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Como incentivo a troca e difusão de saberes o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em
Paquetá realizado pela Ong O Nosso Papel, estabeleceu parceria com o Movimento Cantareira
e enviou o projeto “Festival Cantareira Tradições da Ilha de Paquetá, para a realização de um
evento que integrasse diversas linguagens artístico culturais dando ênfase para a estética
carnavalesca com o objetivo de estimular a comunidade e outras entidades locais para o
trabalho com a temática do Carnaval ampliado a difusão da festa realizada na Ilha.
Idéias como a criação de um Corso de abertura do Carnaval e incentivo ao resgate do Bloco
das Crianças, foram trabalhadas através de oficinas realizadas em sua maioria por artesãos
locais. Alunos do curso de Artesanato para Carnaval ministrado pela Professora Ana Claudia,
Casado e realizado pelo Ponto de Cultura, tiveram a oportunidade de ampliar o
conhecimento com novas técnicas.
As oficinas de artesanato possibilitaram também a elaboração de produtos com a finalidade
de geração de renda como por exemplo máscaras, produtos ecológicos feitos a partir do PET
e do Papel, impressões em silk screen etc
Para a divulgação das ações de outros Pontos de Cultura foram estabelecidas parcerias com
os Pontos: Centro Cultural Cartola, Alice Prepara o Gato, ME VE NA TV, Museu da Pessoa, Papo
Cabeça, que cederam material para as Mostras de Cinema. O Ponto América no Coração da
Baixada enviou o artista Kleber Moreira, Cover do Ney Matogrosso.
A Participação do grupo Teatro Gente que reúne também o Bloco de Carnaval do Instituto
Benjamin Constant alegrou a festa no Parque Darke com mais de 30 integrantes.
O registro do evento foi feito pelo Professor Julio Sorriso e sua turma de jovens Fotógrafos
formados pelo Ponto. A exposição de fotografia "Paquetá Foto e Poesia " foi colocada na
Estação Praça XV com o apoio da empresa BARCAS SA divulgando para milhares de pessoas o
trabalho realizado pelos alunos.
Contamos com a participação super carinhosa de Marcia Ferraz que trabalhou como
voluntária na edição do material para a Mostra do Parque Darke de Mattos.
A divulgação foi feita pela internet e empresa Abre Aspas Comunicação, resultando em
entrevistas para rádios, jornais e matéria gravada pela TV FUTURA.
O Carnaval é bastante festejado na Ilha de Paquetá envolve os moradores e visitantes em
muitas brincadeiras de rua, blocos e fantasias típicas como os burricos, as máscaras e os carões.
Existem na Ilha dois blocos de Carnaval: O Silêncio do Amor e o Unidos de São Roque.

O evento foi realizado através de oficinas, palestras, mostras de cinema, exposições. Dividido
em 3 etapas sendo a primeira na segunda quinzena de novembro, a segunda na primeira
semana de dezembro e a terceira às vésperas do Carnaval a partir do dia 8 de fevereiro de
2010.

REUNIÃO DE EQUIPE TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Myrian Cristóvão,Anginelli,Angelim, Ana Claudia Casado,,Liliane Mundim

Claudio Motta,Claudia Luna,Liliane Mundim,Margareth Moura,Ana Claudia,Valéria

