debates críticos.
EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Ambiente virtual da mostra.
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Desenvolvida à partir
da Exposição Cidade 60+
que foi realizada em 2019, na
Casa da Ciência UFRJ, no Rio
de janeiro, em parceria com a
Fiocruz.
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VISTA INSTALAÇÃO
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PLANTA BAIXA
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JOGOS
Mesa com jogos ligados a
cuidados e saúde: jogo da
memória, caça-palavras,
jogo faça o seu prato.

ENTRADA
Vídeo com abertura
dos depoimentos de especialistas
na área da geriatria e saúde pública.

PRAÇA
Árvore das lembranças
Trechos de histórias na árvore
Banco com áudios de histórias dos 60+
Espaço de troca intergeracional

ÔNIBUS
Disco para equilíbrio
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APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
A cada nova geração, os modos, comportamentos, as
expressões verbais e as histórias populares vão sendo
esquecidas ou assumem novos signiﬁcados.

Pensando na importância da resigniﬁcação dessas
histórias, a Exposição Cidade 60+ através do convite
de 6 coletivos artísticos regionais de cultura popular de
várias regiões do Brasil, promove a socialização e o
intercâmbio cultural e geracional dos 60+, salientando o
papel dos idosos na tradição oral e na transmissão de
saberes tradicionais e da cultura popular,
conscientizando o público sobre a importância de
conhecer e valorizar seus relatos e conhecimentos.

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS
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viola de cocho
CORUMBÁ – MS
01 a 03 de outubro
(01 dia do Idoso)

A viola-de-cocho é um instrumento musical, produzida por mestres artesãos, violeiros
e cururueiros. Acompanhada pelo ganzá e o tamboril ou mocho, é tocada nas rodas de
cururu e siriri. Comum nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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bumba meu boi
tambor de crioula
SÃO LUIS – MA
16 a 18 de outubro

Bumba meu boi é uma dança tradicional brasileira típica das regiões norte e nordeste. Gira em torno
de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi, com personagens humanos e animais
fantásticos. Tambor de Crioula do Maranhão é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que
envolve dança circular, canto e percussão de tambores.
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carimbó
balata
BELÉM – PA
23 A 25 de outubro

Carimbó é uma dança cultural que teve origem no estado do Pará, a partir das danças
e costumes indígenas. O nome faz referência ao curimbó, principal instrumento
musical utilizado nessa manifestação folclórica. A Balata é o látex de uma árvore
chamada “balateira”. O tradicional artesanato com miniaturas de balata é considerado
patrimônio imaterial de Monte Alegre, no oeste do Pará.

EXPOSIÇÃO

CIDADE

60+

exposição virtual:

cidade60mais.com.br
O isolamento social tem potencializado ações online de
democratização de produtos culturais. Essa forma de consumo
intensiﬁcada nesse período vem oferecendo cada vez mais
experiências inovadoras ao público. A versão virtual da “Exposição
Cidade 60+” será atualizada para integrar o conteúdo da Mostra.
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As atividades da Exposição Cidade 60+ se estendem
ao ambiente on-line para ampliar e intensiﬁcar o
debate com o público antes, durante e após a
visitação.
A Exposição Virtual Cidade 60+ é um espaço
interativo já existente que conta com
depoimentos, memórias e histórias de pessoas 60+
transformadas em souvenirs de imagens e
áudios, conteúdo com dicas de especialistas de
várias áreas como psicólogos, médicos,
gerontólogos, antropólogos, sociólogos, artistas,
ﬁlósofos, entre outros para um envelhecimento
ativo.
Além de indicações de aplicativos para o público
60+, tutoriais para idosos que tem diﬁculdades ao
lidar com tecnologia, memes divertidos sobre o
isolamento social e outros temas da quarentena.
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EQUIPE
Realização
Mais Folguedos realiza projetos no Brasil e
exterior através de múltiplas linguagens,
pensamento estratégico e comunicação criativa.
Trabalha de forma colaborativa com criação,
gestão, curadoria, pesquisa, vídeo, interatividade,
produção, design, expografia, cenografia,
iluminação, acessibilidade e experiências
multimídia.

Claudia Alencar
Juliana Câmara
Leonardo Bungarten

Ao longo de 15 anos, cria projetos para exposições,
ações, festivais, museus, marcas, sites,
sinalização e humanização de espaços.
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A Exposição Cidade 60+ é uma
proposta criativa que através da
arte e da cultura desenvolve
atividades que buscam
resultados que se alinham com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ONU), que
vislumbram um futuro desejável
que seja equitativo, inclusivo,
pacíﬁco e ambientalmente
sustentável para todos.

Assegurar uma vida
saudável e promover
o bem-estar para
todos, em todas as
idades;

Assegurar a educação
inclusiva e equitativa
e de qualidade, e
promover
oportunidades de
aprendizagem ao
longo da vida para
todos.

Reduzir a
desigualdade
dentro dos países
e entre eles.

Tornar as cidades
e os
assentamentos
humanos
inclusivos,
seguros,
resilientes e
sustentáveis;

Promover sociedades pacíﬁcas
e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça
para todos e construir
instituições eﬁcazes,
responsáveis e inclusivas em
todos os níveis.
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