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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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Pegadas 

  

 Segue a Ação Griô na Rocinha como no jogo de tabuleiro Pegadas, criado junto 

à Griô Aprendiz Martinha. Mãos e pés deixam marcas no solo de terra onde plantamos e 

acompanhamos o brotar, junto à escola parceira, de uma ação brincante que, através das 

lembranças partilhadas oralmente e das vivências com brinquedos, objetos lúdicos e 

histórias, vão indicando caminhos possíveis para uma nova prática educacional. O 

prazer de aprender brincando, valorizando os saberes relatados em rodas de conversas, 

vão desenhando uma trilha como um convite a percorrê-la.  

 

Caminhos percorridos 

 

Avaliação realizada em dezembro de 2007  

 

No mês de dezembro de 2007, a equipe do Ponto de Cultura Centro de Cultura e 

Educação Lúdica da Rocinha e da Ação Griô na Rocinha realizou uma avaliação com 

as seis professoras da educação infantil da escola parceira, CIEP Dr. Bento Rubião. 

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. 

 Alguns pontos foram definidos que nortearam o planejamento de 2008: 

• 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. 

 

Nas palavras da professora Márcia:  

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

começar!” 

 

Rumos partilhados 

 

Planejamento esboçado, em 2008, em reunião com diretoras e coordenadora do 

CIEP a partir dos pontos norteadores definidos em 2007. 

 

Continuar a Ação Griô junto às turmas da Educação Infantil com 

aprofundamento do projeto, disponibilizando tempo e maior número de encontros com 

cada turma. Para a efetivação dessa proposta foram sugeridos os seguintes 

encaminhamentos:  

• Atender as 5 turmas com crianças em idade de 5 anos (as de 4 anos participarão 

no próximo ano); 

•  Semanalmente trabalhar com 1 única turma com o tempo de 1:30h; 

• Realizar 3 encontros consecutivos com cada turma no primeiro semestre; 

• Realizar 3 encontros consecutivos com cada turma no segundo semestre 

retomando as vivências e aprendizados do primeiro semestre e possibilitando o 

trabalho de continuidade em sala de aula através das professoras responsáveis 

pelas turmas; 

• Encontros com a coordenação pedagógica e as professoras responsáveis pelas 

turmas participantes para avaliação e encaminhamentos; 

• Unir as informações gerais sobre a história Rocinha às informações sobre a 

história do CIEP que faz 20 anos em 2008. 

 

 

 

 



Professores brincantes 

 Oficina lúdica com professoras – depoimento da griô aprendiz Martinha 

 Sentados em roda, sobre uma grande saia de chita florida, realizamos um 

encontro com cinco professoras da Educação Infantil mais a coordenadora pedagógica 

Ângela, os jovens agentes cultura viva Pablo e Everton. Na dinâmica de apresentação, 

cada um recebeu um pedaço de barbante para se apresentar. Enquanto falam o nome, a 

função e o que gostam, vão enrolando o barbante no dedo. Só podem parar de falar 

quando o barbante tiver acabado. 

 Após a dinâmica, iniciei falando de como fiquei fazendo parte da Ação Griô   e 

do projeto de criação e da dinamização da Brinquedoteca Peteca, que em 2007 

completou 20 anos. Minha intenção era poder deixar bem claro o meu papel como griô 

aprendiz e como brinquedista. Depois relatei um pouco das atividades desenvolvidas no 

período de 2007 e como o projeto vai ser desenvolvido em 2008. Estávamos bem à 

vontade sentadas no chão em cima do saião de chitão. Falei também sobre a atuação 

do mestre e griô de tradição oral. 

 Tivemos, em seguida, a oportunidade de mostrar o jogo Pegadas que propõe um 

resgate de brincadeiras antigas e o mapa-jogo chamado No caminho, uma Rocinha 

lúdica. Esse jogo consiste em um tabuleiro com uma trilha que percorre o mapa da 

Rocinha. Rodando uma roleta que representa o Rodo do Bonde (local onde, no século 

XIX e início do século XX, o bonde fazia a volta e ponto final para quem ia para a 

Rocinha), cada participante caminha pelas casas e retira uma cartela que pode ser de 

brincadeira, adivinha, cantiga ou de informações sobre a Rocinha. 

 Como fechamento, jogamos peteca e fizemos um cronograma para o início e 

desenvolvimento das atividades com as crianças no primeiro semestre. 

  

 

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina lúdica com professores da Educação Infantil 
CIEP Dr. Bento Rubião 

 

 

   



As mãos e as surpresas 

 Tio Lino e Martinha têm nas mãos a sintonia e o encantamento. Abraçam 

brinquedos, crianças e sonhos em uma ciranda de cores que gira no tempo permanente 

de brincar, envolvendo as tantas histórias de mundo que existem para partilhar. Junto 

com os jovens, agentes cultura viva, Pablo e Everton prosseguiram em seus encontros 

brincantes com as crianças da escola pública. Levam na bagagem surpresas que 

partilham com alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Escola Viva 

 Para além da Rocinha, propondo uma escola viva que cria redes de trocas e 

interações com saberes diversos, os griôs e os jovens agentes cultura viva levaram a 

oficina Histórias e Brincadeiras da Rocinha para diferentes locais da cidade e do estado 

do Rio de Janeiro. 

Fórum Mundial de Educação, Nova Iguaçu, RJ, março de 2008 

Depoimento de Marta 

 Nossa participação foi montar uma espécie de tenda com painéis, baners, os 

jogos (Pegadas; No caminho, uma Rocinha lúdica; Painel de Histórias; Ciranda das 

Cores; o Sol). Foi muito legal pois atendemos professores, alunos, crianças e outras 

pessoas ligadas à educação. Muitos ficaram encantados com o jogo do mapa da 

Rocinha, pois não tinham noção da imensidão da comunidade. O jogo Pegadas também 

foi um sucesso, onde foram observadas, pelas pessoas que jogavam, a falta e habilidade  

em jogar gude como também muita dificuldade em ler o trava-língua e descobrir as 

adivinhas. 

 Entre tantas alegrias foi possível encontrar uma educadora de creche que 

conheci bebê na Rocinha, no berçário da ASPA (Ação Social Padre Anchieta). Ela 

ficou muito feliz em poder brincar um pouco com a gente e ainda chegou a notar as 

muitas possibilidades de utilização dos jogos que apresentamos. Também atendemos 

dois adolescentes que não sabiam ler, mas nem por isso deixaram de brincar; só 

queriam jogar gude. 

Primeiro depoimento de Pablo 

 Para o Fórum de Nova Iguaçu fomos Eu (Pablo), Firmino, Nathercia, Martinha, Tio Lino, 

Carol, Jordana e alguns educadores de creches comunitárias da Rocinha. Ao chegarmos 

fomos muito bem recebidos por uma das organizadoras do evento e dois estudantes que 

estavam responsáveis por nos ajudarem. Assim que chegamos ao local que foi cedido pra nós, 

fomos logo caracterizando-o com nosso material (brinquedos, objetos e baners).  Foi um dia 

muito agitado, pois a toda hora tinham grupos interessados em conversar, brincar, conhecer o 

projeto, nossas ações e propostas. Recebemos inúmeros grupos e pessoas e isso foi ótimo, 

pois eram pessoas muito interessadas em brincar, conhecer e também aprender sobre nossos 

brinquedos. É sempre bom poder trocar informações e ver que nosso trabalho é muito 

valorizado! Primeiro dia, agitado e muito construtivo.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caminho, uma Rocinha 
Lúdica 

Jogo de tabuleiro 
 

Brinquedo criado pelos jovens 
do Ponto de Cultura e utilizado 

com as crianças da escola 
parceira CIEP Dr. Bento 

Rubião 
 

Painel de histórias 
Brinquedo criado pelos jovens do Ponto de 

Cultura e utilizado com as crianças da escola 
parceira CIEP Dr. Bento Rubião 

 

Ciranda das Cores 

Tio Lino conta causos da Rocinha e fala de 
sua arte com as mãos 

Marta conta sua infância na Rocinha 
e brinca das brincadeiras que 

atravessam gerações 

Griôs e jovens em ação no Fórum Mundial de Educação 
 

 



Segundo depoimento de Pablo 

 Nesse segundo dia foram a Nova Iguaçu, eu (Pablo), Carol e Jordana.. Ao 

chegarmos o local do evento estava um pouco vazio, pois não havia palestras ou grupos 

de debates naquele momento. Então decidimos nos sentar e traçar um planejamento 

para aquele dia. Decidimos apenas andar um pouco pra conhecer o espaço e almoçar 

cedo, pois os eventos só aconteceriam após às 14:00h. Andamos, almoçamos, 

descansamos do almoço e depois nos separamos para participar das mesas de debates. 

Eu fui à mesa de debate com o tema "A importância da tradição oral", com o pessoal 

da Ação Griô da Mangueira "Centro Cultural Cartola”. Representando a Ação Griô da 

Mangueira estavam a coordenadora Lilia Langui e a Mestre Griô Maria Moura. Maria 

Moura contou um pouco da vida de Cartola (cantor, compositor e sambista), do início 

do movimento do samba e como era discriminado, e de como era a vida quando ela era 

jovem. Ela nos explicou como tudo isso era passado para as crianças e como ela se 

surpreendia com todas as reações. Foi simplesmente maravilhoso ouvi-la, pois ela 

contou coisas impressionantes (pelo menos pra mim) e interessantíssimas de seu tempo. 

Eu que sou jovem fiquei apenas imaginando e desenhando, na minha cabeça, cada 

coisa que ela contava, pois pra mim muita coisa era novidade. É muito bom confrontar 

épocas antigas e trocar informações. É importante também, que aconteçam sempre 

essas conversas, essas trocas, pois esse hábito que a Ação Griô nos proporciona não 

pode morrer e tem que estar sempre presente no nosso cotidiano.  

 

FLIPINHA Arte na Praça, Paraty, RJ, julho de 2008 

 A equipe do Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação lúdica da Rocinha 

participou no dia 4 de julho de 2008, a convite do TEAR, do evento Arte na Praça que 

faz parte das atividades voltadas para crianças na FLIP - Feira Literária de Paraty. 

 Participaram do encontro Carol, Pablo e Everton (jovens agentes cultura viva), 

Marta (griô aprendiz) e Nathercia (equipe coordenadora do centro lúdico). 

 Muitas foram as brincadeiras realizadas na praça onde transitaram, durante todo 

o dia, crianças, adultos e grupos de escolas com professores. A Ciranda das Cores 

possibilitou uma interação imediata com o público gerando várias formas de brincar. O 

jogo de tabuleiro Pegadas chamou atenção por relembrar brincadeiras que atravessam 



gerações como Três Marias e variações de pular corda. O Kourido, brinquedo de 

madeira de origem italiana, despertou curiosidade. 

 Cortejo com banda de música, brincadeiras em roda com violeiro e pandeirista 

locais, bonecos de papel maché, livros pendurados nas árvores, preencheram o encontro 

integrando a todos e fazendo da praça um espaço de convivência brincante e alegre. 

 Os grandes cataventos coloridos embalavam o dia e marcavam a passagem do 

tempo girando com o vento. 

 

 

 

 

 

 

Escola Municipal Capistrano de Abreu, Horto, junho 2008 

 Foi realizada em junho, a oficina Histórias e Brincadeiras da Rocinha com 

alunos e professoras da e Escola Municipal Capistrano de Abreu, localizada no bairro 

do Horto, Rio de Janeiro, RJ. A intenção foi levar a oficina a crianças da Rocinha que 

estudam em escolas fora da comunidade. Os alunos dividem-se em, aproximadamente, 

50% moradores da Rocinha e 50% do Horto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta, Griô Aprendiz, em Paraty com 

a Ciranda das Cores 

  



VI Jogos Desportivos da Comunidade de Língua Portuguesa  

Oficina Histórias e Brincadeiras da Rocinha  

 No dia 29 de julho de 2008, a equipe do Ponto de Cultura Centro de Cultura e 

Educação Lúdica da Rocinha formada por jovens Agentes Cultura Viva, griôs e 

coordenadores, participou dos VI Jogos Desportivos da Comunidade de Língua 

Portuguesa com a oficina Histórias e Brincadeiras em Língua Portuguesa.  

 Esse encontro foi uma importante oportunidade para a griô Aprendiz Marta 

conversar sobre sua prática brincante e recolher brincadeiras e cantigas de países 

como Angola, Moçambique e Cabo Verde.  

 

 

 

 

 

 

 

A filmagem 

Foi realizada no início de 2008 uma filmagem na sala do centro lúdico como parte do 

programa Amálgama Brasil a ser veiculado através do Canal Brasil e do Canal Futura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O mestre e os parceiros 

 

 Desde o início da Ação Griô na Rocinha, o Mestre Vô Aerson deseja fazer um 

encontro periódico para conversar com pessoas mais velhas, com grande vivência na 

comunidade, para uma troca de experiências sobre a história da Rocinha e suas 

mudanças ao longo do tempo e para o recolhimento de seus relatos através de 

filmagens.  Somente agora em 2008, com a ação implementada, é que foi possível 

iniciar essa proposta.  Foram realizados no primeiro semestre 3 encontros onde 

estiveram presentes além dos mais velhos, pessoas de diferentes idades numa troca entre 

gerações. 

 Esse encontro foi nomeado como Prosa com os griôs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A passagem 

 Devido à ampliação de seus compromissos como guia espiritual, o Mestre Vô 

Aerson afastou-se da Ação Griô.  Seu trabalho religioso se expande e por isso estará 

muitas vezes ausente da Rocinha. Sua presença em sua terra natal, Curitiba, Paraná, tem 

sido inúmeras vezes solicitada. Ficam, entretanto, os elos criados e seu saber valorizado. 

 

 

 


