
Entre Pontos:
Rocinha - Paraty

natureza, convivência  e veredas percorridas

2010



Em agosto de 2010, a equipe do Centro de Cultura e Educação 
Lúdica da Rocinha, formada por jovens, griôs, educadores, 
pesquisadores e articuladores culturais, seguiu ao encontro de 
amigos e parceiros de Paraty.

Associação Cultural Nhandeva organizou e viabilizou a 
convivência com grupos de crianças e alunos do curso de 
magistério através de visitas ao CEMBRA, ao Campinho da 
Independência e à comunidade Caiçara da Praia do Sono.

Muita brincadeira, muita conversa, muita caminhada, muitas 
trocas de experiências.



Brinquedos e brincadeiras



CEMBRA
crianças, jovens e estudantes de magistério

Brinquedos como convite a experimentações

Brincando com o arco-íris



Descobrindo a Ciranda das Cores



Círculos coloridos



No caminho, uma Rocinha lúdica





.... mãos e pés

Pegada, pegadas ....



Em Paraty, 
percorrendo o Vale do Café



Mesa, jornal e som



Rodas de conversas.
O brincar e a Educação



Quilombo Campinho da Independência

Chegança em cortejo



Quilombo Campinho da Independência

Brinquedos como dispositivos para conhecer o lugar e as brincadeiras



Rodas de conversa sobre diferentes lugares



Fotos e filmagens















Mestres e griôs da Rocinha e do Campinho

Saberes, fazeres e convivência



Casa de D. Madalena e Seu Valentino

Histórias da terra, de amor e luta, de partos e rezas



Caminhadas





Brincadeiras no rio



Praia do Sono
Após longa caminhada... brinquedos e brincadeiras na areia do mar.







Paraty 2010



Cartografia Lúdica
Brinquedo em processo

As idéias surgem e passo a passo se misturam 
com cores e sabores. 

A natureza, a convivência  e as veredas percorridas 
apontam para esboços que buscam sintentizar

intensidades.

É nesse processo de criação coletiva que do 
Mapa-brinquedo da região de Paraty/RJ vai 

sendo delineado.



Barco com casal 
representante de 
diferentes culturas e 

etnias.



Paraty

quilombo

escola praia

passagem

Bússola



Tabuleiro indicando  percursos por cachoeiras, 
praias/caiçaras, centro histórico, escolas e quilombos.



O Centro Histórico e o mar



Rosa dos Ventos

Pacha
(Em quíchua: 
universo, 
mundo, 
tempo, lugar)

Centro da 
terra de 
níquel e ferro

Noite (lua, escuros)

Águas salgadas

Águas doces

Terras e areias

Mata

Fogo

Dia (luz, claridades)

povos em 
movimento

culturas



Brinquedo 
sendo aberto

Tabuleiro a ser 
montado onde todas 
as partes podem ser 
conectadas e 
desconectadas.

Primeira síntese das 
idéias.



Desenho 
final



Muitas brincadeiras. Conversas, caminhadas e mais brincadeiras. 

Os brinquedos do acervo do Centro Lúdico da Rocinha como 
dispositivos para o fluir da convivência brincante e proseadora.

A natureza, como bem precioso, guardando a todos e todas. Águas 
doces, águas salgadas, areias, barro vermelho, ervas, matas. 

Quilombo, aldeia caiçara, centro histórico. 
Parceiros de sempre: 

Nhandeva, Campinho da Independência, CEMBRA.

Nossas vivências e idéias, sintetizadas em um primeiro desenho, 
mostravam direções como um caminho de estrelas, uma bússola, 

uma rosa dos ventos. Desafio. 

Desenho revisto, repensado e redesenhado coletivamente. De um 
tabuleiro com peças fixas e soltas, a um objeto-tapete com todas 

as peças soltas, contando com tiras para diferentes possibilidades 
de montagens e usos. Tabuleiro, figurino, mapa, barco, estrela. 

Cartografia lúdica.

Brincantes como personagens-habitantes de diferentes dimensões 
de tempo e espaço.




