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1. Apresentação1. Apresentação

Esse boletim foi feito com a visão dos
jovens do Ponto de Cultura Centro de 
Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, a 
partir da experiência vivenciada ao longo do 
Projeto e relatada neste boletim. 



O projeto O projeto 
O nosso projeto busca um aprendizado novo para que 

possamos passar isso para as crianças. São aprendizados 
sobre a cultura da Rocinha e de regiões diferentes, que 
buscamos para aumentar o conhecimento e a curiosidade e 
quem sabe despertar o interesse das crianças. Mostramos que 
simples iniciativas podem mudar o rumo das nossas próprias 
vidas, numa brincadeira, numa conversa, numa musica, nós 
podemos descobrir novos horizontes, podem nascer grandes 
amizades, enfim, descobrimos que nossa própria vida é uma 
descoberta todos os dias. 

Vivendo e aprendendo e aprendendo pra 
viver.



O início do O início do 
projetoprojeto



Encontros na quadra: conhecendo Encontros na quadra: conhecendo 
o grupo e construindo o projeto...o grupo e construindo o projeto...

Os primeiros encontros do Ponto de Cultura foram 
na quadra da igreja Católica na Rocinha, e eram 
muito divertidos, pois nós ainda estávamos nos 
conhecendo. Quando nos separamos em grupos 
para as primeiras atividades do Ponto, começamos 
a perceber a capacidade e as limitações de cada 
um, foi então que passamos a explorar o que nós 
tínhamos de melhor dando a cada um uma 
atividade que ele fosse capaz de realizar com 
sucesso, fortalecendo assim todo o grupo.



Os encontrosOs encontros
Os encontros passaram a ser muito divertidos, às vezes 
divertido até demais. Quando percebemos a verdadeira 
proposta do projeto passamos a encarar as atividades com 
muita seriedade e querendo cada vez mais aprender com o 
Ponto.         
Os encontros ficavam cada vez mais interessantes e 

passaram a abordar temas de discussão que nos afligiam 
diretamente, como a discussão sobre o comportamento da 
polícia quando entra na comunidade, sobre o governo e as 
políticas que apenas dão dinheiro para as pessoas ao invés de 
trabalho, dentre outros. Foi onde passamos a expressar nossa 
opinião, respeitar e  aprender com a dos outros. Aprendemos 
também a lidar com as crianças e a trabalhar numa 
brinquedoteca, o que foi super construtivo para nossas futuras 
oficinas com os brinquedos.



Ações na Ações na 
RocinhaRocinha



Levantamento sócioLevantamento sócio--
culturalcultural

Nós fizemos caminhadas, 
com fotos e filmagens, pela 
comunidade, com a 
orientação do Eduardo e 
Carla, nosso  objetivo era 
conhecer pessoas que 
tivessem uma história na 
Rocinha, que conhecessem 
brincadeiras antigas, ou 
pessoas que tivessem algum 
tipo de trabalho social na 
comunidade. Conhecemos 
pessoas com histórias 
fantásticas e outras que 
desenvolviam trabalhos muito 
bons, enfim,  foi uma 
experiência fantástica.



Criação de brinquedosCriação de brinquedos
Foi uma atividade também 
muito legal por que nós voltamos 
a pensar como uma criança. Nós 
tínhamos que pensar no que 
fazer para atrair o interesse da 
criança, nós queríamos fazer 
alguma coisa nova que deixasse 
a criança surpresa e curiosa, e 
conseguimos. Orientados pelo 
grupo de artesãs Mulheres 
Solidárias, fizemos brinquedos 
muito legais que surpreenderam 
até a nós mesmos, descobrimos 
que simples brinquedos podem 
dar novos horizontes pras 
crianças e até pra nós. Os 
brinquedos que fizemos foram, 
Painel de histórias, Teatro de 
Fantoches e Livro de pano, todos 
muito interessantes e divertidos 
!!! 



Oficinas com criançasOficinas com crianças
Melhor que fazer o brinquedo é 
brincar com o brinquedo. Nós 
fomos desenvolver atividades 
pra crianças de várias escolas 
públicas e instituições religiosas 
e foi incrível. Nós nos divertimos 
muito vendo a felicidade e a 
empolgação das crianças quando 
estávamos mostrando os 
brinquedos e descobrimos que o 
segredo dessas atividades é 
mostrar que também somos 
crianças e que estamos ali para 
ensinar e aprender com elas. 
Nessa atividade fomos 
orientados pela Nathercia que é 
uma das coordenadoras do 
projeto.   



Oficinas com professoresOficinas com professores
A segunda vez que 
desenvolvemos as atividades 
sozinhos foi na oficina com os 
professores de várias escolas da 
Rocinha. Foi muito legal pois eles 
foram muito compreensivos e 
entenderam os nossos objetivos e 
a influência que nossas 
brincadeiras têm na educação e 
no futuro das crianças. Apesar de 
não terem a mesma energia e 
vigor de quando eram jovens, eles 
se esforçaram ao máximo pra 
acompanhar nossas brincadeiras.  



Circo FoliaCirco Folia
Foi a primeira atividade 

conjunta dos Agentes Cultura 
Viva. Tivemos um dia só de 
atividades com pessoas que 
desenvolviam algum tipo de 
trabalho cultural e social, entre 
elas estavam o palhaço Haroldo 
e seu ajudante, o Geléia que 
desenvolve atividades artísticas 
com material reciclado, o grupo 
de artesãs Mulheres Solidárias, 
Carlos do grupo de percussão 
Pragradá e Fábio que faz teatro 
de bonecos. Ouvimos e 
aprendemos um pouco sobre a 
atividade que cada um 
desenvolve, brincamos um pouco 
com as crianças e, no final, 
fizemos um pequeno cortejo por 
algumas ruas da comunidade. 
Foi demais!



Brinquedoteca Peteca  Brinquedoteca Peteca  
reorganizaçãoreorganização

No inicio nós achamos que 
não estávamos aprendendo 
nada com essa atividade, pois 
arrumar, limpar e listar 
brinquedos não fazia parte da 
nossa proposta. Mas depois 
de um certo tempo fomos 
percebendo que tudo à nossa 
volta fazia parte da nossa 
proposta, pois estávamos no 
universo das crianças, no 
lugar onde elas se sentiam 
mais à vontade e por isso 
temos que preservá-lo e 
organizá-lo. 



Brinquedoteca Peteca Brinquedoteca Peteca 
dinamizaçãodinamização

Na Rocinha existe uma 
brinquedoteca que funciona das 
13:00h às 17:00h, que atende 
crianças da comunidade  que, na 
maior parte do dia, ficariam sem 
fazer nada. O objetivo da 
brinquedoteca é fazer com que a 
as crianças brinquem e 
aprendam de forma prazerosa. 
Atualmente quem está à frente 
da brinquedoteca é a Carolina 
que também foi do grupo Ponto 
de Cultura. 
O Ponto de Cultura tem um 
grande papel diante da 
brinquedoteca pois está sempre 
interagindo para que o brincar 
nunca venha a se perder na vida 
de cada criança.



Passeios com crianças da Passeios com crianças da 
AspaAspa

Tivemos uma participação 
mais responsável nesses 
passeios, como ajudar  no 
cuidado com as crianças e 
observá-las durante todo o 
tempo, mesmo assim foi 
muito divertido pois temos 
uma convivência constante 
com as crianças e isso 
ajudou a deixar tudo mais 
tranqüilo e agradável para 
todos. Foram experiências 
marcantes porque vimos 
que simples 
responsabilidades ajudam 
muito na formação de 
nossas vidas e fazem 
muita diferença !!! 



Brinquedos e Brinquedos e 
OficinasOficinas



Painel de Histórias e Painel de Histórias e 
Teatro de FantochesTeatro de Fantoches

O painel foi feito pra estimular 
a imaginação de crianças e 
adultos. São imagens em 
ambientes diferentes onde se 
pode colar um boneco e contar 
um trecho da história, que pode 
ser alongada de acordo com 
nossa imaginação. 

O teatro de fantoches 
também foi feito pra criarmos 
histórias com diferentes 
personagens como palhaço, 
fantasma, personagens de 
contos e outros. Pode-se contar 
qualquer história, basta 
começar.



Ciranda e ArcoCiranda e Arco--írisíris
A Ciranda das cores e o Arco-íris 
nos foram apresentados no ínicio 
das atividades do Ponto, e aí foi 
“amor a primeira vista”. Vicente, 
criador dos brinquedos, Marcela 
e Alexandra desenvolveram a 
oficina conosco e foi super 
divertida. A Ciranda era uma 
coisa nova e super encantadora, 
suas cores e formato chamavam 
muito a atenção. Nós 
percebemos também que 
podíamos fazer muitos tipos de 
brincadeiras tanto com a Ciranda 
como com o Arco-íris.



Livro de pano Livro de pano 
Com a ajuda do grupo de 

artesãs Mulheres Solidárias, 
confeccionamos  um livro de 
pano que conta a história de 
um grupo de crianças saindo 
da escola para brincar e, 
nessa brincadeira, 
ocasionalmente, conhecem 
um professor de música, que 
ensina o ritmo do samba. 
Com o passar do tempo eles 
montam um bloco de 
carnaval e apresentam na sua 
comunidade.



No caminho, uma Rocinha LúdicaNo caminho, uma Rocinha Lúdica
Mapa (jogo)Mapa (jogo)

O mapa, na realidade, é um 
jogo criado e produzido pelos 
jovens do Ponto de Cultura 
auxiliados pelo arte-educador 
Vicente, para proporcionar  
maior conhecimento da 
Rocinha pras pessoas de 
outros lugares e na própria 
Rocinha. A intenção é 
mostrar a Rocinha de uma 
forma mais lúdica levando 
todos para um grande 
passeio de conhecimento e 
curiosidades pela Rocinha !!! 



Intercâmbio com Intercâmbio com 
Pontos de CulturaPontos de Cultura



Museu do PontalMuseu do Pontal
Tivemos a oportunidade de 
conhecer o Museu do Pontal 
com trabalhos de artistas 
populares não divulgados 
pela mídia. Pudemos apreciar 
bonecos, objetos, etc., uma 
grande variedade que mostra 
a diversidade cultural que 
temos em nosso país. Muitos 
dos grandes artistas ainda 
não conseguiram um espaço 
para serem mundialmente 
conhecidos talvez porque não 
tenham nascido em berço de 
ouro. Quem sabe depois que 
morrerem a mídia resolva dar 
valor. 



TEIA/SPTEIA/SP
Foi uma das melhores oficinas que 

nós desenvolvemos. Talvez pelo fato 
de nada do que nós tínhamos 
planejado ter dado certo por causa 
de uma apresentação musical ao 
nosso lado. Nós fizemos um cortejo 
por toda a bienal, chamamos 
algumas crianças de escola que 
estavam vendo a mostra, e 
começamos a dançar e brincar com 
elas. As crianças ficaram super 
empolgadas com a apresentação e 
nós também. No final tudo deu certo 
e todos nós saímos felizes. Além da 
nossa oficina participamos de 
atividades muito interessantes como 
a visita ao Museu da língua 
portuguesa, as palestras no Sesc Vila 
Mariana entre outros. Na Bienal, que 
era onde estava acontecendo a 
amostra de cultura nacional (TEIA), 
descobrimos diversas formas de 
cultura o que pra nós foi muito 
interessante, o Brasil inteiro de 
alguma forma estava manifestando 
sua forma de cultura, seja na 
musica, artesanato, pintura e muitas 
outras !!!



Jongo da SerrinhaJongo da Serrinha
Biblioteca de resistência culturalBiblioteca de resistência cultural

Quando chegamos na Serrinha 
já vimos mais ou menos como 
seria a oficina.Já tinham chegado 
dois grupos também para 
apresentações,um foi o próprio 
Jongo e o outro foi um grupo de 
capoeira. Fizemos um cortejo, 
todos juntos, e subimos a 
Serrinha cantando e dançando 
com a Ciranda. Depois da oficina 
um tanto calorosa e empolgante, 
assistimos a apresentação dos 
grupos de jongo e capoeira e 
depois fomos conhecer a 
biblioteca comunitária. 
Assistimos algumas 
interpretações dos contadores de 
histórias e conhecemos a 
proposta da biblioteca. 



Museu da MaréMuseu da Maré
Três grupos foram para o 

museu da Maré:Tear, Som das 
Comunidades e o Ponto de 
Cultura da Rocinha. Assistimos a 
uma palestra de um dos 
coordenadores do museu sobre a 
idéia e a construção do Museu, 
depois vimos a apresentação de 
um grupo de dança formado por 
moradores da Maré. Conhecemos 
todo o museu, ouvimos  dois 
contadores de histórias que 
relataram duas das muitas 
histórias do livro do Museu, e, na 
saída, pra variar, os grupos 
fizeram algumas brincadeiras pra 
descontrair e nos despedirmos 
do Museu.



Paraty / ITAE e Quilombo Paraty / ITAE e Quilombo 
da Independênciada Independência

Um dia antes da oficina para professores da rede pública e estudantes do 
curso de formação para o magistério em Paraty, nós (jovens) ficamos 
sabendo que íamos articular a oficina sozinhos. A primeira informação era de 
mais ou menos 25 pessoas, mas depois descobrimos que cerca de 80 pessoas 
iriam participar da oficina. Discutimos que atividades fazer, quem faria e o 
tempo das atividades. Depois da reunião só um sentimento nos dominava, o 
de ansiedade. No dia da oficina tinham aproximadamente 50 pessoas. 
Fizemos uma roda gigante, nos apresentamos, falamos sobre o objetivo das 
nossas atividades e começamos as brincadeiras. Correu tudo 
maravilhosamente bem, nós nos portamos muito bem e soubemos dirigir as 
atividades. Depois todos, professores, alunos e nós, discutimos importância 
dessas brincadeiras, de como elas influem na educação das crianças. Depois 
do fim da conversa, descansamos  um pouco e fomos para o Quilombo da 
Independência. Fomos muito bem recebidos e acomodados, nos arrumamos e 
fomos conhecer todo o Quilombo e sua cultura através de duas garotas. As 
pessoas de lá são muito unidas e, independente de sofrimentos, sempre 
carregavam sinceros sorrisos em seu rosto. Lá descobrimos a importância de 
não deixar morrer nossas raízes e nossa cultura, de se orgulhar de nossas 
origens. Quando estivemos lá, nos sentíamos em família, parecia que nossas 
amizades eram de décadas, nós sorriamos mesmo sem motivo, o ar era 
diferente, enfim, algumas sensações são inexplicáveis. Fomos embora super 
felizes depois de ter vivido experiências fan-tás-ti-cas! 



Paraty / ITAE e Quilombo Paraty / ITAE e Quilombo 
da Independênciada Independência



Encontro de cultura Encontro de cultura 
digital/Vassourasdigital/Vassouras

Encontro de jovens dos 
pontos de cultura do Rio 
de Janeiro e do Espírito 
Santo para conhecer o 
kit multimídia que será  
utilizado pelos jovens. 
Com a duração de uma 
semana, oficineiros 
ensinaram os jovens a 
utilizarem e mostrarem 
um pouco do que são 
capazes. 



Caravana ArcoCaravana Arco--ÍrisÍris
A Caravana Arco-Íris é 

formada por um grupo de 
artistas circenses que fazem 
apresentações na rua e fazem 
parte do Programa Cultura 
Viva.  Levam o circo para 
lugares onde as pessoas não 
têm como chegar ao circo. 
Vivem indo e vindo, não 
gostam de morar em casas. 
Suas casas são os picadeiros 
que eles armam para dormir 
e praticar suas atividades. 
Sua alimentação é feita com 
produtos naturais, tiram tudo 
da natureza.



Caravana ArcoCaravana Arco--Íris na Íris na 
RocinhaRocinha

Dia incrível, um grupo alegre que fez uma 
apresentação para as crianças da ASPA, 
muito contagiante e divertida. Depois da 
apresentação, fizemos um passeio pela 
Rocinha, descemos pelo Caminho do 
Boiadeiro, onde eles ficaram fazendo suas 
apresentações com malabares, bonecos e 
etc . Conheceram o grupo de artesãs 
Mulheres Solidárias, fizeram um grande 
sucesso com os motos-táxis da Rocinha, 
pararam no Largo do Boiadeiro para fazer 
sua apresentação. Continuamos nossa 
caminhada pela Via-Ápia, tudo com a 
alegria da rapaziada, uma grande 
empolgação e uma alegria de todos que 
passavam. Fomos para Estrada da Gávea 
onde eles brincaram com crianças dentro 
dos ônibus escolares... Por fim voltamos a 
ASPA onde nos despedimos e fomos 
embora. 



Cortejo Cultural na Cortejo Cultural na 
CinelândiaCinelândia

Estava planejado o encontro pra 
festa de divulgação do Programa 
Cultura Viva para às 18:00h , mas 
apenas nós chegamos na hora. Nós 
levamos a Ciranda (brinquedo 
artesanal) e  esperamos algum outro 
Ponto de Cultura chegar pra 
fazermos alguma atividade. O 
primeiro a chegar foi o grupo "Tá na 
rua" de teatro de rua que fizeram um 
cortejo até a Cinelândia. “Pegamos o 
bonde” e os acompanhamos na 
dança e música. Como de costume, 
nossa festa foi temporariamente 
interrompida pois estavam testando 
o som num palco próximo a nós. 
Pouco a pouco foram chegando os 
outros Pontos e um carro de som do 
grupo “O som das comunidades” foi 
anunciando nossa festa. Pouco 
depois, uns pontos apresentaram 
suas atividades como capoeira e hip-
hop. A festa continuou mas nós 
fomos embora pois estávamos lá 
desde cedo. 



Casa de Artes da Casa de Artes da 
MangueiraMangueira

“Através do Ponto de Cultura e da Brinquedoteca Peteca, que
dinamizo, comecei a fazer parte do projeto “Vivendo a Cidade’ que 
se localiza na comunidade da mangueira. Junto com a Marta que é 
brinquedista de algumas brinquedotecas do Rio de Janeiro. 
Participamos uma vez por semana para debater questões de como 
podemos atender melhor as crianças. O objetivo desse projeto é 
fazer com que seu público venha a ter acesso a alguns lugares 
culturais, que muitas vezes se tornam imaginários, pela distância, 
pois só tem conhecimento por meio de jornais, revistas, mídia, 
etc” (Carolina).  



Semear / São GonçaloSemear / São Gonçalo

Nós nos reunimos com o Ponto de Cultura Tá na Rua e fomos à 
quadra do Porto da Pedra inicialmente para desenvolvermos uma 
oficina, mas por falta de participantes apenas assistimos 
apresentações de outros Pontos de Cultura e aprendemos um 
pouco sobre o kit multimídia (material que faz parte do Projeto 
dos Pontos de Cultura e que inclui computadores e aparelhos 
eletrônicos). Mesmo não apresentando nossa oficina, deixamos 
um recado do nosso trabalho e acabamos voltando de lá com 
algum conhecimento.



TEARTEAR
Folias da Grande TijucaFolias da Grande Tijuca

Lançamento do Ponto de 
Cultura TEAR chamou-se Folias 
da Grande Tijuca e teve a 
participação de vários Pontos de 
Cultura do Rio. Foi uma troca de 
aprendizagens com outros 
educadores que ensinavam a 
fazer varias coisas como pipa, 
fazer malabares, filmar, fazer 
animação com bonecos, etc. 
Também teve a apresentação da 
bateria do Ponto de Cultura 
Sinval Silva para animar a festa 
com a participação do mestre 
marcão da bateria do salgueiro, 
muitas músicas também foram 
tocadas pelo grupo musical do 
Ponto de Cultura O Som das 
Comunidades. 



Intercâmbio entre Intercâmbio entre 
grupos de jovens grupos de jovens 



Encontros no Encontros no 
AdolecentroAdolecentro

Os encontros no Adolecentro eram super construtivos pois 
tratavam de assuntos que nos afligiam diretamente e nada 
melhor do que jovens que participam ativamente da 
comunidade opinar e mostrar seu ponto de vista sobre o que 
está errado e como se pode melhorar. Dentre muitos assuntos 
nós discutimos sobre a visão distorcida que as pessoas tem da 
Rocinha através da mídia, sobre o comportamento dos turistas 
na comunidade, mais parecia que eles estavam num “safári”, 
sobre ter múltiplos olhares,fugir do óbvio, entre outros 
assuntos. Nesses encontros estavam presentes o Ponto de 
Cultura da Rocinha (representado por Pablo,Tayná e Nathercia
e Carla), o grupo de jovens do Adolecentro (representado por 
Udison ) e o grupo da igreja Nossa Senhora da Boa Viajem 
(representado por Guilherme).



Fórum da Juventude Fórum da Juventude -- Seminário Seminário 
Democracia, Juventude e VotoDemocracia, Juventude e Voto

Fomos a uma palestra 
sobre o assunto eleição 
para jovens que iriam 
votar pela primeira vez. 
Mostraram para nós as 
funções de cada cargo e 
muitas verdades sobre a 
política que nos deu a 
entender que nós, 
cidadãos, somos fantoches 
para os políticos então, 
nesse encontro, deu para 
sair com a certeza de que 
pensaríamos duas vezes 
antes de votar em 
qualquer candidato.



Do Ponto para o Do Ponto para o 
Ponto Ponto 



Fazenda FaraóFazenda Faraó

Fomos a Fazenda Faraó para 
fugir um pouco da agitação da 
cidade  e  refletirmos sobre o 
que fizemos e o que faríamos na 
continuação do projeto. Foi 
muito bom pois nós revisamos o 
que já tínhamos feito e 
propusemos novas atividades 
para o grupo. Também 
aproveitamos a beleza 
incontestável da fazenda para 
nos divertir com atividades bem 
diversas e pouco lembradas 
atualmente como o pique-
bandeira, escorregar numa lona 
molhada, tomar banho de 
cachoeira, foi muito bom!!!



Reuniões e revisõesReuniões e revisões
Nós também fazemos  
reuniões internas pra 
discutirmos e 
avaliarmos o que 
fizemos,    repassar 
nosso calendário de 
atividades, como 
melhorar ações, o 
andamento de cada 
atividade e etc...



Show do Antônio Nóbrega Show do Antônio Nóbrega 
No dia 19 de novembro 

fomos assistir a um show-
teatro que falava sobre a 
origem do Frevo, mostrando 
suas raízes. Além de 
aprender a história do Frevo,  
aprendemos músicas,danças 
entre outras coisas e foi 
muito agradável. A peça não 
só mostrou sua origem, mas 
também proporcionou uma 
festa na rua em frente ao 
teatro !!!   



ReuniõesReuniões com famíliascom famílias
As reuniões com os familiares foram 
muito boas para saber o que eles 
achavam da idéia do Projeto dos 
Pontos de Cultura, um trabalho que 
pode trazer muitos benefícios não só 
para eles mas também para a 
comunidade. 



Só Tem TamanhoSó Tem Tamanho
Através de reuniões 

nós decidimos batizar o 
grupo de jovens que, 
mesmo com o final 
oficial do projeto, 
continuava a 
desenvolver oficinas 
lúdicas em creches e 
escolas e outros. A 
partir daí o grupo 
passou a desenvolver 
oficinas independentes, 
divulgando o nome e 
novas propostas.
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Em convênio com a PUC-Rio

Contatos:

CIESPI: (21) 2259-2908   E-mail: ciespi@ciespi.org.br         Homepage: www.ciespi.org.br

ASPA: (21)  3322-4985   E-mail: acaoaspa@ig.com.br
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