
Fotografias - Exposição de Fotografias tiradas pelos alunos do projeto e poesias enviadas por 
poetas da APPERJ, SEERJ,ACLIPP e outras  academias de letras.
Cartões Postais - fotografias tiradas pelos alunos foram  transformadas em lindos cartões postais 
com frases de poetas no verso..
Catálogo - foi elaborado catálogo com textos e fotografias sobre o Ponto de Cultura e aspectos 
culturais ,históricos e arquitetônico da Ilha.
Meio Ambiente - Exposição Ambiental com textos sobre o Meio ambiente e apresentação de 
produtos artesanais feitos a partir da reutilização e reciclagem de diferentes materiais.

NOSSA EQUIPE:

PRODUTOS CULTURAIS:

Responsável legal: Carolina de Almeida Luna
Coordenador técnico: Claudia Salathé de A.Luna
Coordenador pedagógico: Terezinha Miranda
Eventos: Hildete Peixoto
Professor de fotografia: Julio Cesar Rizo(Sorriso), Cecília Fonseca
Professor de artesanato e reciclagem: Ana Claudia Casado
Professor de teatro: Alessandra Biá
Professor de capoeira: Atila Maciel e Hudson Rosa
Professor de informática: José Felipe Santos
Apoio técnico para mostras de cinema: Francisco J Silveira (Gato)
Informativo: Sérgio Gerônimo Delgado

Premio Areté:Grupo Cantareira: Liliane Mundim, Valéria Maia, Margareth Moura; Neusa Mattos, UFRJ: 
Decleve Reynier, Irmã Antonia, Severina Santos Silva; Adriana Guerra, Luis Cleber Moreira, Alminda 
Araújo, Sergio Casado, Marcia Ferraz; Bambo de Bambu: Claudio Motta, Marco Aurélio Gonçalves, 
Instituto Benjamin Constant- Teatro de Gente: Fernando Gutman, Ligia Feijó, Paulo Zarur, Bar da Dejane, 
- Hotel Farol: Graça Mateus - Capoeira: Mestre Pedra, Atila Maciel e Hudson Rosa - Preventório: Irmã 
Antonia,Helen Carvalho,Rosana -  Literatura: Poetas: Kátia Pino, Sergio Gerônimo Delgado, Mozart 
Carvalho, Flávio Dórea, Marcia Agrau, Maria Luiza Falcão, Juçara Valverde, Heloisa Igrejas, Luiz Otávio 
Oliani, Beatriz Dutra, Nancy Vicente, Aluizio Rezende, Alexandre Acâmpora; Julia Palmieri ,Gilson de 
Souza; Marcilio Freire, Vania Barbosa -  Viva Rio:  Fotógrafo Rodrigues, Walter Mesquita - Administração 
Regional: Lauro André Campos de Oliveira, Eduardo Santos Silva ,Marcio Mayorca,Janaíana Wisnesky, 
Adelson Santos Lima -  Mercado: Carecas e Frescos Mercado: Ademir da Conceição de Moraes, Padaria do 
Manduca. - Igreja Bom Jesus do Monte - Padre Passos - Biblioteca: Rosangela Fernandes, Marilena dos 
Santos Moreno, Jorzina Moraes, Tereza Cordeiro Lima, Maria de Fátima Nóbrega, Samara Gomes dos 
Santos, Izaltina Maria Coelho, Jackson da Silva, Mauro de Oliveira, Claudio Nunes, Raimundo Pereira, 
Luiz Carlos dos Santos, Sergio Augusto R. Brito - Iate Clube de Paquetá: Tia Cinira - To no Polo:  Hélida 
Almendras, Tibério Gaspar - Oficinas, Palestras,apoios: Anginelli Angelim, Elias Antoine,Regina Café, 
Carlos Gomes, Arilson Brasil,Mafalda Muzzine, Selma Coltro, Myrian Cristovão da Costa,Sergio Casado, 
Terezinha Ribeiro, Fernanda Moraes,Lucia Mattos, Katia Pino, Margareth Barbosa,  Delta 
Araujo,Mazinho,Thainã de Medeiros, Guarda Municipal,Sonia Santos - ICRJ: Comodoro  Luiz Carlos 
Barroso Simão, Jomar Pereira da Silva Roscoe - Voluntários: Arnulf Kuss:Pedagogia � Alemanha ;Laura 
Hincapie:Engenharia de Design - Colômbia;Luiza Bento Oliveira Leite-Brasil

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Sede do Ponto:  
Biblioteca Escolar  Municipal Joaquim Manoel de Macedo.

Endereço:  
Rua Adelaide Alambari, 41

Tel: 55 (21) 3397-0388 | 9634-0132

www.nossopapel.org.br

BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE PAQUETÁ JOAQUIM
MANOEL DE MACEDO - XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA
CLUBE BARREIRINHAS CLUBE MUNICIPAL - PAQUETUR

PORTAL PAQUETÁ - CRAS MACHADO DE ASSIS
PREVENTÓRIO - SEERJ - OFICINA EDITORES
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Fazendo a diferença em PaquetáFazendo a diferença em Paquetá

COLABORADORES:



O Projeto Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá nasceu na Ilha em 1999 
sendo  fruto  do sonho de Paquetaenses  especiais, como o Gato e a Flor que realizavam 
Mostras de Cinema na Praça, Ana Claudia Casado, Valéria Maia, Márcia Ferraz e muitos 
amigos  que participavam da Ong Garopa e do  Bloco das Crianças,  Àtila Maciel e Hudson 
Rosa alunos do Mestre Pedra com aulas de Capoeira, Julio Cesar da Silva (Sorriso ) e  
Cecília Fonseca,  fotógrafos da Ilha e  Flor (Florence Jacq), que reuniu em um  projeto 
todas as atividades desenvolvidas de forma voluntária para crianças, jovens e adultos. 
O projeto passou  também pelas mãos de Márcio Carvalho (In Memorium), professor de 
Teatro e  escritor que encaminhou o sonho/projeto a Claudia Luna da Ong  O Nosso Papel, 
que  acreditou na importância do sonho proveniente de pessoas generosas que  fazem 
do ideal de um mundo mais digno e solidário a sua verdadeira missão.
Graças ao apoio do Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva- Pontos de Cultura, além 
de entidades publicas, privadas e pessoas físicas, o que antes era sonho, passou a 
beneficiar diretamente uma média de 200 crianças e jovens por mês com atividades 
como Artesanato e Meio Ambiente, Teatro, Capoeira, Informática, Mostras de Cinema, 
Oficinas e Palestras com diferentes temas.
A iniciativa do fotógrafo Julio Cesar da Silva (Sorriso), morador da Ilha, foi potencializada 
através da realização de um curso contínuo que ensina à crianças e jovens a arte de 
fotografar. O curso gerou  bons frutos, como exposições Itinerantes com mais de 300 
fotografias de Paquetá tiradas por  crianças e jovens que  recebeu o apoio carinhoso de 
Poetas da APPERJ, SERJ e  diversas Academias de Letras através do  envio de  poesias 
sobre a Ilha. Em 2009 passamos a contar com a participação da Fotógrafa Cecília Fonseca,
 moradora da Ilha e nas etapas dois  e três, Liliane Mundim do Grupo Cantareira de 
Paquetá, recomendou sua aluna Alessandra Biá da UNIRIO para trabalhar  com o Teatro 
no Ponto. E assim através do Sonho de muitos, passamos a desempenhar com muito 
amor o nosso papel de fazer a diferença em Paquetá.

O NOSSO PAPEL FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ:

NOSSA HISTORIA EM PAQUETÁ:

A Ong O Nosso Papel foi constituída enquanto pessoa jurídica a partir de agosto de 2001, 
sendo fruto de um trabalho pioneiro em educação ambiental, realizado  de 1991 à 2000 
no Programa de Vídeos Ecológicos da  PUC/RIO.
O Nosso Papel ampliou sua atuação passando a trabalhar com projetos  sócio culturais, 
ambientais e  educacionais. A nossa  missão é a de estimular a criatividade e o  
desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, em situação de risco social através de 
cursos e oficinas educativas, culturais, ambientais e artesanais. Como conseqüência 
dessas ações, conseguimos trocar saberes e estimular o posicionamento crítico, 
empreendedor e solidário, em uma sociedade cada vez mais pautada por tecnologias 
pesadas, padronizadas e muitas vezes inatingíveis à grande parte da população.
O Nosso Papel tem atuado em diversas comunidades localizadas no Município do Rio de 
Janeiro como por  exemplo: Cerro Corá, Guararapes,Vila Cândida localizadas no bairro do 
Cosme Velho, Tavares Bastos localizada no bairro do Catete, Julio Otoni Localizada no 
bairro de Santa Tereza, Morro da  Providencia localizada na Gamboa,  Ilha de Paquetá. No 
Estado do Rio de janeiro realizou atividades nas comunidades e municípios de  Maruí 
Grande no  Barreto, Maricá, Magé,  Saquarema, Duque de Caxias, Ilha de Paquetá entre 
outros.

Localizada no fundo da Baía de Guanabara, a ilha de Paquetá, bairro do Município do Rio 
de Janeiro, foi encontrada em 1555, por André Thevet, Cosmógrafo da expedição de 
Villegaignon, foi transformada em uma APAC � Área de Proteção do Ambiental e 
Cultural. Com características peculiares em história e lendas possui bens arquitetônicos  
dos períodos colonial, tombados.
Pela ausência de políticas de preservação de identidade cultural da Ilha e estímulo à 
economia local, Paquetá  vem passando por um quadro de degradação ambiental e 
social, acentuando-se a perda da identidade e da auto � estima da população, com a 
conseqüente elevação do risco social.
Sua população residente é de 4.000 moradores e nos finais de semana a ilha passa a ser 
ocupada pelos turistas e veranistas podendo, no verão, ultrapassar 20.000 pessoas em 
um único fim de semana.
A decadência do Turismo, uma das principais fontes de receita local,  agravou-se mais 
com o derramamento de óleo na Baía de Guanabara que  provocou graves danos ao 
ecossistema e prejudicou as comunidades que tiravam o seu sustento de atividades 
ligadas, direta ou indiretamente, à boa qualidade das águas da Baía.

Em Paquetá criamos uma trama com linhas tradicionais, alternativas e artísticas. 
Costuramos o velho e o novo na organização de ações que, além de fomentar expressões 
artísticas, estimulando o comportamento reflexivo e crítico dos moradores (em 
potencial dos jovens e crianças), 
Para isto são ministrados cursos e palestras sobre cultura e globalização, políticas 
públicas, defesa do consumidor, associativismo, raça e gênero entre outras. E o caldeirão 
para reunir todas estas idéias não poderia ser um local melhor: a Biblioteca  Escolar 
Municipal Joaquim Manoel de Macedo que atende as três únicas escolas públicas da Ilha, 
agrupando crianças, jovens e adultos.

SOBRE A ILHA DE PAQUETÁ:

PARA FAZER A DIFERENÇA:

Artesanato - Os alunos são introduzidos em diferentes técnicas de reutilização e 
reciclagem de materiais, visando o desenvolvimento da criatividade e ampliar 
consciência ambiental.
Fotografia - O curso tem aulas teóricas e práticas onde o aluno registra o cotidiano da 
comunidade e transforma o material em uma exposição de cunho itinerante sendo 
levada a escolas e centros culturais.
Informática - Capacitação dos participantes em diferentes programas de informática 
básica e programas de imagem.O SERPRO disponibilizou um telecentro para o projeto.
Teatro - Difusão da arte da representação cênica através de jogos e improvisações, 
levando aos participantes um conhecimento prático do teatro, tanto em suas funções 
como em suas propostas. São trabalhadas as lendas e histórias da Ilha.
Capoeira Besouro - As aulas de capoeira são desenvolvidas nos clubes locais atendendo 
crianças, jovens e adultos.  São realizadas apresentações nos espaços públicos e 
privados.
Mostras de Cinema - São realizadas mostras de cinema nacional e outras que sejam 
complementares aos cursos e de interesse da comunidade. As mostras são realizadas em 
espaços públicos, clubes e no Preventório Rainha D. Amália que pertence a  Fundação 
Ataulfo de Paiva.
Palestras e Oficinas - As palestras e oficinas objetivam ampliar o conhecimento dos 
alunos sobre questões de interesse que complementem as atividades realizadas. 
Contamos com diversos colaboradores no tocante a realização desta ação. 

Premio Areté Cultura Viva em 2009 - O Ponto foi agraciado com o Prêmio ARETÉ e com ele 
potencializou algumas ações através da realização do �Festival Cantareira  - Tradições da 
Ilha de Paquetá, ampliando a participação de artistas locais e difusão do  projeto na Ilha.
Intercâmbio Ponto a Ponto - O projeto realizado em dois anos consecutivos em parceria 
com o Ponto de Cultura Papo Cabeça do Viva Rio, promoveu o intercâmbio entre 
professores e  alunos dos  Pontos de Cultura envolvidos, oportunizando troca  de saberes, 
registro fotográfico e vídeo gráfico nas comunidades: como o Morro do Alemão, Morro 
Santa Marta, Tavares Bastos e Ilha de Paquetá.

PRÊMIOS:

ATIVIDADES:


