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I. Introdução 

O Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha tem 

desenvolvido práticas colaborativas através de processos transversais de criação, 

formação e intercâmbio. A itinerância de ações, traduzidas em oficinas brincantes, 

exposições e mostras, rodas de prosas e pequenas produções audiovisuais, apontam 

para um vasto panorama de interfaces, interações, ressonâncias e conexões entre 

Pontos de Cultura; entre as áreas da cultura-educação-saúde; entre as diferentes 

localidades da Rocinha; entre estados do Rio de Janeiro, alavancando também uma 

parceria internacional. 

 

O Prêmio ASAS (EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 05, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008) 

concedido ao CIESPI – Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, 

instituição proponente do Centro Lúdico da Rocinha em parceria com atores locais – 

articuladores culturais, jovens, artistas, artesãos, professores da rede pública de 

ensino, educadores comunitários, profissionais da saúde, membros do Fórum de 

Cultura da Rocinha – possibilitou a expansão dessa rede conectora.  

 

Em busca da transformação das nossas relações com o mundo, 

consideramos que as práticas artístico-culturais têm claras influências na 

formação e autonomia dos sujeitos. E enquanto formas e expressões da 

vontade de liberdade, configuram-se em alternativas à atroz ordem 

vigente que reproduz individualismos e a desigualdade social. Isso se 

relaciona diretamente com questão das políticas públicas culturais, que 

podem viabilizar experiências estéticas e coletivas que permitam aos 

sujeitos inúmeras escolhas em sua vida pessoal, profissional e em 

sociedade.  

(Carla Daniel Sartor; Práticas colaborativas: práticas de liberdade; texto 

da Exposição Brinquedo: Mensageiro das infâncias) 
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Tendo o brincar como eixo e como potência para uma convivência em sintonia com 

o múltiplo, o diverso e o singular, a equipe segue em seu caminhar através da cultura 

da infância entendendo-a como uma forma de ver e estar no mundo. Para Lydia 

Hortélio, referência nacional na área da cultura da infância,  

 

O brinquedo é uma palavra que não traduz apenas um objeto. Seu 

significado é bem mais amplo. Brinquedo é tudo que envolve o brincar. A 

roda, o jogo, a cantiga. É uma palavra que traduz desde o objeto com o 

qual se brinca, a estrutura brincante até o próprio fenômeno lúdico. O 

brinquedo tem a cantiga, tem a palavra, tem uma ação, tem um 

movimento próprio e precisa ser brincado para poder ter vida. Brinquedo 

é um organismo vivo. 

http://www.familiarte.com.br/familia-e-sociedade/entrevista-com-lydia-

hortelio-sobre-a-importancia-do-brincar/ 

 

II. Arautos Brincantes 

Em sua atuação na Rocinha, a equipe vem propondo ao longo dos anos uma 

convivência alegre, reflexiva e articuladora que aposta nos processos construídos de 

forma coletiva. Um pequeno grupo de jovens acompanha esse percurso desde a 

formação inicial – Agente Cultura Viva – até o momento atual quando participam de 

forma ativa das etapas de criação, elaboração, planejamento e realização das ações. 

Com esse olhar, considerando a Rocinha com dimensão e complexidade de cidade, 

os jovens seguiram na direção da criação de uma rede de comunicação lúdica entre 

crianças de diferentes localidades que formam a comunidade através da realização de 

oficinas brincantes. Um convite a brincar, a inventar, a contar histórias, a criar e recriar 

brinquedos e brincadeiras, a comunicar seu cotidiano de desejos, referências, 

lembranças, aprendizados, criações e invenções. A vivacidade é o dispositivo que 

aciona e impulsiona essa prática. Jovens como arautos brincantes, retomando a 

imagem dos contos tradicionais daqueles que anunciam, guardam e levam noticias. 

Jovens como conectores, identificando e reconhecendo  articuladores locais da cultura 

e da educação. Quadras, praças, becos, escadas são percorridos e mapeados. Onde 

não se imagina crianças brincando, lá estão elas re-configurando espaços de brincar.  



5 

 

Os brinquedos (http://www.centroludicorocinha.org.br/index.php?p=objetos_ludicos) 

que fazem parte do acervo do Centro Lúdico  caminham nos ombros desse grupo 

brincante. As brincadeiras e os brinquedos tradicionais passados de geração em 

geração, a contação de histórias e as conversas ao pé da porta, fazem parte desse 

universo que deflagra uma Rocinha lúdica para além dos inúmeros conflitos e impasses 

inerentes a uma cidade grande como o Rio de Janeiro, metrópole do século XXI.   

A atuação dos arautos que se iniciou com um mapeamento da Rocinha dividida em 

três grandes áreas, acionou a parceria com o coletivo Imotiró responsável pela criação 

da Plataforma FIC – Fronteiras Imaginárias Culturais http://fic.imotiro.org/. Essa é uma 

plataforma que abriga mapas das mais variadas procedências  e formas, nomeados 

como cartografias insurgentes.   

Durante alguns meses os jovens caminharam pela Rocinha com uma representante 

desse grupo apresentando-a à comunidade com o objetivo de redesenhar o mapa local 

a partir de uma ótica própria e singular. Desse processo surge o Mapa solto da Rocinha 

com suas áreas montadas como um quebra-cabeça, que além de circular entre 

crianças se torna a base cartográfica postada na plataforma 

http://fic.imotiro.org/node/200. Essa ferramenta funcionará como um suporte para 

postagens múltiplas – fotos, textos, vídeos, desenhos, histórias, descrições. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A Macega é uma localidade da Rocinha, uma das mais pobres em 

saneamento básico, infra-estrutura, espaço de lazer e etc. Além do 

futebol, as crianças gostam de soltar pipa, pular corda, pular elástico, 

correr e etc. Como podem ver são crianças bem ativas, gostam de 
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brincadeiras coletivas, brincadeiras com muito movimento. Observando 

isso levamos brincadeiras para não as deixarem paradas. Levamos os 

brinquedos, que a equipe do Bola de Meia nos deu quando vieram a 

trabalho pro Rio de Janeiro como o pé de lata, o vai-vem, a peteca, a 

bola de meia com os arremessadores, e foi interessante perceber que as 

crianças reconheceram que os brinquedos eram feitos de materiais 

reciclados, como garrafa pet, lata de achocolatado, meia e etc. Além 

desses levamos a corda e o arco íris, assim mostrávamos brinquedos que 

eles conheciam mas que ali estavam em uma forma diferente, e 

apresentávamos um dos nossos que é o arco íris que nos proporcionou 

diversas brincadeiras. Com esses brinquedos conseguimos inventar 

varias brincadeiras para adaptarmos ao local, mas sempre com a ajuda 

e sugestão deles em brincadeiras. 

(Evelin Macedo Pereira; jovem Arautina Brincante) 

 

 

 

 

 

III. Intercâmbios  

Os intercâmbios são essência na atuação, representatividade e expansão do Centro 

Lúdico da Rocinha.  

 

Entre Pontos: Encontros na Rocinha 

• CIA Bola de Meia /SP 

A apresentação do show Rodas e brincadeiras cantadas da CIA Bola de Meia 

(http://www.ciabolademeia.org.br/), realizada para as crianças, professores e 

familiares do CIEP Doutor Bento Rubião, encantou a todos, adultos e crianças. A 

receptividade para propostas culturais que ampliem o cotidiano de práticas 

educacionais é uma marca dessa escola. O desejo de fortalecer vínculos e redes de 

parceria entre Pontos de Cultura é empenho e proposta da equipe do Centro de 

Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. A aposta na ludicidade nos une como um 
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caminho de convivência e compartilhamentos de alegria, farturas e amizade - cantorias 

e brincadeiras de um Brasil grande e múltiplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ligando os Pontinhos / Programa TV 

http://www.ciabolademeia.org.br/pontinho_de_cultura.htm 

A produção do Programa de TV Ligando os Pontinhos esteve na Rocinha para 

documentar as atividades lúdicas desenvolvidas pelo Centro Lúdico em parceria com 

mestres e griôs arteiros. 

 

Queridas pessoas, queridos Pontos, Pontinhos e Pontões parceiros! 

Com o objetivo de estimular e promover a inovação, a integração, o 

intercâmbio, a convergências das boas práticas, a cultura local e a 

importância do brincar, a Fundação José de Paiva Netto irá produzir 10 

programas de televisão, com duração de 26 minutos cada um, sobre a 

Cultura da Infância e suas diversas manifestações brasileiras: causos, 

histórias, parlendas, adivinhas, rodas, atividades artísticas e lúdicas, 

brincadeiras cantadas captadas nos Pontinhos de Cultura, se possível com 

seus mestres, cantadores, brincantes e aprendizes. Esse projeto é uma 

parceria com o projeto Brinca Brasil, do Pontão de Cultura Bola de Meia, e 

com o seu apoio registrará todas essas ações e divulgará a riqueza das 
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brincadeiras infantis por intermédio também da televisão.Já que o Pontão 

Bola de Meia está em um processo de finalização do kit Livro/CD/DVD com 

a participação de vocês nos capítulos incluídos, os programas de TV irão 

contribuir para o fortalecimento das ações de cada Ponto de Cultura 

envolvido com a temática da Criança e do Adolescente e principalmentedas 

ações do "brincar". 

Débora Verdan, Jornalista - Fundação José de Paiva Netto 

 

Olá Pessoal, 

Peço a licença antes de entrar em sua casa! 

Agora peço a licença para me apresentar.  

Eu sou Christian Duurvoort, diretor do programa Ligando os Pontinhos. 

Nesses últimos doze meses aprendi algumas coisas sobre o que vocês fazem 

e estou curioso em conhecê-los pessoalmente. 

Os relatos e as imagens que a Angélica e a Acácia trouxeram ampliaram 

mais ainda a minha percepção do que vocês representam. 

O programa Ligando os Pontinhos tem como proposta mostrar a 

diversidade cultural do Brasil através das crianças e dos jovens. 

O seu brincar, o seu modo de criar, de aprender e de ver o mundo. 

As crianças/jovens são os protagonistas deste programa. Elas apresentarão 

o seu espaço, o Ponto de Cultura, as atividades, os personagens locais, 

ensinarão brincadeiras aos espectadores.  

Saudações, Christian Duurvoort 
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No caminho, uma Rocinha Lúdica 

Recebemos a equipe da TV Pontinhos para a produção de um documentário 

sobre Pontinhos de Cultura de várias regiões do Brasil e suas ações ligadas 

ao brincar. Preparamos uma agenda para três dias de filmagens na Rocinha 

com entrevistas, bate-papo entre a equipe, apresentação de brinquedos e 

atividades com crianças. Iniciamos as filmagens com um bate-

papo/apresentação do projeto, das ações, apresentação dos Arautos e a 

forma como essa ação específica aconteceria na Comunidade. Mais tarde as 

filmagens aconteceram no Atelier do Tio Lino e fechamos ali o primeiro dia 

de filmagem.  No segundo dia fomos até a casa da nossa Griô e artesã Maria 

da Paz, e fizemos uma entrevista com ela. Falamos de tudo, desde sua 

infância até os dias de hoje, passando por histórias, vivências como artesã na 

Ação Griô, e na criação de brinquedos junto ao Ponto de Cultura. Arriscamos 

até uma criação junto ao painel de histórias. Uma bela manhã. À tarde rolou 

uma oficina com as crianças da creche "Roupa Feliz", no Morro da Alegria. 

Levamos alguns brinquedos de nosso acervo e deixamos que as brincadeiras 

surgissem naturalmente, e aí a gente sabe bem o que acontece, né... Muita 

brincadeira, sorrisos e correria .No terceiro e último dia pela manhã fizemos 

uma filmagem de apresentação do programa, falando sobre nosso espaço, 

assim como uma apresentação do Centro Lúdico e Rocinha. Depois seguimos 

para a laje da nossa “Arauta” Evelin, e fizemos algumas tomadas da Rocinha 

e uma brincadeira com o Mapa- Jogo. Demos adeus à equipe de filmagem 

com uma última entrevista, feita pelos Arautos, com os Griôs Martinha (Griô 

aprendiz) e Robson Pacífico (Griô de tradição oral). Fechamos assim os três 

cansativos, porém proveitosos, dias de filmagem junto á equipe da TV 

Pontinhos. Agora é só aguardar o resultado, e assistir o programa, fiquem de 

olho.  

(Lucas Pablo Silvestre de Oliveira; Jovem Arauto Brincante) 

http://rocinhaludica.blogspot.com.br/2010/11/tv-pontinhos-no-caminho-

uma-rocinha.html 
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Entre Pontos: Cartografias Lúdicas 
 

O compartilhar de saberes e fazeres, a convivência com mestres, gestores culturais, 

professores da rede pública, crianças e jovens de diferentes cidades do Estado do Rio 

de Janeiro, têm se configurado em uma vivência única onde o brincar, as rodas de 

prosas, as cantorias e as longas caminhadas dão o tom. Notícias de uma Rocinha lúdica 

são levadas nas mochilas. Conhecimentos das gentes e das terras seguem 

transformados em brinquedo.  

A esse processo a equipe se refere como Entre Pontos: Cartografias Lúdicas. A 

intenção é criar de forma coletiva e processual, através da convivência entre 

singularidades,  uma cartografia lúdica que guarde e anuncie a história de cada grupo e 

região com suas manifestações culturais, seu cotidiano, suas paisagens, seus saberes e 

fazeres, e suas brincadeiras. Os brinquedos como conectores e como mensageiros das 

diferentes populações e realidades. Brinquedos-Arautos. 

 

• Entre Pontos: Rocinha-Paraty 

Parceiros dos Pontos de Cultura Quilombo Campinho da Independência 

(http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/rj/rj_conquista.html) e Nhandeva 

(http://www.nhandeva.org/) da região da serra mar do RJ, receberam a trupe lúdica 

para conversas com mestres locais; para brincadeiras e interações com o acervo de 

objetos lúdicos em escola de ensino fundamental e formação em magistério; para 

reflexões sobre o momento vivido pelas comunidades tradicionais da região; para 

caminhadas em trilhas de mata, rio e mar que alcançam aldeias de caiçaras.  
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Dessa convivência em espaços de experimentação, conhecimento e 

descobertas, foi criado um brinquedo-mapa  da região nomeado como Rosa dos 

Ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As oito pontas dessa rosa dos ventos, além de poderem ser entendidas como 

vértices que orientam viajantes, representam as riquezas e farturas da região com sua 

natureza exuberante: águas doces, águas salgadas, areias, terras, matas, fogo/calor, 

dia/luz, noite/de estrelas e escuridão. A estrela se apóia em dois círculos sobrepostos 

que representam os povos em movimento e suas culturas. No centro, um círculo 

vazado que mostrará sempre o chão onde o brinquedo estará colocado. 

A intenção é que a interação com esse tapete-tabuleiro-cartografia faça 

emergir os movimentos, as histórias, os brincares e cantares, os modos de viver 

daquele povo naquela terra. 

 

• Entre Pontos: Rocinha-Aldeia Velha 

Na região de Silva Jardim/RJ, existe uma pequena cidade conhecida como 

Aldeia Velha.  Nessa área de montanhas e matas, a equipe de arautos da Rocinha foi 

ao encontro de amigos responsáveis pela Escola da Mata Atlântica 

(http://escoladamataatlantica.org/).  Vivências na escola local brincando com os 

alunos no pátio de terra tendo como participante um brincante da região; entrevista 

para a rádio local anunciando nossa visita lúdica e nosso agradecimento pela 
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hospitalidade; conhecimentos na horta que abastece a merenda da escola; 

aprendizagens no sítio de mestre-griô conhecedor de plantas, frutas, bichos e seres da 

mata  mesclaram cotidianos de cidades, tão diferentes, de um mesmo estado rico em 

diversidade.  

A Casa das sementes crioulas é um dos focos principais da Escola da mata 

Atlântica. 

Sempre que as famílias de agricultores se visitam, uma prática bem 

presente ainda hoje é a troca de mudas, sementes ou animais 

reprodutores. Essa prática era uma condição fundamental no 

melhoramento das espécies ou variedades de plantas e raças de animais. 

Quando um agricultor ou uma agricultora doa uma semente ou faz uma 

troca percebe-se um sentimento de realização, felicidade e expectativa 

em ambas as partes. Essa prática é cultural e faz parte da condição do 

“ser camponês”. http://www.dodesign-s.com.br/voce-sabe-o-que-e-

semente-crioula/ 

Farto material para futuro brinquedo-mapa. 

 

 

 
 
 

Na oportunidade da presença na região serrana RJ, foi aceito o convite para 

participar da Feira da Terra na cidade de Lumiar levando os brinquedos. 
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• Entre Pontos: Rocinha-Vassouras 

O Ponto de Cultura PIM vem sendo um parceiro constante. A equipe esteve em 

vassouras para compartilhar e celebrar seu 11º aniversário e assistir a apresentação 

musical na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Na ocasião dez violões foram 

doados para o acervo do Centro Lúdico. 

 

 

Entre Pontos: Encontros Arteiros 
 

TEAR – Festa das 30 luas 

Queridos companheiros e companheiras de 30 Luas, 

O que pudemos ver acontecer no dia 4 de Santa Barbara de 2010 

representa muito mais do que uma festa comemorativa. Marco de 

História vivida e revista por muitos que ao longo destas 3 décadas 

acompanharam os enredos sociais , políticos e culturais desta 

Cidade, deste Estado, deste País, trouxemos à luz o que significou e 

significa fazer e ser parte de um movimento eminentemente de 

resistência, de beleza, de brasilidade e de amor à arte, à vida e à 

paz.Não poderíamos ter realizado uma Festa com tamanha 

grandeza, não fosse a comunhão, a participação e a generosidade 

de tantos amigos parceiros. Na verdade, uma trupe de artistas, 

educadores, mestres da tradição, famílias, e tantos apaixonados 

pela Arte, que durante um dia inteiro presenTearam-se ao Tear com 

suas graças e presenças luminosas. Fica no coração a gratidão que 

não cabe em nenhuma forma de palavra ou de medida de tão 

extensa e intensa. Fica no coração o desejo de tê-los sempre como 

companheiros e companheiras para que possamos continuar 

partilhando o alimento do espírito. Fica no coração a certeza de que 

vivemos e criamos juntos um momento único, lírico e irrepetível e 

que será como um farol para muitas outras Luas que haverão de 

existir entre-nós. 
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Parabéns a todos e todas que compuseram e iluminaram como um 

Sol, a Festa das 30 Luas. Viva!!! 

A nossa gratidão, Equipe Tearteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Pontos: Fronteiras Latinas de Ludicidades 

 

• Juegos e Juguetes en Latinoamerica  

Seminário Educacion popular, niñez y derechos 

Realizado na cidade Argentina, em maio de 2010, através de uma parceria 

entre o Departamento de Economia da Universidad Nacional del Sur, Bahia 

Blanca/Argentina e o CIESPI – Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a 

Infância. Na ocasião, professores da Escuela Escola Ezequiel Martinez Estrada UNS e 

educadores sociais tiveram a oportunidade de conhecer as metodologias 

desenvolvidas pelo CIESPI em projetos nas áreas de cultura, educação, articulação e 

desenvolvimento comunitário, e implementação de políticas  públicas para a infância. 

Os pesquisadores brasileiros foram levados a conhecer comunidades empobrecidas 

locais e os projetos LUDIBUS, Sueño de Barriletes e Pequenos sueños. 
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Juegos e Juguetes en Latinoamerica: Experiencias Interculturales 

Durante o seminário Educacion popular, niñez y derechos foi manifestado pelos 

educadores sociais e a professora Maria Belém Noceti da Universidad del Sur, o 

interesse de dar continuidade ao intercâmbio entre culturas da América Latina 

propiciando diferentes formas de comunicação e diálogo. O evento Juegos e Juguetes 

em Latinoamerica, teve como momentos marcantes o vídeo Marangmotxíngmo 

Mirang - Das Crianças Ikpeng para o mundo que instigou meninos e meninas a 

mostrarem seu bairro utilizando celulares, câmeras fotográficas e filmadoras, e 

brincadeiras com a Ciranda das Cores, brinquedo criado no Brasil/Rio de Janeiro que 

gira e ao mesmo tempo se desmembra em flâmulas como pipas/barriletes.  

www.jugarybrincar.blogspot.com 
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Para a viabilização desse intercâmbio foi solicitado recurso ao Ministério da Cultura 

através Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural edital nº 1/2010. A solicitação foi 

aceita, porém o recurso destinado foi repassado após a data prevista para o evento. O 

prêmio ASAS possibilitou a ida dos pesquisadores da equipe CIESPI adiantando o 

recurso necessário. 

 

IV. Sínteses em diálogos  

Os brinquedos e objetos lúdicos criados no compartilhamento de momentos, 

lugares,  acontecências e subjetividades, para além de seu desafio experimenteiro e 

brincarteiro, são como suportes de memória; são como matrizes geradoras  

curiosidades e invenções; são como celeiros de sementes em brotação; são como 

vagalumes clareando escuros; são como farol apontando liberdades. Brinquedos 

arteiros e carteiros. Mensageiros. 

 

• Brinquedo: mensageiro de infâncias  

Uma exposição do acervo lúdico foi organizada e montada no Solar  Grandjean de 

Montigny, na Pontifícia Universidade Católica /PUC-Rio, aberta a alunos, professores e 

visitantes em geral. Dentre os visitantes, estiveram presentes: grupos de crianças da 

Escola Municipal Luiz Delfino, brinquedistas, professoras da Universidad Nacional Del 

Sur e da Escuela Escola Ezequiel Martinez Estrada UNS. 
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http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/solar/expos_2011/expo_brinquedo.html  

 http://rocinhaludica.blogspot.com.br/2011/11/exposicao-brinquedo-mensageiro-

das.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinquedos  são como mensageiros de notícias, de modos de viver, do 

que está latente em cada grupo e que emerge através do brincar. Em 

cada novo lugar por onde circulam, as notícias de outros lugares e 

pessoas chegam e outras tantas se agregam. Brinquedos como 

conectores e como mensageiros dos diferentes povos, das diferentes 

infâncias. Brinquedos-Arautos. 

(Nathercia Lacerda; Desvendar brinquedos e anunciar infâncias) 
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Na minha infância, brinquei de muita coisa. Pulei corda, pulei carniça, 

joguei capoeira (brinquei de jogar capoeira), toquei em bloco de 

carnaval infantil, brinquei de bola de gude, rodei pião, iô-iô. Brinquei 

de roda, galinha choca, bento que o bento é o frade, e uma infinidade 

de brincadeiras com bola (3 cortes, 2 toques, golzinho, altinho...). 

Lembro-me também de quando subíamos em árvores para pegar 

frutas. Na Rua 3 eram poucas. Tinha uma de Jamelão, uma de jaca e 

outra (a mais difícil) de manga. Essa última, nós tínhamos que subir 

num prédio, que dava pra um dos galhos da árvore, e pegar a fruta 

com um cabo de vassoura e lata. Era divertido, a fruta nem sempre 

comíamos, pois sempre que íamos lá elas estavam verdes, daí às vezes 

a gente colocava sal e comia.  Porém, o que mais marcou a minha 

infância foi “correr”. Corri a Rua 3 de uma ponta a outra, em quase 

todos os becos em que ela se desdobrava. Brinquei de pique pega, 

pique esconde, pique alto, pique gelo, pique junto, pique bandeirinha, 

pique bola nas costas e pique fruta. Com o tempo e o crescimento 

vertical da Rocinha, esses poucos espaços foram se transformando em 

prédios, casas ou terrenos de alguém, e logo fizemos dos becos e rua 

nosso espaço de brincar. 

(Lucas Pablo Silvestre de Oliveira; Brinquedo vira rua, rua vira 

brinquedo) 

 

Por solicitação da professora Cristina Porto do Departamento de Educação da 

PUC-Rio, a exposição foi posteriormente montada na sede do Instituto Superior de 

Educação Pró-Saber (ISEPS), http://www.prosaber.org.br/instituicao.htm no bairro do 

Humaitá no Rio de Janeiro. 

 

• Mostra Brinquedo Vira Rua, Rua Vira Brinquedo: A rua que queremos. 

A cidade que queremos. A criança e a cidade 

Por iniciativa dos jovens Arautos Brincantes e jovens do RAP da Saúde do 

Adolescentro Paulo Freire, com sede no edifício da prefeitura do Rio Rinaldo De 

Lamare, Rocinha, foi montada a Mostra “Brinquedo vira rua, rua vira brinquedo”.  
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Inspirados pela cantiga popular “Se essa rua fosse minha”, os jovens recriaram a letra 

refletindo sobre uma Rocinha vivenciada e desejada, e montaram uma instalação 

interativa com os brinquedos do acervo do Centro Lúdico, à semelhança dos becos e 

vielas da comunidade. Debates, vídeos, poesia, cantoria e brincadeiras. 

http://www.centroludicorocinha.org.br/index.php?p=mostra_brinquedo_vira_rua 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

• Site Centro Lúdico 

 

Com o objetivo de divulgar metodologias e práticas colaborativas, e visibilizar a 

capilaridade da rede de parcerias foi criado um site do Centro Lúdico que contou com 

o designer Bruno Teixeira e participação de toda a equipe na definição de conteúdos e 

layout. A hospedagem foi ativada através da empresa Homehost. 

 

 http://www.centroludicorocinha.org.br/ 
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• Cartão   

Um cartão impresso, que responde às solicitações de contato e divulga o site, 

foi produzido.  

 

 

 
 

 

 

 

 

V. Pesquisas 

Duas pesquisadoras apresentaram seus trabalhos de mestrado e doutorado tendo 

o Centro Lúdico da Rocinha como campo de investigação.  

 

Ana Lúcia Ribeiro Pardo, com a dissertação de mestrado “Os Pontos de Cultura no 

Brasil frente à hegemonia do capitalismo” defendida em 2010, através do Programa 

Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, contando com a  parceria da CAPES, 

relata: 

A pesquisa busca identificar nas ações desenvolvidas pelos Pontos de 

Cultura do Programa Cultura Viva implementado pelo Ministério da 

Cultura, possíveis práticas emancipatórias e questionadoras da 

hegemonia dominante, sobre até que ponto afirmam sua autonomia e 

resistência, e em que medida atuam numa direção contra-hegemônica. 

Através do estudo de caso, tomando por base o histórico de vida, a 

vivência, a experiência e avaliação crítica de três Pontos de Cultura do 

Rio de Janeiro: Manoel Martins Quilombo Campinho da Independência, 

localizado no município de Paraty; o Centro de Cultura e Educação 

Lúdica da Rocinha e o Centro de Teatro do Oprimido, o trabalho 

pretende ainda contribuir no sentido de aprofundar o debate nacional 

em torno da implantação dos Pontos de Cultura no Brasil, sobre os 

avanços e impactos na sociedade, bem como, os limites e desafios que 
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se apresentam na direção de se transformar numa política de cultura de 

Estado, de forma permanente e continuada. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co

_obra=199673 

 

Carla Daniel Sartor, membro da equipe do Centro Lúdico da Rocinha, desenvolveu 

tese de doutorado “As políticas públicas culturais e a perspectiva da transformação: a 

experiência coletiva dos Pontos de Cultura” através do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, em abril de 2011. 

http://www2.dbd.puc-io.br/pergamum/tesesabertas/0710347_2011_pretextual.pdf 

 

A força sentida na interação com os Pontos me mobilizou escrever sobre 

as "experiências coletivas" nos Pontos de Cultura como parte de um 

programa que se pretende política pública, mas também para além 

disso:  uma rica experiência a ser seriamente considerada como 

produtora de conhecimento. Saberes que me afetaram. Criações que 

tem direito ao apoio do Estado, mas que também são independentes 

dele. Ou seja, articular a riqueza experimentada, sem deixar de falar do 

movimento, conflito e dinamicidade que isso envolve foi um grande 

desafio. Uma produção que tinha como pressuposto o compromisso e 

envolvimento com o tema, um desafio que consistiu em superar as 

padronizações e imperativos, sobretudo de produzir análises frias e 

distanciadas. Diante de tantas coisas que insistem em nos paralisar 

nesse mundo, como a crescente desigualdade social, a pobreza 

confinada, a exploração de uns pelos outros, a concentração de riquezas 

sempre pelos mesmos, as disputas por poder e privilégios somente para 

alguns, o apelo ao consumismo, etc..., em contraponto a interação com 

a pluralidade e potencialidade da cultura brasileira, nos sentimos 

mobilizados, instigados a criar "caminhos de não desistir", de enfrentar 

os determinismos, a insensibilidade e a indiferença produzida 

cotidianamente. (Carla Daniel Sartor) 
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VI. Redes e Fóruns 

A participação em redes e fóruns ligados a processos culturais da Rocinha, a 

produções de comunidades vizinhas e a articulações entre Pontos de Cultura é um foco 

importante do Centro Lúdico.  Debates, eventos, produções em conjunto são a marca 

de coletivos como 

• Fórum Pontos de Cultura RJ 

• Rede Tuxáua  

• Fórum de Cultura da Rocinha 

• Museu Sankofa da Rocinha (http://museudarocinha.blogspot.com.br/) 

• Museu do Horto  (http://www.museudohorto.org.br/) 

 

VII. Espaços em conexão  

O Centro Lúdico  desenvolve  ações que se expandem para espaços parceiros. 

Espaços-referência onde são agendados encontros de planejamento, reflexão e 

encaminhamentos  se encontram no CIESPI / Espaço Memória das Infâncias, na 

Rocinha /Atelier da griô Maria da Paz, no prédio Rinaldo De Lamare da Prefeitura do 

Rio de Janeiro / Sala Juventude em parceria com o Adolescentro Paulo Freire, no CIEP 

Dr. Bento Rubião / salas de aula disponíveis.  

 

VIII. Ressonâncias: espaços expandidos 

O prêmio ASAS, em sua intenção de “identificar e mapear as instituições que 

contribuíram para o avanço do processo cultural da Rede de Pontos de Cultura pela 

disseminação dos meios mais efetivos de promoção do desenvolvimento autônomo de 

suas atividades, assim como para a divulgação e expansão das mesmas”  

(http://www.cultura.gov.br/site/2008/11/12/premio-asas/), possibilitou a expansão do 

Centro Lúdico da Rocinha no sentido da gama de ressonâncias que suas ações 

acionaram.  

A potência geradora das ações desse Ponto de Cultura parte do próprio nome 

formado por três palavras eixos – centro, lúdico, Rocinha. 

A palavra centro guardando o sentido agregador, que aproxima e recebe de forma 

afetuosa; o sentido de núcleo pulsante onde o debate e a reflexão se apresentam 
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como fundantes; o sentido de foco voltado para o lugar de onde parte, no caso a 

Rocinha; no sentido da proposta lúdica que se espraia alcançando outros cotidianos de 

fazeres e saberes, misturando-se a eles em trama de percursos. 

A palavra lúdico como cerne da proposta de convivência pautada pelo viés da 

invenção e do prazer de compartilhar singularidades;  como traço insvestigador e 

instigador característico das experimentações que aguardam o novo, que se alegram 

com a surpresa; como pressuposto de liberdade. 

A palavra Rocinha de onde parte a equipe em suas andanças por becos, vielas, 

ruas, lajes, pátios, salas, tendas; lugar de complexidades e inesperados onde o 

caminhar da equipe se movimenta na direção de práticas coletivas que acionem 

processos que tenham em essência a garantia dos direitos humanos fundamentais.   

 

IX. Equipe  

Coordenadores 

Antônio Carlos Firmino 

Carla Daniel Sartor 

Nathercia Lacerda 

 

Arautos Brincantes 

Ana Carolina Souza Pereira 

Evelin Macedo Pereira 

Everton Carlos Maia 

Lucas Pablo Silvestre de Oliveira 

Thaís Diniz da Silva 

 

Mestres e griôs 

Maria da Paz Macedo Pereira 

Maria Marta Diniz da Silva 

Lino dos Santos Filho 

Robson Luís Pacífico 

 


