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O Projeto 

 
O Centro de Cultura e 

Educação Lúdica da Rocinha 

criado e desenvolvido através 

da parceria entre o CIESPI e 

profissionais da educação e da 

cultura da Rocinha, surge no 

âmbito do projeto Rede 

Brincar e Aprender desde 2002 

e das ações inciadas pelo CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento 

Popular), com a brinquedoteca Peteca em 1987. Tem como objetivo 

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 
http://www.cultura.gov.br/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, de transformação, onde 
regras podem ser revistas, onde idéias podem ser revisitadas, onde 
convivem a diversidade e a singularidade.  

Brinquedos e objetos lúdicos artesanais versáteis em sua forma e uso 
fazem parte de um acervo único e instigante; como um convite à invenção 
coletiva. Jovens, Agentes Cultura Viva, atuam como dinamizadores de 
oficinas brincantes, para públicos de todas as idades, e interagem com o 
brincar com olhar próprio da juventude. 

A montagem de um acervo de 
documentos, objetos, fotos e 
registros áudio-visuais sobre a 
memória e a história da Rocinha 
vem sendo organizado. Em 
caminhadas pelas diversas áreas da 
comunidade e encontros 
denominados Prosa Griô, 
moradores mais velhos da 
comunidade 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 lúdicas, conduzem o manuseio e a utilização de um kit multimídia, 
pequena ilha de edição montada com apoio do Ministério da Cultura, que 
conta com mesa de som, scaner, impressoras, computadores e filmadora 
profissional. (http://rocinhaludica.blogspot.com/)  

 

A gestão compartilhada, entre 
profissionais experientes na área da 
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 possui uma longa história, construída por seus 
moradores ao longo de anos. Como estratégia metodológica, essa 
articulação é um passo decisivo para que o Centro Lúdico se enraíze, 
tendo maiores e reais chances de perdurar com autonomia e 
transparência. A equipe de profissionais comprometida com esse projeto 
tem a clara noção de que está dando continuidade a um caminho de luta 
pela oportunidade de ser visto, ser escutado, ser valorizado individual e 
coletivamente; de que a melhoria de vida da população pobre passa pelo 
respeito às suas raízes e cultura, pelo profissionalismo de muitos, pela 
ação conjunta de diferentes instâncias da sociedade civil organizada, do 
poder público, da universidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipe 

 

Equipe CIESPI 
Carla Daniel Sartor 
Nathercia Lacerda  

Equipe Rocinha  

Antonio Carlos Firmino – Licenciatura em Geografia em 2004, pela UFF- 
Universidade Federal Fluminense. Sua experiência profissional abarca: 
participação no Projeto Observatório de Favelas, de 2001 a 2003; 
participação em intercâmbio internacional de experiências comunitárias 
em 2003 na Bélgica; Professor nas disciplinas de Geografia e História na 
Tele-sala Ensino Médio, organizada pela ONG Viva Rio (de 2004 a 2005); 
Professor no Projeto Acelera Jovem, desenvolvido pela ONG Viva Rio, nas 
disciplinas de História Geral e Brasileira e Geografia (2005); Coordenador 
da Ação Social Padre Anchieta (ASPA), instituição comunitária na Rocinha, 
Rio de Janeiro no período de 1999 a 2009. Atualmente atua como 
Articulador Cultural Rocinha e representa o Centro de Cultura e Educação 
Lúdica da Rocinha no Fórum dos Pontos de Cultura RJ e ES e na Comissão 
Nacional dos Pontos de Cultura. 

Maria Marta Diniz – Pedagoga, especialista em Brinquedotecas, foi uma 
das responsáveis pela implantação, em 1982, da Brinquedoteca Peteca da 
ASPA (Ação Social Padre Anchieta), instituição comunitária da Rocinha. De 
lá pra cá tem se dedicado a dinamizar e assessorar a implantação de 
brinquedotecas em diversos locais do Estado do Rio de Janeiro. Faz parte 
da equipe do CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular), da 
Casa do Rio Comprido (Prefeitura Rio de Janeiro).  

Eduardo Pereira da Silva (2005-2008) - Participou dos cursos: Produção de 
Vídeo – TV Tagarela e MP2, Fotografia, oferecidos pela Faculdade Hélio 
Alonso (FACHA); Gestores Comunitários, oferecido pelo Centro de 
Assessoria ao Movimento Popular - CAMPO/DISOP; Eletricista estalador 
predial, no SENAI. Experiência profissional: Instrutor de Vídeo na 
Fundação Bento Rubião (Espaço União e Lazer); Monitor na TV Tagarela 
/ASPA, de 1999 a 2003, tendo participado em curta metragem como platô 



 

 

e figurante. Esteve na equipe do Centro de Cultura e Educação lúdica da 
Rocinha de 2005 a 2008.  

Agentes Cultura Viva e arautos brincantes 
Ana Carolina Souza Pereira (2005 – 2009)  
Arthur Martins Costa (2005 – 2007) 
Evelin MAcedo Pereira 
Everton Carlos Maia (2005 – 2009) 
Heitor Macedo Pereira (2005 – 2007)  
Isabelli Serra Oliveira (2005 – 2007) 
Jordana Rezende (2005; 2008-2009)  
Lucas Pablo Silvestre de Oliveira (2005 – 2009)  
Maicon Lima (2005 – 2007)  
Tayná da Silva Izaú (2005 – 2008) 
Thaís Diniz da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Redes, parcerias e  

projetos em parceria 

 

Redes em parceria: 

LABOEP-FEUFF (Laboratório de Educação Patrimonial da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal Fluminense) 

•  http://www.proex.uff.br//labocani.htm 

CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular) 
O CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular) vem ativando e 
apoiando a formação e o fortalecimento da Rede de Educação Infantil do 
Estado do Rio de Janeiro através de inúmeras iniciativas (seminários, 
fóruns, oficinas, brinquedotecas, dentre outras atividades). Uma de suas 
principais ações é a implantação e a assessoria a um convívo lúdico, a 7 
brinquedotecas e à proposta de implantação de mais 3 brinquedotecas 
comunitárias para o ano de 2009. Elas estão espalhadas em diferentes 
regiões do Rio de Janeiro – São Gonçalo (Fazenda dos Mineiros, Bairro das 
Palmeiras, Engenho Pequeno, Jardim Bom Retiro, Itaoca, Jockey Club, 
Jardim Catarina); Caxias (Saracuruna); Nova Iguaçu (Vila de cava e Tinguá), 
Rocinha. 

• http://www.campo.org.br/  

Fórum dos Pontos de Cultura  

A equipe coordenadora do Centro Lúdico fez parte da criação do fórum 
apontando a importância da organização e da permanente integração 
entre os Pontos. 

A participação contínua no Fórum dos Pontos de Cultura RJ permite 
debater os pressupostos do Programa Cultura Viva, sua continuidade e 
articulação em uma proposta de gestão compartilhada, bem como, 
fortalece parcerias já estabelecidas, facilita a efetivação de novas 
parcerias e divulga as propostas e atividades do Centro Lúdico, ampliando 
seu alcance e desdobramento. 



 

 

• http://forumpontosdecultura.blogspot.com/2007/12/estados-do-
rio-de-janeiro-e-esprito.html 

 

Comissão Nacional dos Pontos de Cultura 

Antônio Carlos Firmino, articulador cultural da Rocinha e um dos membros 
da equipe coordenadora do Centro lúdico passou a fazer parte da 
comissão Nacional dos Pontos de cultura tendo sido eleito durante a TEIA 
2009, realizada em Brasília. 

Encontros regionais e nacionais 

A equipe do centro lúdico participa ativamente, através de seus 
representantes, encontros nacionais e regionais que visam formação e 
integração de diferentes atores que atuam, mais especificamente, nas 
áreas da cultura e da educação.  

• http://www.overmundo.com.br/overblog/teia-de-cultura-
fluminense 

Parcerias na Rocinha 

Fórum Cultural da Rocinha 

Profissionais da cultura e da educação, lideranças e articuladores atuantes 
na Rocinha reúnem-se, semanalmente, a moradores, representações de 
instâncias públicas e interessados na cultura local, para debater e definir 
encaminhamentos que dêem visibilidade e sustentabilidade das inúmeras 
iniciativas culturais existentes. Um dos membros da equipe do Centro de 
Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi responsável pelo fomento á 
criação desse fórum, ressaltando sua relevância e importância. 

Escolas municipais 

CIEP Dr. Bento Rubião 

EM Abelardo Chacrinha Barbosa 

EM Paula Brito 



 

 

Adolescentro Paulo Freire - É um espaço de saúde, vinculado à Prefeitura 
do Rio de Janeiro, onde o adolescente é o centro das atenções, 
participando e construindo o trabalho de forma coletiva. Tem sua sede no 
prédio Rinaldo De Lamare na Avenida Niemeyer, 776, 12º andar. 

ASPA (Ação Social Padre Anchieta) – 2005 a fevereiro 2009 
A conjuntura política econômica e social da década de 60 contribuiu para 
que o Padre Paulo Machado Barbosa, da Ordem dos Jesuítas, então 
professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), 
fundasse em 1963, junto com outros professores e moradores do bairro 
da Gávea, a ASPA – Ação Social Padre Anchieta, com sede no Parque 
Residencial Proletário da Gávea. A entidade oferecia obra catequética de 
promoção humana, assistência social e orientação a famílias menos 
favorecidas com escola primária, doações de alimentos, mini biblioteca 
com distribuição de livros didáticos, banco de costureiras, além de 
palestras semanais com debates. Com a remoção do Parque Proletário a 
ASPA passa a realizar suas ações na favela da Rocinha a partir de 1968. 
Após estes anos, muitas foram as modificações. Atualmente a ASPA tem 
como missão promover a consciência e o exercício da cidadania na 
perspectiva de melhorar a qualidade de vida através da educação. Seus 
objetivos são a promoção social, cultural, educacional e a iniciação 
profissional à população menos favorecida da comunidade da Rocinha  

Financiamento:  

 

Ministério da Cultura  

 

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha faz parte do Programa 

Cultura Viva / Ministério da Cultura.  

 

Parceria Comunitária: 

 

ASPA (Ação Social Padre Anchieta) 

 

A conjuntura política econômica e social da década de 60 contribuiu para 

que o Padre Paulo Machado Barbosa, da Ordem dos Jesuítas, então 

professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), 

fundasse em 1963, junto com outros professores e moradores do bairro 



 

 

da Gávea, a ASPA – Ação Social Padre Anchieta, com sede no Parque 

Residencial Proletário da Gávea. A entidade oferecia obra catequética de 

promoção humana, assistência social e orientação a famílias menos 

favorecidas com escola primária, doações de alimentos, mini biblioteca 

com distribuição de livros didáticos, banco de costureiras, além de 

palestras semanais com debates. Com a remoção do Parque Proletário a 

ASPA passa a realizar suas ações na favela da Rocinha a partir de 1968.  

Após estes anos, muitas foram as modificações. Atualmente a ASPA tem 

como missão promover a consciência e o exercício da cidadania na 

perspectiva de melhorar a qualidade de vida através da educação. Seus 

objetivos são a promoção social, cultural, educacional e a iniciação 

profissional à população menos favorecida da comunidade da Rocinha. Os 

projetos desenvolvidos são: Creche ASPA, Banca do Saber (Reforço 

escolar), Brinquedoteca (educação lúdica), Escola Noturna (Alfabetização, 

1ª à 4ª série com jovens e adultos), Atividades com a Terceira Idade, 

Mulheres Solidárias (produção em confecções e artesanatos) e Centro de 

Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (em parceria com o CIESPI). 

 

Projetos em parceria 

 

Memória Social e trabalho comunitário na Rocinha - Representantes da 

equipe coordenadora do Centro Lúdico e professores responsáveis pelo 

LABOEP-FEUFF (Laboratório de Educação Patrimonial da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense) 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 CAMPO (Centro de Assessoria ao Movimento Popular) 

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 CAMPO (Centro de 

Assessoria ao Movimento Popular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ação Griô na Rocinha  

Educação e Tradição Oral 
 

Para se informar:  

• http://www.cultura.gov.br/cultura_viva/?p=40  

• http://www.graosdeluzegrio.org.br/ 

• http://www.graosdeluzegrio.org.br/html/acao_grio/apresentacao-
projeto.htm 

Griot, palavra Dieli na língua bamanan do Mali, noroeste da África, 
abrasileirada griô, é utilizada como denominação de mestres dos saberes 
de tradição oral. O “Velho Griô” é um contador de histórias, ou um 
músico, ou ainda um poeta, um artesão ou artesã que transmite, através 
de seus saberes, a cultura e as histórias de seu povo.        

Ação Griô Nacional, inserida no Programa Cultura Viva do Ministério da 
Cultura, tem como objetivo a valorização dos saberes de tradição oral, 
transmitidos pelos griôs, integrando-os ao ensino público.  

Em 2007, o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha foi um dos 
Pontos de Cultura incluídos nessa ação através do projeto pedagógico 
Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes, desenvolvido em parceria CIEP 
Dr. Bento Rubião localizado na curva do S, Rocinha. 

A equipe conta com griôs e mestres de tradição oral que tem seus saberes 
levados à escola pública através do griô aprendiz. Maria Marta Diniz da 
Silva, brinquedista de larga experiência em implantação, dinamização e 
assessoria a brinquedotecas comunitárias, é a griô aprendiz responsável 
pelo desenvolvimento do projeto pedagógico na escola que faz a 
mediação entre os saberes de mestres e griôs, as crianças e as professoras 
da Educação Infantil. Em sua prática nesse projeto, conta com a assessoria 
dos coordenadores do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, 
Nathercia Lacerda e Antônio Carlos Firmino (ambos da equipe 
coordenadora do Centro Lúdico) e com a colaboração dos jovens agentes 
cultura viva. 



 

 

Rocinha ontem e hoje: Histórias Brincantes 

A Rocinha é ampla e com muitas histórias a serem descobertas, 
desvendadas, recontadas. Encontramos pontas de fios dessa longa história 
em cada canto. Como juntá-los? A Ação Griô na Rocinha vem facilitar a 
junção de muitos desses fios através de oficinas brincantes e da Prosa 
Griô. 

As oficinas brincantes, com alunos da Educação Infantil, incluem cantorias, 
contação de histórias, brincadeiras populares, criação de brinquedos, 
interação com o acervo de brinquedos do Centro Lúdico e manuseio de 
brinquedos artesanais como perna-de-pau, patinete, carrinho de rolimã. 
Os griôs e mestres participam das oficinas ativamente partilhando seus 
saberes. 

Prosa Griô é o encontro entre a equipe do Centro Lúdico e moradores 
mais velhos da comunidade que são convidados a partilhar suas memórias 
da Rocinha, do cotidiano de antes e de hoje, tendo como recorte o 
brincar, a criança e a educação. 

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.  

Caminhada griô 

Uma das propostas dessa ação é a caminhada griô que percorre os 
caminhos das comunidades conhecendo mestres, ouvindo histórias, 
conhecendo seus saberes e fazeres. Em junho de 2007, foi realizada uma 
caminhada pela trilha griô da Rocinha para a realização de uma entrevista 
para a revista americana News Week. A matéria, que tem como foco a 
Ação Griô Nacional foi publicada em 2008. 

 

Publicação 
Em 2009 foi lançado o livro Nação Griô: O parto mítico da identidade do 
povo brasileiro, organizado pelos coordenadores da ação Griô Nacional, 
Lílian Pacheco e Márcio Caíres. O livro sistematiza as vivências, invenções 
e pesquisas compartilhadas dos Pontos de cultura da Rede Ação Griô 
Nacional. 



 

 

Equipe griô 

Primeira fase: 

Maria Marta Diniz da Silva  - Griô Aprendiz 

Brinquedista compromissada com a educação integrada à cultura da 
infância caracterizada pelo brincar; educadora comunitária iniciada em 
facilitação de vivências de grupo; integrante da equipe que implantou a 
Brinquedoteca Peteca da ASPA; assessora na implementação de 
brinquedotecas comunitárias; dinamizadora de brinquedotecas em 
diferentes locais do Estado do Rio de Janeiro.  

Lino dos Santos Filho – Griô de Tradição oral 

Artista plástico que utiliza, em sua arte, grande variedade materiais 
descartáveis; educador, ministra oficinas para jovens e crianças em seu 
atelier e em escolas locais; promove encontros artísticos–culturais em 
parceria com instituições e associações locais; reconhecido como 
liderança comunitária; conhecido como Tio Lino. 

Aerson Luiz Costa - Mestre  de Tradição Oral 

Reconhecido na comunidade como líder espiritual com a sabedoria da 
cura; pessoa com história de vida de tradição oral. Dirigente espiritual de 
uma casa de Umbanda e membro da União Umbandista dos Cultos Afros 
Brasileiros) UUCAB.  

Segunda fase: 

Maria Marta Diniz da Silva - Griô Aprendiz 

Brinquedista compromissada com a educação integrada à cultura da 
infância caracterizada pelo brincar; educadora comunitária iniciada em 
facilitação de vivências de grupo; integrante da equipe que implantou a 
Brinquedoteca Peteca da ASPA; assessora na implementação de 
brinquedotecas comunitárias; dinamizadora de brinquedotecas em 
diferentes locais do Estado do Rio de Janeiro.  

Lino dos Santos Filho – Mestre de Tradição Oral 

Artista plástico que utiliza, em sua arte, grande variedade materiais 
descartáveis; educador, ministra oficinas para jovens e crianças em seu 



 

 

atelier e em escolas locais; promove encontros artísticos–culturais em 
parceria com instituições e associações locais; reconhecido como 
liderança comunitária; conhecido como Tio Lino. 

Robson Luiz da S. Pacífico - Griô de Tradição Oral  

Lutier de instrumentos variados, em especial os de percussão; responsável 
pela Arteofício Instrumentos Musicais, atelier-loja-galeria de exposição; 
cantor, instrumentista e compositor.  

Margarida de Oliveira Colodinho - Mestre  de Tradição Oral 

Nascida em 1933, em uma fazenda de Bom Jardim, município do Rio de 
Janeiro, veio para a cidade do Rio de Janeiro aos 8 anos, com uma família 
rica, trabalhar como babá; moradora da Rocinha desde 1952 quando 
casou-se; conhecedora dos segredos da culinária aprendidos com sua mãe 
ao pé do fogão da fazenda onde nasceu; conhecedora de ervas curativas e 
benzedora de crianças; dirige uma casa de umbanda localizada na 
Rocinha; conhecida como Mãe Margarida. 

Maria da Paz Macedo Pereira - Griô de Tradição oral 

Artesã do grupo Mulheres Solidárias Confecção e Artesanato, participou 
desde o início do Ponto de Cultura Centro de Cultura e Educação Lúdica da 

Rocinha através da confecção de camisetas e estandarte, e também como 
educadora na formação de jovens Agentes Cultura Viva criando e 
confeccionando brinquedos e objetos lúdicos que hoje fazem parte do 
acervo e circulam por escolas e eventos de educação e cultura 

 

 

 

 

 

 



 

 

Breve histórico da Rocinha 

 

Considerada uma das maiores favelas da América Latina, possui uma área 
ocupada de 877.575 m², segundo dados de 1999 do Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos (IPP – RJ). Segundo dados do IBGE do ano 2000 
há um total de 56.338 moradores com 16.999 domicílios, dos quais 23.067 
crianças e jovens entre 0 e 20 anos. Em 2001 a Light, empresa fornecedora 
de energia elétrica, realizou um levantamento de 25.000 domicílios. 
Considerando que a média é de 4 a 5 moradores por domicílio, a Rocinha 
teria aproximadamente 75.000 moradores. De acordo com estimativas 
recentes da Associação de Moradores, porém, presume-se que esse 
número já chegue em torno de 160.000 habitantes. A Rocinha foi 
classificada como bairro pela Lei 1995 de 18 de julho de 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prêmios 

Prêmio Escola Viva – concedido em 2007 pelo Programa Escola Viva do 
Ministério da Cultura ao Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. 

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. 

• http://www.cultura.gov.br/cultura_viva/?p=44 

banner_escola_viva 

Ludicidade / Pontinhos de Cultura – concedido em 2008 pelo Ministério 
da Cultura ao Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha.  

O prêmio é destinado a projetos na(s) área(s) 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 
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. 

• http://www.cultura.gov.br/site/2008/11/12/edital-premio-asas-do-
programa-cultura-viva/ 

Areté Cultura Viva – eventos em Rede – concedido em 2009 pelo 
Ministério da Cultura ao Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. 

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 saberes e as redes sociais que a compõem. Areté vem dio grego e 

significa bondade, excerlência, virtude, doação do que há de melhor em 



 

 

cada um e é também usado pela linguagem indígena que no Tupi sidnifica 

“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-Pinheiral 

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. 

 

Ciranda das Cores – criada por Vicente Barros no âmbito do projeto Rede 
Brincar e Aprender 
 



 

 

  

TUXAUA 
Projeto:  Caravana do Fórum Pontos de Cultura  
Articulador: Antônio Carlos Firmino (equipe coordenadora do Centro de 
Cultura e Educação Lúdica da Rocinha) 

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.  

• http://www.cultura.gov.br/site/2009/10/27/premio-tuxaua-cultura-
viva-2009/ 

Prêmio Bolsa Agente Cultura Viva 

O prêmio concedido ao Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha 
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 

Objetos Lúdicos: Criação de Brinquedos e outras criações 

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha possui 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.  

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

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  



 

 

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 

Ciranda das Cores – Criada no Horto em 2004, por Vicente Barros, 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 

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 transgênico) 
Criado na Rocinha em 2006, pelo grupo Mulheres Solidárias, no âmbito do 
projeto Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha 

Instrumentos de percussão 
Criados na Rocinha em 2008, por Robson Pacífico, no âmbito do 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 

Painel de histórias 
Criado na Rocinha em 2006, pelo grupo Mulheres Solidárias, 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  



 

 

Saia Barangandeira  
Criada no Mangueira de Botafogo  em 2005, 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  

Tapete de histórias e brincadeiras 
Criado em Água Mineral em 2006, por Vicente Barros, no âmbito do 
projeto Biblioteca Comunitárias Transformando Espaços 
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As políticas públicas culturais e a perspectiva da transformação: a 

experiência coletiva nos Pontos de Cultura; tese de doutorado; Carla 
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