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CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LÚDICA DA ROCINHA
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.
O projeto Rocinha Lúdica passou a fazer parte da Rede Carioca de Pontos de Cultura através do Edital de
seleção Nº 05, de 17 de setembro de 2013, apresentado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por
intermédio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).
O convênio assinado entre o CIESPI/PUC-Rio e a SMC prevê três anos para a realização das atividades
propostas.
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Principais eventos com participação do Centro Lúdico da Rocinha
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Rede de Museologia

Reunião da Rede de
Museologia RJ realizada no
Museu da República em maio
de 2016.



Fórum dos Pontos de Cultura RJ

Reunião do Fórum
dos Pontos de Cultura RJ
no Palácio Capanema,
maio de 2016.

Debate sobre Cultura
Viva na Rocinha em
fevereiro de 2016.
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Principais ações em 2016
No ano de 2016 as principais ações estiveram ligadas ao projeto “Rocinha Lúdica”, em seu segundo ano
de realização, com o apoio da parceria firmada entre o CIESPI/PUC-Rio, a Secretaria Municipal de Cultura
do Rio de Janeiro – SMC/RIO e o Ministério da Cultura.
 Exposição itinerante
O acervo de brinquedos e objetos lúdicos, criado ao longo dos anos de atuação da equipe, foi organizado
como uma exposição itinerante propondo um diálogo entre metodologias com espaços parceiros: CAPS
Rocinha, Escola Municipal André Urani, Escola Municipal Camilo Castelo Branco e Biblioteca do Cerro
Corá.

Estudantes e professores da EM
André Urani visitam a exposição
Rocinha Lúdica no Campus São
Marcelo da PUC-Rio.



Novo BLOG

O site do Centro Lúdico da Rocinha foi redimensionado para um formato de BLOG.
A plataforma wordpress permitiu uma organização semelhante à de um site onde as informações foram
organizadas com maior clareza de tópicos e com a possibilidade do entrecruzamento de informações.

https://centroludicodarocinha.wordpress.com/
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Roteiros de audiovisual

O material audiovisual digitalizado foi revisitado para a elaboração de roteiros para vídeos de curta
duração. A parceria já estabelecida com a Escola de Serviço Social da Uni-Rio, através do projeto de
extensão “Criações e manifestações artístico-culturais como práxis e resistências”, levou a coordenadora
e o articulador cultural a optarem por convidar o jovem cineasta Marcos Braz, nascido e criado na
Rocinha, para fazer parte desse grupo, formado por professora e alunos de graduação, e com eles
avançar na análise e na seleção de imagens e falas representativas da memória da Rocinha.
A análise do acervo, realizado através dessas parcerias, definiu como prioridade os materiais que contam
sobre as trajetórias de moradores com histórias de vida que se confundem com a história e a memória da
Rocinha.

Processo de
decupagem de imagens
no CIESPI.

Equipe
Coordenação
Irene Rizzini
Coordenação executiva
Maria Cristina Bó
Assistente de coordenação
Claudia Mendes

Pesquisa / Articulação comunitária
Antonio Carlos Firmino
Evelin Macedo Pereira
Emerson de Souza
Lucas Pablo Silvestre de Oliveira
Luis Vicente Barros
Laura Olivieri Carneiro
Maria da Paz Macedo Pereira
Maria Marta Diniz da Silva
Nathercia Lacerda
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