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Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes 
 

 

 

A Rocinha é ampla e com muitas histórias a serem descobertas, desvendadas, 

recontadas. Encontramos pontas de fios dessa longa História em cada canto. Como juntá-

los? O 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),  vem desenvolvendo um levantamento sócio-cultural que visa 

facilitar a junção de muitos desses fios.  

Um dos focos principais desse levantamento é a tentativa de colher dados que 

esclareçam a possível existência de um quilombo na área hoje ocupada pela Rocinha. 

Informações recolhidas sobre a história local, registradas no livro Varal de Lembranças, 

datam de uma época mais recente, já no século XX. Contam os mais velhos que na Rocinha 

já houve, sim, um quilombo. Alguns dados históricos sobre a cidade do Rio de Janeiro 

também apontam para essa possibilidade.  

Outro foco reside no fato da Rocinha estar situada numa das franjas da floresta da 

Tijuca como também estar plantada à beira mar. Como vivem hoje e viviam os caiçaras? 

Outra questão que se soma a esses muitos fios a serem tecidos em uma história 

única: será que em tempos remotos também viveram índios nas terras litorâneas onde hoje 

se expande a Rocinha?  

Em um espaço de educação e cultura que tem como foco o lúdico, a idéia e a prática 

a serem expandidas estão na realização de oficinas com crianças, jovens e educadores 

locais, promovendo um grande caldeirão de histórias, onde os tempos se entrelaçam através 

do brincar.  Brincando aprendemos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo; brincando, 

criamos elos entre pessoas, grupos e lugares; brincando juntamos fios de História. 
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Primeiras trilhas 

 

Os primeiros passos na direção da construção coletiva da ação griô na Rocinha, 

através do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, se deram em um caminho 

formado por nomes: Marta, Lino, Aerson, Firmino, Pablo, Everton, Nathercia, Carla, 

Vicente, Soraia, Sandra, Viviane. Nomes como pés caminhantes que deixam marcas e 

traçam trilhas em uma terra repleta de gravetos, folhas, pedras, asperezas, temperaturas, 

umidades, onde o vento, a chuva e o cotidiano intrincado e agitado da vida urbana 

interferem mudando rumos, desafiando os andarilhos. 

Nesse início, fomos desenhando, em conjunto, um esboço repleto de linhas e formas 

que se organizaram em trilhas brincantes, trilhas de histórias, trilhas de memórias, trilhas de 

oralidade, trilhas com muitas crianças. 

 

 
À sombra do jambeiro 

 

 
Para que um desenho comum de ação começasse a ser esboçado, o local escolhido 

para acionar esse processo foi a sombra de um jambeiro, ladeado por um coqueiro e um pé 

de urucum, no quintal da ASPA (Ação Social Padre Anchieta), instituição com 40 anos de 

atuação comunitária que sedia o Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da 

Rocinha. 

 

As rodas de conversas semanais sob o jambeiro mostraram um celeiro rico em grãos 

de histórias e causos a serem maturados e germinados no terreno da escola. Esses encontros 

incensados pelo fumo do cachimbo de Vô Aerson (mestre de tradição oral), pelo olhar 

visionário de Tio Lino (griô de tradição oral) e pela energia brincante de Marta (griô 

aprendiz), trouxeram à tona muitas traquinagens, causos, folias, descrições de uma Rocinha 

de antes com suas construções em estuque, com aparições de seres fantásticos, brinquedos 

construídos com sobras caseiras, pessoas marcantes que se foram, ervas que curam e não 
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mais são encontradas com facilidade. Risadas, curiosidades, perguntas e conversas 

lembrança adentro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentados ao pé do jambeiro, Vô Aerson tem a palavra: 
 

É com a raiz que estamos trabalhando. 
 

O quilombo 

Na mensagem que recebi, eu vi direitinho: eram uns homens assim, cor de canela, naquela 
pilha de barco vermelho e eles pareciam ciganos com aqueles brincos de argola e tudo 
com aquelas roupas de pano de saco do tempo colonial e andando assim tudo sério, e se 
dirigiam lá pra cima e lá era um quilombo. Eu comentei isso com o Firmino bem antes de 
entrar com vocês no projeto.   
 

Aqui, antes, eram fazendas de portugueses e espanhóis. Os escravos é que mantinham as 
fazendas daqui. Por isso a nossa raiz. Por isso na mensagem eu vi esse homem assim um 
pouquinho mais claro que ela aqui (Marta).  Cabelo assim bem crespo, aquele brinco 
assim bem grande, e aquela roupa: “Eu vou subir.” Aí subiu. A rua Quatro era uma trilha 
assim dessa largura. A rua era no meio da favela, só podia ser a rua Quatro no século 
passado.  
 

As ervas que curam 

Aqui na Rocinha tinha muito o que colher de ervas que curam. Cânfora, não encontra mais 
Cânfora. Lembra de Cânfora? Dava em qualquer lugar. Hoje em dia você não acha. Você 
botava ela na infusão do álcool que você passava, aquilo ali curava... Arnica, Pé de 
Galinha pra dor de dente. Muita coisa boa. A evolução acabou com tudo. Isso não era 
plantado, nascia pela natureza. Tomate também, broto de tomate também era bom pra 
dente. O Quebra-pedra que fazia chá pros rins... Cana do Brejo também é pra chá. Erva 
Santa Maria que é pra verme, socava ela mas tinha que botar na minguante pra poder 
resolver. Na lua cheia aí é que crescia mais. Erva de Santa Maria ou óleo de Ríceno, oh 
coisa ruim. E tinha que beber senão a vara de marmelo já estava. Óleo de fígado de 
bacalhau! Tudo pra limpar o intestino. 
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As lendas 

As lendas que tinham!  A gente tinha medo da Mula sem Cabeça. “Vem a zebra aí!” não 
ficava um.  
Era bom então o Lobisomem. Ninguém saía pra fora de casa. Naquela época tinha mesmo. 
Aqui na Rocinha, perto da minha casa, tinha um cachorro chamado Espião. Já tava dando 
uma meia noite e pouco, quase uma hora da manhã. Aí o cachorro: au, au, au! Eu senti o 
cachorro dando em cima, debaixo da janela. Eu levantei e fui ver o que era. Aí eu abri a 
porta. E tô vendo o cachorro au, au, au...  quando eu vi que era aquela bola preta.  Tô 
vendo o cachorro dando em cima mas de uma bola desse tamanho! O cachorro dando em 
cima, dando em cima. Aí eu disse: “Olha a foice! Me dá a foice!” Aí ele por aqui, 
descendo ribanceira abaixo. E o cachorro foi atrás. Eu entrei e fechei a porta. Aquilo foi 
rolando, rolando, rolando... que tinha um galinheiro lá perto de um chiqueiro... e aquela 
bola rolando e o cachorro dando em cima. Essa bola era o lobisomem. Era um velho. Eu 
não botava muita fé não mas depois que eu vi...ah, existe mesmo. E ele virava mesmo. Ali 
onde tem a mina d’água, ali tinha um chiqueiro de porco e tinha uns pés de bananeira ali. 
Ele saía dali. 
 

 

Aconchegados em roda, embalados pelas histórias, Tio Lino conta: 
 

Folia de Reis 

Naquele tempo existia um folclore muito bonito na nossa comunidade que era a Folia de 
Reis e, de madrugada,  aquele apito: Piiiiiiiii! Bum! A gente já sabia. E aí nós falávamos  
assim: “Vem descendo a Rua Um!”  Nós no passo na batida do tambor.  Minha mãe tinha 
um terreiro, minha mãe dava almoço pra eles. E aí eu rezava pra visita todo o dia chegar 
em casa. Minha mãe só fazia coisa boa: café, era batata doce, aipim, inhame, mamãe 
matava galo, fazia aquela panelada de galo com quiabo, angu... Jesus! Sai de baixo! Aí eu 
ficava chateado porque a gente não comia aquilo mas quando vinha a visita da Folia de 
Reis... carne de sol, aquela carne bonita. Vinha gente do subúrbio que vinha fazer isso na 
Rocinha. Mamãe recebia eles, mamãe tinha que rezar a bandeira, tinha um São Pedro que 
vinha na bandeira. Existia vários palhaços. Então era uma coisa bacana porque quando as 
Folias de Reis se encontravam, era uma briga dos palhaços ... a gente vaiava eles. É uma 
briga dos palhaços pelos territórios. Minha mãe cansava de discutir  com os palhaços. 
“Você vai comer na minha casa, vou servir você”... 
 

Avô índio 

Meu avô era caboclo, era índio.  Engraçado que eu falava com ele assim: “Ih vô, você não 
tem botão na frente da sua calça não?” Ele usava tipo um pijama. É um barbante...  Você 
fazia a camisa e a calça de pano de carne seca. Engraçado que eu me lembro disso. Ele 
era um mulato, cabelo pretinho. Ele não usava henê não. Mas o cabelo... eu nunca vi! Cor 
de canela! E a roupa que ele usava, roupa que chamavam de carne seca, vinha de 
Portugal, não vinha aqui do Brasil não. Poucas pessoas podiam usar aquilo porque era 
caro. Ele era parente do pessoal do Seu Prata que tinha um terreiro também lá dentro da 
mata. Usava dente de ouro e ele era fortão e ele quase não ria, as pessoas respeitavam ele. 
Era um guerreiro, tinha uma força espiritual enorme também. E o meu avô era parente 
deles. Nós morávamos na casa do meu avô que era feita de barro e bambu.  
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Bichos, frutas e água 

Eu comia muito carne de paca. Meu avô falava assim pra mim: “Hoje tem carne de paca.” 
Aqui na Rocinha tinha muita paca. Tinha paca, tinha tatu. Eu comia muito tatu, paca, 
lagarto, cada lagarto maior do que o outro. Tinha gambá. Porque meu avô falava assim.... 
ele chegava no meu ouvido e falava assim: “Eles fogem de lá pra vim pr’aqui sabe por 
que? Porque aqui tem comida, tem muita fruta: jaca, jabuticaba. Tinha muita jabuticaba, 
tinha muito jamelão. Tinha uma cachoeira ali na curva do S. Quando a gente vinha da 
praia... fantástica a cachoeira, tomei banho ali. A gente carregava água dali porque não 
tinha água em casa. 
 
Entardece e Marta desfia seu novelo de histórias: 
 

Infância 

Não tinha brinquedo pois minha família sempre foi muito pobre, mas tinha espaço para 
brincar de pique-bandeirinha, pipa, corda, amarelinha, roda e queimado, brincadeiras que 
hoje quase não se vê por falta de espaço. Nessa época não havia luz elétrica na minha casa 
somente em alguns pontos da Rocinha. Fazíamos lamparinas com lata e uma vela dentro. 
Brincávamos muito de sombra na parede. Quando chovia, a gente ficava brincando de 
barquinho dentro da vala. Finca-finca também era legal, a gente pegava um prego e íamos 
brincar no chão depois da chuva. Bola de gude nem se fala! “ 
 

Passo a passo, de tarde em tarde, ensolaradas ou friorentas, mas sempre cercada de 

crianças que brincam, perguntam e olham curiosas o grupo que conversa, a história da 

Rocinha vai sendo mostrada através da palavra de griôs e mestre que partilham suas 

memórias do tempo de menina e meninos, montando, como em um quebra-cabeça, as peças 

de uma história vivida. 
 

 
Casa da terra 

 
Conversas que viram casa. 

Casa que conta as tantas histórias. 

Casa de estuque, casa de terra, casa da terra, casa raiz. 
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Conversa vai, conversa vem, Tio Lino transforma as lembranças em objetos; faz 

surgir, através das mãos, o tempo de hoje e de antes, antenado com o futuro. 

 

E a casa de sapê... eu já tô montando essa casa e trouxe aqui pra vocês. Então acontece 
uma coisa interessante: as pessoas passam no meu ateliê e falam assim “Caramba tio 
Lino, o senhor vai dá isso pra quem?” “Não, isso é do projeto, eu não vou dá isso pra 
ninguém porque isso aqui é um histórico, é pra todo mundo vê e aí vai ter uma placa de 
como as casas de primeiro eram feitas.” Essa casa tá ficando um mistério, todo mundo 
quer essa casa! Falta um bocado de coisa. Vai ter o fogão a lenha. O chão vai ser o 
seguinte: vou jogar areia da praia por fora, depois vou jogar o barro com pincel e verniz. 
Eu tô com a idéia de botar uns móveis aqui dentro. Não vou esquecer do poço não, tá tudo 
aqui na cabeça. Aqui são as janelas e as portas. Aqui vai ter uma cerca de arame 
farpado... E essa casa seria dos anos 40, 1940  até 60. Hoje você ainda acha casa assim. A 
gente pode fazer o seguinte: vou encher a casa de barro até aqui, mal acabado,  pra 
aparecer o bambu e em cima vou deixar cru. O bambu, aqui... vou pegar um barbante, 
porque de primeiro existia cipó, era feito com o cipó, cipó caboclo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando para suas mãos, Tio Lino diz: 

Meu dom está nas minhas mãos. Agradeço a Deus esse dom. Meus filhos me dizem: “Pai, 
seu saber tá nas suas mãos.” 

 

 

Escola que brinca e pergunta 
 
Pé pra cá, 

pé pra lá, 

vamos ver no que é que dá. 

 

As primeiras conversas no Ciep Dr. Bento Rubião giraram em torno das 

informações sobre a Ação Griô a nível nacional e do convite para o desafio de construir 

coletivamente a ação a nível local. A proposta  Rocinha ontem e hoje: Histórias 
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Brincantes veio, dessa forma, fortalecer a parceria que se cria de forma progressiva com a 

escola e contribuir para impulsionar o projeto político-pedagógio implantado pelo corpo 

docente. 

  

O projeto político pedagógico da escola parceira tem como objetivos desenvolver 
um trabalho onde valores éticos e humanos direcionem o caminho em busca de formas de 
vida mais dignas, justas e igualitárias; desenvolver atitudes de auto-confiança em relação 
às produções pessoais; conscientizar sobre a importância da arte na preservação do 
patrimônio Histórico Social; utilizar diversas linguagens:oral, escrita, corporal, musical, 
cênica, plástica e tecnológica para comunicar idéias; produzir e usufruir de suas próprias 
produções culturais em busca de melhores condições de vida; compreender a cidadania 
como a participação social e política dos indivíduos; vivenciar a pluralidade cultural do 
pais, resgatando as raízes e costumes da nação; possibilitar a integração entre família e 
escola, visando desenvolver valores éticos e morais bem como o espírito de solidariedade e 
cooperação mútua. 

  

A realização da oficina lúdica Espaços de Brincar foi o primeiro passo escolhido 

para a aproximação dos professores com essa nova proposta. Alguns depoimentos de 

professores sintetizam esse momento inicial:  

  

Gostei da possibilidade de brincar; sugiro que se faça oficinas conosco mais vezes. 
 
Brincar é o momento mais importante para a criança. Temos que levar isso à sério. 
 
Espero que tenhamos uma tempestade de idéias para que possamos trazer alegrias e 
muitas brincadeiras para nossos alunos. 
 

Uma tarde com resgate de sonhos que podem se tornar realidade. Que ainda existe uma 
janela para não desistirmos de um ideal. 
 
 

A compreensão da extensão da Ação Griô Nacional veio através da professora 

Viviane após sua participação no I Encontro Regional de Educação e Tradição Oral: 

 

Somente depois de participar do encontro em Vassouras pude compreender a 
abrangência da proposta. Pensava que fosse somente mais um projeto interessante mas 
não imaginava sua extensão. 

 
 
Pé aqui, 

pé acolá, 

chama a criança pra vir pra cá. 
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As primeiras crianças chamadas a participar foram as mais novas que freqüentam as 

primeiras séries da Educação Infantil. Duas turmas com 25 crianças de 4 anos, das 

professoras Viviane e Sandra, brincaram, conversaram, contaram e ouviram histórias 

estimulados por Marta e Tio Lino e acompanhadas de perto pelos jovens Everton e Pablo.  

Uma longa viagem foi empreendida pelo grupo de diferentes idades que navegou 

através dos mares, enfrentou o jacaré do pântano e aportou em terra na casa de estuque, na 

Rocinha de antes e de hoje. 

 
Você brinca de quê? 

Logo de início, conversas sobre brincadeiras na Rocinha foram trocadas: Quem 

brinca de quê? Quem brinca aonde?  

O universo das brincadeiras foi acionado marcando o mote dos encontros que 

aconteceriam ao longo do semestre: embarque na viagem brincante. 

 

Aportando na Rocinha em barco de papelão 

 Para que o grupo embarcasse na proposta e criasse uma sintonia com os novos 

amigos-mestres, Tio Lino confeccionou um barco de papelão. Através da cantoria: Eu não 

sou daqui, marinheiro só... revezaram-se dentro barco e remaram em direção à praia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jacaré do pântano 

Chegando na praia... a surpresa! Um pântano cheio de jacarés! Tio Lino, em total 

sintonia com Marta e crianças, leva de seu ateliê para a escola um enorme jacaré feito com 

material reciclado. Encenações de encantamento e sustos. Na Rocinha já teve um pântano? 
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Que bichos existiam na Rocinha? Que bichos existem hoje? Esse jacaré é de verdade?É 

feito de que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequenas casas para cada um 

Pequeninas casas feitas de papelão foram levadas para a escola representando o 

espaço de cada um a ser respeitado. Quem mora aonde? Quais os caminhos que levam à 

casa?Que histórias cada um tem pra contar? 

O espaço da palavra individual foi aberto e as crianças assumiram seus papéis de 

contadoras de histórias mostrando seus mundos de mistérios, magias, medos, traquinagens, 

gulodices, seres imaginários, cotidiano agitado, viagens fantásticas, etc. Muitas vezes um 

pedaço de barbante, que se movimentava no ar, como um fio condutor acionava a primeira 

palavra que se desenrolava como um carretel de cenas vividas e imaginadas. 

 

 

Casa de todos 

Depois de singrarem os mares cantando e remando, aportarem na praia, desafiarem 

o jacaré do pântano e contarem histórias, conheceram a casa maior. Encantamento é a 

palavra para esse encontro dos pequeno olhos  curiosos diante dessa maquete que resume as 

tantas histórias contadas e brincadas. Ali é possível ver o tempo e ontem e de hoje e antever 

o futuro. A moça que se prepara para cozinhar, o cachorro na porta, o poço que guarda a 

água, o quarto de dormir, o quintal de brincar. Hoje é igual a ontem? Como era antes? 

Como é hoje? Como será depois? Como tem sido a vida na Rocinha desde os tempos em 
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que  era uma grande floresta banhada pelo mar? Vamos conhecer  brincando e contando 

histórias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

O banco do vovô 

Nessa caminhada pelas trilhas do brincar, uma figura ficou envolta em mistério. 

Quem será o avô de quem Marta e Tio Lino falam sempre? O que será que ele tem pra 

contar? Ele existe mesmo ou é um personagem inventado? E cadê o banco de madeira para 

ele se sentar? Sentados a sua volta ouviremos mais histórias? 

 Vô Aerson entrará na brincadeira com as crianças, aportando na escola no segundo 

semestre. Novos caminhos a serem descobertos e trilhados.  

 

Tira, tira seu pezinho, 

bota aqui ao pé do meu 

e depois vamos contar: 

quem é quem? 
 

 
Nesses primeiro passos dados junto a escola, os papéis de cada um delineiam-se; 

vão sendo descobertos e compreendidos.  

Marta, griô aprendiz, é a que abre o espaço de convivência do brincar e aprender; 

sua forma de agregar parte de sua energia brincante, do corpo flexível no espaço, do sentar 

no chão, em roda, onde cada um se vê e se descobre. 

Tio Lino, griô de tradição oral, é o visionário que, através de suas mãos transforma 

tudo em objetos variados e inusitados. Tudo o que se pensa ou se diz ou se intui vira 

brinquedo, maquete, boneco. 

Vô Aerson, mestre de tradição oral, é aquele que traz a palavra articulada; como um 

contador de histórias; sua fala atravessa dimensões do tempo e do espaço trazendo o não 

visto, o que é conhecido por poucos. 
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As crianças são puro movimento; o pulso e a direção do caminhar. 

Os demais, parceiros nessa travessia, são como costureiros que vão unindo os fios 

desvendados; articuladores que atuam nos bastidores para que a grande brincadeira possa 

acontecer. 

Todos juntos, somos arquitetos nesse tempo de hoje tão conturbado e cheio de 

desafios. 

 
Trilhas griô 

 
A ampla e intrincada geografia local e a diversidade de realidades e momentos que a 

comunidade vive em seu cotidiano, sugere uma variedade grande de trilhas possíveis de 

serem conhecidas junto aos griôs. Duas caminhadas de reconhecimento foram realizadas 

nesse primeiro semestre com a presença de Lílian (coordenadora da Ação Griô Nacional) e 

Santini (griô aprendiz regional).  

Nos encontros andarilhos pelas ruas com trânsito intenso, ruelas, becos e escadas  

sempre repletos de muitas pessoas, foram identificados marcos que poderão ser incluídos 

em futuras trilhas brincantes griô a serem inseridas no processo pedagógico da escola 

parceira (Ciep Dr. Bento Rubião) ou em caminhadas de turistas e curiosos, desejosos de 

conhecer a cultura local. Alguns desses marcos são: figueira centenária, que permanece 

majestosamente viva entre inúmeras construções e instalações de casas, biroscas, 

encanamentos e fios, atestando a força floresta que um dia reinou no local; pinturas em 

muros de um jovem morador da Rua Três; fonte de água que permanece brotando de forma 

incessante; plantas e ervas que ainda resistem na urbanidade do século XXI e que Vô 

Aerson conhece em seus princípios curativos; a música do cavaquinho do vendedor de 

energético no largo do Boiadeiro; e claro, o atelier de Tio Lino, a Casa de Vô Aerson e a 

ASPA. 

 

Ateliê Tio Lino 

Em seu ateliê de visual instigante que convida a entrar em um mundo de criação 

intensa,  Tio Lino inventa, reinventa, mistura cores e formas que se espalham pelas paredes, 

teto, chão, mesas, cadeiras. São maquetes, bonecos, pinturas, esculturas, instalações. Nesse 

ambiente repleto de construções em permanente transformação somam-se as crianças. Elas 
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esperam ansiosas a chegada do amigo mais velho que abre a porta para a rua e as recebe, 

deixando-as povoar todo o ambiente com pernas de pau, jogo de damas, cadernos com 

exercícios escolares,  futebol de tabuleiro - ebulição permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Vô Aerson 

 Entrando na rua Três, pela estrada da Gávea, anda-se um pouco e logo encontra-se  

o portão. Portão aberto, é só descer uma escada e pisa-se no quintal comum a algumas 

casas. Uma das casas é de Vô Aerson. Casa repleta de símbolos: máscaras, potes, águas. 

Casa de espiritualidade intensa, aberta a uma conversa longa acompanhada de vinho ou 

café ou uvas ou canjiquinha; prendas para o paladar oferecidas aos visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPA 

No Caminho do Boiadeiro, na parte baixa da Rocinha, encontra-se a sede da ASPA 

(Ação Social Padre Anchieta). No espaço da ASPA o que não falta é criança de muitas 
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idades e tamanhos. Além de várias salas disponibilizadas para a creche, a Banca do Saber e 

a Brinquedoteca Peteca, existe um pátio espaçoso, ótimo para brincar. Nessa trilha que se 

estrutura, esse é o local de partida onde os visitantes-caminhantes terão oportunidade de 

conversar e de brincar com brinquedos artesanais singulares, específicos dos projetos 

desenvolvidos em parceria com o CIESPI (Centro Internacional de Estudos e Pesquisas 

sobre a Infância).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com as crianças da ASPA, de 4 a 11 anos, os griôs e o mestre realizaram uma 

oficina experimental onde as vivências ocorridas na escola foram apresentadas em um 

formato compacto. Através de perguntas e dos objetos lúdicos (casa e jacaré), a griô 

aprendiz, Marta, distribuiu a palavra para o griô de tradição oral, Lino, e o mestre de 

tradição oral, Aerson, fazendo surgir, diante das crianças, a Rocinha através do tempo. 

Brinquedos de lata e barbante foram acrescentados por Vô Aerson: telefone e pé de lata. 

Muitos fios cruzaram a sala de lado a lado formando uma teia de idéias, experimentos e 

histórias partilhadas, com alegria e afeto, por adultos e crianças.  
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Olhar jovem 
 

O olhar jovem permeia o grupo através de Everton e Pablo. Atentos e curiosos, 

observam gestos, ouvem relatos, acompanham o trabalho com as crianças, fotografam, 

filmam, escrevem e visualizam novas formas de se inserirem na troca com os griôs e 

mestre. 

Desde 2005, esses jovens participam de forma atuante do Ponto de Cultura Centro 

de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha contribuindo para a sua ampliação e 

enraizamento na comunidade. Inicialmente como agentes cultura viva que, entre outras 

atividades, dedicaram-se a um levantamento sócio-cultural na comunidade, uniram-se a 

outros seis jovens formando o grupo Só Tem Tamanho, responsável pela dinamização de  

oficinas lúdicas nas escolas e espaços de cultura e lazer locais. 

 

 

 
 

Depoimentos e cartas 
 
 
Vicente 
Sobre Tio Lino, Vô Aerson e Martinha 

 

A figura do Lino é a de quem coloca no plano material o que está ainda na idéia, é 
o cara que realiza e rápido, põe a idéia em prática, transforma em objetos o que vem sendo 
trazido em história. Como a história do barco, do jacaré e da casa de estuque. 

A Marta é quem pega esse material fruto das conversas e traduzido em objetos e 
dinamiza junto à sua experiência de brincar, da lida com as crianças. Ela faz a ponte entre 
esses elementos construídos, as crianças, a escola e as histórias que vão sendo contadas 
nos encontros entre eles. 

Seu Aerson é o mestre, o cara que tem o conhecimento da história, ou melhor, das 
várias histórias, é o cara que traz histórias de ontem e de hoje. Por ser um líder espiritual, 
também pode trazer informações de outros planos, mais sensíveis, que estão circulando 
por aí. 
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Nathercia 
Sobre a ação griô na Rocinha 

 Vicente, 

Apesar de tudo estar ligado, cada processo tem que ter seu tempo e espaço próprios. Tudo 
ainda é um grande desafio que se inicia pra nós todos. Lino é um inventor de objetos; 
Marta  pensa e Lino realiza antes mesmo de conversarem. Essa sintonia tem que ser 
potencializada.  Penso que, aos poucos, eles estão criando um roteiro, enriquecido com 
objetos criados por Lino e outros sugeridos por Aerson, que poderão levar para diferentes 
grupos como uma "apresentação participante" ou uma "exposição interativa" ou "uma 
contação de histórias encenada" ou "uma brincadeira que conta histórias" ou....  
Enquanto os observo e escuto, tento sintetizar  toda essa  riqueza para que o conjunto 
tenha uma forma tal qual um objeto lúdico que se finaliza para ser relido e transformado a 
cada encontro.  

Beijo, Nath 
 
 
Pablo 
Sobre o I Encontro Regional de Educação e Tradição Oral realizado em Vassouras 

 
Importante sim !  
 
    Como de última hora não pude estar com vocês, decidi me manifestar de alguma forma 
para ressaltar o quanto essa iniciativa é importante pra todos nós. 
Hoje nosso país busca o desenvolvimento, e com esse desenvolvimento as pessoas se 
esquecem do mais precioso bem que nós temos, estamos urbanizando e modernizando 
nossa cabeça e nossos pensamentos, está certo que temos que pensar pra frente, mas nunca 
devemos deixar de olhar para trás, porque é lá atrás que nós nascemos, que nós vivemos e 
foi lá também que se iniciou o  que nós chamamos de “vida”. Vivi e vivo inúmeras 
experiências com o Ponto de cultura e posso dizer hoje com toda certeza que a cultura 
valoriza a vida. Conciliar cultura e educação hoje, é a idéia mais inteligente que temos 
para nossa própria melhoria, se queremos um futuro melhor para os nossos filhos e netos. 
Temos que valorizar essa ação!   
Que esse evento seja apenas o início de uma ação muito maior, e que todos nós possamos 
viver essa a cultura que já é parte das nossas vidas.  
 
Lucas Pablo S. de Oliveira 
Agente Cultura Viva 
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Carla 
 

Vejo na Ação Griô a continuidade e a expansão das ações do Ponto de Cultura da 
Rocinha, algo tão raro nas políticas brasileiras, que historicamente são descontinuadas e 
fragmentadas.Vejo ainda o encantamento das pessoas no contato com o “passado” 
vislumbrado como novo instigando e provocando movimento, inquietações e novas 
perspectivas. O partilhar destas sensações tem sido motor, âncora e oásis. 
 
 
Firmino 
Sobre o I Encontro Regional de Educação e Tradição Oral realizado em Vassouras 

 

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2007 
 
AÇÃO GRIÔ 
 

O encontro realizado na cidade de Vassouras foi mágico em abrir muito mais os 
meus horizontes sobre as Tradições Griôs, pois no primeiro momento do encontro eu 
estava me sentindo um pouco fora do contexto, mas depois de algumas atividades fui 
encontrando o meu eixo dentro do evento. 

A tradição Griô traz na sua pedagogia a mais simples das atitudes: saber ouvir o 
outro, estar atento, observar e até a forma de se questionar passa a ser diferente das que 
estamos acostumados.  

O encontro foi de reencontrar Vassouras, pois, entre os anos de 1982 a 1984 
estudei na cidade e retornar foi muito bom, e outro reencontro foi com a Vanda Machado 
que há quase 10 anos atrás tínhamos participado de um grande encontro chamado um Rito 
de Passagem  na Bahia (Porto Seguro), ali com ela e seu companheiro e outros aprendi 
muito e nosso reencontro foi mais mágico. As pessoas que participaram em especial a 
família Pim parabéns..   

Saí do encontro com a idéia de escrever uma historia sobre  Griôs. 

Gostaria de relatar uma frase do Vô Aerson (“Saí deste encontro renovado”). 

 
Tio Lino 
Sobre o I Encontro Regional de Educação e Tradição Oral realizado em Vassouras 

 
O projeto Ação Griô Nacional foi uma ação muito inteligente de fazer a reunião de 
pessoas, cultura e etnias diferentes. A experiência foi maravilhosa de conviver com 
comunidades que sempre têm o que ensinar para as crianças de suas comunidades. 
Gostei muito de todas as atividades que ocorreram na Ação Griô. Guardei muitas coisas 
para falar com as crianças, como foi a experiência e eles adoraram o que eu contei. E o 
local era maravilhoso de artistas que somos. E na minha opinião poderia acontecer a cada 
mês para reunir os amigos que lá fiz. 
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Marta 
Sobre o I Encontro Regional de Educação e Tradição Oral realizado em Vassouras 

O encontro em Vassouras foi um encontro muito pessoal aonde eu pude pensar em 
situações que antes não havia parado para refletir. 

Sendo eu de uma família evangélica tradicional, tinha um certo preconceito com 
determinadas religiões, embora nunca tenha deixando de conviver com pessoas de 
religiões diferentes. Mas também nunca tinha tido uma proximidade com nenhum deles. E 
quando participei do primeiro encontro no Ministério de Cultura aqui no Rio de Janeiro, 
me senti um peixe fora d´gua, e  falei com Nathercia “isso não tem nada a ver comigo” e 
Nathercia falou: “que besteira  Marta, isso não é macumba, é uma cultura, é dança 
africana”. 

Fiquei na minha, mas, não me senti bem. 

O tempo passou e chegou o dia do encontro dos Griôs Aprendizes. E convivendo 
dois dias com o pessoal, pude perceber que  são pessoas totalmente simples que não fazem  
discriminação de raça, cor e nem tão pouco de religião.  

Foram dois dias de reflexão e bastante aprendizagem de um povo que fala da sua 
cultura sem necessariamente citar religião. E o encontro por si mesmo foi muito proveitoso 
por ter conhecido pessoas de diferentes lugares, reencontros de colegas que não via há 
tempo e sem falar nos assuntos que foram levantados.  

Gostei de tudo, mas, o que ficou bem marcado desse encontro, foi o momento do  
círculo aonde a dinamizadora falava da importância de aprendemos a ouvir e só responder 
o que  realmente foi perguntado, tenho certeza que muita gente aprendeu a trabalhar com 
o tempo.                 

Esse trabalho como Griô Aprendiz me mostrou um novo horizonte e pessoas que 
muitas das vezes não tiveram acesso a escola mas trazem um conhecimento popular de 
fundamental importância para nossa cultura, como também pessoas que têm nível superior 
e nem por isso se sentem os donos do saber.  

 Maria Marta  

 


