CENTRO LÚDICO ROCINHA – PONTO DE CULTURA
O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (mais conhecido como Centro Lúdico da Rocinha) é um Ponto de
Cultura criado e desenvolvido através da parceria entre o CIESPI /PUC-Rio e profissionais e jovens da Rocinha,
atuantes nas áreas da cultura, da educação e da saúde. 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 e
a liberdade de criação como eixos.
O ano de 2019 marca o término do convênio com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e avança em
planejamentos de novas ações em diálogo com as instituições parceiras e com o Museu Sankofa – Memória e História
da Rocinha.
No ano de 2020, em virtude da situação turbulenta que envolve a pandemia somada às tensões políticas e ao
permanente estado de prontidão em que vive a população mais pobre do país e dado ao escopo do projeto que atua
mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, as atividades do Centro Lúdico da Rocinha estão temporariamente
suspensas já que elas são de característica presencial. Em paralelo, a equipe estrutura e avalia as possibilidades de
uma proposta temporária que não implique em risco para o conjunto de participantes.
Histórico
Em 2005 o CIESPI (PUC-Rio) passa faz parte do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura com participação ativa
no Fórum dos Pontos de Cultura do Rio de Janeiro. Através do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha passa a
atuar no sentido da valorização das práticas cotidianas enquanto produtoras de ações coletivas, desenvolvidas com
base na solidariedade e que possam influenciar políticas que respondam às questões locais e também às da cidade
como um todo. Nessa rede nacional, passa a atuar, de forma mais direta, para que a política de cultura seja integrada
com as demais áreas, seja contínua e que tenha alcance e impacto mais amplos, contemplando a defesa e a garantia
dos direitos.
Em 2014, passa a fazer parte da Rede Carioca de Pontos de Cultura com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do
Rio de Janeiro e da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.
Equipe
Coordenação: Irene Rizzini - PUC-Rio/DSS; CIESPI/PUC-Rio
Coordenação executiva: Maria Cristina Bó - CIESPI/PUC-Rio
Assistente de coordenação executiva: Claudia Mendes - CIESPI/PUC-Rio
Coordenação técnica: Nathercia Lacerda - CIESPI/PUC-Rio
Articulação Político-Cultural: Antonio Carlos Firmino - CIESPI/PUC-Rio
Mediação Cultural Rocinha: Lucas Pablo Silvestre de Oliveira
Mediação Cultural Rocinha: Maria da Paz Macedo Pereira
Mediação Cultural Rocinha: Maria Marta Diniz da Silva
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