CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LÚDICA DA ROCINHA
Apoio

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, uma parceria entre o CIESPI/PUC-Rio e profissionais
e jovens da Rocinha, foi criado em 2004 no âmbito do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura.
Configura-se como um Ponto de Cultura caracterizado por um conjunto de ações itinerantes que
incidem na interseção das áreas da educação, da saúde e da cultura.

Principais ações
O ano de 2017 tem como destaque a atuação do articulador cultural do Centro Lúdico da Rocinha
(CIESPI/PUC-Rio), Antônio Carlos Firmino, como membro ativo do Fórum dos Pontos de Cultura RJ
desde 2006. Sua participação tem focado os debates – com a participação do Executivo, Legislativo e
Sociedade Civil - relativos a Lei Cultura Viva, projeto de Lei nº 1550/2012 em tramitação nas comissões
da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Sua atuação também fomenta a construção coletiva
da Lei Cultura Viva para o Estado do Rio de Janeiro, projeto de Lei 1472/2012, que tramita nas
Comissões da Assembleia Legislativa RJ, na perspectiva do acesso das iniciativas culturais a
financiamento público, ampliando a diversidade das manifestações culturais.
Principais eventos com participação do Centro Lúdico

Perspectivas Rede carioca Pontos de Cultura, SMC Rio Janeiro de 2017
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Perspectivas para 2018
O CIESPI/PUC-Rio, passou a fazer parte da Rede Carioca de Pontos de Cultura através da aprovação do
projeto “Rocinha Lúdica” apresentado ao Edital de Chamamento e Seleção de Entidades para a
Implementação da “Rede Carioca de Pontos de Cultura”, Edital de seleção nº 05, de 17 de setembro
de 2013.
As metas definidas para os dois primeiros anos foram cumpridas a contento durante os anos 2015 e
2016. A realização do planejamento para o terceiro ano aguarda a liberação da última parcela dos
recursos acordados. Dentre as atividades previstas encontram-se: rodas de prosa, rodas de brincar,
edição de vídeos de curta duração a partir do material audiovisual já digitalizado e a confecção de
objeto lúdico.
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