
 

1 

 

 

 

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO LÚDICA DA ROCINHA 

 

 
O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi criado e desenvolvido através da parceria entre 

o CIESPI, em convênio com a PUC-Rio, e profissionais e jovens da Rocinha, atuantes nas áreas da 

educação e da cultura. O Centro Lúdico surgiu no âmbito do projeto Rede Brincar e Aprender (2002-

2009), coordenado pela equipe do CIESPI. Seu objetivo é construir, de forma coletiva, um espaço de 

discussão e ação que valoriza a história, a memória, a cultura e a prática educacional da Rocinha, tendo a 

ludicidade e a liberdade de criação como eixos. Aprovado em 2005 como Ponto de Cultura pelo Ministério 

da Cultura através do Programa Cultura Viva, o projeto faz parte de redes nacionais através das Ações 

Griô, Escola Viva e Ludicidade: Pontinhos de Cultura. Com participação ativa no Fórum dos Pontos de 

Cultura do Rio de Janeiro e no Fórum de Cultura da Rocinha, configura-se como um espaço de apoio e 

fomento para a ampliação das lutas pela implementação de políticas públicas que respondam às 

diferentes realidades e necessidades sociais, e que interfiram de forma direta ou indireta na formação e 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. As práticas cotidianas são valorizadas enquanto 

produtoras de ações coletivas desenvolvidas com base na solidariedade, que podem influenciar políticas 

que respondam tanto às questões locais como as da cidade. Na proposta, trabalha-se para que a política 

de cultura seja integrada às demais áreas, seja contínua e que tenha alcance e impacto mais amplos, 

contemplando a defesa e a garantia dos direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centroludicorocinha.org.br/
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 → Principais ações:  

Rocinha Lúdica (2014 – 2016) 

 

O projeto Rocinha Lúdica faz parte do conjunto de propostas que vêm sendo desenvolvidas pelo Centro 

de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (uma parceria entre o CIESPI e representações da Rocinha). As 

ações são processuais e contínuas promovendo e mantendo articulações nas áreas da cultura, saúde, 

educação e memória tendo como eixo a ludicidade, e como foco principal a criança e a garantia de 

direitos humanos básicos na perspectiva de seu desenvolvimento integral. 

 

A equipe atuará através da realização de exposição itinerante - Brinquedo: mensageiro das infâncias-, de 

rodas de brincar (com crianças. Jovens e educadores) e de rodas de prosa (com mestres e griôs de 

tradição oral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outra frente de destaque do projeto é a digitalização do acervo audiovisual produzido em diferentes 

mídias pelo Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha desde 2002. Esse material será a base para 



 

3 

 

a realização, de forma colaborativa, de vídeos de curta duração, Todo esse material será disponibilizado 

para o Museu Sankofa: memória e história da Rocinha. 

 
Essa ação contará com o apoio da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, no período de três anos, 

passando a integrar a rede carioca de Pontos de Cultura. 

 

Apoio 
 
 

 
 

 

Equipe 
 

Antônio Carlos Firmino e Nathercia Lacerda 

 

 

Sacola Lúdica na Rocinha (2014-2015) 
 

Parte integrante das ações desenvolvidas pelo Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, a 

proposta aponta para uma brinquedoteca itinerante onde jovens brincantes percorrerão creches 

comunitárias, levando uma sacola lúdica que conterá brinquedos artesanais, bem como, gestos, palavras, 

escritos, objetos, histórias, cantigas, brincadeiras na intenção de compartilhar com crianças pequenas 

seu movimento permanente processo de descoberta do mundo.  

 

Em encontros lúdicos que envolverão também educadores e familiares, serão inseridas brincadeiras 

passadas de geração em geração, brinquedos artesanais confeccionados com materiais simples do 

cotidiano, histórias de tradição oral, histórias autorais, manuseio de objetos lúdicos, cantorias, poesias, e 

o que mais se quiser contar ou inventar. Esses materiais acionarão espaços exploratórios e experimentais 

para expansão da investigação sobre o cotidiano da primeira infância na Rocinha. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio 
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Equipe 
 

Nathercia Lacerda 

Thaís Diniz da Silva 

Marília dos Santos Silva  

Priscila Batista dos Santos 

Thatiane Batista dos Santos 

 

 
Arautos Brincantes (2012-2013) 

 

 

Entre 2012 e 2013 o projeto "Arautos Brincantes: itinerâncias lúdicas na Rocinha" foi realizado 

através do Edital para apoio financeiro a Pontinhos de Cultura Brinquedoteca do Estado do Rio de Janeiro 

Chamada Pública nº 005/2011. A proposta visou a realização de encontros brincantes em diferentes 

espaços de lazer e convivência (praças, quadras, biblioteca, centro comunitário, dentre outras), nas 

diferentes áreas da Rocinha, envolvendo crianças de diferentes idades, dando visibilidade às diferentes 

formas de brincar na Rocinha e à maneira como as crianças interagem com o território. 
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Apoio 

 
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 

Ministério da Cultura 

 
 

 

 
 

 

 

 

Equipe 
 

Antônio Carlos Firmino 

Evelin Macedo Pereira 

Everton Maia 

Lucas Pablo Silvestre de Oliveira 

Nathercia Lacerda  

Thaís Diniz da Silva 

 

Produtos 

KIT “Cartografias lúdicas” 

Banner Arautos Brincantes 

 

 

→ Histórico do Projeto 

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi criado em 2005. Foi desenvolvido através da 

parceria entre o CIESPI, em convênio com a PUC-Rio, e profissionais da área da educação e da cultura da 

Rocinha. 

 

O Centro surgiu no âmbito do projeto Rede Brincar e Aprender (desde 2002) e das ações iniciadas pelo 

Centro de Assessoria ao Movimento Popular (CAMPO), com a brinquedoteca Peteca, em 1987. O objetivo 

é construir, de forma coletiva, um espaço de discussão e ação que valorize a história, a memória, a 

cultura e a prática educacional da Rocinha tendo a ludicidade como eixo. Aprovado em 2005 como Ponto 

de Cultura pelo Ministério da Cultura através do Programa Cultura Viva, o projeto hoje faz parte de redes 

nacionais através das Ações Griô, Escola Viva e Ludicidade: Pontinhos de Cultura. Foi um dos fundadores 

do Fórum dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro e Espírito Santo, tendo um membro de sua equipe 

como representante na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. A equipe do Centro Lúdico, formada 

por educadores, pesquisadores, jovens e griôs, atua através de uma metodologia brincante, participativa 

e articuladora. Esse processo metodológico traduz-se na valorização do brincar como importante canal de 

comunicação entre diferentes idades, etnias, credos, procedências, em uma espiral de interações que se 

mesclam e se recriam de forma permanente. O brincar como um campo de desafio, de experimentação, 
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de transformação, onde regras podem ser revistas, onde ideias podem ser revisitadas, onde convivem a 

diversidade e a singularidade. Uma das atividades do Centro Lúdico é a montagem de um acervo de 

documentos, objetos, fotos e registros audiovisuais sobre a memória e a história da Rocinha. Em 

caminhadas pela comunidade e encontros denominados ProsaGriô, moradores mais velhos do lugar são 

convidados a partilhar com a equipe suas memórias sobre a formação da Rocinha, o cotidiano de antes e 

de hoje, tendo como recorte o brincar, a criança e a educação. A atuação jovem é uma das chaves para a 

divulgação, o desenvolvimento e a ampliação das ações do Centro Lúdico. Além de dinamizadores das 

oficinas, os jovens conduzem o manuseio e a utilização de um kit multimídia– uma pequena ilha de 

edição montada com apoio do Ministério da Cultura, que conta com mesa  de som, scanner, impressoras, 

computadores e filmadora profissional. O resultado pode ser conferido no endereço 

. A gestão compartilhada, entre profissionais experientes na área da http://rocinhaludica.blogspot.com

infância, griôs e seus saberes tradicionais e jovens atuantes, faz dessa iniciativa um campo experimental. 

A proposta de estruturar um centro lúdico, onde profissionais da cultura e da educação, griôs e jovens, 

somados a interessados em geral partilhem conhecimento, saberes, experiência e história, passa pela 

ampliação de uma rede comunitária de trocas, por uma articulação cuidadosa de profissionais e 

instituições locais em torno do mesmo objetivo: a valorização e o fortalecimento da prática educacional e 

da cultura da Rocinha, que tem uma longa história, construída por seus moradores ao longo de anos.  

 

Equipe 
 
Equipe Coordenadora 

 

Antônio Carlos Firmino 
Nathercia Lacerda  

Carla Daniel Sartor  

 

Agentes Cultura Viva  

Ana Carolina Souza Pereira  

Arthur Martins Costa  

Evelin MAcedo Pereira  
Everton Carlos Maia  

Heitor Macedo Pereira  

Isabelli Serra Oliveira  
Jordana Rezende  

Lucas Pablo Silvestre de Oliveira  

Maicon Lima  

Tayná da Silva Izaú  
Thaís Diniz da Silva 

Equipe Ação Griô 

Primeira fase 
Maria Marta Diniz da Silva - Griô Aprendiz 

Lino dos Santos Filho – Griô de Tradição Oral 

Aerson Luiz Costa - Mestre de Tradição Oral 

Segunda fase 

Maria Marta Diniz da Silva - Griô Aprendiz 

Lino dos Santos Filho – Mestre de Tradição Oral 
Robson Luiz da S. Pacífico - Griô de Tradição Oral 

Margarida de Oliveira Colodinho - Mestre de Tradição Oral 

Maria da Paz Macedo Pereira - Griô de Tradição oral 

http://rocinhaludica.blogspot.com/
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Parcerias 

Adolescentro Paulo Freire 

Centro de Assessoria ao Movimento Popular – CAMPO 

Comissão Nacional dos Pontos de Cultura 
CIEP Doutor Bento Rubião 

Laboratório de Educação Patrimonial da Faculdade de Educação da UFF 

Encontros regionais e nacionais 
Escola Municipal Abelardo Chacrinha Barbosa 

Escola Municipal Francisco de Paula Brito 

Fórum dos Pontos de Cultura RJ 
Fórum Cultural da Rocinha 

 

Projetos em parceria 

Memória Social e trabalho comunitário na Rocinha - Representantes da equipe coordenadora do 
Centro Lúdico e professores responsáveis pelo Laboratório de Educação Patrimonial da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense (LABOEP-FEUFF) elaboraram o projeto Memória Social e 

trabalho comunitário na Rocinha, que propõe a organização e ampliação do acervo de documentos 
textuais e iconográficos sobre a trajetória de moradores e iniciativas de trabalho comunitário, arquivado 

no LABOEP-FEUFF, desde 2005. Através de cursos, enquetes e oficinas comunitárias, em parceria com 

instituições culturais da Rocinha, pretende-se disponibilizar essas informações sistematizadas à consulta 
pública, especialmente às escolas locais da rede municipal. Esse trabalho de pesquisa e documentação 

intenta ainda subsidiar a criação de um banco de dados e de um museu itinerante na Rocinha. Realizado 

no ano de 2009. Esse projeto foi apoiado pelo PROEXT MEC/CULTURA 2008. 

Brincando de Ponta a Ponta - Representantes da equipe coordenadora do Centro Lúdico e do Centro 

de Assessoria ao Movimento Popular (CAMPO) uniram-se na elaboração do projeto Brincando de Ponta a 

Ponta. O projeto foi pensado como forma de unir as experiências, desenvolvidas em regiões distintas, 

propondo o fortalecimento dessa Rede, dando visibilidade e divulgando as potencialidades e a cultura 
lúdica de cada local, bem como fomentando a articulação com outras Redes do mesmo estado - Rede de 

educação infantil, NUCREP, Art-Creche, Fórum dos Pontos de Cultura RJ e Fórum da Juventude RJ. Foi 

aprovado, em 2009, como Ponto de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, uma parceria entre o Ministério 
da Cultura/Programa Mais Cultura e a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. 

Pontão Pingos de Ludicidade - Uma parceria com o Centro de Assessoria ao Movimento Popular 

(CAMPO). 

Prêmios 

Prêmio Escola Viva – concedido, em 2007, pelo Programa Escola Viva, do Ministério da Cultura. O 

Prêmio Escola Viva tem como objetivo premiar Pontos de Cultura, Pontões, Redes de Pontos e/ ou 

organizações vinculadas às Redes, que possuam iniciativas envolvendo ações intencionais de ensino e 
aprendizagem. 

  

Ludicidade/ Pontinhos de Cultura - concedido, em 2008, pelo Ministério da Cultura. O prêmio é 
destinado a projetos nas áreas sócio-cultural-artístico-educacionais, no segmento da Criança e 

Adolescente, que estejam envolvidos em parceria com escolas, universidades públicas ou demais 

instituições, com o objetivo de promover uma política nacional de preservação da Cultura da Infância e 
da Adolescência. 

  

ASAS (2010) - O prêmio Asas tem como objetivo premiar os Pontos de Cultura que apresentarem as 
melhores práticas de implantação na execução dos projetos apoiados. A iniciativa visa contribuir para a 

promoção do desenvolvimento autônomo de suas atividades e o avanço do processo cultural da rede dos 

Pontos de Cultura. 

  
Areté Cultura Viva/ eventos em Rede – concedido, em 2009, pelo Ministério da Cultura. O objetivo do 

prêmio é incentivar a troca de saberes em uma iniciativa que busca fomentar a celebração da diversidade 

cultural brasileira como uma ação de política pública que promova, afirme e fortaleça a comunidade, seus 

http://www.centroludicorocinha.org.br/index.php?p=premios
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saberes e as redes sociais que a compõem. Areté vem do grego e significa bondade, excelência, virtude, 
doação do que há de melhor em cada um, e é também usado pela linguagem indígena que no Tupi 

significa “dia comemorativo e festivo”.  Os projetos aprovados para o prêmio apresentaram pluralidade 

de linguagens, riqueza estética entre o popular e o erudito, diversidade regional, mas sobretudo se 

propõem a ser celebração de vida e cultura. 
  

Entre Pontos: Rocinha-Vassouras-Pinheral (2009): No mês de setembro, a equipe do Centro de 

Cultura e Educação Lúdica da Rocinha formada por jovens, griôs e articuladores culturais, visitou Pontos 
de Cultura da região do Vale do Café - PIM (Programa Integração pela Música) e Jongo de Pinheiral. Com 

um diversificado acervo de brinquedos artesanais, criados no âmbito de diferentes projetos do CIESPI, a 

visita objetivou levar a visão de uma Rocinha lúdica para outras cidades do Rio de Janeiro, propiciar um 
intercâmbio entre equipes e criar um Mapa-Lúdico, brinquedo-jogo que possa contar as muitas histórias e 

tradições da região. Crianças e professores de escolas públicas e particulares uniram-se às equipes, e 

participaram das oficinas lúdicas que ocuparam quintais, varandas, ruas e praças das cidades de 
Vassouras e Pinheiral. Esse encontro contou com o apoio do Prêmio Areté de apoio a Pequenos Eventos 

Culturais concedido pelo Ministério da Cultura através dos Programas Cultura Viva e Mais Cultura. 

  
TUXÁUA (2010) - Projeto:  Caravana do Fórum Pontos de Cultura. O projeto tem como proposta 

realizar encontros no Estado do Rio de Janeiro com o intuito de fortalecer os Pontos de Cultura da região. 

O termo “Tuxaua” remete, para algumas etnias indígenas, à figura do articulador e mobilizador. Entende-

se por mobilização e articulação as ações que reúnam representantes de diversos Pontos de Cultura, 
redes sociais e iniciativas de atividades que promovam o fortalecimento de laços e somem esforços na 

construção de objetivos comuns. São redes o conjunto ou segmento de ações sociais, culturais e 

artísticas que se reconheçam como afins e colaborem entre si. 
  

Prêmio Bolsa Agente Cultura Viva (2010) - O prêmio beneficia os jovens Lucas Pablo Silvestre 

Oliveira, Everton Carlos Maia, Evelin Macedo Pereira e Thaís Diniz da Silva para a realização do projeto 
Arautos Brincantes, que tem como objetivo criar uma rede de comunicação lúdica entre crianças de 

diferentes localidades da Rocinha 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. 

Objetos Lúdicos 

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha tem um acervo de brinquedos artesanais singulares, 

versáteis em sua forma de uso, em sua maioria sem regras previamente definidas, que possibilitam a 
expressão livre e criadora – um convite à descoberta e à experimentação. Brinquedos únicos 

confeccionados com materiais simples que, brotam da convivência entre adultos, jovens e crianças, 

explorando cor, textura e movimento. São brinquedos orgânicos criados em parceria com o olhar e o 
ouvir sensíveis de Vicente Barros e mãos bordadeiras de Lena e Maria da Paz. 

Confeccionar brinquedos a partir de materiais simples e acessíveis como patinete, carrinho de rolimã e 

arco, e brincar das brincadeiras que atravessam gerações levam a um mergulho no tempo acionando 

saberes e aprendizados.  Tio Lino, Griô de Tradição Oral e artista plástico, utiliza em sua arte grande 
variedade materiais descartáveis, porém reutilizáveis; cria maquetes e brinquedos que retratam a 

história da Rocinha e brinquedos criados por crianças ao longo do tempo. Em parceria com o Centro de 

Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, promove em seu atelier e na sala-sede do Ponto de Cultura, 
oficinas para jovens e crianças. Junto à Griô Aprendiz Marta leva aos alunos da educação infantil do CIEP 

Dr. Bento Rubião uma série de brinquedos e objetos lúdicos para serem manuseados. Os principais 

brinquedos do Centro Lúdico são: 

Ciranda de Cores – Criada no Horto, em 2004, por Vicente Barros, no âmbito do projeto Rede Brincar e 

Aprender 

Saia de Brinquedos  - Criada em 2004, por educadoras de creches comunitárias da Rocinha, no âmbito 
do projeto Rede Brincar e Aprender; 

Arco-Íris - Criado na Rocinha, em 2005, por Vicente Barros, no âmbito do projeto Rede Brincar e 

Aprender; 

http://www.centroludicorocinha.org.br/index.php?p=objetos_ludicos
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Avental Canguru - Criado no Santa Marta, em 2005, por Vicente Barros, no âmbito do projeto Rede 
Brincar e Aprender; 

Bolsa de Histórias - Criada na Rocinha, em 2008, por Marcela Carvalho, no âmbito do projeto Rede 

Brincar e Aprender; 

Estandarte - Criado na Rocinha, em 2005, pelo grupo Mulheres Solidárias, no âmbito do projeto Centro 
de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha 

Saia Barangandeira - Criada no Mangueira de Botafogo, em 2005, por Vicente Barros, no âmbito do 

projeto Rede Brincar e Aprender; 

Fantoches - Criado na Rocinha, em 2006, pelo grupo Mulheres Solidárias, no âmbito do projeto Centro 

de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha; 

Figurinos (Chapéu, Visconde Trangênico) - Criado na Rocinha, em 2006, pelo grupo Mulheres 
Solidárias, no âmbito do projeto Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha; 

Painel de histórias - Criado na Rocinha, em 2006, pelo grupo Mulheres Solidárias, no âmbito do projeto 

Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha; 

Tapete de histórias e brincadeira - Criado em Água Mineral, em 2006, por Vicente Barros, no âmbito 

do projeto Biblioteca Comunitárias Transformando Espaços; 

Casa de Estuque - Criada na Rocinha, em 2007, por Lino dos Santos Filho, no âmbito da Ação Griô 
inserida no projeto Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha; 

Jacaré - Criado na Rocinha, em 2007, por Lino dos Santos Filho, no âmbito da Ação Griô inserida no 

projeto Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha 

Mapa-Jogo - No caminho, uma Rocinha Lúdica - Criado na Rocinha, em 2007, por Vicente Barros, no 
âmbito do projeto Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha; 

Patinete, rolimã, perna de pau - Criados na Rocinha, em 2007, por Lino dos Santos Filho, no âmbito 

da Ação Griô inserida no projeto Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha; 

Pegada - Criado na Rocinha/Rio Comprido, em 2007, por Vicente Barros, no âmbito do projeto Rede 

Brincar e Aprender; 

Instrumentos de percussão - Criados na Rocinha, em 2008, por Robson Pacífico, no âmbito do projeto 
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. 

Vale do Café: Trilhas - Criado em 2009, pela equipe do Centro Lúdico, na convivência com parceiros 

dos Pontos de Cultura PIM/Vassouras e Jongo de Pinheiral, região do Vale do Café, e confeccionado por 
Maria da Paz e Robson Pacífico. 

Rosa dos Ventos - Criado em 2010, pela equipe do Centro Lúdico, na região de Paraty/RJ, através da 

convivência com parceiros dos Pontos de Cultura Nhandeva e Campinho da Independência, da Aldeia 

Caiçara Praia do Sono, e do CEMBRA. 
 

Mapa solto da Rocinha - Criado na Rocinha/Rio de Janeiro em 2011, no âmbito do projeto Centro de 

Cultura e Educação Lúdica da Rocinha / CIESPI em parceria com o coletivo Imotiró, tendo jovens Arautos 
Brincantes como intercessores. Confeccionado pela artesã, Griô de Tradição Oral da Rocinha, Maria da 

Paz. 

 

Bibliografias sobre o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha   

http://www.centroludicorocinha.org.br/
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Experimentações em Cultura, Educação e Cidadania: O Caso da Associação Grãos de Luz e Griô; 
dissertação de mestrado; Juliana Lopes; 2009   

SARTOR. Carla S. Daniel. Políticas Públicas y la democratización del espacio público: reflexiones 

a partir de un Punto de Cultura en Rocinha-RJ. In Políticas públicas Niñez y juventud: dislocaciones 

y mudanzas. LUGO. Norma Del Río. (Org.). CWIinternationalresearch network. Universidad Autônoma 
Metropolitana - Xochimilco. México,2007.  

MENDONÇA, Adriano; COUTINHO, Antônio Pedro; PALMEIRO, Maria Isabel. Uma conversa no Centro 

de Educação e Cultura Lúdica; In: Revista NOZ; 2007. 

Raízes do Vale: Cultura, Memória e Tradição. Eventos em rede – Projeto Entre Pontos: Rocinha, 

Vassouras e Pinheiral. Organização e realização: PIRPIM - Pontão de Integração Regional do PIM, 

Vassouras, 2009, Pgs.198-201. Autores: Ana Carolina Souza Pereira, Antônio Carlos Firmino, Carla Daniel 
Sartor, Everton Carlos Maia, Jordana Rezende Pereira, Lino dos Santos Filho, Lucas Pablo Silvestre de 

Oliveira, Maria da Paz Macedo Pereira, Maria Marta Diniz da Silva, Nathercia Lacerda, Robson Pacífico. 

Nação Griô: o parto mítico da identidade do povo brasileiro. Rocinha ontem e hoje: histórias 
brincantes. Organização: Lílian Pacheco e Márcio Caíres.Realização: Grãos de luz e Griô, 2009. Pags.31-

348. Autores: Nathercia Lacerda, Carla S. Daniel Sartor, Antônio Carlos Firmino, Maria Marta Diniz da 

Silva, Lucas Pablo de Oliveira, Everton Carlos Maia, Vicente Barros. 

 

Apoio 

 

 

 

 

 

Ministério da Cultura. Programa Cultura Viva  


