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AAçções na Rocinhaões na Rocinha



Reunião para utilizaReunião para utilizaçção da Salaão da Sala

No início do ano marcamos 
uma reunião pra saber o que cada 
um estava fazendo e como poderia 
contribuir para o funcionamento da 
Sala pela qual lutamos tanto para 
fazer funcionar. Tínhamos decidido 
que o dinheiro do prêmio  Ação 
“Escola Viva” seria usado para dar 
continuidade ao trabalho, agora na 
nossa Sala. Decidimos que cada um 
iria contribuir com o tempo e o dia 
que tivesse disponível. E assim 
demos início ao trabalho a partir do 
mês de março, com muito orgulho 
e prazer de fazer parte desse grupo 
que só nos enriquece interiormente.  



AtividadesAtividades no no domingodomingo
Aos domingos fizemos atividades voltadas para as crianças da comunidade, 
das 10 às 14 horas com oficinas diferenciadas dirigidas por Carol e Jordana. 
Com brincadeiras, brinquedos, histórias, músicas e atividades de pintura, 
levamos às crianças da comunidade uma boa alternativa para o domingo. A 
maioria das crianças que recebemos moram próximas à sala do Ponto de 
Cultura e, enquanto os pais vão fazer sua feira semanal, elas se divertem
com nossas atividades.  



Brinquedos e brincadeiras com bambuBrinquedos e brincadeiras com bambu
Alunos do Departamento de Design da PUC-Rio através do 
Prof. Vicente Barros, estiveram na ASPA (Ação Social Padre 
Anchieta)para brincar com bambus.



Oficina com educadoresOficina com educadores



Oficina nas creches vizinhasOficina nas creches vizinhas
Em uma das nossas reuniões às quintas-
feiras, decidimos utilizar as terças de 
manhã para desenvolver oficinas nas 
creches próximas à Sala do Ponto de 
Cultura. Separamos uma quinta para sair e 
fazer o convite a essas creches (Metodista, 
Pintando o Sete, Lápis de Cor, 
Moranguinhos, etc.), conhecer as 
educadoras e os espaços, e já marcar as 
datas para nossa oficina caso se 
interessassem.
Depois de marcadas, tínhamos que pensar
nas atividades que faríamos e no material 
que iríamos levar. Trinta minutos antes da
primeira oficina (na creche-escola Pintando
o Sete) sentamos e decidimos o que seria
mais interessante fazer e que materiais
levar, já conhecendo espaço e crianças. E 
foi assim em cada oficina nas creches. O 
que pude perceber, nessas oficinas, é que o 
grupo está muito entrosado e preparado, e 
que também adiquirimos uma ótima
experiência. Nas creches conseguimos lidar
com crianças com perfis bem diferentes e 
diferentes espaços, um grande ganho pra
nós!



Brinquedoteca da Rua 2 / RocinhaBrinquedoteca da Rua 2 / Rocinha

Em uma das nossas reuniões 
semanais, Martinha e eu (Pablo) 
pensamos em como poderíamos 
atender também as crianças da 
Brinquedoteca da Rua 2, na 
Rocinha. Daí marcamos uma data e 
uma atividade bem simples com os 
meninos com o intuito de 
apresentá-los o Ponto de Cultura, 
ao qual eles não conheciam. Daí, 
depois de uma breve converssa 
com eles, fizemos algumas 
atividades. Brincamos com o 
carrinho de rolimã, depois de 
pique-ajuda e em seguida jogamos 
futebol. Percebi que eles gostavam 
muito de jogar futebol, daí marquei 
uma nova data pra levá-los pra 
jogar futebol na quadra. Agora, de 
quinze em quinze dias recebo essa 
galera boa de bola pra algumas 
atividades. Tio Lino e Martinha, 
nossos griôs, também participam 
das atividades.   



Riso Riso MundiMundi
Um grupo de São Paulo que trabalha com teatro e circo esteve na 
sala do Ponto para uma oficina com crianças moradoras da Rua 2.



Conversa com jovens do AdolescentroConversa com jovens do Adolescentro

Numa terça à tarde na Sala do Ponto de 
Cultura recebemos a visita do grupo 
RAP da Saude, do Adolescentro, para 
um bate-papo informal de jovens que 
trabalham em projetos sociais. O grupo 
não é o mesmo que tivemos um 
primeiro contato no início do Ponto de 
Cultura,  mas pude perceber que o 
engajamento e o compromisso é o 
mesmo. De início expliquei o que é o 
Ponto de Cultura e qual é nossa linha de 
trabalho. Mostrei os brinquedos e o 
material produzido ao longo do projeto. 
Até brincamos um pouco com o Mapa-
Jogo. Depois converssamos sobre o 
projeto do qual eles participam. Eles 
trabalham especificamente na área da 
saúde com preventivos e tratamento de 
algumas  doenças. Foi uma converssa 
muito bacana e com certeza cada um 
deu uma contribuição para o trabalho do 
outro. Prometemos uma parceria e uma 
troca maior de informações. Ótimo bate-
papo.    



CineCine--Clube na sala do Ponto Clube na sala do Ponto 
Às quintas-feiras, quinzenalmente, na 
sala do ponto, fazemos exibições de 
filmes e, após o final, debates sobre os 
temas abordados. Inaugurando essa 
atividade, convidamos o grupo do 
Adolescentro e da Fundação Bento 
Rubião (que prestam serviços voltados 
par a comunidade). Ainda participaram 
alguns outros jovens da comunidade. 
Estiveram presentes na sala pra essa 
atividade 18 pessoas, contando os 6 
integrantes do nosso Ponto de Cultura. 
Assistimos ao filme “O mundo visto do 
lado de cá / Milton Santos”, que fala 
sobre as revoluções capitalistas que, ao 
mesmo tempo que trouxeram 
desenvolvimento, aumentaram 
absurdamente a desigualdade social. 
Acho que essa era a única atividade que 
faltava pra que nos tornássemos um 
pouco mais completos. É muito 
importante que possamos discutir e 
compartilhar temas tão interessantes 
quanto esse. Ótima atividade.



Dia da Cultura da RocinhaDia da Cultura da Rocinha

Organizado pelo Fórum de 
Cultura da Rocinha, o Dia da 
Cultura reúne artistas, 
educadores e público em 
geral. 

Tio Lino, nosso griô.



AAçção ão GriôGriô na Rocinhana Rocinha



Encontro de sistematizaEncontro de sistematizaçção da Aão da Açção Griôão Griô
Fomos para Petrópolis para o encontro de 
sistematizaçao das Ações Griô do Rio. O 
objetivo era recolher material para o Livro da 
Ação Griô, e também falar um pouco de como 
estavam sendo realizadas as Ações Griô de 
cada Ponto. No primeiro dia estávamos eu 
(Pablo) e Firmino, e a proposta era que todos 
os presentes  montassem uma programaçao 
de trabalho. Um pouco mais tarde começamos 
a apresentação dos Pontos e seus trabalhos. 
Depois da apresentação todos compartilharam 
os materiais de cada ação. Nós levamos 
conosco o Mapa-jogo e um boletim que 
produzimos com as atividades da Ação Griô na 
Rocinha. Aí foram encerradas as atividades 
desse dia. No dia seguinte, já com Nathercia, 
pois Firmino iria embora, mais trabalho. 
Tivemos que produzir um texto nada fácil que 
seria usado no livro. Daí foi digitar, digitar e 
digitar. No fim, como sempre, deu tudo certo 
e conseguimos produzir um bom texto para o 
livro. Foi bom ter participado de maneira mais 
direta e ativa. Acho que percebi que nossos 
coordenadores não têm vida facil não. Foi 
uma ótima experiência, afinal eu amo a Ação 
Griô.



Prosas com Griôs: indo ao encontro da Prosas com Griôs: indo ao encontro da 
ancestralidadeancestralidade

Através da Ação Griô, e da nossa 
proposta de resgate de cantigas, 
brincadeiras e etc, semanalmente 
preparamos a nossa sala do Ponto de 
Cultura pra receber pessoas que moram 
ou trabalharam durante muito tempo na 
Rocinha, e que tenham algo sobre a 
comunidade para nos contar. São as 
chamadas “Prosas com Griôs”. À convite 
de Martinha e Firmino recebemos 
pessoas maravilhosas na nossa sala, 
que contam coisas fantásticas e 
comtribuem significativamente para 
nosso registro. Essas Prosas são 
filmadas, gravadas por aparelhos 
gravadores, fotografadas e escritas por 
nossos coordenadores e griôs. Na minha 
opinião essa é uma das mais 
importantes ações que realizamos, é
fundamental darmos a oportunidade 
dessas pessoas falarem e manifestarem 
tudo que viveram durante todo esse 
tempo. Por isso parabenizo a todos nós.  



AtividadesAtividades com com criancrianççasas nana SalaSala do do PontoPonto

Em nossas atividades da Ação griô na escola, damos a 
oportunidade de um dia as crianças visitarem nossa sala e 
conhecerem todo o nosso material. Temos três encontros com 
cada turma na escola e no terceiro visitam nossa sala. Como não
dispomos de muito espaço e para que as crianças aproveitem
melhor a sala, separamos a turma em dois grupos. Um grupo fica
na sala do Ponto e o outro vai para a Brinquedoteca Peteca da
ASPA (instituição sede do Ponto de Cultura), e mais tarde
trocamos. Nessas visitas nossa intenção é fazer com que as 
crianças aproveitem ao máximo tudo que temos para oferecer, 
pois, nos tempos atuais, dificilmente elas poderão usufruir
novamente de brinquedos como Perna de pau e Carrinho de 
rolimã e mais ainda dos brinquedos criados por nós (Painel de 
histórias, Mapa-jogo, Livro de pano,etc).  



Tambores da MacegaTambores da Macega

O grupo de 
percussão na lata 
da Macega 
(localidade da 
Rocinha) esteve 
no CIEP Bento 
Rubião para uma 
apresentação 
como parte das 
atividades 
promovidas pela 
Ação Griô.
Ótima 
apresentação!



Seresta na sala do PontoSeresta na sala do Ponto



Ponto a PontoPonto a Ponto



FFóórum Mundial de Educarum Mundial de Educaçção ão 
Baixada Fluminense / Nova IguaBaixada Fluminense / Nova Iguaççuu

Para o Fórum Mundial de Educação da Baixada 
Fluminense, mandamos a proposta da oficina 
“Historias Brincantes” que foi aceita. Lá, nós 
tivemos à nossa disposição um ótimo espaço onde 
a toda hora circulavam pessoas. Pra esse evento 
fomos eu (Pablo), Nathercia, Firmino, Martinha, 
Tio Lino, Carol, Jordana e algumas convidadas 
educadoras de creches comunitarias da Rocinha. 
Levamos conosco a Ciranda das Cores, o Mapa-
Jogo, o jogo Pegadas e o Painel de Historias. 
Caracterizamos todo o espaço com nosso material 
e brinquedos, e a todo momento recebíamos 
pessoas perguntando sobre o projeto e os 
brinquedos, e é claro, pra brincar também! Depois 
ainda tivemos a oportunidade de conhecer o 
espaço e as outras atividades e grupos de debates 
que iriam acontecer naquele dia. No segundo dia 
fomos eu, Carol e Jordana para participar das 
oficinas e grupos de debates que aconteceriam 
naquele dia. Decidimos nos separar para 
aproveitar melhor as atividades. Carol e Jordana 
foram à palestra sobre educação sexual, e eu 
participei da palestra Ação Griô da Magueira, com 
Lílian (Cordenadora da Ação) e Maria Moura (Griô 
Mestre). Foi uma converssa maravilhosa onde 
pude absorver um conhecimento que não se 
aprende simplesmente lendo livros de história.



Encontro de Politicas PEncontro de Politicas Púúblicas para jovensblicas para jovens

Eu (Pablo), Carol, Nathercia e algumas meninas da Rocinha, a convite da 
Simone (uma das organizadoras do encontro), fomos a um encontro sobre 
políticas públicas pra jovens. Ao chegarmos tomamos um café e seguimos 
para o auditório onde aconteceria o encontro. Em seguida, Alexandre 
(pesquisador do CIESPI) nos explicou qual o objetivo daquele encontro, e 
propos que nos separássemos em grupos de forma que em cada grupo 
tivessem jovens de comunidades diferentes. Formamos 5 grupos e cada 
grupo ficou responsável por um tema diferente. Os temas eram: A 
permanência e evasão do ensino formal, preconceito no mundo do 
trabalho, trabalho ideal, acesso à informação, e vantagens e desvantagens 
das relações de trabalho (formal e informal). Cada grupo ficou responsável 
por pensar em 3 desafios (principais problemas) e, para cada desafio, 
elaborar 3 soluções diferentes em ordem de importância. Meu grupo ficou 
responsável pelo tema “Acesso à informação”. Acho muito importante que 
nós jovens tenhamos a oportunidade de pensar nas dificuldades que 
temos, seja em qualquer área, para juntos pensarmos em soluções com o 
apoio de órgãos públicos. Que bom que tivemos essa chance, e com 
certeza teremos bons frutos dessa iniciativa.   



Oficina no TinguOficina no Tinguáá

Participei nessa atividade à convite da Martinha, com muito 
prazer. Fomos a uma creche que, através da sua biblioteca e de 
seu espaço físico, desenvolve algumas atividades voltadas as 
crianças da localidade. Capoeira, exibição de filmes, empréstimo 
de livros e brinquedos e etc. Depois de sermos muito bem 
recebidos, começamos as atividades. Levamos a Ciranda, o 
Mapa-jogo e o jogo Pegadas. De início, separamos as crianças em 
dois grupos, eu com o Mapa-jogo e Martinha com o jogo Pegadas. 
Em seguida, brincamos com a Ciranda das Cores, o que foi 
alegria total pras crianças. Ótima atividade com Martinha!   



Flipinha, Arte na PraFlipinha, Arte na Praçça / Paratya / Paraty

A convite do TEAR, fomos à Paraty 
para participar da FLIP voltada pras 
crianças, a chamada Flipinha, numa 
praça no Centro Histórico de Paraty. 
Fomos eu (Pablo), Nathercia, Martinha, 
Everton e Carol. Levamos pra essa 
atividade a Ciranda das Cores, o jogo 
Pegadas, o Arco-Iris e o jogo Kouridó. 
Ao chegarmos, deixamos todo o nosso 
material na praça junto ao material do 
grupo do TEAR e fomos almoçar. 
Depois do almoço demos início às 
nossas atividades. Primeiro abrimos a 
ciranda e fomos convidando algumas 
crianças para participar da atividade, 
depois baixamos a ciranda e abrimos o 
jogo pegadas e começamos a jogar 
com as crianças. Depois jogamos o 
Kouridó. Daí em diante brincamos do 
que chamasse mais a atenção delas. 
No final ainda deu pra passear um 
pouco por Paraty, cidade pela qual sou 
apaixonado. Ótimo dia. 



VI Jogos Desportivos da Comunidade da VI Jogos Desportivos da Comunidade da 
LLííngua Portuguesangua Portuguesa

Anualmente acontecem os jogos 
desportivos entre países de língua 
portuguesa. Esse ano participamos com a 
oficina “Histórias Brincantes”, a mesma que 
desenvolvemos no Fórum Mundial de 
Educação da Baixada Fluminense. 
Montamos um ambiente com nossos 
brinquedos e materiais e fomos recebendo 
jovens de países diferentes. Moçambique, 
Timor Leste e Angola participaram da nossa 
oficina aquele dia. Pra essa atividade 
levamos o Mapa-Jogo, a Ciranda, o Painel 
de Histórias e o jogo Pegadas. Primeiro 
fomos conhecendo os grupos que estavam 
presentes. Depois convidamos alguns 
atletas para uma converssa filmada e 
fotografada pra conhecermos um pouco 
mais a cultura e a semelhança de cada país, 
além da língua. Mais tarde desenvolvemos 
nossa oficina com os grupos presentes 
naquele momento e foi maravilhoso. Pude 
perceber que são muito parecidos conosco, 
até nas brincadeiras, e que herdamos 
muitas coisas dos países africanos. Foi 
maravilhosa essa troca e essa integração 
com esses jovens. Ótimo Dia!  



VI Encontro de Conhecimentos LivresVI Encontro de Conhecimentos Livres
Sao Mateus / ESSao Mateus / ES

Organizado pelo Pontão do Circo Voador, tive a oportunidade de 
participar do 6° encontro de conhecimentos livres. que aconteceu 
num assentamento do MST em Sao Mateus, ES. Já na conversa 
com Caetano (um dos organizadores do evento) no ônibus a 
caminho de Sao Mateus, pude perceber que seria um encontro 
diferente, e que tudo aconteceria naturalmente, sem qualquer 
formalidade. Ao chegarmos no assentamento fomos 
maravilhosamente recebidos por uma das meninas do movimento, 
e fomos conhecer os alojamentos. Após nos arrumarmos nos 
alojamentos fomos almoçar. Após o almoço fizemos a primeira 
reunião pra montarmos a programação. Depois pintamos toda a 
programação com jet e colamos na parede dos alojamentos. Um 
pouco mais tarde rolou um cineclube com alguns filmes do Circo. 
No dia seguinte, logo cedo, nos separamos em grupos para as 
atividades domésticas que teriamos que fazer e seguimos para a 
visita a uma escola do assentamento. Foi fantástico conhecer um 
pouco da pedagogia das escolas do assentamento e de como esse 
método influencia a vida das crianças que já crescem valorizando 
o trabalho, o alimento e seu espaço. Tivemos ainda oficina de 
Estencil, Linux e Animaçao. O grupo do movimento propos um dia 
de prática onde nos trabalhamos na horta e no viveiro do 
assentamento, e também uma converssa com um dos 
representantes do movimento no Espirito Santo. No último dia, 
antes de irmos, fizemos uma reunião de avaliação e ouvimos um 
depoimento emocionante de Dona Maria, que nos maravilhava 
todos os dias com sua comida. Foi muito gostoso ter convivido 
esses dias com um pessoal tão trabalhador e honesto, e tão 
discriminado pela mídia e sociedade. Achei ótima também a 
proposta de liderança coletiva do encontro, onde em cada 
momento um puxava a responsabilidade pra si. Grande vivência, 
ótima experiência!         



TeiaTeia Regional 2008:uma Regional 2008:uma apresentaapresentaççãoão

A Teia regional de 2008, que juntou Pontos de Cultura do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo e ainda ações de economia solidária, aconteceu na praça
dos Pilotis do Palácio Capanema, no centro da cidade. O evento foi
planejado e organizado pelo Fórum dos Pontos de Cultura RJ. Nossa
participação se daria logo no início com um cortejo e algumas
brincadeiras, o que não aconteceu. Primeiro participamos de uma roda de 
Jongo com o Ponto de cultura “Jongo da Serrinha”. Depois lanchamos e 
demos início a nossa oficina. Literalmente começamos dançando de 
acordo com a música. Pegamos a Ciranda e dançamos no embalo da
música que um Ponto de cultura estava apresentando. Depois fizemos
algumas brincadeiras com a Ciranda e sentamos para bolar uma
brincadeira para o nosso “Tapete Colorido” (brinquedo composto de 
círculos coloridos) com uma galera do “Cisane”. Depois almoçamos e 
descansamos um pouco. Em seguida apresentamos o Mapa para algumas
pessoas, falando do processo de criação. Depois assistimos a algumas
apresentações.



TEIA BrasTEIA Brasíílialia
Tambores DigitaisTambores Digitais



CrCrééditos ditos 
• Idealização :grupo de jovens do 

Ponto de Cultura da Rocinha 
• Organização e editoração: 

Everton e Pablo 
• Redação :Pablo 
• Fotos:Everton e Pablo



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


