
 

 

 

 

Educação Caminhante 
 

Caminhos da Ação Griô na Rocinha 

Segundo semestre de 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Ação Griô na Rocinha está inserida no Ponto de Cultura  

Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha,  
uma parceria institucional entre a ASPA (Ação Social Padre 

Anchieta) e o CIESPI (Centro Internacional de Estudos e 

Pesquisas sobre a Infância). 
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Escola caminhante 

 

Como um griô em sua essência caminhante, a escola parceira caminha através de 

seus  múltiplos desafios buscando compreender e integrar a ação griô, em sua 

abrangência e possibilidades, ao cotidiano da escola. Nesse semestre, duas as grandes 

conquistas: a possibilidade de utilização do pátio e não mais uma sala que inibia 

movimentos mais amplos, e um encontro final de avaliação e planejamento para 2008 

com as seis professoras da Educação Infantil responsáveis pelas turmas participantes 

nesse ano de 2007. 

Com relação ao pátio, Vô Aerson diz: “A criança precisa voar!” 

 

Caminhada em busca de trilhas 

 

Os caminhos da Rocinha são como um grande labirinto que guarda surpresas. Lá 

no alto, bem alto no Laboriô, tem bica d’água, represa, clareira na mata, escola pública e 

criança, muita criança.  

Caminhamos até lá pensando em futura trilha griô. Fomos pela ladeira íngreme e 

voltamos pela mata. Toda a família da griô aprendiz Martinha mora lá. Em cada canto 

ela pára, apresentando um sobrinho, um afilhado, uma cunhada. O Laboriô para Vô 

Aerson, mestre de tradição oral, é uma oportunidade de estar na mata com crianças; para 

os jovens, monitores do Ponto de Cultura, um espaço ao ar livre para propor 

brincadeiras e muitas pessoas para entrevistarem que podem contar sobre a história 

dessa localidade; para Tio Lino, griô de tradição oral, muita matéria prima para 

transformar em engenhocas, bichos e objetos. Outras caminhadas de reconhecimento 

virão. 

 

Brincadeira no chão do quintal 

Caminhos da griô aprendiz: palavras, frase, brinquedo 

 

Brincadeira no chão do quintal é mundo de criança, alegria e convívio, beijos e abraço. 

 

Martinha é uma andarilha brincante. Vicente barros, professor do departamento 

de desenho industrial da PUC, acompanhou os seus passos junto a crianças de diferentes 



lugares da cidade Rio de Janeiro todo o ano de 2007. Desses encontros de observação e 

convivência onde brincadeiras e conversas se misturavam e apoiado na metodologia do 

design participativo, Vicente recolheu as muitas palavras utilizadas por Marta com 

maior freqüência e fez vários desenhos que refletiam sua prática. Desse universo de 

palavras, Marta selecionou palavras, acrescentou outras e organizou frases. Outras 

pessoas, parceiras de trabalho, também montaram frases com as mesmas palavras. Das 

frases, Martinha escolheu uma: Brincadeira no chão do quintal é mundo de criança, 

alegria e convívio, beijos e abraço. Como síntese definiu: Brincadeira no chão do 

quintal. Vieram então, a partir desse foco, os experimentos com materiais variados que 

eram utilizados com as crianças. Aos poucos, os materiais também foram definidos e 

um objeto esboçado e confeccionado: um jogo de tabuleiro. A esse jogo, que mais 

parece o chão de um quintal, foi dado o nome Pegadas. Como Martinha, o jogo já nasce 

andarilho e no próximo ano será apresentado à escola parceira. 

 

 

Rolimã Patinete Perna de Pau 

 

Os encontros da ação griô na escola, expandidos para o pátio, seguiram nesse 

segundo semestre com quatro novas turmas, fechando o ano de 2007 com todo o grupo 

da educação infantil do CIEP Dr. Bento Rubião tendo participado dos encontros.  

Objetos antigos têm sido progressivamente reunidos (ex. ferro de passar roupa a 

carvão, pinico de louça) e novos brinquedos confeccionados artesanalmente (perna de 

pau, carrinho de rolimã, patinete) para serem utilizados como suporte lúdico para que os 

griôs contem as histórias da Rocinha. Martinha nos conta: 

 
Naquele dia eu estava sem material pois tinha esquecido em casa. 
Pensando rápido nos objetos antigos que temos guardado na ASPA, me 
veio à cabeça: “Vou trabalhar com o pinico.” Fomos para a escola. Ao 
chegarmos na escola, vô Aerson já estava nos esperando. Ao subirmos a 
rampa da escola me surgiu outra idéia. Perguntei ao vô como se chamava 
o chapéu que ele carregava na mão pois eu já havia pedido a ele para não 
entrar na escola com o chapéu. Combinamos que ele só o usaria quando 
estivesse com as crianças em atividades para não quebrar o encanto de 
um homem diferente na educação infantil. Bem, voltando à rampa, olhei 
para o chapéu dele e perguntei: “Vô Aerson, como se chama seu 
chapéu?” Ele falou: “Caipé, veio da África.” Não perdi tempo: “Vamos 
trabalhar com o chapéu.” 

 



Esse brincar recheado de memória mais parece uma brincadeira com o tempo.   

 
“Sabiam que nos idos de lá vai fumaça, no Caminho do Boiadeiro, na 
Rocinha, tinha corrida de carrinho de rolimã quando o chão ainda era de 
terra?” 
 
“Os romanos inventaram as pernas-de-pau para atravessar terrenos 
alagados. Nem imaginavam que um dia elas iriam virar brinquedo. 
Algumas referências mostram que as pernas-de-pau também foram usadas 
por agricultores na colheita de frutas, principalmente na Itália. A partir 
da idade média tornaram-se um divertimento popular, incluídas nas artes 
circenses.” (Informações retiradas do livro A história do brinquedo de Cristina Von, 

publicado pela editora Alegro) 

 

“Madeira daqui e dali. Serrote, prego e martelo. Como no seu tempo de 
criança, Tio Lino faz surgir um patinete, perna de pau e carrinho de 
rolimã para todos partilharem.” 

 
 

Participação jovem 

 

Dois jovens monitores do PC Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, 

Everton e Pablo, acompanharam os primeiros passos da ação griô na comunidade 

registrando as atividades e auxiliando com as crianças do CIEP Dr. Bento Rubião. Para 

2008 propuseram uma maior inserção passando da posição de observadores para uma 

postura de oficineiros, atuando e propondo junto aos griôs e às crianças. Uma das 

possibilidades é circular com o mapa-jogo da Rocinha, criado e confeccionado por eles, 

disponibilizando-o para crianças, jovens e educadores. 

 

No caminho, uma Rocinha Lúdica 

 

Como um caldeirão onde tudo cabe e se mistura, 

histórias, cantigas e adivinhas convidam a todos a participar 

em um chão-tabuleiro por onde nuitos passam e deixam marcas. 

Esse é o caminho de uma Rocinha Lúdica mostrado pelos jovens. 

 

 

 O PC Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, tem como uma de suas 

propostas a criação e confecção de brinquedos artesanais singulares que instiguem a 

curiosidade e convidem à participação de um público variado. Durante o ano de 2006 o 



grupo de jovens do PC da Rocinha esteve junto a Vicente Barros, professor do 

departamento de Design da PUC, brincando e registrando brincadeiras populares com o 

objetivo de ampliarem seu acervo de brincadeiras a serem propostas em oficinas com 

crianças e educadores e criarem um brinquedo coletivamente. Desses encontros  surgiu 

a proposta de criação e confecção de um mapa-jogo denominado No caminho, uma 

Rocinha Lúdica. O processo de elaboração desse jogo estendeu-se até 2007 incluindo 

algumas memórias relatadas pelos griôs. 

 

 

Cortejo 
 

 No dia 11 de outubro, na manhã de quinta-feira, o Griô Aprendiz Regional, 

Alexandre Santini, esteve na Rocinha com o grupo Tá na Rua para uma atividade na 

escola parceira CIEP Dr. Bento Rubião. 

 Este relatório, discutido e escrito coletivamente, objetiva descrever atividade 

desenvolvida como também apontar perspectivas de novas ações conjuntas, clarear o 

andamento da parceria com a escola e explicitar a forma de trabalhar da equipe 

envolvida na ação griô. 

 

 Como combinado, a caminhada saiu do ponto de cultura da Rocinha, na aspa 

(Ação Social Padre Anchieta), direto para o CIEP. Marta seguiu na frente com o 

estandarte do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, seguida por Juliana 

como porta-bandeira do Tá na Rua, Santini, Bida ao violão, Pimpolho na percussão, 

Nathercia com o carrinho de madeira, Firmino, Vô Aerson com o jacaré confeccionado 

por Tio Lino e Everton, como sempre participando e fotografando. 

 Pela rua, subindo a curva do S, moradores e passantes observaram curiosos o 

cortejo; alguns sorrindo, outros olhando de soslaio, outros acenando. 

 Chegando na escola, no portão havia muitas crianças. A caminhada dentro da 

escola foi uma novidade pois entramos cantando:  

 

“Acorda Maria Bonita! 

Levanta vai fazer o café 
que o dia já vem raiando 

e os griôs já estão de pé.” 



 

Depois de passar por corredores e salas, o cortejo chegou no pátio onde outras 

atividades estavam acontecendo em comemoração ao dia da criança. Apesar de um 

pátio repleto de alunos e professores com microfone ligado e sons que se misturavam, 

conseguimos brincar com as quatro turmas da Educação Infantil.  Fizemos duas rodas, 

uma dentro da outra, pois o número de crianças era grande e as muitas vozes se 

sobrepunham dificultando a conversa.  

Santini fez as apresentações e contou histórias. Em um determinado momento, 

Marta pediu para que as crianças fechassem os olhos pois teriam uma surpresa. Ao 

abrirem os olhos, encontraram o jacaré no centro. Cantamos, dançamos e as crianças 

ficaram alvoroçadas para mexerem no jacaré. 

 

“Eu sou, eu sou, eu sou, 

eu sou jacaré boiô. 

Sacode o rabo jacaré, 

Sacode o rabo jacaré, 

Sou jacaré boiô”. 

 

 Alguns professores observaram de longe mas Viviane, professora de uma das 

turmas participante da ação griô no primeiro semestre que esteve no encontro em 

Vassouras, entrou na roda. 

 Após as despedidas, o cortejo passou em salas de aula descendo as rampas e saiu 

da escola seguindo em direção à casa de mestre Aerson, desta vez já com a presença de 

tio Lino. Marta e Nathercia precisaram ficar na escola. 

A caminhada seguiu cantando pela Estrada da Gávea, atraindo moradores, 

birosqueiros e passantes que cantarolavam. Já na casa do mestre, foi feita uma oração 

em roda e, logo após, um lanche de confraternização.  

Nos dias que se seguiram, muitos comentaram com Vô Aerson que a brincadeira 

cantada havia despertado lembranças alegres de infância. Outros perguntaram qual o 

significado daquele cortejo, se era Folia de Reis. Essas conversas deram oportunidade 

para que o mestre pudesse falar da ação griô na Rocinha e do tempo em que 

brincadeiras como essa eram comuns - como os violeiros que se sentavam na porta da 

casa tocando viola. 

 



 Apesar da proposta ter acontecido de forma alegre e brincante, algumas 

preocupações e questões merecem registro. 

 Um de nossos cuidados é o de  respeitar as normas de segurança da escola. 

Preocupa-nos que, a ansiedade de mostrar uma outra possibilidade de ação pedagógica, 

leve a situações delicadas como por exemplo: na saída do cortejo da escola, um dos 

alunos saiu da escola correndo, embrenhando-se pelos becos da comunidade.  

 Outro cuidado importante é respeitar os horários estabelecidos pela escola. Com 

a não definição prévia de um tempo para o desenvolvimento da atividade e com sua 

extensão, alguns professores preocuparam-se com o almoço das crianças (essa muitas 

vezes é a refeição mais forte do dia para várias crianças) e com os seus próprios horários 

para demais compromissos.  

 Antes da realização de cada proposta é fundamental uma comunicação clara 

entre as equipes envolvidas, o que não aconteceu nesse caso. 

 As dificuldades com relação a tempos, horários e agendas, impediu que a 

atividade fosse planejada com antecedência e com a participação de todo o grupo 

envolvido com a ação griô na Rocinha incluindo a equipe da escola. A impossibilidade 

de negociação de uma data para planejamento conjunto e de um outro dia para a 

realização da atividade na escola, fez com que as crianças da ASPA não pudessem 

participar, que a Escola Municipal Paula Brito (parceira da ASPA e do Ponto de 

Cultura) não recebesse também o cortejo e que as atividades no CIEP fossem 

superpostas e com comunicação falha. A direção da escola preferia que o cortejo tivesse 

acontecido em outro momento para  melhor aproveitamento e participação, e para que a 

proposta não ficasse diluída entre tantas outras atividades paralelas. Mediante a data já 

definida e não negociada, a diretora cedeu sem consultar sua equipe. 

 

 Sugerimos que uma próxima atividade seja pensada com menos pressa, de forma 

mais tranqüila e coletiva. A metodologia utilizada pelo grupo do Centro de Cultura e 

Educação Lúdica da Rocinha aposta na unidade do grupo como base para a 

consolidação e ampliação do trabalho desenvolvido na comunidade. Inserida como um 

dos eixos do centro lúdico, a ação griõ na Rocinha aponta para a importância da fala e 

das idéias de cada um. Apesar de Marta, como griõ aprendiz, ter liberdade de ação e 

decisão, os planejamentos e encaminhamentos são partilhados e discutidos em equipe. 

Foi em um desses encontros que o griô de tradição oral e o mestre demonstraram o 



desejo de participarem ativamente das atividades na escola, apesar de não ser uma 

exigência do edital.  

 Nesse percurso brincante onde cada um tem seu espaço, entendemos que o 

caminhar junto à escola deve ser cuidadoso, respeitando o trabalho construído há anos, 

até chegarmos a uma discussão curricular. Sabemos dos muitos equívocos e do muito 

que há para ser repensado na educação formal e na estrutura escolar, entretanto 

acreditamos que esse processo se dá passo a passo para que progressivamente seja 

transformado. Acreditamos que o aprendizado se dá em todas as direções e que também 

estamos aprendendo o que é estar em uma estrutura escolar que conta com 1.100 alunos, 

numa comunidade tensa e complexa, submetida a uma estrutura municipal não flexível. 

 

 Desse encontro ficam com muita força as palavras alegria, brincadeira, música, 

cantoria, cuidado, comunicação e parceria. 

 

 

TEIA Cultural 
 

 

 A realização da TEIA Cultural de 2007 teve vários imprevistos que 

impossibilitaram a ida da equipe do PC Centro de Cultura e Educação Lúdica da 

Rocinha a Belo Horizonte. Não foi possível, portanto, compartilhar com os demais griôs 

em mais uma experiência enriquecedora. Uma carta-documento foi escrita 

coletivamente como forma de manifestação da equipe. 

 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2007 

 

 

Aos companheiros dos Pontos de Cultura, 

 

Nós, da equipe do PC Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha e da 
Ação Griô na Rocinha, decidimos escrever uma carta-documento com a intenção de 

partilhar sentimentos e opiniões a respeito da TEIA que ora se realiza em Belo 

Horizonte. 

 
A espera 

Desde o dia 23 de outubro estamos enviando mensagens pedindo 

esclarecimentos sobre a viagem (passagens, hospedagem, etc.) e nada de concreto nos 

foi dito. Depois de muito custo, e inúmeros telefonemas interurbanos e e-mails, trocados 

com a CRIA, Mapa do Mundo e regional do MINC, soubemos que iríamos ficar no 

SESC Venda Nova ou no SESC Contagem. As respostas sempre foram imprecisas. 



Somente no dia 1 de novembro chegaram as listas de passagens dos representantes dos 

Pontos de Cultura e mesmo assim ainda ocorreram mudanças de horários. Dia 02, sexta-

feira, feriado, nos encontramos para repassar nosso planejamento e para organizar nossa 

ida à BH.  

Mesmo sem informações concretas, de terça-feira, dia 6 de novembro, até hoje,  

quinta-feira, dia 8, estivemos de prontidão, mobilizados com malas, bagagens, 

embalagens. Deixamos compromissos como faculdade, atendimento a pacientes, escola, 

trabalho e vida pessoal para priorizar esse grande evento que, com certeza, seria uma 

forma de mostrarmos o resultado de nosso trabalho. 

Até esse momento, tivemos toda a paciência e compreensão entendendo a 

dimensão desse encontro nacional, mas existe um limite. São 15 dias de espera por 

informações básicas. O desgaste e o nosso espanto por não recebermos nem mesmo 

uma linha de esclarecimento ou desculpas, foi gerando uma sensação de desvalorização 

e não reconhecimento. Soma-se a isso as perdas financeiras (interurbanos), o stress 

familiar e a nossa  ansiedade. 

O que deveria estar proporcionando prazer de trabalharmos e estarmos juntos, 

hoje nos traz   incerteza, apreensão e preocupação.  

De toda essa experiência que nos deixa tristes, fica o nosso lamento e o 

adiamento nosso desejo de partilhar idéias e diferentes formas de trabalhar com 

educação e cultura, apostando na alegria e no companheirismo. 

 
Posicionamento 
 A essa altura, 14:00h do dia 8 de novembro, nossa proposta, enviada e aprovada 

para Mostra Arte Viva fica inviável. Nesse momento deveríamos estar com um espaço 

de exposição montado com brinquedos, objetos e maquetes artesanais, mostrando 

vídeos e fotos, com o mestre griô contando histórias da Rocinha, com o griô de tradição 

oral montando de forma coletiva uma escultura com sucatas locais, com a griô aprendiz 

mostrando os resultados e os produtos da Ação Griô na Rociinha, e com os jovens 

conversando com os visitantes sobre brinquedos, brincadeiras, infância. Estaríamos 

mostrando a Rocinha através de conversas e brincadeiras. A oficina, agendada na 

programação oficial para as manhãs dos dias 9 e 10, seria uma extensão desse espaço. 

Sairíamos em cortejo desse espaço-exposição para o auditório conversê onde 

brincaríamos com os brinquedos de nosso acervo. 

Essa é a essência de nossa proposta: um fazer coletivo, alegre e brincante, que 

vai acontecendo passo a passo, que vai integrando pessoas, que vai convidando cada um  

a participar. 

Nosso desejo era estar na TEIA mas, infelizmente, independente de nossa 

vontade, ficamos. Entendemos que a partir de agora nossa proposta estaria fragmentada 

e incompleta. 

Deixamos aqui registrada nossa decepção e tristeza. 

 

 

Equipe PC Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha e Ação Griô na Rocinha 

 
 
 



 
 

Seguindo viagem 
 

 

No mês de dezembro, a equipe do Ponto de Cultura e da Ação Griô na Rocinha 

realizou uma avaliação com as seis professoras da educação infantil da escola parceira. 

Nesse encontro as professoras puderam tirar suas dúvidas com relação à proposta ampla 

da Ação Griô Nacional e com relação à ação na Rocinha – objetivos, proposta, papel de 

cada um, papel da escola e perspectivas. Viviane, professora que esteve presente no 

encontro regional realizado em Vassouras, deu seu depoimento ressaltando o que mais a 

sensibilizou: respeito ao outro e às diferenças, escuta atenta e cuidadosa à história e 

experiência de cada um, união e solidariedade. 

Para 2008 definimos alguns pontos que nortearão o planejamento que será 

elaborado coletivamente. São eles: 

• Aprofundamento da proposta com as turmas da educação infantil; 

• Preparação de um material que sirva de fonte para que os professores 

dêem continuidade à proposta na sala de aula; 

• Encontros para debate e reflexões acerca da educação, da cultura, da 

história da Rocinha, entre outras; 

• Caminhadas pela comunidade para melhor conhecê-la;  

• Conhecer os espaços existentes na comunidade voltados para o brincar, a 

música, a leitura, o teatro, as artes plásticas, entre outros; 

• Planejar visitas ao Ponto de Cultura e à brinquedoteca Peteca sediados na 

ASPA; 

• Inserir pais, familiares e responsáveis pelas crianças na proposta da ação 

griô; 

• Elaborar relatórios e registros coletivamente. 

 

Nas palavras da professora Márcia:  

“Até agora o que tivemos foi somente um aperitivo, agora é que vamos realmente 

começar!” 

 

 

 



 

 

 

 

Equipe Ação Griô na Rocinha 

Marta – Griô Aprendiz 

Tio Lino – Griô de Tradição Oral 

Vô Aerson – Mestre de Tradição Oral 

Firmino – Coordenador da ASPA (sede do Ponto de Cultura) 

Nathercia – Coordenadota de projetos do CIESPI (instituição proponente) 

Carla – Equipe gestora do CIESPI (instituição proponente) 

Everton – Jovem monitor do PC Centro de Cultura e Educção Lúdica da Rocinha 

Pablo – Jovem monitor do PC Centro de Cultura e Educção Lúdica da Rocinha 

PC Centro de Cultura e educação Lúdica da Rocinha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Galeria de fotos 
 
 
 
 
 
 

O jacaré do pântano 
“Houve um tempo em que a Rocinha era um pântano.”  
“A Rocinha tem muitas histórias!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

A casa de estuque 
“O que será que tem nessa caixa? Fechem os olhos que tem uma 
surpresa!” 
 
“Antigamente as casas na rocinha eram de estuque, assim desse jeito 
que está aqui.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

Patinete, rolimã e arco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

E seguem os griôs em sua jornada caminhante 
 

 

 

 


