
  



Padre Tiago 

A Casa de Cultura Cidade de Deus, através das pessoas que estão 

à frente desta obra – Roma Maria, Anderson Augusto, Sr. Alfredo, 

Prof. Wellington, Marcio Montenegro, Ana Ribeiro, Maria Luiza, Irmã 

Maria Cecilia, Tia Wilma e demais colaboradores, agradece suas 

doações em benefício desta obra e o convida a visitar e conhecer de 

perto o nosso trabalho. As fotos que seguem ilustram alguns de 

nossos projetos e ações. 

 

1.Projeto Oficinas de Bordado, Produção e Geração de Renda 

As oficinas de bordado são espaços de aprendizado e acontecem semanalmente 

com duas horas de duração. Às quintas-feiras acontecem reuniões de 

planejamento e produção de uma linha artesanal que identificará a Casa de 

Cultura Cidade de Deus. Este trabalho está no início de sua gestação e teve 

como origem o grupo de bordado “Pinta e Borda”, que produziu por ocasião da 

JMJ uma coleção de sacolas bordadas. Está recebendo assessoria técnica 

voluntária do designer de modas Felipe Cunha de Oliveira. As oficinas de 

bordado são independentes do processo de produção e geração de renda mas, 

à medida que estejam preparadas, as bordadeiras que se interessarem, podem 

participar do processo de produção.  

 

 

 

 

 

 

2. Projeto Identidade e Memória 

O Café Cultural é a principal ação deste projeto. Através dele realizamos o 

registro da memória da comunidade Cidade de Deus e de sua gente. O Café 

Cultural, portanto, é uma ação da Casa, onde recebemos os amigos que fizeram 

e continuam fazendo a história deste lugar através de suas lutas, suas 

estratégias de produção e superação das desigualdades sociais, suas formas 

artísticas e literárias de expressão.  

A ideia da Casa é reunir essa memória dispersa e quase sempre oral, registrá-

la, por escrito e por imagens, para que todos possam conhecer melhor a história 

destas pessoas e deste lugar e conhecendo-as, orgulhar-se dela e daqueles que 

a construíram e assim, se perceberem também como sujeitos que fazem e 

podem interferir nesta história. 

  



 É também um lugar onde cantamos, tocamos, apresentamos poesias, contamos 

“causos”, como num sarau, partilhamos e saboreamos quitutes acompanhados 

de um saboroso café. 

Em 14 de junho último, realizamos o VI Café Cultural. Nele, Antonia Gama 

apresentou um documentário etnográfico produzido por ela e que resultou de 

sua pesquisa sobre o impacto do filme “Cidade de Deus” no imaginário e na vida 

de alguns dos moradores da comunidade Cidade de Deus. Alguns dos 

entrevistados e protagonistas deste documentário são integrantes da Casa de 

Cultura.  

 

 

 

 

 

 

3. Projeto Revitalização da Biblioteca Padre Julio Grooten 

Desde sua origem, a Casa de Cultura, tem um compromisso com a promoção 

da literatura e das formas de expressão. Recentemente o espaço da Biblioteca 

foi reinaugurado, homenageando o saudoso Padre Julio, referência na Cidade 

de Deus. Dinamizar a Biblioteca tem sido um desafio constante, na medida em 

que não contamos com voluntários que possam imprimir regularidade a este 

trabalho. A partir de julho de 2014, iniciamos encontros, às 5ª feiras, com alguns 

alunos da Escola Municipal Professoranda Leila Barcellos de Carvalho que 

costumam visitar a Biblioteca da Casa. A ideia é conquistar este grupo com 

atividades de leitura e criação e estimulá-los a trazerem outros amigos.    

 

 

 

 

 

 

4. Alternativas de sustentação financeira da Casa de Cultura 

O Bazar foi inaugurado no Natal de 2012 e permanece até hoje como estratégia 

para levantar recursos financeiros. Recebe doações de peças usadas em bom 

estado, além de vender peças artesanais produzidas na própria Casa. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

A Casa recebe de particulares óleo de cozinha usado acondicionado em 

vasilhames plásticos, vendido a empresa de reciclagem. Dessa forma, busca 

contribuir na formação de uma nova mentalidade de proteção ao meio ambiente. 

Recentemente, a Casa recebeu como empréstimo de uma amiga da Casa uma 

máquina copiadora. O Objetivo é levantar recursos financeiros através da oferta 

remunerada deste serviço à comunidade. 

 

5. Aulas de Informática  

Desde 2013, a Casa de Cultura instalou uma sala de informática e recebeu o 

projeto da Pastoral do Menor com aulas gratuitas para crianças jovens e adultos. 

São dez computadores, atendendo 8 turmas, num total de 51 alunos, distribuídos 

em horários da manhã, tarde e noite. 

 

 

 

 

 

 

 6. Aulas de Karatê 

Desde 2010, o Sensei Wellington França desenvolve um trabalho com crianças, 

jovens e adultos nessa modalidade, buscando integrar esta arte marcial a outras 

atividades culturais e educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Aulas de Capoeira  

Estão acontecendo no salão da Casa, aulas de Capoeira, ministradas por Walter, 

oriundo do grupo de capoeira do Mestre Boi. As aulas, para um pequeno grupo 

de crianças da Cidade de Deus, são gratuitas, às terças e quintas-feiras, no 

horário de 18 às 21:00 horas.  

 

8. Semana Paulo Freire 

A Casa de Cultura Cidade de Deus abriu suas portas entre os dias 25 a 28 de 

novembro de 2013 para realizar a Semana Paulo Freire.  Um destaque desse 

evento foi a “Mostra Paulo Freire – Educar para Transformar”, uma exposição 

composta por 18 banners coloridos e ilustrados, produzidos pelo Projeto 

Memória, da Fundação Banco do Brasil, apresentando aspectos do pensamento, 

da vida e obra deste educador. 

O objetivo maior da Semana Paulo Freire foi refletir sobre a contemporaneidade 

do pensamento de Paulo Freire, as oportunidades de concretizá-lo no contexto 

da Cidade de Deus e expressar essas reflexões/ações nas diversas formas de 

arte. 

 

Como público da Semana Paulo Freire tivemos as escolas da Rede Pública da 

Cidade de Deus, instituições locais e comunidade em geral. Na programação, 

além das visitas guiadas para as escolas, tivemos duas oficinas pedagógicas 

para educadores sobre o Almanaque Histórico Paulo Freire – Educar para 

Transformar, coordenadas pelo Prof.  Renato Pontes Costa do NEAd – Núcleo 

de Educação de Adultos da PUC Rio. Outras oficinas como “Retratando Paulo 

Freire”, dinamizada pela artista plástica Gigi Dolzanes e “Bordando com Paulo 

Freire”, dinamizada por Tia Wilma, fizeram desse evento um momento de 

expressão de cultura e de arte.  A apresentação do grupo de Karate da Casa de 

Cultura, coordenada pelo Sensei Wellington França, professor e poeta, foi uma 

demonstração de como os valores e princípios ali cultivados podem contribuir 

para a transformação da vida de nossas crianças e jovens. O encerramento da 

Semana contou com a presença de uma turma de Educação de Jovens e 

Adultos, além de representantes de instituições que atuam na Cidade de Deus, 

todos participando de uma Roda de Conversa sobre o tema da Semana, 

atividade que no dizer de Paulo Freire, poderíamos chamar de “Círculo de 

Cultura”. O lançamento e distribuição da Série “Realidade Brasileira”, uma 

publicação composta de vídeos e cadernos sobre seis personalidades brasileiras 

que contribuíram para o processo de democratização no Brasil, onde Paulo 

Freire é um deles, fechou a noite. Esta coleção foi ilustrada pelo artista plástico 

Anderson Augusto de Souza Pereira, presidente da Casa de Cultura.  

 

A Semana Paulo Freire foi uma realização da Casa de Cultura Cidade de Deus 

com o apoio do NEAd PUC Rio e da Fundação Banco do Brasil. Um público de 

mais de 200 pessoas visitou a Mostra e participou das atividades da Semana 

Paulo Freire. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

9. Participação da Casa na Festa Junina do Colégio Teresiano -  Gávea 

Repetindo o sucesso de 2013, a equipe da Casa de Cultura Cidade de Deus 

esteve à frente da barraca do cachorro-quente na festa junina do Colégio 

Teresiano, na Gávea, realizada em 08 de junho de 2014. Foram vendidos cerca 

de 500 sanduiches. A equipe se ocupou de todas as etapas desta ação, desde 

arrecadação, compra de produtos, transporte, preparação e atendimento aos 

alunos, familiares e convidados. Esta ação gerou de arrecadação em favor da 

Casa R$ 1,376,90, aplicados no pagamento de contas de energia elétrica e 

telefone da instituição. 

 

10.Show Humorístico 

Aconteceu em 2013 e 2014, no Salão da Casa de Cultura, Show de Humor, 

escrito e protagonizado pelo padre Marcio José, pároco local, no qual ele 

representa personagens do cotidiano. Cinquenta por cento da renda arrecadada 

com a venda dos ingressos dos dois eventos foi destinada à Casa de Cultura. 

 

11. Agência de Família do Banco da Providência 

Às terças e quintas feiras, a Casa de Cultura acolhe uma das Agências de 

Família do Banco da Providência. A assistente social Wilma Santiago atende e 

orienta adultos da comunidade interessados em realizar cursos voltados para o 

trabalho em diversas áreas. A cada semestre acontece o processo de inscrição 

e formação, sendo que a primeira fase da formação, comum a todos os cursos, 

é realizada no espaço da Casa de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

12. Pesagem e reunião mensal com as famílias - Pastoral da Criança 

Mensalmente, no segundo sábado, a Pastoral da Criança da Paróquia Pai Eterno 

e São José reúne mães e suas crianças para realizar a pesagem e o 

acompanhamento das crianças atendidas no espaço ocupado na Casa.  Faz 

parte dessa atividade a oferta de lanche aos participantes. 

 

 

 

 

  

 

13. Parceria Casa de Cultura – Consultoria J. Duarte 

A mais nova parceria da Casa – Consultoria J. Duarte, a partir de julho de 2014, 

vai oferecer orientação jurídica gratuita e encaminhamento à Defensoria Pública 

a pessoas da comunidade indicadas pela Casa de Cultura, nas áreas trabalhista, 

previdenciária e do consumidor. Além dessa orientação individual, o parceiro, 

advogado Dr. José Elesbão Duarte Filho, se propõe a realizar na Casa de Cultura 

“Rodas de Conversa” com a comunidade no sentido de esclarecer dúvidas sobre 

assuntos e questões jurídicas do interesse local.  

 

 

 

 

 

 

14. Projeto Bioenergética 

Um pequeno grupo de voluntárias começa a se reunir e organizar uma sala da 

Casa com o objetivo de resgatar o trabalho de bioenergética realizado anos 

atrás.  

 

15. Aulas de Dança de Salão 

Um grupo de 20 pessoas pré -inscritas aguarda o reinício das aulas de dança 

com o professor Andre. Esta realização aguarda o sinal verde do SESC que 

prometeu responsabilizar-se pelo pagamento de uma bolsa ao professor. Até a 

presente data esta parceria não foi confirmada pelo SESC. 

 

 

 



 

16. Retiro de planejamento 2014 

A equipe da Casa de Cultura realizou na sede da ASBRINK, no Alto da Boa 

Vista, em 22 de fevereiro de 2014, um dia de avaliação e replanejamento, 

procurando reconstituir memória dos caminhos traçados até 2013, no sentido de 

projetar uma linha de conduta e ações para 2014.  

 

 

 

7. Encontro de Educação Popular 

 

 

A Casa de Cultura recebeu e hospedou nos dias 1º, 2 e 3 de maio de 2014 os 

15 participantes do Encontro Anual de Educação Popular da CRSCJ, que reuniu 

educadores populares do RJ e SP, além de integrantes da Casa de Cultura, do 

Projeto Cine Floresta da ASBRINK e um coordenador de programa de Educação 

de Jovens e Adultos da Argentina.  

 

 

 

 

 

 

18. Projeto Memorial Padre Júlio Grooten 

A equipe da Casa de Cultura vem discutindo a elaboração deste projeto e a 

necessidade de captar recursos que possibilitem o resgate e organização da 

memória local a partir deste homem, uma referência importante na Cidade de 

Deus. O prédio, onde funciona a Casa de Cultura foi moradia de Padre Júlio em 

sua trajetória na Cidade de Deus. 

 

Visite o blog da Casa de Cultura 

casadeculturacdd.wordpresss.com 

E-mail: casadecultura@gmail.com 
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