
A história do Ponto de Cultura  
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha  

A proposta do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha une a 
cultura e a educação através de oficinas, encontros lúdicos, rodas de conversas 
e palestras com debates voltados para educadores, crianças e moradores de 
diferentes faixas etárias. As atividades vêm sendo realizadas com a 
participação de artistas locais, educadores, brinquedistas e jovens em 
diferentes locais da comunidade como escolas locais públicas, particulares e 
comunitárias, bem como em igrejas e espaços ao ar livre. Destas atividades 
destacam-se o Circo Folia e as oficinas Hora de Brincar onde jovens agentes 
cultura viva envolveram crianças e adultos em momentos de brincadeira e 
criação.  

Desde 2005, o grupo de jovens do Ponto de Cultura iniciou um 
levantamento sócio-cultural buscando informações de moradores de diferentes 
áreas da comunidade sobre a formação da Rocinha, o cotidiano de antes e de 
hoje, tendo como recorte o brincar, as crianças e a educação. Essa proposta 
gerou entrevistas gravadas e filmadas que fazem parte do acervo do Centro 
Lúdico e, futuramente, serão disponibilizadas para educadores, para a 
comunidade como um todo e demais interessados.  

Ação Griô Nacional veio complementar e ampliar o levantamento já 
iniciado pelo grupo de jovens, unindo à equipe um mestre de tradição oral, um 
griô de tradição oral, artista plástico. A Ação Griô Nacional fortaleceu a 
participação, no Centro Lúdico, da educadora e brinquedista Marta, ampliando 
sua atuação para a escola pública. A valorização da tradição oral e sua 
inserção na escola pública como fonte de aprendizado une, dessa forma, o 
saber popular e ancestral ao processo educacional tornando-o mais vivo. Na 
proposta ora encaminhada, os griôs estarão em ação, partilhando seus saberes 
contando histórias e causos.  

Em 2007 e 2008 os prêmios Escola Viva e Ludicidade vieram incentivar a 
ampliação das ações já desenvolvidas pelo Centro Lúdico. 

O Projeto se faz presente nas questões da comunidade que dizem 
respeito à melhoria das condições de vida da população local. Exemplos: 
promoção de encontros para a formação de um fórum que fomente o debate 
sobre o PAC– Rocinha (Programa de Aceleração do Crescimento do governo 
federal) lançando propostas; programação da a 1ª Jornada de Cultura e 
Educação visando a participação de entidades locais, educadores e professores, 
com objetivo de estruturar-se uma proposta de viabilização de um espaço 
educacional a ser construído no processo de urbanização.  

O projeto se integra às reflexões do Fórum Pontos de Cultura RJ 
objetivando o subsídio a implementação de políticas públicas. 

Centro lúdico  



Por que Centro? 
 
Não como um núcleo centralizador e controlador que desenvolve práticas 
rígidas e detém informações. 
 
Propomos e realizados um centro pulsante, aglutinador de idéias, pessoas, 
informações e práticas diversas que se ativam. Ponto que capta, que atrai e 
produz coletivamente o que é inovador e intenso; ponto irradiador que aciona 
e se expande em itinerâncias.  

 
 

Considerações finais 
 

Considerando  
• que as planilhas de gastos / orçamentárias do Ponto de Cultura Centro 

de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foram elaboradas e 
encaminhadas para a participação no primeiro edital do Programa 
Cultura Viva  em 2004, 

• que o mesmo  foi aprovado e publicado em Diário Oficial da União em  
24 de maio de 2005, 

• e que a última parcela foi depositada em conta  do referido ponto de 
cultura em 07 de novembro de 2007, 
 

 a planilha orçamentária, correspondente aos gastos incluídos na última 
parcela depositada, foi alterada no que diz respeito ao mobiliário e à 
ambientação da sala referência do citado ponto de cultura, pois a concepção do 
espaço veio sofrendo mudanças a partir das atividades desenvolvidas, do 
aprofundamento da metodologia construída coletivamente e da expansão do 
projeto político pedagógico. Pela necessidade de melhor aproveitamento do 
espaço e de uma ambientação maleável que pudesse ter vários formatos 
(espaço para cine-clube, para exposições, para oficinas lúdicas com crianças, 
reuniões de equipe, lanches para prosas com griôs, entre outros), foram 
estabelecidas parcerias com jovens arquitetos do curso de arquitetura PUC-Rio 
e com um professor do departamento de Artes e Design, da mesma 
universidade, o que gerou a criação de um mobiliário específico para esse fim. 
A partir dessas parcerias, definiu-se, por exemplo, a criação de arquibancadas 
em módulos que pudessem funcionar como mesas, cadeiras, suportes para 
exposições, armário para guardar materiais diversos. Da mesma forma foi 
desenhado um armário que com utilizações múltiplas que pudesse ser aberto 
como uma estante ou fechado para proteção e armazenamento de material. O 
mobiliário, criado com rodinhas, facilita a mudança rápida de ambientação, 
adequando-se a cada atividade.  
 O espaço e o mobiliário da sala-sede tiveram também que se adequar à 
aquisição do kit-multimídia, viabilizando sua utilização e segurança. 
 Nesse sentido, justificamos as alterações anexando ao relatório de 
atividades (já enviado) os croquis e as fotos correspondentes à nova proposta 
de ambientação, elaborada especialmente para a metodologia proposta pelo 
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha e demonstrando que os 



gastos contemplaram as metas a que se propunham apesar das mudanças no 
formato proposto inicialmente. 
 
 A metodologia proposta, que tem a ludicidade como eixo, compreende a 
construção contínua dos processos desde a sua concepção, o planejamento e a 
realização, conduzida pela equipe formada por coordenadores, jovens, griôs e 
parceiros comunitários. A inexistência de um modelo pré-estabelecido faz 
reinventar e reinventar o fazer a cada passo, respeitando a realidade 
encontrada. Os aprendizados são recíprocos e se estabelecem por meio de um 
intercâmbio de experiências e diferentes saberes. 
 
 Devido ao intenso gasto de energia, o que gera um custo mensal alto, 
optou-se pela substituição do ar condicionado previsto no plano de trabalho, 
por um maior número de ventiladores. 
 
 A inclusão de material de divulgação também se fez necessária, dadas 
às variadas propostas, ações e articulações realizadas que ampliam o alcance 
do centro lúdico (segue em anexo folder e reproduções dos baners).  
 
 Com relação aos objetivos estabelecidos, todos foram alcançados de 
forma satisfatória.  
 

� Criar um Centro de Cultura e Educação Lúdica na Rocinha com o intuito 
de promover a articulação entre profissionais da área da Educação 
Infantil e da Cultura fortalecendo as relações pessoais e institucionais 
com vistas a aprimorar e ampliar o atendimento de qualidade a crianças 
do local; 

� Valorizar o aprendizado associado ao lúdico; 
� Integrar e dar visibilidade ao que vem sendo realizado por inúmeras 

ações e instituições locais dedicadas à Educação Infantil; 
� Capacitar educadores locais valorizando o trabalho já desenvolvido e 

ampliando suas possibilidades de atuação; 
� Realizar um levantamento sócio-cultural da Rocinha; 
� Capacitar jovens locais para a realização de levantamento sócio-cultural;  
� Preparar os jovens para tornarem-se monitores do Centro de Cultura e 

Educação da Rocinha. 
 
 Como síntese das ações realizadas desde 2005 temos 
 

� Oficinas lúdicas– proposta de educação Lúdica não-formal através de 
oficinas brincantes em itinerâncias por escolas e creches públicas e 
comunitárias da Rocinha bem como em espaços para além da 
comunidade (ex. professores e estudantes da rede pública de Paraty-
RJ); 

� Criação de brinquedos e materiais lúdicos - criação de brinquedos 
artesanais singulares, versáteis em sua forma de manipulação e 
interação, criados a partir da convivência entre jovens, crianças e 
artesãos;  



� Memória – realização permanente de levantamento sócio-cultural da 
Rocinha e  Montagem de acervo sobre a história local que inclui: 
depoimentos filmados de diferentes moradores da Rocinha, documentos 
sobre a história da formação e das lutas da comunidade, registro de 
eventos locais, produções/criações de artesãos e artistas locais, filmes, 
fotos e livros. 

 
Entre 2005 e 2008 participaram das atividades propostas em 
números aproximados: 

� Número de pessoas participantes das oficinas e cursos promovidos pelo 
Ponto de Cultura entre crianças, jovens e adultos –  

- 2005 / 2006 – 727;  

- 2007 – 468;  

- 2008 - 1.401; 

� Número de pessoas que assistiram aos espetáculos e demais eventos 
públicos promovidos pelo Ponto de Cultura sob sua responsabilidade  

- 2005 / 2006 – 1.050;  

- 2007 – 739;  

- 2008 – 658; 

� Número de apresentações, oficinas, cursos e demais eventos realizados  

- 2005 / 2006 – 62;  

- 2007 – 123;  

- 2008 – 145. 

Esses números foram encaminhados para a realização do Plano Plurianual 
(PPA) dos Pontos de Cultura. Em anexo segue: 

• o documento do CIEP Dr. Bento Rubião, uma das escolas públicas 
parceiras do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, indicando 
o número de alunos e professores beneficiados; 

• lista de presença da Jornada de Educação e Cultura realizada em 2007. 

 As dificuldades encontradas para a realização das propostas e os 
grandes aprendizados estão na possibilidade de articulação e realização de 
propostas interligadas, envolvendo instituições, artistas, educadores, jovens e 



crianças, em uma comunidade instável e de grandes proporções como a 
Rocinha, com complexidades de cidade. 
   

A contrapartida foi disponibilizada pelo parceiro comunitário, ASPA, 
localizada na Rocinha, viabilizando a  cessão do uso de espaço/aluguel do 
espaço para a utilização do Ponto de Cultura. O CIESPI, proponente do projeto 
disponibilizou um profissional para co-coordenar e acompanhar a realização 
das atividades apoiando o seu desenvolvimento. 
 
 O objeto da contrapartida foi totalmente cumprido. 
 
 
 


