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Participação jovem  
 
O Prêmio Ludicidade - Pontinhos de Cultura veio a fortalecer e ampliar as ações já 
desenvolvidas pelo Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha desde 2005, 
viabilizando a participação jovem, e o suporte e a infra-estrutura necessários a essa 
atuação.  
 
www.ciespi.org.br 
http://rocinhaludica.blogspot.com/ 
 
Os jovens Agentes Cultura Viva têm sido os dinamizadores de oficinas brincantes em 
diferentes locais dentro da Rocinha e para além dela. As atividades desenvolvidas pelo 
grupo jovem fazem parte do processo contínuo de formação reafirmando-os como 
Agentes Cultura Viva. 
 
Na Rocinha circularam e atuaram em eventos culturais (Dia Cultura Rocinha, Dia da 
Dengue na Rocinha, entre outros) e nas três escolas públicas (CIEP Dr. Bento Rubião, 
Escola Municipal Francisco de Paula Brito, Escola Municipal Abelardo Chacrinha 
Barbosa) localizadas em três diferentes áreas da comunidade (Curva do S, Paula Brito, 
Laboriaux). Participaram ativamente da Ação Griô Rocinha Ontem e Hoje Histórias 

Brincantes apoiando mestres e griôs em suas atividades no espaço escolar (interações 
com pais, crianças, cortejos) e nas Prosas Griô (conversas com moradores antigos da 
comunidade) dando suporte nas filmagens para a ampliação do acervo Memória e  

História. 

 

Para além da Rocinha reafirmaram o contato e parceria com outros Pontos de Cultura  e 
participaram de outros projetos representando o Centro Lúdico como  Entre Pontos: 
Rocinha-Vassouras- Pinheiral, no Estado do Rio de Janeiro,  através do prêmio Areté.  
 
O cine-clube, a criação do blog http://rocinhaludica.blogspot.com/ e a criação do 
registro Pique-Pega Cultural também são resultados dessa participação jovem. 
 
(Em anexo segue o Pique-Pega Cultural como portfolio das ações do ano de 2009, 
apoiadas pelo prêmio Ludicidade/Pontinhos de Cultura. Lucas Pablo S. de Oliveira 
organizou e escreveu os textos. As fotos foram tiradas por Everton Carlos Maia e pela 
equipe.) 
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Relatos de atividades nas escolas 
 
Por Ana Carolina de Souza Pereira 
 
 

Uma Escola aconhegante e pertinho do céu 
. 
A Escola Municipal Aberlado Chacrinha Barbosa, uma caixa de alegria e surpresa com 
uma coordenação muito receptiva. Durante alguns meses realizei varias oficinas de 
brincadeiras tradicionais e contações de histórias com cinco turmas da Educação 
Infantil. Foi uma experiência muito diferente das outras pois percebi que o ingrediente  
fundamental na hora da realização das oficinas não é o espaço físico e sim a criatividade 
e a variedade das formas de brincar. Até o refeitório virava um espaço para se divertir, 
acompanhado de muitas risadas e trocas. As dificuldades encontradas foram: a 
localidade da escola por ser muito alta e o pátio que não tem uma estrutura para os dias 
de chuvas. Mas o importante foi que conseguimos derrubar essas pedras e fazer 
despertar o desejo da valorização do Brincar. E agora a escola está gerando uma 
Brinquedoteca para atender seus alunos e fazer valer o direito do Brincar. 
 

 
O  labirinto das descobertas 

 
Jordana e eu realizamos as oficinas atendendo a todas as turmas do turno da tarde da 
escola municipal Paula Brito. No começo encontramos muitas dificuldades. Os alunos 
só queriam ficar correndo pelo enorme pátio, brigando com seus colegas. Passando 
alguns dias, percebemos que apesar do espaço fazer parte da escola os alunos não 
tinham intimidade com o local, não percebendo o que tem em sua volta. E nesse 
momento começaram as brincadeiras de piques e bola. Era o que eles sempre 
brincavam. Os dias foram passando e percebemos que as crianças precisavam conhecer 
algo novo e foi nesse momento que apresentamos o mapa-jogo da Rocinha. Nesse 
instante foram surgindo várias curiosidades sobre o jogo e assim foram acontecendo 
várias trocas. Eles foram contando sobre o que já haviam ouvido da Rocinha há tempos 
atrás, e o desejo de querer saber da sua comunidade foi se multiplicando cercado de 
muitas risadas e ao sabor de quero mais. Em uma tarde ensolarada a Ciranda das Cores 

chega repleta de cores diferentes e com diversas formas de Brincar. E as brincadeiras de 
roda foram acontecendo e se transformaram em um carretel de histórias que foram 
levadas pelo balanço do vento através da Ciranda. 
 
 

4 Fevereiro de 2009 
Preparação do primeiro dia na Escola Municipal Abelardo Chacrinha Barbosa  
 
Fiquei a semana toda me perguntando: O que levar para as crianças? Surgiram varias 
idéias: peteca, carrinho, chave, jogo, boneca, desenhos. Foi quando já estava com 
a chave na mão, faltando algumas horas pra a oficina que desisti dela e fui até a casa da  
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Martinha pegar o Painel de Histórias. Sabe aquela sensação de segurança misturada 
com alegria? Foi isso que eu senti quando estava com a bolsa do painel de histórias em 
minhas mãos. Tratei logo de encher a bolsa com várias palavras mágicas: alegria, 
surpresas, afeto e magia. E fui a caminho da escola.  Chegando lá, fui recebida pela 
diretora Claudia e conhecendo as turmas. E fiquei na turma dos menores com a 
professora Fernanda. Quando cheguei na sala, os alunos estavam pintando um desenho 
para ser a capa do caderno. Enquanto esperava eles terminarem, fiquei conversando com 
a professora Fernanda, trocando idéias, duvidas e ela me explicou quem é o tal do ciclo. 
Depois quando as crianças acabaram com a pintura fui conversando com elas, o local 
onde moram, se têm irmãos, animais e assim foram surgindo varias histórias e foi o 
momento de mostrar a eles o Painel. Mas quando abri a bolsa vi uma coisa diferente e 
fui ver o que era.  Não acretido! Era a palavra insegurança que veio escondida querendo 
sair de dentro da bolsa. Quando estava quase conseguindo sair, as outras palavras se 
uniram e mandaram ela embora. E assim o Painel e os livros saíram alegrando cada 
rostinho e dando asas à imaginação de cada um. E no final encerramos com um livro"A 
menina que não tinha medo de nada". Assim cada um foi falando do que tinha medo: 
Cachorro, ladrão, escuro, rato, tiroteio, bruxa ... (primeiro ciclo) primeiro ano(c.a)  
segundo ano(primeira série)  (terceiro ano(segunda série) quarto ano( terceira 
serie)  quinto  ano(quarta série) sexto ano(quinta série) sétimo ano(sexta  série) oitavo 
ano(setima  série) nono ano( oitava serie). 
 
 
Por Jordana Rezende Ferreira 
   

RELATORIO  CIEP DR. BENTO RUBIÃO, DA CURVA DO S    
 
O trabalho no CIEP foi muito bom, a troca com as crianças foi ótima. Através dos 
encontros e das atividades realizadas o resultado foi extremamente maravilhoso. As 
crianças corresponderam em todas as atividades e nos encontros com o mapa-jogo da 
Rocinha, a Ciranda das Cores, o Painel de histórias, a história do bicho do pântano. 
Construímos alguns brinquedos: Peteca, bolinha de jornal, boneca chapeuzinho 
amarelo, os personagens do sitio de Monteiro Lobato que as  crianças desenharam. Os 
professores poderiam ter tido uma participação maior nos encontros e nas atividades, 
pois poderíamos estar trocando coisas em comum como brincadeiras de roda, piques, 
etc. O mais gratificante e conseguir alcançar a nossa tarefa de conseguir atender cinco 
turmas de Educação Infantil ao longo do ano. 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA BRITO 
 

Foi muito bom trabalhar nesta escola. No começo houve um momento de dificuldades, 
pois algumas turmas apresentaram uma certa dificuldade na hora dos encontros e nas 
atividades realizadas dentro da escola. Algumas crianças mostravam o hábito de não 
brincar e outras crianças tinham vergonha de brincar de roda, amarelinha e de piques. O 
que chamou mais a atenção de todas as crianças foi o Mapa-jogo da Rocinha e a 
Ciranda por causa do seu colorido e formato. 
 
Um certo dia eu perguntei para as crianças se eu tinha idade para brincar: Tenho 24 anos 
e ainda brinco até hoje e gosto muito. Vamos experimentar para ver se é bom? Aos 
poucos as crianças foram se aproximando e começaram a participar das brincadeiras do 
mapa, da Ciranda e dos piques na maior alegria. Depois que conseguimos conquistar as 
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crianças tudo ficou ótimo. Houve diversas brincadeiras como galinha choca, meus 
pintinhos venham cá, pique bandeirinha, amarelinha, padeiro padeiro, pique pega, pique 
ajuda, alerta cor, batata quente, pular corda e outros.  
 
Foi muito bom trabalhar nessa escola, pois obtive  resultados  esperados e até 
inesperados. Adquiri experiência e conhecimento que irão ser de grande valia para 
minha carreira profissional como educadora. 
 
COMENTÁRIO 
             
É extremamente gratificante para mim como pessoa e educadora ser abordada nas ruas 
pelas crianças da comunidade da Rocinha dizendo que adoraram as  oficinas e 
perguntando quando irá ter novamente oficinas de brincadeira. Para mim é bom pos elas 
podiam estar  pedindo bala, brinquedos, dinheiro, cigarros, cerveja, coisas essas que já 
são comuns nas comunidades - as crianças fumarem, beberem - mas não, elas querem 
brincar e isso sim é muito gratificante. Fico muito feliz em saber que um dia a história 
desse mundão e da minha comunidade pode mudar e eu contribuí para que esse sonho 
se tornasse realidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros Ludicidade 
 
 

 
 

 

 

 

Mapa-Jogo 
No caminho uma Rocinha Lúdica  

 

   Ciranada das cores 
Painel de histórias 
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Seminário Nacional em Brasília 
dias 13,14,15 de agosto de 2009 

Por Antônio Carlos Firmino 
 

Reflexões e propostas a partir do vivenciado no encontro 
 
Prezadas,  
 
A nossa proposta do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, e nossa parceria 
com o Ponto de Cultura Brincando de Ponta a Ponta (projeto apresentado pelo 
CAMPO-Centro de Assessoria ao Movimento Popular) para RJ, para mim já estava 
clara, mas ficou mais ainda confirmada no encontro do prêmio Ludicidade em Brasília. 
Juntos, os 215 premiados estão propondo o que já fazemos e em conjunto estão 
buscando valorizar e defender o direito à CULTURA DA INFÂNCIA: a importância do 
Brincar no dia a dia em diversos espaços e dentre estes na área dos Pontos de Cultura e 
na Educação no segmento infanto-juvenil.  
 
Quem somos, quantos somos onde estamos, porque brincamos e qual a importância, de 
onde viemos e porque valorizamos a ludicidade, e onde queremos chegar com ela?!!!  
 
Identificar as diversas redes no RJ que atuam nesta perspectiva da Cultura da Infância 
considerando todos os direitos das crianças e dos adolescentes.  Contribuir para o 
fortalecimento da rede da Cultura da Infância com mapeamentos do que já existe. 
Ações em parcerias com os Pontinhos de Ludicidade nas regiões RJ.  
 
Vejo que estamos nessa trilha bem lúcidos frente ao contexto a nível Nacional que 
estamos vivendo e nos propondo. 
 
A parceria entre o CIESPI- Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância 
pela experiência em ações ligadas aos direitos da criança e do adolescente, o CAMPO – 
Centro de Assessoria ao Movimento Popular pelos 25 anos de ações que buscaram 
a valorização do lúdico através das Brinquedotecas e o Centro de Cultura e 
Educação Lúdica da Rocinha, que surgiu destas duas experiências na Rocinha, está no 
caminho de ampliar suas ações através da aglutinação e compartilhamento destas e 
outras experiências, da convivência e prática  em ações a nível do cotidiano com muitas 
organizações e grupos que querem muito atuar nesta área. 
 
A nossa proposta poderá contribuir com muitas questões no que diz respeito à Cultura 
da Infância no RJ e no Brasil afora!!!!!   
 
 Abraço repleto de muita paz. 
  
Firmo Ponto 
 
 
 
Seminário Ação Ludicidade, 27, 28 e 29 de novembro de 2009. São José 
dos Campos/SP. 
Relatório de participação – Carla Daniel Sartor – Ciespi/Centro de 
Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. 
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27_11_09 – Conteúdo das Palestras 
Continuidade e construção de políticas públicas. 
Ação Ludicidade/Espaços de Brincar – Adriana Freyberger 

Histórico da ação: por que brincar, além do prazer; 
Aquisição de hábito; 
Desenvolvimento habilidades; 
Livre adesão.  
ECA, artigo 16, IV. Monte azul. Ver trabalho. 
Cultura da Infância 
Para a surpresa dos organizadores, os que se inscreveram no edital de premiação dos 
Pontinhos não foram somente aqueles que trabalham com crianças, atendem 
adolescentes e adultos também. 215 Pontinhos beneficiados, envolvendo 20 mil alunos, 
100 mil educadores e 200 coordenadores da Ação Ludicidade (recebendo formação 
direta). Ações continuadas (formação a distância, encontros, produção de catálogos com 
descrição breve de cada um). 
Educação não formal (71%, a maioria dos projetos, atendem depois do horário escolar); 
Educação formal (20%). Projetos concentrados na região urbana. O encontro nacional 
teve a participação de 75% dos premiados (o edital previa a participação do 
beneficiados – deveriam utilizar parte do recurso recebido para transporte, as diárias e 
hospedagem foram pagas pelo Ministério). 
As ações primam pelo prazer. Foco na educação não formal é muito grande. 
 
Maria Benites – Argentina, atualmente é professora na Alemanha. 
Considera a brincadeira como algo de mais humano que temos. Aprendeu isso nas 
visitas aos Pontos de Cultura. O Brasil é muito intenso e precisou se afastar para ver sua 
magnitude. Por que chamamos de brincadeira o que a criança faz? Por que brincar? 
É o jeito de conhecer , explorar o mundo. O que é brincar? Gosta de autores como 
Walter Benjamin e outros, que nos fazem questionar mais, e não nos dão respostas 
prontas ou essencialmente verdadeiras. Recriar o mundo. Brincamos para recriar o 
mundo. Geralmente as crianças criam regras nas brincadeiras e as seguem rigidamente. 
Com os indígenas isso não acontece, não há regras. Em algumas tribos inventam 
brincadeiras na hora em que estão brincando. Portanto, continua sendo uma incógnita, 
não há resposta definitiva. Recriação de mundos. Crianças se importando com outros. 
Nossa sociedade é suicida. O que é arte para vocês? Descobriu que há mais de uma 
centena de definições, e chegou a conclusão que arte é relação. Que parte da 
verticalidade para a horizontalidade. Autor alemão: desafio é transformar sentimentos 
até a mais profundidade humana. Wissingan (?) pensar o que é o lúdico. É rir, sensação 
de felicidade. Entretenimento é tão fundamental para desenvolver o pensamento claro! 
Cultura de massa: traz passividade, principalmente para consumir, não há relação. Pulos 
intelectuais: Oiticica é um gênio pouco conhecido pelo próprio lugar, o Brasil não o 
conhece.  
Acha uma aberração a arte-educação. Já que a arte é o espelho de uma sociedade, um 
diálogo meu com o artista, outra pessoa não pode intermediar isso, é minha relação. 
Ninguém pode me dizer, eu descubro. Com qual artista me identifico? O que me toca? É 
caminho, ninguém deveria direcionar. Arendt: toda sociedade tem que ter espaço que 
não serve pra nada. Arte é um espaço. Outras formas de aprender. Lúdicas, 
complexissimas, como montar uma peça de teatro, por exemplo. 
Por que a cultura é a prima pobre da educação? Em qualquer cidade européia tem 
museu, casa de juventude, espaços comuns, de convivência... na Alemanha, que só tem 
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recursos humanos e nada mais, é preciso investir nas pessoas, tratá-las muito bem. 
PORÉM, é de cima pra baixo.  Não há participação. O Brasil esta mais avançado em 
relação a isso, onde os processo começam a ser pensados de baixo pra cima.  
Arte: relação com cultura e projeção de valores para o futuro.  
Para ela a educação não formal não existe, a não ser para chamar de pobre – educação 
para pobres. Centros de recriação. Cultura. Palavras tem sentido e nesse sentido nos 
construímos. 
Os Pontos de cultura estão revitalizando a brincadeira, a cultura, culturas. 
 
Jacqueline Baungratz – Ponto de Cultura Bola de Meia  
Chamar o Ponto de Pontinho foi uma provocação ao MINC. Quando saiu o edital, 
escreveram o Pontinho. O edital que premiou as ações que não são Pontos foi uma 
inovação. Há uma luta, um processo por trás disso. Gosta de pensar na perspectiva do 
existencialismo. Se fôssemos avisados que iríamos morrer, a palestra não teria mais 
sentido, nada mais teria sentido fazer. E quem está ao lado? O próximo que está aqui? E 
não a nossa mãe, o filho, mas o outro, aqui e agora. Estar presente aqui e agora é um 
desafio. Aprendeu isso com as crianças, estar onde se está, viver o agora. Circularidade 
e horizontalidade. Não adianta anos de escola e não praticar, não transformar. É na roda 
que os torés fazem seus ritos e celebrações e que a escola não tem mais. Rede, brincar, 
teatro, tudo começa com a roda, pede-se licença aos mestres, aos ancestrais, 
cumprimentamos o outro. 
A criança não se esquece de sua história. A criança tem dificuldade de ouvir e depois 
falar. É tudo junto. Então cada um joga um objeto para o outro, é hora de falar. Barraca 
de trocaria e barganharia. Isso foi incorporado no jeito (nem metodologia, nem técnica, 
mas jeito de trabalhar no Bola de Meia com as criancas). Extrapolou-se a troca de 
objetos, e se deram conta de que podem trocar sentimentos, jeitos, outras coisas. Ler. É 
difícil. Vamos tornar divertido. Tem também a Sopa de letrinhas. Servindo a sopa 
gostosa, oferecemos livros. Trazer o autores, apresentá-los de forma gostosa. Outro jeito 
criado. Fazeres prazerosos foram deixados pela escola. Frases das crianças: eu 
gostaria que a minha professora sentasse no chão; ou que na escola eu pudesse brincar 
com bacia de água (escola ficou chata, rígida). 
Um Ponto de Cultura em cada esquina talvez possa enfrentar a cultura do medo, 
do medo do outro. 
Pontos  de cultura trazem a quebra de paradigmas, a submissão antes era na religião, a 
subjugação hoje é na educação. 
Adriana - USP: Como chegar nos lugares onde não houve, por exemplo, adesão aos 
editais. Dificuldade de acesso. Mais de 50% no sudeste, projetos aprovados no Ação 
Ludicidade. 500 inscrições para 215 selecionados. Reclamação: acesso a informação. 
Além dos meios usuais a divulgação, nas redes, é feita pelo boca a boca. 
Jacqueline: não importa o recurso que recebemos, o que vale são os muitos encontros 
que temos com pessoas tão especiais. Uma mãe de um aluno, por exemplo, numa 
conversa sobre empoderamento, de como eles podem ser atuantes, “eu gostei desse 
negócio de empodimento, a gente pódi sim, sem ficar preso ao que sempre dizem, não 
se pódi nada”.  
 
28_11_2009 – Participação em oficinas e atividades culturais.  
9h às 11h – Oficinas de aprimoramento Oficina ECA - Tá na lei, tá na vida! –  
Vanda Siqueira e Alcemir Palma Oficina Direito de Brincar – Vivência - Jacqueline 

Baumgratz, Celso Pan, Moacyr Baumgratz e Daniela Bomio  

11h15min – Eixos de trabalho 



 9 

14h às 16h30min - Fórum unificado - Organização de documento norteador  de 

Políticas Públicas para Cultura da Criança e do Adolescente – região sudeste  
17h - Intervenção artística  
19h – Programação alternativa – Ensaio aberto Peça Adão e Eva de Machado de 
Assis  Adolescentes do Projeto Gente EnCena - Pontão Bola de Meia  
20h30 – Programação SESC - Show Musical Ponto Enredo com Pedro Luis e a 
Parede  
 
29_11_2009 - Plenária Final do Seminário Ação Ludicidade – 
Pontinhos de Cultura Região Sudeste. São José dos Campos – São 
Paulo. 
Nesta plenária debatemos as conclusões dos grupos de Cultura, Educação e Meio 
Ambiente realizados durante o seminário. Ao revisar o documento, constatamos que 
seria necessário formar uma comissão para organizar o texto, e colocá-lo num formato 
final, um documento para subsídio para as políticas públicas. Após pontuarmos em 
leitura conjunta, linha por linha, o que deveria ser modificado posteriormente pela 
comissão, recebemos o Secretário Célio Turino, e então fui nomeada para falar em 
nome do grupo sobre o nosso debate relacionado a criação de uma legislação que 
garanta o Programa Cultura Viva, como uma política de Estado, independente das 
mudanças governamentais. 
Relatei o processo em curso no Rio de Janeiro, em que a Comissão Nacional dos Pontos 
de Cultura, via o representante do RJ eleito no Fórum Nacional, tem feito articulações 
para redigirmos um documento para ser base de uma legislação que garanta ações 
públicas na área da Cultura. Célio respondeu que acha correto que essa seja uma 
iniciativa da sociedade civil, dos Pontos, tal como estávamos reunidos ali, pois não acha 
que essa lei deva ser feita pelo Governo ou pela Secretaria. Informou que não há no país 
nenhuma lei de iniciativa popular aprovada, o que o indignou, e ao procurar saber o por 
quê, descobriu que o Congresso não tem funcionários suficientes para fazer a contagem 
das assinaturas quando elas chegam... Ao perguntar se a funcionária do Minc, que irá ao 
Rio conversar com o coletivo do Fórum dos Pontos de Cultura na primeira semana de 
dezembro sobre esse processo, Célio respondeu que essa funcionária, que o Fórum 
demandou está disponível para isso mesmo, para assessorar o processo de debate sobre 
a construção da lei, e que ela poderá vir a São José dos Campos também. Porém, 
acredita que seja importante debater e ampliar ao máximo esta questão, sugeriu que no 
Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, TEIA 2010, em março, na cidade de 
Fortaleza, este texto já esteja pronto e seja encaminhado.  
No entanto, o grupo presente discordou e acha que o texto deve estar pronto antes dessa 
data, pois urge prepará-lo e para iniciar o processo de coleta de assinaturas, devido ao 
ano eleitoral no ano que vem. Célio reiterou mais uma vez que, não acredita que tenha 
que ser assim, tão rápido, pois para ele o processo de discussão e elaboração é tão ou 
mais importante do que a finalização da lei, e que precisamos valorizar esse processo, 
mais que o resultado, do contrário não haverá apropriação por parte das pessoas e será 
mais uma legislação inoperante. O grupo temeroso e angustiado, por saber que corre o 
risco, dependendo do resultado das eleições de 2010, de não ter mais o apoio do Estado 
para o desenvolvimento de suas ações, bem como a valorização das manifestações 
populares jamais reconhecidas nesse país... o ouviu atentamente, mas externalizando, 
via a troca de olhares, o não convencimento disso. 
Foi solicitado um novo edital antes do ano terminar, para os Pontinhos de Cultura. 
Foi feita uma carta socilicitando os kits pedagógicos prometidos pelo secretário de 
esportes no seminário nacional de Ludicidade em Brasília. 
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A seguir o documento escrito pelo grupo responsável pela sistematização da plenária 
final 
 
DOCUMENTO NORTEADOR PARA A POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA 
E EDUCAÇÃO COM AÇÕES AFIRMATIVAS RELACIONADAS A CULTURA 
DA CRIANÇA E ESPAÇOS DE BRINCAR. 
 
Documento direcionado ao Ministério da Cultura/Programa Mais Cultura/Secretaria da 
Cidadania Cultural/Secretaria da Identidade e Diversidade/Secretaria da Ciência e 
Tecnologia/CONANDA/CONDECA/UNICEF/UNESCO.  
Este documento foi resultado do 1º Seminário dos Pontinhos de Cultura – Região 
Sudeste, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2009 em São José dos Campos/SP, com 
organização/realização do Pontão de Cultura Bola de Meia, Secretaria da Cidadania 
Cultural do Programa Mais Cultura do Ministério da Cultura e parceria do SESC São 
José dos Campos. 
O Seminário teve a participação de 240 representantes de 96 iniciativas premiadas e 
convidados que atuam no seguimento de Cultura da Criança e do Adolescente. 
A abertura do Seminário contou com a presença do Sr. João Omar Gambini  - Gerente 
adjunto do SESC São José dos Campos/SP, de Daniela Bomio - presidente da Cia 
Cultural Bola de Meia e Elaine Tozzi – representante da Secretaria de Cidadania 
Cultural do Ministério da Cultura. 
A palestra de abertura com o tema: Educação e Cultura, é brincadeira? teve como 
convidados: Maria Benitis – Pesquisadora do Programa Cultura Viva na Alemanha, Dra 
Adriana Freyberger – Arquiteta, Educadora e Pesquisadora do Labrimp Faculdade de 
Educação da USP, Jacqueline Baumgratz – Pedagoga, Psicopedagoga e Fundadora da 
Cia Cultural Bola de Meia e Clara Ribeiro Palma – estudante e integrante do Pontinho 
de Cultura Bola de Meia. 
O Seminário contou ainda com a importante participação de 90 representantes das 
crianças e adolescentes dos pontinhos de três iniciativas regionais premiadas sejam em 
eixos de diálogo como em apresentações artísticas e culturais como: Orquestra Cidadã 
da Sociedade Filarmônica Joseense; Criança Em Cena do Pontão de Cultura Bola de 
Meia – São José dos Campos/SP, Canarinhos da terra – Petrobrás/UNICAMP de 
Campinas/SP. 
O Seminário foi encerrado por Célio Turino - Secretário da Cidadania Cultural e de 
Oswaldo de Almeida Júnior - gerente do SESC São José dos Campos. 
Ao estabelecimento de ações e iniciativas para a Cultura da Criança e do Adolescente 
este coletivo solicita reflexão e atenção além da garantia do Estatuto da Criança e do 
Adolescente para as ações afirmativas que fortaleçam a qualidade de vida, ampliação 
dos espaços de brincar, o acesso aos bens culturais e o protagonismo infantil com 
observância dos eixos: Cultura, Educação e Meio Ambiente através dos seguintes 
tópicos: 

 
 
 

CULTURA 
 

1 - Garantia do segundo edital para Pontinhos de Cultura ainda em 2009, com 
participação das mais diversas iniciativas e linguagens artísticas, educativas e culturais 
do Brasil, inclusive aberto aquelas que já participaram do primeiro edital e com pelo 
menos dois Seminários de formação um em âmbito nacional e outro em âmbito 
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regional, preferencialmente com recursos do MINC e organizado em parceria com os 
próprios pontões ou pontinhos de cultura. 
2 - Garantia de inclusão na programação da TEIA 2010 através do Ministério da Cultura 
com relação a participação dos premiados no edital “Ação Ludicidade - Pontinhos de 
Cultura” no espaço “TEINHA” que não foi possível em anos anteriores, um espaço 
adequado envolvendo crianças, adolescentes, artistas, educadores e demais convidados 
e/ou parceiros que atuam no seguimento da Cultura da Criança. 
3 – Efetivação do Programa Cultura Viva como Política Pública nacional por meio de 
lei, preferencialmente por construção de um projeto de lei de iniciativa popular, caso 
não seja firmado, que o Governo Federal edite uma Medida Provisória para efetivação 
do referido programa. 
4 - Reconhecimento dos Pontinhos de Cultura (organizações premiadas no edital nº 04 
de 23 de setembro de 2008 - SCC/MINC Ação Ludicidade – Pontinhos de Cultura) para 
a participação em editais que hoje são específicos somente para pontos de cultura 
conveniados.  
5 - Garantia que o MinC, através de suas Secretarias incluam nos Editais de premiação a 
participação de toda a sociedade civil organizada, não limitando apenas à pontos de 
cultura conveniados, objetivando assim a ampliação e consolidação da rede do 
Programa Cultura Viva.  
6 - Adesão ao movimento para aprovação da PEC 150 afirmada pelas iniciativas 
premiadas pelo Edital Pontinhos de Cultura, representantes da região sudeste. 
7 – Estabelecimento de mais um dos critérios de utilização dos recursos dos Fundos da 
Criança e do Adolescente através dos Conselhos de Direitos (CONANDA, CONDECAs 
e CMDCAs) para iniciativas que objetivem a garantia do Direito à Cultura da Criança, 
priorizando o Direito de Brincar. 
8 – Garantia de mecanismos de acessibilidade, nas ações interministeriais para garantia 
de circulação e difusão de apresentações artísticas e culturais produzidas para/de/com 
crianças.  
9 – Garantia de recursos para a manutenção e fomento de projetos culturais com 
enfoque na Cultura da Criança e Adolescente. 

 10 – Incentivo a criação de convênios entre as Universidades e o Poder Público, no 
segmento da Cultura da/com/para a Infância e Adolescência: 
8.1. Ampĺiação de bolsas de Extensão Comunitária; 
8.2. Ampliação e fortalecimento do edital do MinC de Extensão Universitária;  
8.3. Contratação de estagiários para atuarem no segmento da Criança e do Adolescente. 
11 - Garantia de uma bolsa prêmio vitalícia, para a inclusão dos Mestres da tradição 
oral, patrimônio imaterial, reconhecidos como transmissores de saberes e fazeres da 
cultura brasileira respeitando o seu caminhar pelos mais diversos espaços culturais, 
educativos e/ou sagrados existentes na comunidade a fim de fortalecer a identidade 
cultural do país através das relações inter-geracionais, sem prejuízos de suas 
aposentadorias. 
12 – Criação de espaços do brincar em parques públicos de diversão, fortalecendo assim 
a relação da criança e do adolescente não somente com os brinquedos já instalados, mas 
a transmissão das diversas cantigas de rodas e brincadeiras coletivas; 
13 – Abertura de editais de premiação para “monitores brincantes” através dos 
ministérios da Cultura e do Esporte seriam contratados monitores brincantes (artísticos, 
culturais e esportivos) para atividades do brincar principalmente em pontos, pontões e 
pontinhos de cultura, parques públicos, praças, escolas e demais espaços culturais 
disponíveis em cada município; 
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14 – Acessibilidade, instalação e manutenção de brinquedos adaptados em parques 
públicos de diversão principalmente para crianças e adolescentes portadores de 
necessidades especiais;  
15 – Distribuição de equipamentos esportivos e de recreação para os pontos, pontinhos 
e pontões de cultura pelos ministérios do Esporte e da Cultura. Ex.: Kit Recreio  
 

EDUCAÇÃO 
Para que todas as questões levantadas neste documento tenham efetividade, é 
fundamental que as concepções e práticas sejam pautadas na linguagem que a criança 
entende e corresponde, que é a linguagem lúdica, do brincar, como essência da Cultura 
da Criança, pois entende-se que “brincar é muito importante”. 
Propostas para incorporação no Programa Nacional de Educação de 2011: 
1 - Reconhecimento das experiências exitosas formuladas a partir do Programa Cultura 
Viva (Ponto, Pontinho, Pontão, ...), agregando experiências bem sucedidas dos Pontos 
de Cultura às práticas tradicionais de ensino e garantindo algumas ações temáticas 
como: 
1.1. Cultura da Criança e do Adolescente 

1.2. Direito de Brincar, 

1.3. Expressão, Comunicação e Participação  

1.4. Criatividade 

1.5. Arte e Cultura  

2 - Garantia de participação de crianças e adolescentes em eventos promovidos pelo 
Ministério da Cultura. 
3 - Fortalecimento da Rede Pública de ensino, através de conveniamentos e parcerias 
interministeriais entre Cultura e Educação, a partir da interlocução com Pontos e 
Pontões de Cultura focalizar ações que estimulem:  
-Um novo olhar sobre a relação do educador/educando, afinando as percepções de 
ambos os lados através do diálogo, da escuta da criança, do adolescente e da 
comunidade nas decisões relacionadas a construção do projeto pedagógico de forma 
participativa bem como da gestão escolar; 
-A ênfase ao aspecto artístico/cultural como prática educativa e não apenas 
complementar; 
-Maiores investimentos no aprimoramento/capacitação de educadores relacionados à 
Cultura da Criança e do brincar.  
4 - Fortalecimento de diálogo interministerial devido ao acúmulo de saberes e 
experiências já existentes nas esferas municipais, estaduais e federais, bem como o 
aproveitamento de conteúdos expressos em documentos reconhecidos nos meios  
educacionais, como o movimento “Todos pela Educação” e a partir disso buscar um 
aprimoramento e uma diversificação que faça diferença nas propostas educativas e 
culturais;  

 
MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

 
1 - Criação e incentivo de ampliação e uso de espaços comuns de lazer como praças, 
parques com envolvimento de ações artísticas e culturais; 
2 – Fomento e campanhas através das relações interministeriais sobre a utilização dos 
bens não renováveis através de iniciativas de aprendizagem envolvendo crianças, 
adolescentes e jovens; 
3 – Garantia de ações sócio-educativas e culturais de integração de pessoas com seu 
meio ambiente; 
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4 – Incentivo a registros de memória ambiental preservando e divulgando ações que 
foram positivas; 
5 – Garantia de Inserção através das relações interministeriais de temas transversais no 
curriculum escolar incluindo temas sobre biodiversidade e meio ambiente; 
6 – Incentivo a projetos de campanhas sobre cultura e educação ambiental para que as 
futuras gerações possuam atitudes construtivas que se perpetuem para com todo planeta, 
a começar em suas comunidades de origem; 
7 - Criação de Leis de incentivo para atividades culturais, marketing ambiental e 
desenvolvimento de projetos de Educomunicação; 
8 - Democratização dos meios de comunicação com a abertura de novas linhas de 
mídias ligadas à criança e adolescente; 
9 – Criação de Comissão interministerial com representantes de vários segmentos da 
sociedade para resolução em conjunto, de decisões sobre biodiversidade; 
10 – Incentivo a participação de toda sociedade juntamente com o poder público da 
criação da resolução da problemática ambiental. 
 
São José dos Campos, 29 de novembro de 2009. 
Representantes de 96 iniciativas de Pontinhos de Cultura premiadas na região sudeste 
pelo edital nº 04 Ação Ludicidade – Pontinhos de Cultura em 23 de setembro de 2008 - 
da Secretaria da Cidadania Cultural - Ministério da Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


