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O presente relatório apresenta as ações realizadas pelo 
Projeto Ponto de Cultura “Caipira da Mata Atlântica” 
durante o ano  2012. 
Faremos um relato sobre as atividades realizadas neste 
período que foram mais significativas. 
A apresentação desse relatório marca o fim de um ciclo 
muito importante para o projeto amplia o horizonte para 
outras conquistas e aprendizados em torno da Cultura 
Caipira!
O projeto faz parte da rede pontos de cultura e tem o 
apoio  da  Secretaria  de  Cultura do Estado do Rio  de 
Janeiro.
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EQUIPE ANO II

Julia Grillo Botafogo (produtora cultural)
Surian dos Santos (coordenador de oficinas)

Milton Machado (mestre griô)
Rayane Gouveia (aprendiz griô)

Professores:
Davi Pessanha (informática)

Helio Alfredo Ratis e Silva (música)
Surian dos Santos (áudio/luthiaria)

Julia Grillo Botafogo (vídeo/literatura)

EMA
Tainá Mie Seto Soares

Tadzia Maya
Argeu Peclat

Carlos Henrique Nicolau (Curumim)

representante legal Associação Cultural Bantu Brasil:
Carlos Henrique Nicolau
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"Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. 
Fazer é demonstrar que você o sabe. 

Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. 
Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores." 

Richard Bach (Ilusões 1977) 
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APRESENTAÇÃO

O Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica, após concluir seu primeiro ano, se consolida e se 
fortalece na comunidade de Aldeia Velha – Silva Jardim/RJ, principalmente, através de encontros 
semanais, com aula de música, agroecologia, e ferramentas em software livre (informática, áudio 
e vídeo), envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos. 

Todos  os  envolvidos  na  construção  deste  projeto,  coordenadores,  mestres  griôs,  professores, 
oficineiros, parceiros e colaboradores, trabalham com a ideia que a cultura e o diálogo de saberes 
são dois  dos principais meios de  introdução  e  resgate  de  formas  favoráveis  à  melhoria  ou 
manutenção da qualidade de vida local.

Tratando com atenção os  principais  desafios  da  dinâmica  socioambiental  e  cultural  local,  os 
processos  educativos  e  comprometimento são  assuntos  centrais  do  PDC  Caipira  da  Mata 
Atlântica, única organização cultural que oferece cursos gratuitos, na localidade de Aldeia Velha, 
vila com pouco mais de 400 habitantes.

De forma inclusiva e qualificada o Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica vem realizando as 
oficinas periódicas para aldeenses de todas as faixas etárias.  A EMA acredita que através desses 
encontros,  se busque  oferecer  variadas  maneiras  de  discutir,  intervir  e  agir  artisticamente,  
socialmente e politicamente no campo.

No caso do Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica, essas ferramentas estão direcionadas a 
diversidade  de  inter-relações. Com a pedagogia  Griô  emerge  uma dimensão  promissora  dos 
processos de aprendizagem devido à ampliação dos meios de expressão e criação. Assim como a 
parceria  com  a  escola  local  (Escola  Municipalizada  Vila  Silva  Jardim) grande  aliada  na 
sensibilização e mobilização de professoras e alunos, futuros atores na busca pela qualidade de 
vida local.  

Outro pilar  de  nosso  trabalho é  o ensino e  o aprendizado baseados em métodos  interativos 
proporcionados pela apropriação de tecnologias livres no meio rural, que   possibilita pela sua 
própria estrutura de código-fonte aberto o aprendizado e o desenvolvimento de novas soluções, 
transformando as comunidades envolvidas  em potenciais  pesquisadores e desenvolvedores  de 
produtos culturais. 

Além de outras técnicas  acessíveis  e  intercâmbios, que permitem  expandir os horizontes  dos 
processos  educativos e culturais, e construir novos imaginários, oferecendo alternativas para a 
troca de saber e informações de qualquer natureza, aguçando vários sentidos acionados para a  
compreensão das imagens, sons e gestos.
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A  cultura,  desde do inicio do trabalho do Coletivo da Escola da Mata Atlântica, em 2006, tem 
papel central neste contato entre saberes populares e acadêmicos. Os laços culturais e sociais são 
o enredo político das ações coletivas e mutirões de transformação do cotidiano da realidade de 
Aldeia Velha.

Uma vez, dentro de uma área carente do Estado do rio de Janeiro, que possui IDHM de 0,0731, 
abaixo do índice de 0,807, se intensifica a criação de espaços educativos que garantam o direito a 
cultura e o acesso democrático a suas ferramentas básicas. 

Os resultados mais importantes do trabalho realizado pela Escola da Mata Atlântica têm essência 
nas  relações  humanas  e  no  trabalho  cotidiano. Os  vínculos  afetivos  estabelecidos  entre  os 
participantes e a equipe do PDC Caipira, e entre seu território e sua cultura transcende qualquer 
possibilidade  de  mensuração  ou  de  registro.  Ainda  que  declarações  e  imagens  tentem 
materializar o que se sente ao viver uma experiência de socialização de impulsos colaborativos  
que culmina com um universo de atividades, intercâmbios e eventos culturais, nosso dia a dia não 
pode ser resumido na efemeridade de um relato estático.

Estamos  descobrindo  que  o  caipira  vem encontrando  caminhos  para  afirmar  sua  identidade 
coletiva e elevar a sua auto-estima. A vertente agroecológica, a qual trabalhamos semanalmente 
com nosso Mestre Griô Seu Milton Machado, com  alunos do 5 ano da Escola Municipalizada Vila 
Silva Jardim, escola local, valoriza as tecnologias apropriadas da agricultura familiar, ao mesmo 
tempo em que potencializa os elementos culturais e identitários dos futuros produtores locais. 

Mais importante do que resgatar a cultura caipira é descobrir as possibilidades bem sucedidas de 
ser um  caipira  (com orgulho).  Reforçar as práticas simples que  nossos avós utilizavam e que 
foram substituídas pelos pacotes tecnológicos que os padrões da sociedade do consumo impôs.

Um  produto de  nosso  trabalho,  foi  o  Almanaque  na  Cultura  Caipira,  que  busca  disseminar 
através  do  resgate  cultural  o  modo  de  vida  rural  e  a  história  comunitária,  estimulando  e 
contribuindo para a troca do saber local,  além de formar um acervo público resguardando a 
memória.  Este ano mais uma pesquisa foi realizada e em 2013 será lançado um novo volume, 
mais elaborado, revalorizando lendas, cantigas e brincadeiras da roça. 

Mais um ano de atividade, algumas dificuldade e muitas conquistas. Este documento apresenta 
uma síntese  das  principais  atividades  do Ponto de Cultura  Caipira  da  Mata  Atlântica nesse 
segundo  ano  de  2012.  Uma  vez  que  a  transparência  e  a  gestão  são  princípios  de  presença 
fundamental na implementação e na avaliação de qualquer projeto que se pretenda conciso, nele 
serão apresentadas as nossas principais iniciativas, bem como os principais dados referentes à 
execução técnica. 

Boa Leitura!
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RESUMO DAS ATIVIDADES
O Segundo ano do Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica teve como foco  a pesquisa, a  
documentação  e  a  divulgação  de  aspectos  da  cultura  rural  regional,  principalmente  com  o 
trabalho do Mestre Griô e o aprendiz griô, através das aulas semanais de agroecologia na escola 
local e as caminhadas griôs pela vila; a música, com a continuidade das aulas regulares de violão 
para todos os níveis;  a literatura; com a parceria com a escola local e encontros trimestrais; o  
áudio e a luthiaria, com a formação do grupo de hacker mirim de Aldeia Velha que se reunia 
semanalmente para elaboração de projetos inéditos; a fotografia e o vídeo, com a apropriação dos 
aparatos analógicos e digitais por crianças e adultos; o gráfico, utilizando o software livre Gimp; a 
ação em cultura digital,  com a realização do curso de informática básica, envolvendo desde a 
montagem de hardware, passando pelo pacote  Open  Office,  até chegar ao código HTML e as 
ferramentas de blogs.

Além dos  cursos  regulares,  o  PDC Caipira  neste  segundo ano realizou algumas  itinerâncias, 
levando um pacote de atividades para outros PDC do Estado, comunidades tradicionais e escolas 
pública: Ponto de Cultura Caiçara, Ponto de Cultura Rural, Quilombo São José, Escola Municipal 
de Bananeiras, Assentamento de Cambucaes, Assestamento da Gleba e distrito de Macharete. O 
pacote  de  atividades  inclui  de  maneira  geral  a  caminhada  griô  e  seu  registro,  oficinas  de 
agroecologia, áudio e vídeo, exibição de cinema e uma apresentação lúdica. 

Como também participou de eventos:  Cúpula dos Povos,  em duas edições da  Feira da Terra, 
inclusive internacionalmente no  Encontro  de  Cultura  Tradicional  do  Campo,  promovido pela 
associação Kokopelli (França), realizado no Vale Sagrado dos Incas, Perú.

Por ultimo, outro ponto chave foi a realização de dois grandes eventos: o Aldeia Cultural, em 2011 
comemorando sua V edição e este ano sua VI  edição,  reunindo artistas,  oferecendo oficinas, 
trazendo visitantes e movimentando a economia local. 
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DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO PDC

Como vários  Pontos  de  Cultura,  o  projeto  PDC Caipira,  também enfrentou  alguns  desafios 
relacionados à manutenção das atividades o que impediu das atividades iniciarem no inicio do 
ano letivo, principalmente devido ao atraso no repasse orçamentário. 

Após o primeiro ano, a dinâmica do trabalho é revista de modo com que outras iniciativas da  
EMA passasse a estar em compasso com as ações previstas pelo projeto do Ponto de Cultura.  Um 
intenso processo de planejamento e desenho coletivo das ações pensadas para o período foi a  
pauta principal dos diálogos da equipe. 

Por fim, o Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica inicia suas atividades culturais no mês de 
Abril de 2012 em parceria com a Escola Municipalizada Vila Silva Jardim,  onde funcionam a 
Horta Ecopedagógica e o Telecentro da Casa de Sementes Livres . 

Neste mesmo mês, tivemos uma mudança de Sede,   cabe registrar que esta mudança veio de 
forma inesperada, pois na teoria estávamos assegurados por um contrato de 5 anos, além de  
gastar muita energia, tempo e dinheiro e reforma da adequação deste primeiro espaço. Porém 
como  a boa relação  com qualquer morador  vem em primeiro lugar, preferimos evitar qualquer 
conflito e nos transferir de Sede. 

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

Antes um galpão à beira rio na rua Celso Cardoso de Cerqueira, número 30, fundos, para o novo 
endereço rua Projetada sem número, uma pequena casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, 
varanda e quintal. 

Nesta nova sede, novamente, adequações foram necessárias para viabilizar o uso do espaço, como 
um espaço público. De forma geral, todo o imóvel precisou de uma boa limpeza e pintura, assim 
como uma reforma na parte elétrica.

A sede do ponto de cultura abriga um estúdio e armazém de nossos equipamentos, um escritório  
(reservado para parte gráfica e interação da equipe e seus colaboradores, um atelie/oficina, uma 
sala  onde  acontecem  duas  vezes  por  semana  as  aulas  de  música  e  contém  uma  pequena 
biblioteca e midiateca, e  uma área externa onde acontecem as exibições de cinema,  shows e  
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oficinas. A sede funciona todos os dias em período integral. 

Na  sede  funciona  também  uma  pequena  Botica  da  Terra,  que  abre sazonalmente,  durante 
eventos e feriados, vendendo produtos medicinais, como shampoos, sabonetes, pomadas, tinturas 
e demais preparados fitoterápicos por membros e colaboradores da EMA a preços populares para 
a população regional.   

Em parceria com a Escola Municipalizada Vila Silva Jardim, temos uma extensão de nosso espaço. 
A casa de sementes, que abriga um telecentro, onde acontecem quase todos os dias as aulas de  
informática e a nossa horta agroecologica,  espaço para as aulas com nosso Mestre Griô, que 
acontecem uma vez por semana. 

O planejamento das atividades, é realizado a cada estação (ou seja a cada 3 meses), após uma 
avaliação do que foi ou não realizado. 
Todos  os  membros  da  EMA 
participam  e  contribuem  para  a 
dinâmica do  projeto PDC. O Coletivo 
EMA  é  composto  de  5  integrantes: 
Julia  Grillo  Botafogo,  Surian  dos 
Santos,  Carlos  Henrique  Nicolau  da 
Silva (Curumim),  Tainá  Mie  Seto 
Soares e Tadzia de Oliva Maya. Conta 
também com a participação de Argeu 
Peclat  quem  desde  do  inicio 
incentivou  a  formação  do  grupo  e 
intercambio com a comunidade.
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Encontros pedagógicos com a Escola Local

Com a proposta de fortalecer e ampliar as ações educativas de Ensino do Projeto Ponto de 
Cultura Caipira, um dos principais objetivos deste ano foi aproximar as ações da EMA à Escola 
Municipalizada Vila Silva Jardim.

Os projetos realizados pelo EMA e pelo Ponto de Cultura foram apresentados às professoras e 
diretoras, e foi firmado uma parceria, buscando formar uma agenda integrada de ações, 

As principais parcerias com o projeto PDC são: 

- Aulas de agroecologia com o Mestre Griô;
- Aulas de música do PDC dentro do currículo escolar (semanalmente: 2 tempos de 50 
minutos)
- Oficinas de áudio e vídeo, no horário escolar (1 tempo de 50 min);
- 2 encontros trimestral: duração de 3 horas (workshops: literatura e  luthiaria);
- Aulas de informática para os alunos da escola nos sábados letivos.

O apoio da diretoria de ensino foi como fundamental para conseguir fazer com que as propostas 
apresentadas pelo projeto Ponto de Cultura se concretizem e ganhem resultados, atingindo todas 
as professoras e turmas,  possibilitando assim uma formação de novos espaços de aprendizado. 

O  numero  de  participantes  nas  atividades  do  PDC  é  extremamente  diverso  e  flutuante, 
entretanto  pudemos quantificar,  um aumento significativo do numero de  alunos de música e 
informática,  que  tiveram este  ano um curso  regular. O perfil  do  público  é  eclético,  tendo a 
participação considerável de jovens, crianças e lideres comunitários.

O  Ponto  de  Cultura  buscará  a  partir  dos  principais  encaminhamentos,  estender  essas 
experiências e práticas.
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CALENDÁRIO ANUAL

Primeiramente,  sistematizamos  as  principais  atividades  realizadas  de  dezembro  de  2011  a 
dezembro de 2012 pontuando de forma temporal as atividades desenvolvidas em Aldeia Velha e 
em outros  territórios.  Elencaremos  as  nossas  iniciativas  centrais  realizadas  em cada um dos 
meses, de modo a construir um panorama de como se concretizaram os trabalhos do projeto 
Ponto  de Cultura Caipira  da Mata  Atlântica.  Em seguida,  ao  longo desde documento,  serão 
descritas as atividades que tiveram maior representatividade e que consolidam-se como os focos 
prioritários do projeto.

Cronograma 

Dezembro de 2011

- V Aldeia Cultural:
-Montagem da Geodésica e exibição de Cinema;
-Vivencia agroecológica no Assentamento Gleba de Aldeia Velha;
-Oficina de Rádio Livre no Assentamento Gleba de Aldeia Velha;
-Oficina de Vídeo no Assentamento Gleba de Aldeia Velha;
-V Feira de Produtores Locais – Aldeia Velha;
-Encontro Juvenil de Conhecimento Livres com PDC da região (Baixada Litorânea e 

Região Serrana);
-Lançamento do Almanaque Sonoro Caipira;
-Apresentações artísticas.

Janeiro 

- Limpeza, reforma e organização do espaço físico;
- Avaliação primeiro ano PDC;
- Organização Burocrática;
- Revisão do Plano de Trabalho;
- Reuniões de Planejamento;
- Planejamento de comunicação.

Fevereiro

- Divulgação das atividades;
- Chamada para professores e oficineiros;
- Pesquisa de Campo;
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- Articulações com parceiros locais ;
- Reunião com a direção da EMVSJ - Escola Municipalizada Vila Silva Jardim;
- Reunião Comunitária (Roda de Conversa); 
- Planejamento de compra de equipamentos e tomada de preços;
-Participação no Encontro Internacional de Cultura Alternativa (Serra do Caparaó/ES).

Março

- Readequação planilha PDC;
- Seleção de professores e profissionais;
- Curso de Formação Interna;
- Planejamento Pedagógico PDC;
- Planejamento ação griô;
- Reunião com professoras EMVSJ;
- Gravação do “Acorda Viola”;
- Mutirão Metareciclagem;
- Inscrições para as atividades, articulação e mobilização comunitária.

Abril

- Início das aulas de informática;
- Início das aulas de agroecologia, atividade Mestre Griô;
- Encontro de Griôs de Aldeia Velha – reunião histórica;
- Mudança de Sede;
- Início da reforma da nova sede;
-  Participação no Festival de Outono de Aldeia Velha;
- Intercambio com Ponto de Cultura Rural – Bom Jardim/RJ;
- Participação curso promovido pela Sec. de Cultura do Rio de Janeiro para PDC;
- Reunião com professoras EMVSJ.

Maio

- Oficina de Literatura, participação da Cia Malazarte;
- Encontro com as merendeiras EMVSJ;
- Reforma nova sede;
-   Intercambio  com  Quilombo  São  José  –  Valença/RJ  (exibição  de  cinema,  oficina  de  vídeo, 
caminhada griô, troca de sementes)
- Maio Agroecológico: Intercambio com o PDC do Grupo de Griôs Mão de Luz – Lumiar – Nova 
Friburgo/RJ;
- Planejamento para a Sustentabilidade financeira da EMA (elaboração da cartilha de projetos);
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- Reunião com professoras EMVSJ.

Junho 

- Início das oficina de Vídeo na EMVSJ;
- Início das oficina de Áudio na Sede do PDC;
- Caminhada Griô – Seu Emir – Aldeia Velha;
- Participação na Feira da Terra;
- Participação na Cúpula dos Povos;
- V Coleta de Sementes – atividade Mestre Griô do PDC Caipira;
- Colheita do Feijão no terreno experimental - atividade Mestre Griô do PDC;
- Reunião com professoras EMVSJ;
- Inauguração oficial da nova Sede do PDC Caipira (Festa Junina).

Julho

- Início das aulas de música;
- Encerramento e avaliação das aulas de agroecologia no primeiro semestre;
- Oficina de rádio livre;
- Reunião com professoras EMVSJ;
- Reunião com a associação Kokopelli;
- Avaliação Semestral PDC e Planejamento Segundo Semestre PDC;
- Planejamento pedagógico aprendiz griô.

Agosto

- Início do Trabalho do Aprendiz Griô;
-Início da Catalogação da Biblioteca do PDC;
- Início da pesquisa plantas medicinais, visita a casas e elaboração do canteiro medicinal 

com ervas coletadas e catalogadas;
- Início do registro lendas, causos e receitas do Mestre Griô;

- Reunião com professoras EEMVSJ;
- Intercambio para o Encontro Internacional de Cultura Rural (Perú);
- Participação na Teia Estadual de Paraty.

Setembro

- Oficina de Luthiaria (Mimosa na maleta);
- Oficina de Literatura (Maleta de Livros);
- Início das oficinas de manipulação de imagens no Gimp;
- Reunião com professoras EMVSJ;
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- Caminhada Griô – Seu Alcides (da Farinha) – Aldeia Velha;
- Intercambio com o PDC Caiçara – Pouso da Cajaíba (exibição de cinema, oficina de vídeo, 
caminhada griô, troca de sementes)

Outubro

- Oficina de Luthiaria (Kalimba);
- Oficina de Literatura na Escola Municipal de Bananeiras;
- Oficina de Literatura no Assentamento de Cambucaes;
- Oficina de Literatura: Montagem da Telenovela “Menina Bonita do Laço de Fita”;
- Oficina de RAP – Escola Municipalizada Vila Silva Jardim;
- Montagem do Laboratório fotográfico e oficina de pinhole;
- Reunião com professoras EMVSJ;
- Curso de Produção Cultural, Cineema em Macharete para crianças.

Novembro

- Gravação RAP da Horta pelos alunos do 5 ano da EMVSJ;
- Oficina de Boneca com palha de milho com artesão Honorair Schuler;
- Reunião com professoras EMVSJ;
- Exibição de Cinema em Macharete e Cavalgada audiovisual;
- Oficina de Luthiaria (Pífano);
- Participação na Feira da Terra;
- Oficina de Fibra de Bananeira com Mestre Griô no PDC Caiçara- Paraty;
- Pré-produção VI Aldeia Cultural.

Dezembro de 2012

- Inauguração do Cantinho da Leitura e do baú de livros;
- Finalização do ano com a escola municipal e apresentação da pesquisa para o II Almanaque da 
Cultura Caipira (lendas, cantigas e brincadeiras);
- Homenagem ao Seu Marquinhos;
- VI Aldeia Cultural;
- Reunião com professoras EMVSJ;
- Avaliação anual PDC;
-  Planejamento  e  Elaboração  do  Cronograma  2013  –  continuidade  das  aulas  de  música  e 
informática para comunidade;
- Prestação de Contas e elaboração relatório ano II PDC.
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AULAS, OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES 
 

Mestre Griô

O trabalho de valorização do Mestre Griô,  começou antes do 
início das atividades do primeiro ano do PDC com a realização 
da  Coleta  de  Sementes.  Com  o  projeto  PDC,  pudemos 
formalizar nossa parceria e semanalmente  ter a oportunidade 
de ter Seu Milton com a equipe do PDC. 

Com  Seu  Milton  trabalhamos  a  pedagogia  griô  dentro  do 
curriculum escolar com as aulas de agroecologia, produzimos 
as  caminhadas  griôs,  trabalhamos  o  resgate  histórico,  de 
lendas, causos e de cultura popular como a mazurca e receitas 
medicinais com ervas naturais. 

A pedagogia griô tem o objetivo de valorizar e reconhecer,  e 
principalmente respeitar esses anciãos como mestres, pessoas 
com imensurável conhecimento, com o qual aprendemos no 
dia a dia e sentimos a necessidade de estar perto. 

Seu Milton não apenas está para as aulas de agroecologia, participa ativamente do calendário do 
PDC, se apresentando em eventos (dando palestras e oficinas), dando entrevistas, viajando pelos  
intercâmbios para os outros PDC, entre outras coisas como a proposta do Terreno Experimental. 

O mestre griô dialoga com todos os integrantes do PDC, coordenadores, professores e o aprendiz, 
além da a equipe EMA e seus parceiros.

O PDC,  com seus  equipamentos,  dá todo o  suporte  necessário,  para  fazer  desses  encontros 
momentos históricos  e serve como ferramenta para registrar  as práticas e saberes de tradição 
oral, bem como seus processos de transmissão e circulação.

A seguir descrevemos mais detalhadamente as principais propostas conduzidas pela ação Griô.
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• Aulas de agroecologia e a pedagogia Griô

“O que é agroecologia para você? 
R:A agroecologia é uma grande oportunidade  para  
melhorar a nossa  saúde, plantando sem veneno para as 
plantas crescerem saudáveis.

O que você mais gostou da aula?  
R:Os ensinamentos do Seu Milton.

O que você não gostou? 
R:De limpar os canteiros.

O que você gostaria que tivesse na aula? 
R:Eu gostaria que a gente pudesse fazer a merenda da  
escola com as verduras que colhemos.” 

(trecho da avaliação semestral – aluna Viviane – 5 
ano Escola Municipalizada Vila Silva Jardim)

As aulas de agroecologia são um resultado da parceria do coletivo Escola da Mata Atlântica, do 
Ponto de Cultura Caipira e da Escola Municipalizada Vila Silva Jardim. Após o final da horta de 

verão - que trouxe quiabos e berinjelas 
- uma boa limpeza nos canteiros, com 
adubação verde, mineral e animal, 
trouxe mais vida à mandala de 
tartaruga que é o desenho da horta e a 
deixou pronta para mais uma estação 
de horticultivo. 

A Pedagogia Griô utilizada para inserir 
o Mestre Griô no espaço formal de 
aprendizado, ajuda ao mesmo tempo a 
inserir a própria agroecologia como 
tema transversal de Meio Ambiente no 
currículo da escola. 
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Em uma hora de aula semanal, a turma 
do 5º ano, que conta hoje com 12 alunos 
além da professora Maria Lúcia Neves, 
pode aprender um pouco mais sobre o 
cultivo dos alimentos agroecológicos que 
vão consumir em sua merenda.

O principal objetivo das aulas é circular, 
entre alunos, professoras, merendeiras, e 
o  nosso  coletivo,  as  práticas  e  teorias 
sobre o manejo de uma horta, desde o momento do semeio, passando pela compostagem uso de 
biofertilizantes, controle de pragas até a colheita dos alimentos e das sementes da horta para 
replantio, questão essencial para nossa Casa das Sementes Livres. Mudas de hortaliças feitas a 
partir de sementes da cooperativa Bionatur foram distribuídas para as turmas. 

Essa proposta não estava presente no plano de 
trabalho,  mas  devido  a  sua  pertinência  e  a 
necessidade  de  garantir  a  efetividade  e  a 
sustentabilidade  da  horta  ecopedagógica,  um 
espaço  cedido  pela  escola  para  uma  ação  da 
EMA,  a  equipe  do PDC Caipira   identificou  a 
necessidade  e  se  esforçou  no  desenvolvimento 
dessa  atividade  junto  a  ação  Griô.  Sendo 
importante  pensar  em  outros  meios  de 
sustentabilidade a longo prazo para esta ação.

A nossa horta fica dentro do terreno da escola 
local,  ao  lado  da  Casa  de  Sementes.  Com 
formato de tartaruga, nos traz a mensagem dos 
13 gomos que esse animal carrega, como as 13 
luas que contam o tempo dos antigos indígenas. 
Além  da  tartaruga,  temos  uma  serpente  das 
plantas medicinais,  o  um  viveiro em forma de 
bota e a roça em forma de folha. 
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Paralelamente, também foi realizado um segundo encontro com as merendeiras desta vez dentro 
da cozinha da escola, com troca de técnicas de corte e cozimento de vegetais que resultaram 
numa salada para merenda. As aulas e o próprio funcionamento da horta são coordenadas pelo 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica e aconteceram todas as quintas feiras pela manhã, 
de 10h30 às 11h30.

Metodologia:  

Trabalhamos o mesmo tema em 2 aulas seguidas:

-Aula I:  a apresentação do tema proposto, seguido de prática, com a condução do 
Mestre  Griô  Seu  Milton  Machado.  Há  um  suporte  de  registro  audiovisual,  
usualmente, feito pelos próprios alunos, conduzidos pela professora de vídeo do PDC. 

-Na Aula II:  trabalhamos o conceito de fixação do tema, com a ajuda de tecnologias 
escolhidas,  dentre  as  quais  vídeo,  fotografia,  áudio,  rádio,  arte,  jornal,  meios 
multimídias em geral, conduzidos por profissionais do PDC.

Conteúdos abordado em aulas:

- Agroecologia:

O que  é  agroecologia,  limpeza  de canteiros, 
preparo  do solo,  uso  de  calcário,  fosfato  de 
araxá,  pesquisa  de  itens  para  alimentação 
escolar,  plantio,  semeadura,  compostagem, 
sementes  crioulas,  controle  de  pragas, 
defensivos agrícolas,  pesticidas naturais  (xixi 
de vaca, calda de laranja etc)  biofertilizantes, 
manejo da horta,  plantas medicinais,  colheita 
(chuchu,  radichio,  acelga  e  cenoura), 
distribuição de mudas (alface, chicória, couve, 
almeirão,  mostarda etc)  e  sementes  (quiabo, 
feijão, milho etc). 
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-Rádio: 

O que é uma rádio livre?, como se monta uma rádio, que equipamento precisamos e para que  
serve cada um deles, montagem da antena, como se faz um programa (escolher música, anunciar 
e controlar a música). Mais informações, ver relato aulas de áudio. 

-Vídeo: 

Como se  faz  um vídeo,  que equipamentos  precisamos,  quais  são  as  funções  dentro  de uma 
produção de um vídeo, como se faz um roteiro,  como funciona um câmera de foto, diferentes 
planos, enquadramentos e movimentos de câmera. Mais informações, ver relato aulas de vídeo. 
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-Mapa Cognitivo: 

Através do desenho de um mapa dos canteiros, foram feitas as identificações das espécies.  E 
posteriormente desenhado pelas crianças. 

- Aula com professor convidado – Tema RAP:

A partir da ideia de fazer um RAP da Horta como trabalho final dialogando o conteúdo aprendido 
durante as aulas de agroecologia, áudio e vídeo. Convidamos um profissional da área para dar  
uma aula e se aprofundar um pouco mais o tema. O que é RAP? Ritmo e poesia. O que compõe o 
universo do RAP. Posteriormente, Lenon, o professor convidados, ensinou a colocar métrica na 
letra feita pelos alunos e acompanhar o ritmo da batida, independente do texto.
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- Aula passeio – Visita ao Sítio do Carlinhos:

No  fim  do  ano,  realizamos  uma  aula  passeio  para  conhecer  outras  experiencias  locais  em 
agroecologia.  A visita  começou  na rica horta de Talita  (esposa de Carlinhos),  passando por 
diferentes etapas de plantio, conhecendo o processo de adubação, interagindo com diferentes 
animais e culminando em um nutritivo lanche oferecido pelos anfitriões: inhame cozido e milho 
na brasa. 

- Terreno experimental

O objetivo do terreno experimental é através 
do conhecimento do Mestre Griô do Ponto de 
Cultura,  fortalecer as  práticas  agrícolas e 
tradicionais locais. Com sementes crioulas da 
Casa  de  Sementes  Livres  de  Aldeia  Velha, 
realizamos  o  primeiro  terreno  experimental 
dentro  do  Assentamento  Gleba  de  Aldeia 
Velha.  Posteriormente  em  parceria  com o 
coletivo  Aldeia  da  Mata  Atlântica  foi 

escolhido outro terreno, e realizamos o plantio, manejo e colheita de feijão preto. 
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• Caminhadas griôs

Além do Mestre Griô do PDC, investigamos outros mestres, na nossa própria comunidade e nas 
comunidades visitadas. O griôs escolhidos são todos aqueles reconhecidos pela comunidade em 
questão  como herdeiro  de  saberes  e  fazeres  da  tradição  oral,  todos  aqueles  que  através  da 
palavra, transmitem aquilo que não está registrado em lugar nenhum, além de sua memória. 

A caminhada é uma vivencia, um encontro afetivo entre 2 Mestres da tradição oral, profissionais 
e equipamentos para difundir esse conhecimento para além  do território e das gerações.

As Caminhadas Griôs realizadas no ano de 2012 pelo PDC Caipira, foram:

- Casa de Seu Emir, Aldeia Velha – RJ
- Casa de Seu Alcides, Aldeia Velha – RJ
- Casas das mulheres do Quilombo,  São José – Valença - RJ
- Casa de Seu Doracil, Pouso da Cajaíba, Paraty – RJ

As visitas são conduzidas por um diálogo informal. O principal objetivo são as trocas e o 
aprendizado,  o viés da semente criola sempre é trazido, e realizamos trocas de sementes.

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

• Oficinas

As principais oficinas oferecidas pelo Seu Milton foram: de agroecologia e fibra de bananeira.

A oficina de fibra de bananeira aconteceu em Aldeia Velha durante o VI Aldeia Cultural, no Pouso 
da Cajaíba durante a ação do CineEMA e em Magé, como parte das atuações de um projeto de 
extensão com os agricultores de Magé, que visa a transição agroecológica. Nesta última mais de 
30  pessoas  participaram,  e  como  teve  uma ótima  repercussão  e  interesse,  foi  pensado  uma 
continuidade da oficina para o  aprofundamento do trabalho com a fibra. Nessa segunda etapa, 
com apoio da Emater.
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• Intercâmbios

Elegemos os 3 principais intercâmbios realizados este ano com o Mestre Griô

- PDC Mãos de Luz, Lumiar – Nova Friburgo/RJ
- PDC Caiçara, Pouso da Cajaíba – Paraty/RJ
- PDC do Quilombo São José – Valença/RJ
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• Coleta de Sementes

Em Junho o PDC organizou a a quinta edição da Vivência de Coleta de Sementes, identificação de 
espécies e avistamento de fauna da Mata Atlântica,  realizada desde 2009 pela Escola da Mata 
Atlântica em parceria com nosso mestre griô Milton Machado e seu filho Pity.

Nesta edição, contamos com 15 aventureiros que subiram a bela mata da Serra Grande num fim 
de semana de tempo limpo e, juntos, encontramos as seguintes espécies a dar sementes: Abricó 
do  Mato,  Maracujá  selvagem,  Pitanga  selvagem,  Pimenta  do  Reino  selvagem,  Bacuparu, 
Coquinho, Copa Rosa, Canela Azeite, Canela jacú, Canela Batalha, Canela Noz Moscada, Maria 
Preta,  Palmeira  Ouricana,  Palmeira  Juçara,  Anti-derme  e  muitas  outras  que  não  soubemos 
identificar!
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Griô Aprendiz

“é um(a) aprendiz que possui identificação afetivo e cultural com os/as  
griôs, mestres e mestras de tradição oral, e que possui uma linguagem e  
pedagogia para mediação do diálogo entre o saberes, fazeres e práticas  
pedagógicas de tradição oral e os conteúdos e práticas pedagógicas da  
educação.” (Ponto de Cultura Grãos de Luz)

Neste segundo ano, começamos a trabalhar com uma nova jovem aprendiz aldeense. Com 14  
anos, Rayane, que conhecemos desde do inicio do trabalho da Escola da Mata Atlântica,  há 7 
anos atrás, quando ainda era muito pequena, esteve conosco no dia a dia. O aprendizado foi  
mútuo, pois além de acompanhar o Griô, nas aulas de agroecologia e registrando suas histórias, 
causos,  receitas,  cantigas  e  charadas,  esteve  um pouco  com cada  profissional  do  PDC,  seja 
ajudando na produção dos eventos,  catalogando os livros da biblioteca do PDC,  fazendo um 
trabalho de pesquisa de plantas medicinais de casa em casa,  como também participando das 
aulas oferecidas pelo PDC, contribuindo na sua formação.

A seguir segue seu relatório:

“Neste  ano  de  2012,  eu  tive  uma  grande  oportunidade:  eu  comecei a  participar  do  projeto 
Aprendiz de Griô, realizado pelo Ponto de Cultura Caipira. 

Participar desse projeto foi pra mim um enorme privilégio, pois pude realizar eventos grandes e 
pequenos com os alunos da Escola Municipalizada Vila Silva Jardim e com a população de Aldeia 
Velha. 

Antes de começar e projeto com o PDC, eu já estava fazendo parte dele, como integrante da aula  
de informática e de violão. Que é livre para todos da população.
No inicio do projeto,  comecei tendo aula de agroecologia na escola com o Mestre Griô Milton 
Machado, junto com a turma do 5º Ano. Nas aulas de agroecologia aprendi diversas coisas muito  
importantes para as nossas vidas, que vão e devem ficar pra sempre em minha memoria.

Com as aulas com o seu Milton, eu também comecei a produzir a cartilha de ervas medicinais. Eu 
fui visitar varias pessoas que por serem mais experientes sabiam muitas ervas que serviam como 
remédio,  pois  antigamente  não  tinha  remédios com  fácil acesso  como  se  tem hoje.  Alguns 
exemplos de ervas que servem como remédios e que é muito encontrada é a Alfavaquinha, que 
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serve pra dor de cabeça e dor no figado, o Manjericão também serve pra dor de cabeça, a Erva 
doce é boa pra crianças com cólicas, e tem muito mais ervas que se eu fosse falar iria demorar 
muito.

Nessas idas as casas das pessoas eu contava sempre com a ajuda de alguém que trabalhava  
comigo aqui no PDC e também sempre levava um câmera e um gravador, para eu não correr o 
risco de perder alguma informação. Eu aprendi a mexer em várias equipamentos diferentes, além 
da câmera e o gravador,  também aprendi a escanear,  e  mexer nos programa de Software Livre 
como Tellíco para catalogar livros pra o PDC e o Gimp para mexer em fotografias.

Dentro dos  meus  horários semanais  eu sempre tirava algumas horas  para sentar com o Seu 
Milton, que é o Mestre Griô, e ele sempre me contava uma historia, um causo, uma lenda, uma 
charada, poesias e muitas outras coisas,  que registrava em meu diário de trabalho. Além disso, 
juntamente com o pessoal todo do PDC,  ajudei na pré-produção da cavalgada audiovisual de 
Macharete,  o evento Resgate Cultural na EMVSJ, o evento VI  Aldeia Cultural,  como também 
ajudei a registrar as oficinas ocorridas durante o ano do PDC.

No  primeiro  semestre  do  ano que vem,  estaremos lançando nossos  produtos:  Almanaque da 
Cultura Caipira Vol. 2, a Cartilha de Ervas Medicinais e também um livreto do Seu Milton com 
parceria do Ponto de Cultura de Lumiar “Os Tesouros da Nossa Gente, Rezas, Ervas e Danças”, 
que valoriza “a pratica dos mestres populares que trabalham pelo bem da saúde da comunidade e 
poder partilhar esse precioso tesouro com as gerações mais novas”. 

Nesses meses que fiquei trabalhando aqui, não foi só trabalho. Participei de varias oficinas e  
cursos bem legais aqui. E apesar de pouco tempo, conheci muitas pessoas e aprendi varias coisas. 
Acredito que quando trabalhamos juntos,  podemos repassar nossos conhecimento, e temos que 
aprender a lidar com as diferenças, aprendemos que na vida vai ser sempre assim. 

Acredito também que este projeto  também me preparou para o mercado de trabalho, por que 
querendo ou não esse é um trabalho, e  mesmo que as coisas que fiz aqui pareça diversão, com 
toda a certeza é um trabalho. Eu só tenho a  agradecer a todos que me ajudaram, que tiveram 
paciência comigo, que me concertavam quando eu errava, enfim, agradecer a todos os momentos 
que passei aqui. Espero que no ano que vem todos esses projetos que temos preparado esse ano 
todo, possa ser realizado e que seja um sucesso enorme.  Que Deus abençoe  a todas as pessoas 
que estiveram  comigo  durante esse  período de trabalho, que pra mim foi um dos melhores 
períodos da minha vida.”
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Informática

Desde março teve início a seleção para o professor de informática, que foi um pouco difícil por  
termos  a  especificidade  da  experiência  com  uso  de  softwares  livres.  Após  a  seleção  feita,  
iniciaram-se as reuniões sobre o planejamento das aulas, a definição da ementa, a divulgação do 
curso e preenchimento das fichas de inscrição. O primeiro módulo foi estabelecido para 3 meses  
até o final de julho, formando 27 alunos dos 17 aos 65 anos de idade em cinco turmas diferentes.  
Em  agosto foram realizadas aulas nas casas das pessoas,  ensinando a montar e a configurar 
máquinas com Linux, fazendo dual boot inclusive. Já em setembro as aulas foram reiniciadas,  
agora com 4 turmas, somando quase 30 alunos. Abaixo segue o relatório do professor:

No ano de 2012 desenvolvemos cursos de informática com Software Livre em Aldeia Velha, Silva 
Jardim.  Dividimos  as  aulas  do  ano  em 2  períodos,  com módulos  distintos  e  certificados  de  
conclusão.
O primeiro período foi desenvolvido entre os meses de abril e julho deste ano. Tivemos neste 
período 5 turmas: Básico (duas turmas), Intermediário (duas turmas) e Avançado.

• Básico 01: Alfabetização Digital em Linux

Esta turma era formada de pessoas entre 40 e 60 anos,  a maior parte com pouco ou  
nenhum conhecimento de informática.  Começamos o desenvolvimento do projeto com 
uma introdução ao Software Livre, o porquê de utilizarmos apenas Softwares Livres em 
nosso curso e toda a filosofia de código aberto. Comentamos sobre os gerenciadores de 
janelas do GNU/Linux e usamos,  propositalmente,  mais de um gerenciador de janelas 
(principalmente Gnome e KDE).  Vimos os conceitos básicos (área de trabalho, janelas, 
maximizar, minimizar, fechar, restaurar), o uso do mouse, cópia e colagem (via mouse e 

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

via atalhos de teclado), criação de pastas, organização hierárquica, cópia de arquivos para 
pendrives ou drives externos.
Ao fim do curso tivemos um excelente rendimento de alguns alunos, com menção especial  
ao senhor José Alves, carteiro e servente do colégio de Aldeia Velha, de 64 anos que possui  
um PC com Ubuntu em casa, vê filmes, cria documentos e, às vezes, destrói a área de  
trabalho, mas que terminou o curso já ajudando algumas pessoas na aula.

• Básico 02: Informática  para adultos

Esta turma já era formada de pessoas na faixa dos 40 anos. Por ser uma turma de pessoas  
mais novas, possuía menos resistência à tecnologia. O curso foi bem próximo ao da turma 
Básico  01,  com  a  diferença  de  que,  nesta  turma,  chegamos  a  dar  uma  olhada  no 
LibreOffice.

• Intermediário 01: Informática para jovens

Esta  turma  era  formada  de  pessoas  bem  jovens,  mas  com  pouca  experiência  em 
informática. Após a introdução ao Software Livre (ela foi padrão para todas as turmas) 
entramos  no  assunto  desta  turma,  que  foi  o  LibreOffice.  Vimos  todos  os  principais  
módulos (Writer, Calc e Impress), mas tivemos pouco tempo para explorar bem o Calc. 
Deixamos este módulo para vermos melhor no trimestre seguinte.

• Intermediário 02: Informática para crianças

Esta turma foi formada exclusivamente de meninas de 12 e 13 anos. Vimos o mesmo 
assunto da turma Intermediário 01, mas nos detivemos apenas no Writer e no Impress. No 
final do curso as meninas já conseguiam criar um texto com todos os recursos básicos, 
além de apresentações bem desenvolvidas no Impress.

• Avançado

Nesta turma tivemos alunos dos 15 aos 32 anos e foi a turma com o maior conteúdo. Não 
conseguimos ver tudo o que planejamos, mas pudemos ver assuntos como configurações 
do ambiente X (diversos gerenciadores de janelas e algumas configurações), histórico da 
Internet, Google e ferramentas de pesquisa (como funcionam os motores de pesquisa), 
ecossistema de um site (html, servidores, domínios, IP), blogs, configuração de roteadores 
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wireless, ssh, arquivos em nuvem, compras online, entre outras coisas.

Estes foram os assuntos que abordamos com as turmas no primeiro período de aulas. No 
total, certificamos 27 alunos nesta primeira fase.

O segundo período de desenvolvimento das aulas do Ponto foi entre os meses de Agosto e 
Dezembro e,  novamente fizemos divisão de turmas,  mas desta vez de uma forma um 
pouco diferente: continuamos com o curso básico por entendermos que existem pessoas 
que precisam das primeiras noções mesmo e de pessoas que terminaram o curso anterior  
com muitas dúvidas, caso dos mais idosos, mas dividimos as outras turmas por áreas de 
interesse.  Fechamos  as  turmas  deste  segundo  trimestre  com  as  turmas  Básico, 
Intermediário 01 e 02 e Montagem e Manutenção de Computadores.

• Básico

Mais uma vez passamos pelos fundamentos de Software Livre, o porquê de utilizarmos em 
nossas aulas apenas programas Open Source e vimos os mesmos conceitos de Informática  
(área  de  trabalho,  mouse,  janelas,  hierarquia,  pastas,  cópia  e  colagem,  backup  em 
pendrives).  Desta vez utilizamos três  distribuições  na aula,  exatamente para forçar  os 
alunos a verem outros gerenciadores de janelas.  Usamos dois  PCs com Ubuntu e seu 
Unity, dois PCS com Linux Mint e o Mate e um PC com Debian e Gnome.

• Intermediário 01: Edição de Imagens

Nesta turma fizemos uma experiência que se mostrou fantástica: na parte de LibreOffice  
nos focamos no Writer e no Impress, mas juntamente com a Julia Botafogo, professora de 
vídeo do Ponto, vimos fundamentos de fotografia e edição de imagens com o GIMP. Essa 
combinação se mostrou excelente e as alunas desta turma (dentre elas duas professoras) 
passaram a criar e editar suas imagens para então usá-las em texto ou em apresentações.

• Intermediário 02: Planilhas

Esta  turma  também  viu  o  LibreOffice,  mas  focou-se  exclusivamente  no  Calc.  Assim 
pudemos  ver  desde  os  conceitos  básicos  de  planilhas  (células,  referências,  operações 
básicas utilizando referências e valores literais) até operações condicionais com SE, SE(E) e 
SE(OU). Fizemos diversas planilhas utilizando diversas combinações de fórmulas básicas e  
complexas  para  que  as  alunas  exercitassem  a  capacidade  de  analisar o  problema  e 
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desenvolver uma fórmula que pudesse resolver o problema.

• Montagem e Manutenção de Computadores

Por fim, esta turma que seria a relativa ao Avançado do trimestre anterior viu um curso 
focado na montagem de um computador, análise das peças, histórico dos processadores e 
evolução dos  PCs,  diagnóstico e teste de peças e relação de compatibilidade entre os 
diversos  componentes  de  um  PC.  A  primeira  avaliação  desta  turma  foi  desmontar 
completamente um PC depois remontá-lo. Ao fim da parte de montagem entramos na 
parte  de  manutenção.  Vimos  a  instalação  de  sistemas  ocupando  um  disco  inteiro 
(Windows / Linux), e a instalação de sistemas dual-boot (Windows / Linux ou Linux /  
Linux). A segunda e última avaliação desta turma foi instalar dois sistemas em um disco 
virtual (utilizando o VirtualBox).
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Música

As  aulas  de  música  do  Ponto  de  Cultura  Caipira  são  baseadas  no  ensino  do  violão  como 
instrumento norteador e noções básicas de percepção musical e canto. A escolha pelo ensino do 
violão é uma demanda da própria comunidade de Aldeia Velha, pois,  este é um instrumento 
barato  que a  maioria  da população possui  em casa.  Além disso,  o  violão é  um instrumento  
característico da cultura caipira, presente em diversas manifestações desse gênero musical como 
a seresta, a música sertaneja, as noites de viola e cantoria, a folia de reis e muitas outras. Foi 
interessante notar, ao longo desse processo de aulas, que a população de Aldeia Velha possui um 
interesse específico pela música caipira que atravessa as diversas gerações. Os jovens conhecem 
músicas do cancioneiro popular através de seus familiares, não estando atentos apenas às novas 
tendências musicais da grande mídia.

Para compôr as diferentes turmas, foi realizada uma série de entrevistas de nivelamento com 
todos  os  alunos.  As  turmas  criadas  priorizaram o  conhecimento  prático  ao  invés  das  faixas 
etárias, resultando em algumas turmas mistas compostas de jovens e adultos que possuem um 
nível próximo. Foram formadas 5 turmas de, aproximadamente, 5 alunos, cada uma.

O trabalho com as turmas priorizou no início uma formação teórica básica, apresentando um 
panorama  da  história  da  música  ocidental  até  o  surgimento  da  escala  cromática.  Depois, 
estudamos os diferentes intervalos como base para a formação de acordes primeiro pelas tríades  
básicas e depois abrangendo as tétrades. Nas turmas avançadas esse conteúdo foi ensinado nos 
primeiros mêses e, ao fim do processo, já estávamos estudando escalas e técnicas de solo. Nas  
turmas básicas, a formação de acordes foi apresentada apenas ao fim do ciclo de aulas.

Além do estudo teórico,  foi  priorizada a  prática musical  através  de canções  escolhidas  pelos  
alunos que eram praticadas em conjunto a cada aula, permitindo o estudo das diferentes formas 
rítmicas, a leitura de cifras e uma noção básica de harmonia.

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

Alguns dos alunos de música possuem conjuntos de forró que tocam nos fins de semana em 
Aldeia  Velha.  Nesse  sentido,  foi  desenvolvida  ao  longo  do  tempo  uma  relação  de  apoio  e 
confiança entre o Ponto de Cultura Caipira e os eventos musicais locais através do empréstimo 
de microfones, cabos e outros equipamentos para os shows dos alunos, da mesma forma que, em 
determinadas  ocasiões,  alguns  alunos  também  emprestaram  equipamentos  para  eventos  do 
Ponto. Acredito que esta relação de cumplicidade seja algo extremamente benéfico a medida em 
que  a  comunidade  se  apropria  do  Ponto  de  Cultura  de  variadas  formas,  seja  usando 
equipamentos, o espaço físico do Ponto, indo a eventos e trocando conhecimentos através dos 
cursos oferecidos.

Um outro  viés  da  aula  de  música  do  Ponto  de Cultura  Caipira  se  deu  através  de  aulas  de 
inicialização musical para uma determinada turma da escola local, que é parceira do Ponto em 
diversas ações. O ensino de música na escola apresentou alguma resistência dos alunos por conta 
do horário,  7h da manhã, e da dificuldade de concentração característica da idade da turma 
escolhida  (15  a  18  anos).  Mas,  de  todo  modo,  foi  uma  experiência  válida  para  expandir  os  
horizontes  dos  alunos  e  apresentá-los  ao  universo  da  música,  seus  diversos  gêneros  e 
instrumentos.

Esta atividade se deu como uma experiência piloto de introduzir o ensino da música no currículo 
escolar,  de  forma  a  preparar  a  escola  para  o  ensino  obrigatório  do  conhecimento  musical 
conforme previsto na lei 11.769 de 2011 que ainda está sendo implantada em diversas escolas do 
Brasil.
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Áudio 

As oficinas de áudio do Ponto de Cultura Caipira tiveram como objetivos principais: 

- Trabalhar noções teóricas relativas à física do som, acústica, eletrônica e 
áudio digital.
- Passar noções práticas de operação de equipamentos de som relativos à 
gravação e som ao vivo.
- Ensinar técnicas de captação de som direto, edição, mixagem e 
masterização.
- Valorizar a escuta ativa e o reconhecimento das características locais 
através da percepção da paisagem sonora.
- Registrar a cultura oral e musical popular através de entrevistas, 
depoimentos, gravações musicais e registros de eventos comunitários.
- Dar suporte a rádio local montada ao longo do primeiro ano de trabalho do 
Ponto de Cultura.

O público desta oficina foi organizado a partir de quatro ações diferentes: 

• Interdisciplinaridade

Através das aulas de agroecologia focalizadas 
pelo mestre griô, o grupo de trabalho do Ponto 
de Cultura tem um encontro semanal com os 
alunos da escola local onde transversalmente 
ao  ensino  da  agroecologia,  é  também 
trabalhada  a  produção  de  conteúdos 
multimídia.  Através  da  interface  da  rádio 
situada  dentro  do  ambiente  escolar,  foi 
trabalhada a oficina de áudio com os alunos 
da  escola.  Os  alunos  ajudaram a montar  de 
novo  a  rádio  em  nova  frequência  e 
aprenderam sobre a sua operação para, depois, 

trabalharem a  geração de conteúdos  envolvendo temas  trabalhados  em aula  e  outros  temas 
livres. Alguns alunos chegaram a ter programas semanais na rádio, de forma autônoma, sem o  
acompanhamento do professor. 
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• Rádio Livre de Aldeia Velha

A  rádio  instalada  na  escola  funciona  como 
uma  rádio  livre/comunitária  onde  qualquer 
morador  de  Aldeia  Velha  pode  fazer  o  seu 
programa e, dessa forma, o ambiente da rádio 
serviu para atingir um público mais variado da 
cidade,  de  todas  as  faixas  etárias,  incluindo 
pessoas que inicialmente não tinham interesse 
no  trabalho  de  áudio  e  sim,  na  prática  de 
comunicação  através  do  rádio.  A  oficina  de 
áudio  trabalhou  com  os  programadores  da 
rádio através de um horário semanal, ao longo 

dos primeiros  meses, reservado para tirar dúvidas e capacitar novos programadores de forma a 
serem multiplicadores destes conhecimentos. Posteriormente, como professor de áudio, atuei no 
suporte  da  rádio  resolvendo  problemas  de  transmissão  causados  pelas  chuvas  e  outros 
inconvenientes. 
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• Laboratório Hacker 

Foi organizado um grupo de estudos de 3 horas semanais no Ponto de Cultura a pedido dos 
jovens da comunidade, com idade entre 12 e 18 anos, interessados em aprender coisas variadas 
relativas ao universo sonoro, ao qual denominei "laboratório hacker". A partir desse grupo de 
jovens interessados, foram trabalhados transversalmente conteúdos das aulas de áudio e luthiaria 
gerando muita troca de conhecimento e frutos desse trabalho, mais explicados no relatório das 
oficinas de luthiaria. Este encontro contou com uma média de 6 alunos semanais, embora, ao 

todo, participaram dele cerca de 10 jovens da 
comunidade. 

Da parte de áudio, esses alunos aprenderam 
sobre  operação  de  equipamentos  de  som, 
alguns  que  eles  mesmo  construíram, 
softwares  livres  de  áudio  como 
sequenciadores  e  sintetizadores  e  noções 
teóricas de áudio, acústica e eletrônica.

O  laboratório  hacker  foi,  certamente,  a  parte  mais 
prazerosa  e  realizadora  das  oficinas  de  áudio  que 
ministrei ao longo desse segundo ano de projeto, por 
contar  com  a  dedicação  semanal  dos  alunos  em 
desvendar o universo do som de forma experimental, 
podendo  realizar  um  trabalho  mais  contínuo  de 
aprendizado coletivo.
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• Estúdio Caipira

Com o equipamento de estúdio do Ponto de 
Cultura Caipira, pude trabalhar noções de áudio mais aplicadas à produção musical, que envolve 
o processo de gravação, edição, mixagem e masterização de sons. 

O  público  mais  interessado  nesses 
conhecimentos  eram os  músicos  locais  que 
compõem a banda de forró "Banda Brejo", 
cerca de 8 músicos interessados em aprender 
sobre os  equipamentos  de som e tudo que 
envolve  um  estúdio  de  áudio.  Por  conta 
disso, trabalhei com esse grupo a partir da 
gravação de duas músicas dos mesmos,  de 
forma  que  alguns  deles  pudessem  ter 
contato  com  o  universo  de  gravação 
profissional  pela  primeira  vez.  Como  não 
tinham  experiência  com  gravação,  apenas 
com  apresentações  ao  vivo,  resolvemos 

gravar à moda antiga, ao vivo, com todos os músicos tocando ao mesmo tempo. Depois, pudemos 
trabalhar e edição, mixagem e masterização desse material. 

O equipamento de gravação do Ponto de Cultura, adquirido ao final do primeiro ano, permitiu  
que fosse realizado um trabalho mais aprofundado no registro de manifestações sonoras locais.  
Dessa forma, foram realizadas diversas gravações ao longo do ano como: o resgate de diversas  
cantigas de roda, quadrinhas, trava-línguas e versos folclóricos como parte do projeto "resgate 
cultural" realizado em parceria com a escola ao longo do ano;  o registro dos shows do festival de  
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outono, organizado anualmente por algumas pessoas da comunidade; entrevistas e depoimentos 
com os  anciões  locais  através  das  caminhadas  griô  realizadas  com o  mestre  griô  do  Ponto; 
vinhetas  para  a  rádio  local;  músicas  de  bandas  visitantes  na  cidade;  contações  de  histórias 
diversas trazidas pela oficina de literatura do Ponto; registro dos shows do Aldeia Cultural 2012 
realizado pelo Ponto; músicas da banda brejo, banda de forró local,  entrevistas e depoimentos  
com os anciões locais através das caminhadas griô realizadas com o mestre griô do Ponto.

Parte do meu trabalho como professor  de áudio do Ponto de Cultura foi,  também,  analisar, 
decupar e organizar todo este material registrado para, posteriormente, produzir o CD resultando 
neste produto final. 
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De forma geral o Ponto de Cultura Caipira tem todos os equipamentos de áudio necessários a um 
estúdio de gravação profissional, porém, não possui ainda algo essencial para tanto: uma sala de  
gravação, sendo essa, uma das maiores demandas a longo prazo para potencializar o trabalho de 
áudio  no  Ponto  de  Cultura  Caipira.  Com  um  estúdio  devidamente  isolado  e  tratado 
acusticamente, o Ponto de Cultura terá uma ótima forma de sustentabilidade, podendo realizar 
serviços de produção musical para atender à rede dos Pontos de Cultura e à demanda da Região 
das Baixadas Litorâneas e Serramar, que conta com raros estúdios de gravação. 

Para o terceiro ano do Ponto de Cultura, o investimento na construção de um estúdio é uma 
ótima possibilidade de uso do capital proveniente da aplicação financeira do recurso ao longo  
dos três anos. Além disso, a equipe do Ponto de Cultura Caipira tem também inscrito o projeto 
deste estúdio em editais diversos, com a proposta de realizar a construção pioneira do primeiro  
estúdio  de  gravação  ecológico  do  Estado,  unindo  os  conhecimentos  de  áudio,  acústica, 
permacultura e bioconstrução. 
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Luthiaria

A  oficina  de  luthiaria  tem  como  objetivo  trabalhar  a  construção  de  diversos  instrumentos 
relacionados à música de forma geral. A  ideia é que os participantes construam e fiquem com 
seus próprios instrumentos. As aulas visam proporcionar aos alunos, além do conhecimento, uma 
alterativa de emprego e subsistência a partir da capacitação completa nas técnicas de construção 
de instrumentos  afinados  que posteriormente podem ser  replicados e vendidos pelos  alunos.  
Além disso, são também construídos equipamentos eletrônicos diversos. 

Como o Ponto de Cultura não possui em seu orçamento uma verba para a compra dos materiais  
necessários para a construção dos instrumentos da oficina de luthiaria, todos as matérias primas 
e componentes utilizados nas oficinas foram doados como contrapartida pessoal do oficineiro. 
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A metodologia e o público desta oficina foram divididos em duas experiências de encontros: 

• Workshops de instrumentos musicais:

A  partir  da  vontade  de  capacitar  pessoas  da 
comunidade  local  na  construção  de  instrumentos 
musicais  profissionais  como  arte  e  alternativa  de 
subsistência,  convidei  dois  profissionais  de  referência, 
cada  um em seu  instrumento,  para  ministrar  comigo 
workshops  de  um fim de  semana  de  duração  com o 
objetivo de compartilhar saberes relativos a construção 
de seus instrumentos. 

Foram realizados 2 workshops: 

- Kalimbaria: Construção de Kalimbas, M'biras e instrumentos africanos da família 
dos lamellophones com o convidado Fábio Simões.

- Flauta: Construção de Pífanos de Bambu com o convidado Renan Paraíso.

Os workshops foram um sucesso. Por serem realizados nos fins de semana, cada um teve uma  
média de 20 participantes entre pessoas da comunidade, agentes culturais de outros Pontos de 
Cultura próximos e pessoas interessadas de diversas localidades. 

Em cada um dos dois workshops, cada participante construiu, finalizou e levou para casa o seu 
próprio instrumento que construiu. 
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• Laboratório Hacker 

Conforme abordado no relatório das aulas de áudio, foi organizada uma aula semanal com jovens 
da  comunidade  chamada  de  "laboratório  hacker",  onde  foram  trabalhados  transversalmente 
conteúdos  das  aulas  de  áudio  e  luthiaria.  Este  grupo  de  jovens  curiosos  tinha  um  enorme 
interesse nos fenômenos físicos e no universo da eletrônica, de modo que foram realizados a 
longo prazo, projetos diversos, desde instrumentos a brinquedos eletrônicos. 

Inicialmente,  a  oficina  abordou uma introdução teórica  aos  extensos  universos  da física  dos 
instrumentos,  da  acústica,  do  áudio  digital  e  da  elétrica/eletrônica.  Posteriormente,  a 
metodologia aplicada nos encontros foi de trabalhar por projetos lúdicos: os alunos chegavam a 
um consenso de projeto ou experimento a ser construído e, nas aulas seguintes, o projeto era 
realizado desde um protótipo até um produto final. Alguns projetos foram realizados em apenas 
uma ou duas aulas, outros levaram um mês ou mais. Alguns poucos projetos foram naturalmente 
desistidos pelo grupo após a prototipagem, devido à complexidade da proposta. 

Os projetos realizados no laboratório hacker foram: 

-  Microfone de contato:

Cada participante fez um microfone de contato a base de piezoelétrico para ser usado com sua 
própria caixa de som. 
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- Caixas de som:

Os jovens aprenderam a construir pequenas caixas de som portáteis que funcionam com baterias 
9 volts, às quais poderiam ligar seus celulares para ouvir música na rua. Primeiro, aprenderam a  
montar um circuito funcional numa placa de protótipos, baseado no circuito LM386. Depois, cada 
um aprendeu a soldar o seu próprio circuito amplificador numa placa definitiva. Em seguida, pedi 
aos participantes que conseguissem reciclar alguns componentes para suas caixas de som, como: 
alto  falantes,  leds  e  butões,  além  da  própria  caixa  em  si.  Fizemos,  então,  um  encontro  de 
montagem em que  cada  um montou os  componentes  e  instalou  o  circuito  na  caixa.  Alguns 
fizeram em caixas de papelão recicladas, outros fizeram suas próprias caixas de madeira e outros,  
ainda, utilizaram latas ou caixas de plástico. Ao final, fizemos a finalização de cada caixa, pintura  
e customização. Cada participante ficou com sua caixa de som que construiu. 
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-Brinquedo sintetizador: 

Foi  construído  um  brinquedo  sensorial  que 
produz sons a partir do contato com 2 sensores 
de  luz.  Este  brinquedo  foi  produzido  para 
compôr o baú de brinquedos que foi doado à 
escola como parte do projeto Resgate Cultural. 
O processo de confecção foi como o das caixas 
de  som,  porém,  foi  produzido  apenas  um 
exemplar final que foi doado à escola local. 

- Brinquedo Sequenciador:

Foi  desenvolvido  um brinquedo  que  sequencia 
continuamente  10  lâmpadas  de LED que pode 
ser  parado  a  qualquer  momento,  funcionando 
como uma espécie de roleta da sorte luminosa. 
Este projeto foi construído com os participantes 
na  placa  de  protótipos  e  usado  para  brincar 
dessa  forma,  mas  foi  posteriormente 
desmontado,  sem ter  sido  construído  em uma 
caixa definitiva por escolha do grupo. 

- Câmera escura + Fotográfica em "Pin Hole:

A professora de vídeo do Ponto de Cultura foi 
convidada  para  realizar  estes  2  projetos  no 
laboratório hacker. No primeiro foi construída 
uma  câmera  a  partir  de  2  caixas  de  papelão 
juntas que se afastam uma da outra da mesma 
forma  que  fazem  as  lentes  de  uma  câmera 
profissional. Esta câmera não tira fotos, apenas 
projeta  as  imagens  em seu  interior  de  forma 
que os jovens tenham contato com o fenômeno 
físico da luz. 
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No  projeto  da  câmera  "pin  hole",  foram  construídas  câmaras  escuras  em  diversas  caixas 
diferentes, de caixa de fósforo à caixas de sapato. Foi colocado papel fotográfico no interior da 
caixa e um microscópico furo que pode ser aberto e fechado de forma a imprimir a luz no papel.  
Os participantes saíram para tirar fotos e, em seguida, foram levá-las para revelar em uma sala 
escura de revelação improvisada no banheiro do Ponto de Cultura. 

- Mimosa:

A  Mimosa  é  um  projeto  de  apropriação 
tecnológica  que  objetiva  construir  uma 
máquina  de  mídia  lúdica  a  partir  da 
montagem  de  um  computador  em  suportes 
criativos. 

Neste  projeto,  montamos  um  computador 
dentro de uma maleta de alumínio de forma a 
fazer  um  computador  móvel  compacto.  Ao 
abrir  a  maleta,  a  tela  se  abre  e  os 
componentes do computador estão localizados 
no  interior  da  mala,  abaixo  de  uma  tampa 
transparente.   Após ser montada, a Mimosa foi levada a algumas escolas das região de Silva 
Jardim para interagir com os alunos. 
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Vídeo

As oficinas de vídeo do Ponto de Cultura Caipira tiveram como objetivos principais: 

- Trabalhar as noções básicas de operação de equipamentos fotográfico/vídeo dentro 
do curriculum escolar.
- Introduzir noções básicas de fotografia, através da construção de aparatos artesanais 
e revelação.
-  Ensinar  técnicas  de  enquadramento,  movimento  de  câmera  e  linguagem 
cinematográfica para interessados em vídeo.
-  Registrar a cultura  tradicional  através de entrevistas, depoimentos  e  registros de 
eventos comunitários e as caminhadas griôs.

O público desta oficina foi organizado a partir de três ações diferentes: 

• Interdisciplinaridade

Através das aulas de agroecologia focalizadas pelo  Mestre  Griô, semanalmente na escola local 
para  alunos  do  5  ano,  turma que  envolve  uma faixa  etária  de  10  a  17  anos,  o   conteúdos 
multimídia  é  trabalhado  transversalmente.  Primeiramente  com  o  registro  feito  pelos  alunos 
durante a aula do Mestre Griô, e posteriormente  no aprofundamento para fixação do conteúdo. 
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Neste  segundo  momento  é  explorado  a  prática 
multimídia.
Primeiramente  foi  utilizado  os equipamentos  que 
estavam em nossos alcance, câmeras simples ciber 
shot  e celulares  dos  próprios alunos.  A cada aula, 
geramos  muito  conteúdo,  sistematizando  a  cada 
aula em registro audiovisual.

Posteriormente,  com a aquisição de equipamentos 
de vídeo pelo PDC, programamos algumas aulas de 
vídeo, dentro de sala de aula, debatendo o que é um 
vídeo, qual a diferença entre vídeo e cinema, como 
se  faz  um  vídeo,  que  equipamentos  precisamos, 
quais são os profissionais envolvidos na produção de 
um  vídeo, qual a função de cada um, como se faz 
um roteiro, como funciona uma câmera fotográfica, 
prática de enquadramento e movimento de câmera 
etc. Assim, de maneira lúdica,  o conteúdo ia sendo 
fixado.

Como trabalho final do segundo semestre, os alunos 
propuseram a realização de um Clip da Horta, onde 
eles  puderam  manifestar  todo  o  conhecimento 
adquirido ao longo do ano, trabalhar a criatividade 
na criação da letra  e se manifestar artisticamente. 
Todos  se  envolveram  e  participaram  da  criação, 
produção  e  gravação.  O  clip  está  em  fase  de 
finalização.

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

• Estúdio Caipira e Caminhadas Griôs

Com o equipamento adquiridos pelo PDC no segundo 
semestre  permitiu  o  registro  em  qualidade  de 
manifestações  culturais locais  e  autonomia  para  a 
realização das oficinas de vídeo, antes realizadas com 
equipamentos de colaboradores.

Ao longo do ano, assim como as gravações de áudio, 
realizamos paralelamente o registro  audiovisuais,  em 
qualidade full hd, de diversas manifestações culturais, 
tando em Aldeia Velha como em outras localidades. 

Um dos focos do estudo caipira é a produção e registro audiovisual das Caminhas Griôs, onde a 
equipe do PDC Caipira, Griô, Aprendiz, profissional e áudio e vídeo  visitam um Guardião de 
conhecimento.  

Este ano foram 6 caminhadas Griôs, dentre qual se destaca a visita ao Seu Alcides, o último 
morador da comunidade de Aldeia Velha que produz farinha de mandioca através do sistema 
artesanal, com um engenho tradicional que possui prensa, tacho e engenhoca. Além das 
caminhadas realizadas durante o intercambio com o PDC do Quilombo São José e com o PDC 
Caiçara do Pouso da Cajaíba.  

Temos programado para o terceiro ano do ponto de cultura o foco na edição em software livre. 
Produziremos um DVD contendo, as caminhadas griôs, o clip da horta e um compilamento das 
atividades realizadas, shows, oficinas e intercâmbios.
Ainda  faltam equipamentos  para  sermos  uma  produtora  de  vídeo,  este  ano  geramos  muito 
material, mas não editamos, pois ainda não temos uma ilha de edição apropriada para trabalhar. 
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• Oficinas

Minuto Lumière 

A primeira oficina de vídeo Minuto Lumière aconteceu 
durante o V Aldeia Cultural,
no Assentamento Gleba de Aldeia Velha e teve a participação 
do diretor de fotografia  Pedro Urano.  O  público alvo foram 
jovens de PDC da Região.  O encontro aconteceu  no Sítio da 
Dona Cenira,  onde transformamos sua sala de estar em uma 
pequena  sala  de  exibição.  Pedro  Urano  se  encargou  de 
introduzir uma  breve  história  do  cinema,  exibindo  e 
conversando sobre os primeiros filmes dos irmãos Lumière e 
Georges Méliès.

A  metodologia Minuto  Lumière  é  um  exercício  que  busca 
re-instaurar  a  vivência  do  nascimento  do  cinema,  como os 
irmãos  Louis  e  August  Lumière  que,  em  1895,  com  o 
cinematógrafo  -  uma  câmera  fixa  que  permitia, 

aproximadamente, 52 segundos de filmagem. Esta experiência foi idealizada por Alain Bergala e  
Nathalie  Bourgeois,  como  prática  pedagógica  da 
Cinémathèque  Française.  E  hoje  é  replicada  por 
algumas escolas de cinema, principalmente voltadas 
para crianças e jovens iniciantes. A ideia é fazer filmes 
com duração de um minuto com uma câmera parada 
em um tripé, regras que simulam as limitações de um 
cinematógrafo.

Os participantes  são convidados a escolher a cena, a 
pensar  o  enquadramento  e  as  possibilidades  do 
poderia acontecer durante aquele plano. O  exercício 
coloca os oficinantes na situação de escolha quanto ao 
que mostrar. As filmagens aconteceram durante toda 
manhã e parte da tarde, foram realizados 10 minutos 
lumière,  que  foram exibidos  no mesmo dia  na  sala 
lotada CineEMA.
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No dia seguinte houve a entrega dos certificados. O resultado encontra-se anexo a este relatório. 

Realizamos esta mesma oficina em visita ao Quilombo São José e os resultados sempre muito 
satisfatórios. Gostaríamos de replicá-las em outras comunidades tradicionais que venhamos a 
visitar.  

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

- Fotografia Expandida

 No  segundo  semestre  de  2012,  improvisamos  um 
laboratório  fotográfico  no  banheiro  da  Sede  do  PDC  e 
fizemos  algumas  saídas  fotográficas  experimentando  e 
descobrindo a técnica da fotografia artesanal em lata. 

O público-alvo dessas oficinas foram adultos, amantes da 
fotografia  e um outro grupo de crianças,  a  partir  de 12 
anos, curiosas e interessadas em experimentar e aprender. 
A ideia é introduzir o conceito de como surge a imagem, o 
que é a fotografia, e dominar os aparatos, fazermos nossas 
próprias  câmeras,  nossos  próprios  reveladores  naturais 
como o caffeinoll, pesquisar como emulsionar um papel e 

fazer dele fotossensível, 
dominar todo o processo para assim se apropriar.
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No intercambio com o PDC Caiçara, na Reserva da 
Juatinga,  o  PDC  também  levou  a  oficina  de 
fotografia expandida, a ideia de realizar fotografias 
em  latas,  partiu  de  uma  demanda  local.  Me 
contaram  que  tinham  visto  em  uma  pequena 
matéria de revista, e ficaram com muita vontade de 
experimentar.  Eles  mesmos resolveram investir  no 
projeto,  com  um  pouco  de  dinheiro  que  tinham, 
mais  ou  menos  RS300,00,  compraram  bandejas, 
papel, química, cartolina e celofane vermelho.

Assim, com a ajuda da galera do Ponto de Cultura 
Caiçara, em uma manhã montamos um laboratório 
a  um passo  da  praia.  Na  prática,  eles  viram que 
vedar um pequeno lugar, não era tão simples quanto 
pensavam, mas no final ficou perfeito!

Eu levei os potinhos, as pinças e propus fazermos a 
revelação alternativa. A criançada saiu de lá com a 
fórmula na ponta da língua: 2 colheres de sobremesa 
de café em pó, 2 colheres de sobremesa de sabão em 
pó, e 10g de vitamina C, enfervecentes, que acelera o 
processo pela metade, em apenas 7 minutos surgem 
as imagens. 

Fizemos  apenas  algumas  saídas  ,  porém  agora  o 
Pouso  da  Cajaíba tem  seu  próprio  laboratório 
fotográfico e  com o  material  que  eles  compraram 
poderão brincar bastante.
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-Gimp

Como atividade complementar foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2012, dentro das 
aulas de informática um curso de GIMP (GNU Image Manipulation Program), um programa de 
código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens em pixel. 

Dentro do curso foi explorado as ferramentas, o uso de diferentes filtros,  criação de cartaz e  
gráficos,  edição  e  tratamento de imagens e  fotografias.  Foi  dado  também  uma introdução a 
animação em 2D e em Stop Motion. 

Em parceria com o edital Pontinho de Cultura, foi criada uma foto novela em stop motion. O  
livro tema foi “Menina Bonita do Laço de Fita”, onde trabalhamos junto com a professora do 
segundo ano (turma pós alfabetização).  O vídeo foi  exibido no evento “Resgate Cultural”  na 
escola local.
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• CineEMA

Em parceria com o Prêmio Tuxaua e Mídias Livres  fortaleceu as ações de exibição de cinema, que 
seriam restritas a Vila da Aldeia Velha e puderam ser realizadas em outros municípios do estado.  
Vale registrar que o projeto de exibições de cinema, começaram em 2006, produzidas de forma 
autônoma e voluntária pelo coletivo da Escola da Mata Atlântica, que na época se deslocava da  
cidade  do  Rio  de  Janeiro,  passava  pela  cidade  de  Silva  Jardim,  para  conseguir  um projetor 
emprestado com a Secretaria de Meio Ambiente e ir até Aldeia Velha exibir em diferentes pontos  
da  cidade.  O  objetivo  era  fazer  reunir  pessoas,  discutir  ideias  e  criar  um elo  afetivo  com a  
comunidade.

O projeto  CineEMA  este  ano  ampliou  suas 
atividades, possibilitando  a  complexificação 
das  ações  que  trabalham  com  o  tema  da 
Cultura  Livre  e  da  Agroecologia  tanto  no 
debate  conceitual  quanto  no  material, 
fortalecendo  parcerias  com  outras 
organizações e comunidades tradicionais.
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Além das exibições informais, foram realizadas 4 grandes exibições, realizadas em um ou mais 
dias de exibição em diferentes lugares:

- Vila Aldeia Velha – Silva Jardim -RJ
- Quilombo São José – Valença – RJ
- Pouso da Cajaíba – Paraty – RJ
- Macharete – Casimiro de Abreu – RJ

As exibições são realizadas sob diferentes suportes:

-  Em Aldeia  Velha  se  construiu  uma sala  de 
cinema. Feita com bambu e lona reciclada. Seu 
formato uma geodésica virou simbolo da ação. 
Porém  nos  demais  lugares  por  sua 
complexividade não teve seu modelo replicado.

- No Quilombo, as exibições ocorreram dentro 
de uma sala da escola comunitária.

-  No  Pouso,  a  sala  era  a  poucos  metros  da 
praia.  Foi  colocada  sob  uma  grande  tenda 
adquirida pelo coletivo EMA.

- Em Macharete, distrito rural de Casimiro de 
Abreu, a sala era o depósito de bananas, a tela 
foi  colocada  sobre  a  carroceria  de  um 
caminhão  e  as  cadeiras  foram  as  próprias 
caixas de banana. 

O conteúdos filmes sempre dialogando com a realidade local, seja o rural, a cultura negra ou 
caiçara.  Essas ações estão destalhadas no item viagens, intercâmbios e parcerias, mais a frente 
neste relatório.
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-Vila Aldeia Velha – Silva Jardim -RJ
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- Cineema: Quilombo São José – Valença – RJ
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- Cineema: Pouso da Cajaíba – Paraty – RJ
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- Cineema: Macharete – Casimiro de Abreu – RJ
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Literatura

Costumamos  dizer  nas  nossas  atividades  que  uma 
árvore  sem  raiz  é  uma  árvore  fraca  que  com  a 
primeira  ventania  pode  tombar  e  assim  sendo  um 
povo sem raiz, sem história também pode cair com os 
primeiros  problemas.  Por  isso,  investimos  muito  na 
contação de histórias, lendas e causos locais da roça, 
do passado e dos antepassados dessas crianças, como 
tentativa de refazer um dos elos que os liga a seus 
avós, avôs, familiares, grupos sociais e assim fortalecer 
suas  identidades  como  população  caipira,  trabalho 
que também pretendemos realizar  pelo nosso Ponto 
de  Cultura  Caipira  da  Mata  Atlântica  que  será 
conveniado em breve e através do registro audiovisual 
de artistas da região, como violeiros e cantores, pode 
resgatar e fortalecer a história da comunidade onde 
vivem essas crianças.

Este ano, junto com o projeto Pontinho de Cultura, demos largada ás atividades das professoras 
em sala de aula com os alunos. Dividimos as professoras em tutorias em parceria com membros 
da EMA, com o desenvolvimento dos seguintes projetos:

- Cantinho da Leitura, Maleta de Livros e Bau de Livros
- Jogos, Brinquedos e Brincadeiras
- Cantigas, Anedotas e Trava-línguas
- Resgate de Histórias, Lendas e Causos
- Leitura
- Intercâmbios com artistas convidados (contação, oficina e teatro)

Com a coordenação de Ivane, Dalila e Thais estamos inserindo temas nas reuniões pedagógicas 
de sextas feiras. Até o momento discutimos 4 textos (Leonardo Boff, Tião Rocha, Freinet e um 
artigo de jornal), e vimos um pequeno documentário sobre paradigmas na educação. 

A ideia é fomentarmos a discussão das práticas alternativas em pedagogia, como aplicá-las e  
apoderarmo-nos delas, a partir das realidades e demandas da realidade local. Incentivar entre os 
professores a reflexão crítica, política e laica, não partidária e não sectária, para desenvolvimento 
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de uma educação com base nos mesmos valores, de empoderamento dos envolvidos no processo 
educacional e de aprofundamento nas relações sociais que envolvem a comunidade escolar.

Breve descritivo de algumas das  atividades  acima citadas,  executadas em sala  de aula,  pelas 
professoras:

• Brinquedos, jogos e Brincadeiras

Foi realizado uma pesquisa de brinquedos, jogo e brincadeiras tradicionais da região e de outras 
comunidades com vistas  a  formar uma brinquedoteca  pública na escola  municipal  de Aldeia 
Velha.  Alguns brinquedos  que  não tinham mais  de  exemplar  foram fabricados.  O  Objetivo 
principal  é  o  compartilhamento  de  novos  modos  de  brincar,  convidando  arte-educadores, 
brincantes e griôs para brincar com as crianças em oficinas específicas e também no horário dos 
recreios escolares.
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• Cantinho da Leitura, Bau de Livros e Maleta de Livros:

A principal ideia é diversificar os espaços de 
ensino  e  aprendizagem.  Por  serem  móveis 
podem ser utilizados nas varandas, no coreto, 
na  praça  pública,  na  escola,  no  posto  de 
saúde  e  outros  espaços  onde  podemos 
realizar oficinas de literatura para as crianças 
de toda comunidade, seus pais, irmãos, avós 
em  espaços  lúdicos  de  troca  de 
conhecimento  entre  todas  as  idades.  Os 
livros  foram  disponibilizado  pela  biblioteca 
do PDC Caipira e outros da EMVSJ.

As professoras da Escola se queixavam de que não havia um espaço adequado para proporcionar 
as crianças um ambiente lúdico de leitura que pudesse despertar o interesse delas pela leitura. Foi 
desenhado  então um  espaço customizado, costurado a  mão, onde se podem colocar livros dos 
mais diversos tamanhos, que acompanha um tapete e algumas almofadas. Acompanha também o 
cantinho um baú de madeira e uma maleta customizada recheada de livros para interagirem de  
maneira lúdica. 

O Cantinho da Leitura mostrou-se muito  útil para estimular as  crianças a lerem,  além de ser 
desmontável e móvel, podendo ser levado para praças, ruas e outras escolas por exemplo, onde 
qualquer criança, jovem, adulto, idoso podem ler e folhear os livros, unindo diferentes idades na 
troca de experiências e saberes. 
A ideia é que com o cantinho da leitura possamos percorrer a comunidade, trazendo oficineiros e 
contadores de histórias. 
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• Cantigas, Anedotas e Trava-línguas

Outra pesquisa realizada neste ano foi das cantigas de roda, de ninar, trava línguas e anedotas 
infantis da região para gravação no estúdio de áudio ponto de cultura Caipira da Mata Atlântica,  
para compor um acervo musical livre no site do ponto e também ser gravado um CD para ser 
distribuído para outras escolas da região e demais Pontinhos de Cultura da região.
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• Resgate de Histórias, Lendas e Causos

A história de Aldeia Velha, a Lenda dos Ciganos e a contação “Foi Você” foram algumas das 
histórias levantadas através do contato das crianças com o mestre griô e outros anciões de Aldeia 
Velha. As crianças não só fizerem o registro escrito, como gravaram no estúdio do PDC Caipira e 
com o auxilio da professora ensaiaram e apresentaram uma peça, homenageando o Mestre Griô. 
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• Leitura

Esta ação  foi voltada para o desenvolvimento da leitura com crianças pós alfabetização.  Como 
resultado deste trabalho, as crianças junto com sua professora e a professora de vídeo do PDC, 
fizerem uma releitura  do  conto  “Menina  Bonita  com Laço  de  Fita”  e  produziram uma Foto 
Novela.

Como resultado desta pesquisa, será produzido um áudio-livro, composto de basicamente 2 eixos: 

I. CD com faixas gravadas pelas turmas (cantigas, trava línguas, histórias, causos, 
canções)

II. Encarte gráfico, pequeno livro com material produzido pelas turmas (professoras e 
alunos). Ilustrações feitas pelas crianças e fotos.

Além do projeto “Resgate Cultura” teremos alguns tutoriais produzidos nas aulas do PDC 
(agroecologia, áudio, vídeo, luthiaria, assim como as contações dos artistas convidados durante as 
oficinas de literatura).

O lançamento está previsto para maio do ano que vem, junto com a realização do VII Aldeia 
Cultural, apoiado pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro.

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

• Intercâmbios com artistas convidados (contação, oficina e teatro)

Com a proposta de profissionalizar  a  equipe do 
projeto  e  potencializar  as  intervenções  e  seus 
desdobramentos, a coordenação do projeto abriu 
uma  chamada  de  seleção  buscando  encontrar 
grupos, artistas e contadores de histórias e outros 
profissionais  na  área  de  literatura  para 
participarem das atividades do PDC Caipira. Após 
recebermos  diversas  propostas,  fizemos  um 
processo  de  seleção  coletivo  baseado  nas 
intenções e perfis, mapeamos possíveis parceiros, 
principalmente do entorno.  E  identificamos  dois 
novos parceiros: Cia Malasarte e Kika Faria. Cada um deles buscou aproximar seu trabalho das  
ações  desenvolvidas  pelo  PDC Caipira  e  a  realidade local,  trazendo reflexões  e  objetivos  em 
comum de projetos.

- Cia Malasarte:

Nos dias 31 de maio e 1 de junho o Ponto de Cultura 
Caipira  contou com a  presença  da  Cia  Malazarte, 
grupo  de  teatro-educação  atuante  desde  1990  em 
Teresópolis.  A  pesquisadora  de  cultura  popular  e 
diretora Monica Botafogo e a cantora e compositora 
Patrícia Araújo compartilharam músicas e histórias 
tradicionais mundiais: Abaixo o programa realizado: 

Primeiro  dia:  encontro  durante  à  tarde. 
Compartilhamento de diversas músicas tradicionais, 
e de autoria. E contação das seguintes histórias:

“O camponês sortudo”:  Camponês por artes de uma 
fada, vê todas as sementes plantadas em sua horta 
germinarem  e  esta  se  tornar  a  mais  bonita  do 
povoado. No entanto, uma secavem acabar com as 
colheitas de seus vizinhos. Pede então ajuda à fada, 
que lhe  mostra que trabalho e solidariedade trarão 
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uma boa recompensa à todos.

“Era uma vez ...  a  Noite”:Adaptação da bela lenda 
tupi  –  guarani  que conta o  surgimento da  noite, 
antes guardada dentro de um coquinho de Tucumã, 
e também dos animais e pássaros. “Há muito tempo 
atrás, no começo do mundo, não existia a noite ... 
Vocês já pensaram como era quando não existia a 
noite? Os índios contam que era sempre dia, um dia 
que  não acabava  nunca.  Só  havia  o  sol.  Naquele 
tempo ninguém podia dormir! E sem lua, estrelas e 

a beleza da noite, nem se podia namorar direito ...”

Posteriormente ofereceram 2 oficinas, que aconteceram paralelamente para dois grupos distintos:

- Desenho a partir das histórias, confecção de bonecos e adereços simples 
- Composição de música e criação de sonoplastias 

Com os figurinos improvisado pelas crianças, Monica ensaiou a apresentação com um grupo de 
alunos. Enquanto, outro grupo com Patrícia criava uma canção e ensaiava a sonoplastias da peça.  
A história interpretada pelas crianças e dirigida pela Cia no dia seguinte foi a “A Lenda da Noite”,  
uma adaptação da lenda tupi-guarani que conta o surgimento da noite, antes guardada dentro de 
um coquinho de tucumã. A peça foi  apresentada para toda comunidade escolar e aberta aos 
moradores.
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Breve Currículo: 

A Cia Malasartes nasceu em 1990 associada a 
atividades de teatro–educação voltadas para 
crianças  e  adolescentes  em  sua  maioria  de 
baixa  renda,  freqüentadores  da  Casa  de 
Cultura  de  Teresópolis.  Desde  então 
inúmeros  espetáculos  de  teatro,  poesia, 
esquetes, teatro de animação e contações de 
histórias vem sendo produzidos até os dias de 
hoje.

Como resultado de pesquisas voltadas para a 
cultura popular brasileira, montamos a partir de 1995 espetáculos inspirados em manifestações 
tradicionais  como  o  Bumba  meu  Boi,  Pastoris  ,  Boi  Pintadinho  e  Mineiro  Pau  sempre 
acompanhados por danças e músicas executadas ao vivo. Renovado a cada ano, o Boi Pintadinho,  
acompanhado da dança do Mineiro Pau, continua sendo apresentado por nós, sempre integrando 
alunos  de  teatro,  atores  e  músicos  convidados  em  espetáculos  de  rua  realizados  em várias 
comunidades de Teresópolis e em projetos itinerantes da secretaria de Cultura de Teresópolis.

As “Cheganças”, danças dramáticas brasileiras, também foram alvo de pesquisas, o que resultou 
no espetáculo “Nau Catarineta” que, aglutinando atores e músicos da “Cia Malasartes”, “Caixa 
de Pandora”, “Grupo Pirueta” e “Céu na Terra”, estreou em 2002 no Centro Cultural Banco do 
Brasil dentro do Projeto Educativo “Na viagem do Cordel” e continuou a ser apresentado até 2006 
em vários locais. Em 2008 foram realizadas pesquisas de campo em dois estados do nordeste 
brasileiro, Sergipe e Rio Grande do Norte, quando tivemos a oportunidade de assistir à Chegança  
e conversar com mestres e brincantes.

“Bichos e Flores”,  espetáculo musical dirigido 
especialmente às crianças, fala da natureza de 
maneira poética e lúdica. Foi criado a partir do 
repertório  tradicional  popular  onde 
encontramos  histórias,  mitos,  parlendas  e 
músicas,  as  quais  se  juntaram  outras 
compostas  pela  Cia.  Animação  de  bonecos  e 
teatro de brinquedo são recursos que, usados 
com  simplicidade,  contribuem  para  uma 
linguagem delicada, afetiva e divertida. Estreou 
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em 2005 e desde então vem sendo apresentado em festivais e eventos até 2010. Passa atualmente 
por uma reformulação, pois sua estrutura possibilita a substituição e inclusão de novas cenas e 
músicas. Sua trilha musical foi gravada por nós em cd, com produção da própria Companhia.

Contar  histórias  é  outro  caminho que  vem sendo 
explorado  cada  vez  mais  pela  Cia  Malasartes. 
Pesquisar e recontar histórias de todo o mundo para 
todas  as  idades  são  oportunidades  de  vivenciar 
riquezas culturais. Interpretá-las nos conduz a uma 
busca  sensível  e  artística  da  melhor  maneira  de 
fazê-lo a cada caso. Temos feito apresentações em 
vários  lugares  para  públicos  diversos,  no  Rio  de 
Janeiro e em Teresópolis em repertórios de lendas 
indígenas  ,  histórias  afro  brasileiras,  européias  e 

latino americanas. Desde fevereiro de 2011 participamos semanalmente com histórias e canções  
autorais em projetos itinerantes da Secretaria de Cultura de Teresópolis : Cultura nos Bairros e  
Trupe da Cultura que levam atrações a comunidades carentes e escolas públicas interagindo com 
as comunidades e seus artistas.

Fazem parte do núcleo da Companhia:  Alice Botafogo Selig,  Mônica Botafogo Selig,  Patrícia  
Araújo  e  Raquel  Botafogo  Selig.  E  outros  atores  e  músicos,  dependendo  do  formato  dos 
espetáculos, podem ser convidados.
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- Dona Mocinha e as suas histórias, com Kika Farias:

Com  o  PDC  Caipira,  Dona  Mocinha  se 
apresentou na Escola Municipal de Bananeiras 
e  no  Assentamento  de  Cambucaes,  com  um 
espetáculo de 50 min. Logo após, apresentou a 
maleta  de  livros,  e  interagiu  com  crianças  e 
jovens  estudantes,  estimulando  a  leitura  dos 
livros  e  pedindo  para  as  crianças  escreverem 
cartas  para  outras  crianças  de  Aldeia  Velha 
falando sobre os livros da maleta. Kika ajudou 
na  orientação  da  escrita,  corrigindo  o 
português. 

- Dona Mocinha: 

Por meio de contos, fábulas, ditos populares de 
cada região, Dona Mocinha com o seu corpo e 
voz, desenha e colore bichos e lugares, e assim 
vai  dando  vida  à  imaginação  dos  seus 
espectadores. 

Eis o que move a andarilha: as historias criadas 
na imaginação do povo, invenções poeticas que 
expressam valores e formas de ser e viver.

A personagem Dona Mocinha nasceu em 2006 
num misto de palhaça, andarilha e contadora de 
histórias e percorreu diversos estados do Brasil, 
atuou principalmente no CE com a Cia. Carroça 
de  Mamulengo  e  o   o  Projeto  Andança  pelo 
Ceará com no total de dezoito apresentações e 
três oficinas nas cidades do interior do Ceará 
com Parceria do SESC e CCBNB – Juazeiro do 
Norte. 

Em 2009, deu continuidade as apresentações em 
Centros  Culturais no Rio de Janeiro como a Laurinda Santos Lobo, Instituto Moreira Sales na 
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Gávea, Centro Cultural Benjamin Constant,  Pavilhão das Artes do SESC de Nova Iguaçu, na 
Casa de Cultura Laura Alvim em Ipanema, no Complexo do Alemão pelo SESC Ramos,  nas  
Livrarias Travessa e no Projeto Ampla Consciência no Palácio de Cristal em Petrópolis.  Através 
da Saraiva a Dona Mocinha percorreu as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Juiz de Fora 
(MG). 

Em 2010,  além  disso participou do VI  Festival  a  Arte de Contar  Histórias  em São Paulo,  da 
Campanha Paixão de Ler no Rio de Janeiro e da Semana Mundial do Brincar com apresentação 
no MAM – Museu de Artes Modernas do Rio. Entre outras apresentações. 
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Breve Currivulo:

Cristiane Maria Santos de Farias nascida na cidade de Recife (PE) em 14 de Março de 1985 e vive 
no Rio de Janeiro desde 2008. Atriz, contadora de histórias, palhaça “Sibita Baliada”, produtora 
cultural e brincante popular. Atualmente estuda na Escola de Teatro Martins Pena.

No cinema participou do Longa Metragem Sonhos Roubados (2009) , direção Sandra Werneck e 
do filme Chico Xavier  (2009)  ,  direção Daniel  Filho .  Além dos Curtas  Metragens:  Uma Flor 
(2009) , direção Érica Rocha e Gilson Jr e Um Dia Azul (2008) de direção Léo Rodrigues. Na TV 
esteve  na  Mini-série  Cruzamentos  Urbano  no  canal  SBT  (2007)  sob  a  direção  Pablo  Pólo. 
Participou de diversas peças de teatro e espetáculos circenses, além de contações de histórias 
pelo Brasil a fora. Mais informação no blog: http://kikafarias.blogspot.com.br/
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Produção Cultural

Ao  considerar  que  a  cultura  não  é  um 
produto  de  consumo  e  moda,  o  Ponto  de 
Cultura Caipira da Mata Atlântica parte do 
princípio  orientador  de  suas  atividades,  ao 
entender  os  participantes  como 
colaboradores,  parceiros  e  parte  da  árvore 
Escola da Mata Atlântica, não apenas apenas 
público-alvo.  Dessa  forma,  procuramos 
envolver,ter cuidado e atenção no momento 
em que se inicia uma nova atividades. Nunca 
deixa  de  fazer  visitas,  entrevistas  e 
pesquisas,  mesmo  através  dos   encontros 
informais buscamos conhecer cada vez mais 

nosso território e compreender  dinâmica  social local  que estamos inseridos.   Ao entender os 
participantes como protagonistas do processo, buscamos envolver a comunidade  não apenas no 
realização da atividade , mais no antes e no depois.

Um viés é através das aulas oferecidas pelo PDC, possamos formar uma mão de obra qualificada 
para manter e produzir futuramente e de forma autônoma. 

Atualmente, buscamos envolver a comunidade 
na elaboração e confecção dos produtos e  na 
produção de eventos,  desde  da pré  produção 
até  a  pós  produção.   Todos  ajudam  na 
pesquisa,  as crianças mais envolvidas criam o 
material  gráfico  (cartaz,  folder  e  filipeta)  e 
distribuem  pela  comunidade,  moradores 
sugerem  a programação  e  gravam vinhetas, 
jovens ajudam na montagem da estrutura e na 
produção  musical  das  bandas  convidadas, 
assim  interessados  vão  se  apropriando  dos 
equipamentos  e  estruturas  oferecidas  pelo 
PDC, produzindo autonomamente seus próprios eventos, contando com a ajuda do  PDC para 
pegar pedestais e microfones que sem eles não aconteceria o show, como o projetor para realizar 
uma palestra. 
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• Produtora Caipira

Inserida no ambiente rural, a  o PDC Caipira realiza um trabalho focado no registro da cultura 
popular e alternativa, além da produção de materiais educativos e contra-hegemônicos diversos  
como ensaios, cartilhas, manifestos, almanaques e outras produções multimídia.

Através  de outras  ações  da Escola  da Mata Atlântica como  o CineEMA, as aulas  do PDC e 
eventos como o Aldeia Cultural, entramos em contato direto com a produção cultural do interior 
do Estado, que não conta com muitos recursos locais para ser registrada.

Dessa forma, surgiu naturalmente a proposta de estabelecer uma produtora multimídia, dividida 
em 3 eixos:

-Gráfica Caipira:

Trabalha  com  a  editoração  e  impressão  de  livros,  cartilhas,  almanaques,  tutoriais,  ensaios, 
manifestos,  cartazes  e  outros  grafismos.  Temos  muito  interesse  na  pesquisa  de  materiais 
alternativos de impressão como papéis de fibra natural e tintas à base de corantes naturais.

-Estúdio Caipira:

Um estúdio de gravação musical, edição, mixagem e masterização, focado na gravação de bandas 
e projetos do interior e da cidade, além de viajantes que passam por Aldeia Velha e manifestações 
culturais populares. O estúdio desenvolve uma pesquisa de técnicas alternativas de bioconstrução 
para tratamento e isolamento acústico,  utilizando materiais naturais como barro, bambu, etc, 
com o objetivo de, futuramente, construir uma sala de gravação ecológica.

-Editora de Vídeos Caipira:

Focada no registro de manifestações populares diversas do interior do Brasil e entrevistas com 
Anciões,  Griôs  e  populações  tradicionais  em  geral  a  fim  de  gerar  pesquisas  e  documentos 
audiovisuais que divulguem e reconheçam os conhecimentos e técnicas acumulados por esses  
guardiões.
A produtora caipira se baseia no uso de softwares livres para produção multimídia através do 
sistema  GNU/Linux.  Acreditamos  na  cultura  livre  e  no  livre  compartilhamento  de  obras 
intelectuais.  Dessa forma,  as  produções  realizadas  pela  Produtora  Caipira  são  licenciadas de 
modo a serem livremente distribuídas e compartilhadas. 
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EVENTOS, INTERCÂMBIOS, VIAGENS E PARCERIAS

• V Aldeia Cultural 

V aldeia Cultural foi realizado em dezembro de 2011 
no Assentamento da  ;reforma Agrária  da  Gleba  de 
Aldeia  Velha. No  caso  do  Assentamento,  a  área 
possui  uma  disputa  política  e  territorial,  marcada 
pela  ausência  do  estado,  a  falta  de  segurança  e 
condições mínimas de saneamento e eletrificação, o 
que apenas permitiu a realização de parte das ações 
propostas, pela insegurança gerada pela presença de 
um grileiro que inviabilizou a realização do evento na 
área de uso comunitário. 

O  evento  anual  da  Escola  da  Mata  Atlântica  e  do 
Ponto  de  Cultura  Caipira,  o  V  Aldeia  Cultural  - 
Mostra de Conhecimentos Livres de Aldeia Velha, foi 
marcado pelo lançamento do projeto CineEMA, ação 
de  itinerância  de  Cinema  Livre  e  Agroecologia, 
através  dos  Prêmios  Mídias  Livres  e  Tuxaua.   O 
evento foi realizado nas comunidades de Aldeia Velha 
e do Assentamento da Reforma Agrária Gleba Aldeia 
Velha. 

No que toca à Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 
comunicamos nosso desapontamento quanto a falta 
de  apoio,  já  que  a  localidade  é  muito  carente  de 
cultura e existem diversas secretarias que poderiam 
ter  colaborado  minimamente,  já  que  protocolamos 
diversas  solicitações  de  apoio,  além  de  nos 
deslocarmos até a sede do município.
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Atividades realizadas no V Aldeia Cultural

-04 dias de Exibição de Filmes com Licença Livre ou com Autorização nas sessões 
Caipira, Animação (Infanto-Juvenil), Rádio, Agroecologia, Resistência e Independente.
-02 dias de Vivência Agroecológica em uma propriedade familiar do Assentamento, 
mais um mutirão de limpeza na Escola Pública local, que está depredada.
-03 dias de Encontro de Conhecimentos Livres que contou com a vinda de jovens 
participantes de Pontos de Cultura do estado e afins e com as oficinas de Áudio e 
Vídeo que interagiram com as Vivências Agroecológicas, ambas no Assentamento.
-05 Apresentações Artísticas:  Banda de Chorinho do Ponto de Cultura Associação 
Musical  Banda  Honório  Coelho;  Apresentação  Musical  do  Mestre  Grio  Milton 
Machado,  dentro  do  projeto  de  resgate  do  ritmo  musical  Mazurca  e  da  Xuaba; 
Apresentação das Músicas compostas e cantadas pelas crianças alunas do Ponto de 
Cultura Caipira, presentes no Cd do Almanaque Sonoro; Banda Quarteto de Jazz e 
Circo a Céu Aberto com o palhaço Fabiano Freitas.
-02  dias  de  ações  com  a  Rádio  Móvel  Sementeira,  pelas  ruas  da  vila  e  do 
Assentamento.
-01  Feira  de  Sementes  Criolas  com  Sementes  da  Cooperativa  de  Produtores  de 
Sementes  Criolas  do  MST,  Bionatur;  sementes  florestais  e  sementes  criolas  da 
comunidade de Tapinoã e da I  Feira Estadual da Semente Criola e do Projeto de 
Bancos de Adubos Verdes.
-01 Pesquisa sobre Direitos Populares
-01 Feira de Produtores Familiares.

Encontro  de  Conhecimentos  Livres:  Oficina  de  rádio  com o  Coletivo  Sementeira  Radiofonica  e  
Oficina de Cinema, Minuto Lumiere com Pedro Urano no Assentamento Gleba Aldeia Velha .
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Vivência Agroecológica no Assentamento Gleba Aldeia Velha

Apresentações  da  Banda de  Chorinho do  Ponto  de  Cultura  Associação  Musical  Banda  Honório  
Coelho e Apresentação Musical do Mestre Grio Milton Machado. 
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Feira de Produtores Familiares e Sementes Criolas.

Circo com Fabiano (Sana).
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• Maio Agroecológico 

Pelo Segundo ano consecutivo, o PDC Caipira 
realizou  o  evento Maio  Agroecológico.  Para 
esta  edição, recebemos  a  visita  do  Ponto  de 
Cultura  de  Lumiar  “Os  Tesouros  da  Nossa 
Gente,  Rezas,  Ervas  e  Danças”,  mais 
conhecidos  com  Mãos  de  Luz  : 
(http://www.asmaosdeluz.com.br/),  para 
compartilhar  saberes  agroecológicos  sobre 
hortas  e  plantas  medicinais.  Mais  de  10 
pessoas  da  oficina-escola  se  juntaram  aos 
moradores  da  comunidade  de  Aldeia  para 
aprender  algumas  técnicas  de  manejo 

integrado de pragas na horta da escola local como os defensivos naturais de citronela, urina de 
vaca e laranja em uma das aulas de agroecologia semanais do Ponto de Cultura. Logo após, os 
griôs e instrutores da Mãos de Luz iniciaram a oficina de confecção da Pomada Milagrosa, que 
contou com mais de 18 ervas na sua preparação e pré inaugurou o espaço Botica da Terra do 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica. 
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• V Coleta de Sementes

Em  Junho  o  PDC  realizou  a  quinta  edição  da 
Vivência de Coleta de Sementes, identificação de 
espécies  e  avistamento  de  fauna  da  Mata 
Atlântica  organizada  desde  2009  pela  Escola  da 
Mata  Atlântica  em  parceria  com  nosso  mestre 
griô  Milton  Machado  e  seu  filho  Pity.  Nesta 
edição,  contamos  com  15  aventureiros  que 
subiram a bela mata da Serra Grande num fim de 
semana de tempo limpo e, juntos, encontramos as 
seguintes  espécies  a  dar  sementes:  Abricó  do 
Mato,  Maracujá  selvagem,  Pitanga  selvagem, 

Pimenta do Reino selvagem, Bacuparu, Coquinho, Copa Rosa, Canela Azeite, Canela jacú, Canela 
Batalha, Canela Noz Moscada, Maria Preta, Palmeira Ouricana, Palmeira Juçara, Anti-derme e 
muitas outras que não soubemos identificar.

• Festa Junina e inauguração da nova Sede do PDC

A EMA inaugurou o novo espaço do Ponto de 
Cultura  Caipira,  com  direito  à  festa  junina, 
comidas típicas, quentão e forró d'aldeia... Após 
3 meses de intensas reformas e adaptações o 
Ponto de Cultura Caipira abriu suas portas ao 
público no dia 29 de junho, com uma pequena 
festa  junina,  amigos  da  comunidade  e  a 
participação  especial  da  Banda  Brejo, 
embalando a festa com seu forró e rock rural. 

O mestre griô Milton Machado também apresentou um pouco da Mazurca, um antigo ritmo 
regional, no cavaquinho, como continuidade da pesquisa musical do Ponto de Cultura. A nova  
sede conta com mais espaços: escritório, sala para estúdio, atelier, biblioteca e musicoteca (vinis,  
cds e arquivos digitais), além das adaptações permaculturais, como filtro biológico para águas 
cinzas, laguinho e jardins ornamentais, horta e composteira. 
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• VI Aldeia Cultural 2012

O Ponto de Cultura  Caipira  foi  responsável  pela  pré-produção,  produção e  realização do VI 
Aldeia Cultural,  um evento de valorização da cultura rural realizado desde 2006, que marcou 
também presença em 2012, nos dias 14 e 15 de dezembro. O principal foco do evento sempre foi  
valorizar  e  articular  os  conhecimentos  e  potencialidades  dos  arredores,  realizando  um 
intercâmbio positivo com as manifestações artísticas regionais. 

O  público-alvo  foram moradores,  agricultores,  artesãos,  produtores,  estudantes,  Pontos  de 
Cultura  das  Baixadas  Litorâneas,  assentados,  agricultores  familiares,  turistas  e  visitantes  de 
diferentes regiões.
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Exibição de Cinema                                               Cine Mate Com Angu

Banda Brejo                                                             Ofiina de boneca de palha de milho 

Oficina de Agroecologia                                            Oficina de bananeiras com Mestre Griô
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Show com Grupo Barô (Lumiar)

  
Show com Na Sala do Sino

 
Forró do Vulcão Erupçado 
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Nesta edição tivemos a seguinte programação:

 Sexta Feira, 14 de Dezembro 
20h30 ::: Sessão de cinema infantil com Cineclube Mate com Angu. 
Local: Ponto de Cultura Caipira 
22h30 ::: Banda Brejo + Palco Aberto 
Local: Camping/Ateliê Aldeia do Bambu 

Sábado, 15 de Dezembro 
17h ::: Oficina de fibra de bananeira com Mestre Griô Milton Machado 
e boneca de palha de milho com Honorair Schuler 
Local: Ponto de Cultura Caipira 
18h :::  Oficina de Adubo Verde com Argeu Peclat. 
Local: Horta da Escola Municipalizada Vila Silva Jardim/Casa das Sementes Livres.   
21h ::: Show com Grupo Barô (Música Klesmer e Cigana, direto de Lumiar/RJ! 
23h ::: Show com Na Sala do Sino (Rock/MPB) 
00h30 ::: Forró do Vulcão Erupçado 
Os shows acontecerão no espaço Camará à beira rio. 

Domingo, 16 de Dezembro 
16h ::: Jogo de Futebol entre meninas e homens que não jogam bola 
Local: Campo de futebol 
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• CTO -  Centro de Teatro do Oprimido

Para o encerramento das atividade do PDC Caipira convidamos um facilitador do PDC do Teatro 
do Oprimido para realizar uma oficina com os integrantes do PDC.  Diversas dinâmicas foram 
propostas e ao final  conversamos sobre as diferentes formas de ação como teatro invisível  e 
teatro-fórum. 

O Teatro do Oprimido é um método lúdico e pedagógico, um instrumento eficaz de comunicação 
e de busca de alternativas concretas para problemas reais. Cria condições para que o oprimido se  
aproprie dos meios de produzir teatro, e assim possa ampliar suas possibilidades de expressão e  
compreensão do mundo que o cerca, visando transformações sociais.

”O Teatro-Invisível que, sendo vida, não é revelado como teatro e é realizado no local onde a situação  
encenada deveria acontecer, surgiu como resposta à impossibilidade, ditada pelo autoritarismo, de  
fazer teatro dentro do teatro, na Argentina. Uma cena do cotidiano é encenada e apresentada no  
local  onde  poderia  ter  acontecido,  sem que se  identifique  como evento  teatral.  Desta  forma,  os  
espectadores são reais participantes, reagindo e opinando espontaneamente à discussão provocada  
pela encenação.”

“A dramaturgia simultânea era uma espécie de tradução feita por artistas sobre os problemas vividos  
pelo povo. Até o dia em que uma mulher, no Peru, não aceitou a tradução e ousou subir ao palco  
para dizer com sua voz e através de seu corpo qual seria a alternativa para o problema encenado. Aí  
nasceu o Teatro-Fórum, onde a barreira entre palco e platéia é destruída e o Diálogo implementado.  
Produz-se  uma encenação  baseada  em fatos  reais,  na  qual  personagens  oprimidos  e  opressores  
entram em conflito, de forma clara e objetiva, na defesa de seus desejos e interesses. No confronto, o  
oprimido fracassa e o público é estimulado, pelo Curinga (o facilitador do Teatro do Oprimido), a  
entrar  em  cena,  substituir  o  protagonista  (o  oprimido)  e  buscar  alternativas  para  o  problema  
encenado.”

 (Bárbara Santos)
O Centro de Teatro do Oprimido, atua desde 1986,  e é um centro de pesquisa e difusão, que 
desenvolve metodologia específica do Teatro do Oprimido em laboratórios e seminários, ambos 
de  caráter  permanente,  para  revisão,  experimentação,  análise  e  sistematização  de  exercícios,  
jogos e técnicas teatrais.  Nos laboratórios e seminários são elaborados e produzidos projetos 
sócio-culturais,  espetáculos  teatrais  e  produtos  artísticos,  tendo  como  alicerce  a  Estética  do 
Oprimido.
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• PDC do Quilombo São José – Valença/RJ

O  CineEMA Quilombo São José foi realizado no município de Conservatória, e comemorou a 
Cultura Negra e a resistência cultural dos povos de origem africana. 

A  equipe  do  Ponto  Caipira  participou  da  Festa  do  dia  13  de  maio,  exibindo  produções  
audiovisuais realizadas na própria comunidade em parceria com o Prêmio Tuxaua, Prêmio Mídias 
Livres,  ASCINE, o Cineclube Lumiar,  a Mostra Itinerante do Filme Etnográfico e o Cineclube 
Atlântico Negro. 

Foram exibidos e distribuídos filmes livres e/ou com autorização de exibição e cópia, além da 
própria  produção  audiovisual  da  comunidade,  numa  seleção  feita  especialmente  para  este 
intercambio. Estes filmes foram doados para o acervo audiovisual do PDC Caipira. 
Além da exibição a professora de vídeo do PDC realizou uma oficina de vídeo e junto com o 
professor de áudio, registraram a caminhada Griô. 

A  Festa  do Quilombo São  José  é  fruto  da  resistência  da  comunidade  local  e  seus  aliados  e 
enfrenta desafios por conta da luta fundiária pela titulação de suas terras. Foi distribuído um 
panfleto produzido em parceria da comunidade com o Pontão de Cultura Jongo/Caxambu que 
diz: “a comunidade espera do juiz de Barra do Piraí (…) a aprovação de duas liminares, uma que  
dá a ela a posse da área, e outra que determina a saída do fazendeiro (…) até que o processo seja 
concluído, para que a comunidade possa viver em paz, sem ameaça e com liberdade para cultivar 
a terra!”
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• PDC Caiçara – Pouso da Cajaíba – Paraty/ RJ

O CineEMA Pouso da Cajaíba foi realizado no intuito de fortalecer a parceria entre os Pontos de 
Cultural Caipira e Caiçara e dar continuidade na realização dos Prêmios Tuxaua e Mídias Livres, 
apresentando temáticas locais e de valorização e reflexão sobre a cultura tradicional e as questões 
políticas que envolvem populações tradicionais. 

Foram realizadas diferentes atividades pelo Mestre Griô do Ponto Caipira. Uma oficina de Horta 
Escolar Agroecológica, na escola pública do Pouso da Cajaíba, com o apoio do Ponto Caiçara, 
replicando  a  experiência  realizada  através  da  parceria  do  Ponto  Caipira  em Aldeia  Velha.  E 
também uma oficina de fibra de bananeira envolvendo artesãos e moradores locais, e intercâmbio 
de saberes com pescadores tradicionais  locais,  bem como “A caminhada Grio” que distribuiu 
sementes e ganhou mudas do Seu Doracil,  Mestre Grio Caiçara.  A equipe do PDC Caipira , 
interagiu com as crianças no registro do áudio, vídeo e foto.  Além disso, levou uma mostra das 
sementes adquiridas no intercambio Kokopelli, para  distribuir.
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Os professores de áudio e vídeo do Ponto Caipira ofereceram oficinas de áudio, vídeo e fotografia 
em pin hole com reveladores alternativos para as crianças que participam do Ponto de Cultura 
Caiçara. Também foi realizado um apoio técnico em Software Livre do Ponto Caipira para o 
Caiçara.

Foram  exibidos  e  distribuídos  filmes  relativos  ao  universo  dos  pescadores  e  foi  feita  uma 
homenagem à  família  do  Seu  Maneco,  Manoel  dos  Remédios,  liderança  da  luta  caiçara  que 
venceu no Tribunal de Justiça do Estado, o processo contra o grileiro que o acusava de invasor.
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• Itinerâncias em Escolas: Bananeiras e Assentamento de Cambucaes – 
Silva Jardim/RJ

 

A ideia  foi  visitar de 2 escolas rurais de Silva Jardim, e levarmos  algumas atividades  do PDC: 
exibição de filmes, contação de história com a maleta de livros e distribuição de arquivos, filmes e 
livros digitais (pendrive, celular e dvds previamente queimados)  com a maleta Mimosa. Foram 
pensadas atividades de interação lúdica com os alunos e estimulo ao universo literário, além do 
incentivo à correspondência entre as escolas.
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• Macharete – Casimiro de Abreu/RJ

O CineEMA Macharet, foi realizado respeitando as 
condições  e  formas  de  organização  e  interação 
locais. Por ser uma comunidade muito pequena e 
formada  por  pequenos  sitiantes  e  autênticos 
representantes  da  cultura  caipira  tradicional  se 
optou por um formato menor e mais familiar,  já 
que  alguns  de  nossos  alunos  tanto  da  escola 
pública quanto de música do Ponto de Cultura são 
moradores locais. 

Os  alunos  do  Ponto  de  Cultura  elaboraram  os 
convites e distribuíram pela comunidade, ajudando 
na escolha do local de exibição e da programação. 
Foram  fortalecidas  as  relações  entre  o  Ponto 
Caipira  e  os  moradores  locais  já  parceiros,  bem 
como foram feitos novos contatos. 

Foi  realizada  uma  cavalgada  audiovisual  com  a 
equipe do Ponto de Cultura e os alunos da escola 
pública  e  da  turma de  áudio  do Ponto.  Como a 

comunidade é de difícil acesso, a cavalgada foi a forma de conseguir acessar o local e levar o 
equipamento  de  produção.  Foram  feitas  experiências  de 
gravação com o equipamento audiovisual do Ponto durante a 
cavalgada, pelos integrantes da mesma.

O evento  foi  importante  para  valorizar  as  relações  sociais 
entre  o  Ponto  Caipira  e  as  comunidades  tradicionais  do 
entorno de Aldeia  Velha,  trabalhando sobre  a  temática  da 
resistência  da  cultura  caipira  tradicional  e  a  inclusão  dos 
agricultores familiares de áreas distantes à políticas de acesso 
à bens culturais de qualidade.
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• Cúpula dos Povos – Rio de Janeiro

O  Ponto  de  Cultura  Caipira  participou  da 
Cúpula  dos  Povos  na  Rio+20  em  junho,  no 
Aterro  do  Flamengo  com  uma  barraca 
permanente  na  feira  de  troca  de  sementes 
crioulas, um espaço autogestionado pela REGA, 
Rede de Grupos de Agroecologia. O coletivo do 
Ponto de Cultura Caipira  esteve em todas as 
reuniões de articulação do espaço e também no 
ato final do evento, a manifestação na Avenida 

Rio  Branco.  Foram  distribuídas  sementes  e  material  de  divulgação  do  Ponto,  promovendo 
contatos com coletivos e instituições nacionais e internacionais.

• Feira da Terra – São Pedro da Serra - Nova Friburgo/RJ

Desde  2010  representando  a  região  com 
produtos oriundos da agricultura familiar,  do 
artesanato  local  e  das  iniciativas 
empreendedoras de caráter ambiental, a  EMA 
participa de quase todas edições  da Feira  da 
Terra,  este ano estivemos tanto na edição de 
junho, quanto na ultima edição em novembro, 
ambas realizadas em São Pedro da Serra, Nova 
Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. 

O  evento,  dialoga  diretamente  com  os 
conceitos  implementados  pela  EMA:  a 

agroecologia, cultura popular, a troca de sementes, o estimo ao artesanato e música locais, como 
também a realização de oficinas e rodas de conversas para discutir práticas alternativas à saúde e 
troca de conhecimentos, favoráveis a uma melhor qualidade de vida das pessoas. A Feira da Terra 
é inspirada no Aldeia Cultural, evento realizado desde 2006 pela EMA em Aldeia Velha. 

Escola da Mata Atlântica 
Educação Popular em Agroecologia e Cultura Livre

Silva Jardim – Rio de Janeiro
Associação Cultural Bantu Brasil - CONVÊNIO 144/2010



Relatório Anual de Atividades 
Ponto de Cultura Caipira da Mata Atlântica
Dezembro de 2011 à Dezembro de 2012

• Kokopelli – Ollantaytambo – Perú

Apresentação da experiência do Ponto de Cultura Caipira/Casa das Sementes Livres na grade do 
Festival Kokopelli – Pachamama,  Festival Internacional de Cultura do Campo, foi realizado do 
dia 1 ao dia 7 de agosto de 2012 em Ollantaytambo, Vale Sagradado dos Incas, Peru. Mostramos 
que  nossa  experiência  tenta  utilizar  a  valorização  da  biodiversidade  caipira  regional  para 
promover cultura, evidenciando as relações entre cultura e meio ambiente, apresentando também 
a experiência dos Pontos de Cultura do estado do Rio de Janeiro. A atividade foi realizada com 
sucesso para um público de mais de 30 pessoas que interagiram com perguntas e discussões  
sobre  o  tema  da  educação  e  da  cultura  relacionados  ao  tema  das  sementes.  Ao  final  da 
apresentação,  foi  focalizada  uma feira  de  troca  de  sementes  com estudantes,  agricultores  e 
interessados  em geral  de  diversos  países,  como Chile,  Equador,  Costa  Rica  etc.  Também foi  
confeccionado manualmente um estandarte "Casa das Sementes Livres" para o evento. Após o 
evento, já no Brasil fizemos a tradução para o português do documento final do encontro e o 
divulgamos em diversas listas de cultura,  educação e agroecologia no Brasil.  A tradução está 
disponível no http  ://  www  .  redsemillaslibres  .  org  . 
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Este intercâmbio também possibilitou: 

- Aumento do conhecimento no exterior sobre o programa dos Pontos de Cultura do Brasil e suas 
iniciativas  correlatas  que precisam ser divulgadas para provocar  reflexões,  propor parcerias e 
multiplicar ações conexas;

- Incremento da rede de contatos do Ponto de Cultura Caipira com organizações, coletivos e ongs 
envolvidos com cultura tradicional, agricultura e artesanato;

- Aumento do repertório e o acervo de livros e também de filmes sobre a temática da cultura do  
campo para exibições em sessões de cinema livre do nosso Ponto de Cultura Caipira;

Este intercâmbio do Ponto de Cultura Caipira foi resultado da seleção no edital de intercâmbios e 
viagens do Ministério da Cultura.
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PRODUTOS

Os Pontos  de  Cultura  carregam diversos  desafios,  entre  eles  está o  desafio  de  mensurar  os 
produtos culturais  que são  resultados das experiências ao longo de um ciclo. Foram inúmeras 
fotos, áudios, vídeos, textos, entrevistas,  produtos culturais e parceiras realizadas durante este 
ano. Resumidamente pontuaremos alguns: 

• Registros (fotos, vídeos, áudios) das atividades;

• Informes das atividades;
• Artigo e Cartilhas;
• Calendário 2013;
• CD “Acorda Viola”;
• CD “Festival de Outono de Aldeia Velha”
• DVD Minuto Lumiére;

• Cantinho da Leitura;

• Baú;

• Mala de livros;

• Amarelinha;

• Jogos de tabuleiro;

• Brinquedos antigos com material reciclado;

• Pequisa lendas, brincadeiras e cantigas;

• Foto Novela;

• Animação em Stop Motion

• Mimosa; 

• Pifanos; 

• Kalimbas;

• Sintetizadores;

• Caixas de som;

• Microfones;

• Câmeras de pinhole;

• Música composta pelas crianças
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste segundo ano, a equipe do Ponto de Cultura Caipira, já mais experiente e estabelecida com 
o processo desta ação, pôde obter um maior rendimento do trabalho e notou-se um crescimento 
profissional em toda a equipe.

De forma geral, podemos constatar, em consenso com outros Pontos de Cultura amigos, que 
trabalham  em  parceria  conosco,  que  uma  das  grandes  dificuldades  desta  enorme  ação  de 
abrangência  nacional  se  dá  na  burocracia  exigida  pela  secretaria  de  cultura  para  resolver  
processos  muitas  vezes  simples,  que  se  tornam  extremamente  complexos  por  conta  da 
metodologia adotada.

De toda forma, esta, certamente, é uma ação de extrema importância para o desenvolvimento da  
cultura e da cidadania em regiões mais pobres do Estado. Apesar de todas as dificuldades, a  
importância deste projeto é constatada a cada vez que as ações se concretizam na prática através 
de  aulas,  eventos  e  trocas  diversas  que  não  são  reconhecidas  e  apoiadas  pelas  prefeituras 
municipais.

Cientes  de  que  os  problemas  relacionados  aos  recursos  desta  ação  são  determinados  pelas  
prioridades  do Governo Estadual,  o  Movimento dos  Pontos  de Cultura  deve,  cada vez mais,  
pressionar as autoridades públicas no sentido de reforçar a importância do programa e firmar um 
compromisso   político  de manutenção e  expansão do mesmo. Priorizar  o programa significa 
reconhecer  o  legado  do  movimento  recente  da  Cultura  Viva  no  Brasil,  reconhecer  o  amplo 
processo de  discussões para constituição das diretrizes do programa e  fortalecer os fazedores de 
cultura que estão enraizados nas comunidades locais.

A promoção de oportunidades de trabalho e geração de renda em compasso com a conservação 
do ambiente, a ressignificação  da cultura caipira e o fortalecimento de manifestações culturais 
locais  para  promover  a  melhoria  da  qualidade de vida,  são as  prioridades  do nosso  projeto.  
Apesar das riquezas naturais e culturais, o ambiente rural luta para sobreviver aos descasos e a 
falta  de  comprometimento politico,  principalmente nas  esferas  administrativas  municipais.  A 
população sofre com a falta  de serviços básicos  e é  nesse território que o Ponto de Cultura  
Caipira da Mata Atlântica está inserido.

Vivenciar, dialogar e oferecer um espaço cultural público é um compromisso nosso. Se termina 
um ciclo, se inicia outro, um ciclo de reflexões e criatividade para dar continuidade as ações de 
forma qualificada. Nosso ponto forte são pessoas comprometidas com o fazer, elos afetivos com 
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aqueles  da  comunidade  que  participam ativamente  das  atividades  do PDC.  Nosso  desafio  é 
fortalecer esta rede, uma rede de conhecimentos e pessoas que querem trocar e crescer junto com 
os espaços onde vivem. Para tanto, contamos com a chegada do terceiro ano de trabalho do 
Ponto de Cultura Caipira,  que será um ano importantíssimo para que possamos desenvolver  
ferramentas e tecnologias sociais que promovam a sustentabilidade e autonomia deste projeto 
quando ele não puder mais contar com os recursos deste Edital.
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AVALIAÇÃO

Para trabalhar a respeito da aval ilação do Ponto de Cultura Caipira, adotaremos uma prática 
dividida em 2 momentos: Primeiramente pontuaremos os compromissos escritos no projeto 
apresentado e aprovado pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Num segundo momento, 
avaliaremos este segundo ano através da metodologia: “Que Bom, Que Pena, Que Tal”. Fizemos 
esta avaliação no primeiro ano e trouxe um panorama interessante para o coletivo, o que 
contribuiu para o planejamento deste segundo ano. 

• Compromissos:

O projeto do Ponto de Cultura Caipira em seu texto original trás em seu plano de trabalho uma 
série de indicativos a respeito das atividades previstas que nos orientaram na construção do 
projeto:

-Principais atividades previstas:

• Compra equipamento, montar ilha de edição, montar telecentro

• Aulas de musica

• Aulas de luthiaria 

• 8 contações griô 

• 6 encontro de produção cultural

• Aulas de áudio e gravação

• Sessões de filmes

• Aulas de vídeo

• Encontros trimestrais de literatura

• Ação Griô

• Ação Aprendiz Griô

• PRODUTO: cartilha ervas e receitas

• EVENTO: varandas para leitura

-Atividades Realizadas:

No que tange às atividades que já foram realizadas, pontuaremos aquelas realizadas neste 
segundo ano:
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Sobre as atividades previstas, o Ponto de Cultura Caipira conseguiu cumprir com o que foi 
delimitado no plano de trabalho. Apenas a cartilha optamos por deixar para o próximo ano, para 
desenvolve-la  com mais atenção. 

Naturalmente, algumas atividades  tiveram maior atenção em detrimento de outras,  na maioria 
das vezes por opção da equipe por conduzir os trabalhos  de forma interdisciplinar.  O caso da 
ação Griô. A equipe  da EMA, junto com a EMVSJ, chegaram ao consenso de que  as aulas de 
agroecologia na escola seria uma maneira de valorizar o Griô e abrindo oportunidade para as  
crianças  estarem dialogando com um mestre.  Desta maneira,  realizamos a ação previamente 
estabelecida, e incrementamos ainda mais, através das parcerias estabelecidas, seja por outros 
editais, parcerias e intercâmbios. 

Abaixo,  qualificaremos de maneira sintética  as  atividades  e  daremos um indicativo de como 
pretendemos melhorá-las para os próximos ano:

• “Que Bom, Que Pena, Que Tal”

Que bom!

• Que flui um sonho antigo

• Que aprendemos mais sobre a Cultura Caipira; 

• Interagimos com pessoas de todas as idades;

• Temos um espaço cultural aberto ao público; 

• Que podemos no nosso dia a dia descobrir e registrar de forma qualificada as histórias, as 
receitas da roça;

• Que sentimos que podemos transformar o território;

• Que tivemos muitos alunos de informática e música;

• Que as aulas do laboratório hacker foi super legais;

• Que encontramos professores comprometidos com o fazer;

• Que pudemos dialogar e aproximamos os movimentos culturais da região;

• Que artistas qualificados puderam se apresentar e dar oficina em Aldeia Velha;

• Que pudemos viajar em outras comunidades tradicionais;

• Que as crianças participam ativamente de todas as atividades do PDC, preenchendo seu 
dia a dia;

• Que temos professores que moram em Aldeia Velha

• Que temos equipamentos de áudio para fazer nosso estudio;
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• Que bom que os equipamentos de vídeo chegaram

• Que produzimos muito

• Que as aulas de agroecologia aconteceram semanalmente

• Que bom que formalizamos nosso parceria com a escola local;

• Que tivemos uma aprendiz que é de Aldeia Velha, está estudando e crescendo;

Que Pena!

• Que as atividades demoraram muito para recomeçar;

• Que tivemos que nos mudar de sede;

• Que ainda não temos um espaço físico para o estúdio;

• Que ainda não temos uma ilha de edição;

• Que novamente teremos um break nas aulas do PDC;

Que tal?

• Investir na produção de vídeo
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GESTÃO FINANCEIRA

Em  termos  gerais,  a  gestão  do  PDC  vem  fazendo  todos  os  acompanhamentos  necessários 
referentes  à  gestão  financeira  do  Ponto  de  Cultura  Caipira.  Infelizmente,  a  nossa  equipe  é 
reduzida e não temos uma pessoa responsável  exclusivamente pela gerência administrativa e 
financeira dos nossos empreendimentos, principalmente por falta de recursos. Entretanto, este 
ano conseguimos ter uma contadora mais comprometida que nos ajudou nos pagamentos do 
INSS. 

Passamos os primeiros meses trabalhando para resolver todas as pendências que ainda existiam 
em  relação  à  execução  financeira  do  primeiro  ano  do  projeto  e,  finalmente,  entregamos  a 
prestação de contas do primeiro ano para avaliação.

Para  o  segundo  e  terceiro  ano,  achamos  melhor  que  toda  a  equipe  do  ponto  se  tornasse 
microempreendedor individual (MEI) de forma a não gastar uma verba tão alta com pagamento 
de INSS. Para tanto, passamos o início do ano dedicados a tirar o MEI e readequar nossa planilha  
de RH de forma a obter  uma melhoria  nos  salários  a  partir  da economia com o INSS.  Este  
processo  se  deu de forma tranquila  com a  ajuda  dos  profissionais  da  Secretaria  de  Cultura 
Verônica  e  Luciano  que  foram muito  atenciosos  em nos  auxiliar.  Alguns  poucos  professores 
preferiram não tirar o MEI e continuar recebendo como autônomo.

A compra dos equipamentos do segundo ano se deu de forma tranquila e foi imprescindível para 
as atividades de audiovisual. Porém, alguns dos equipamentos previstos tiveram uma alta nos 
preços e outros não são mais tão necessários, sendo extremamente necessária uma readequação 
da  planilha  de  equipamentos.  Como  já  estávamos  fazendo  uma  readequação  dos  recursos 
humanos do projeto nesse ano, não tivemos condições de realizar esta readequação da planilha 
de equipamentos, que é um processo mais demorado, que gera um termo aditivo, deixando para  
realizar isto no terceiro ano de projeto. Dessa forma, alguns dos equipamentos da planilha do 
segundo ano não foram comprados ainda.
A questão administrativa mais latente do segundo ano do projeto Ponto de Cultura Caipira se  
deu em relação ao período de execução do projeto. Devido à demora no repasse da segunda  
parcela, tivemos um atraso de 4 mêses em relação ao ano 1 do projeto, com o dinheiro entrando 
na conta no fim de Novembro, ao invés de Agosto. Porém, como citado nesse relatório, nosso 
projeto trabalha em parceria com a escola local, sendo crucial uma sincronização das atividades  
do Ponto de Cultura com o calendário escolar. Dessa forma, após a entrada do dinheiro na conta 
convênio em Novembro, fizemos nosso evento anual, o Aldeia Cultural, no mês seguinte, sem 
utilizar  recurso  algum do projeto  e  só  começamos  a  execução da  planilha  orçamentária  e  o 
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pagamento  dos  recursos  humanos  da  equipe  do  Ponto  a  partir  de  Janeiro,  encerrando  as  
atividades do segundo ano do Ponto em Dezembro de 2012.

Como o prazo de 36 mêses do nosso convênio se encerrará na metade de 2013 e ainda não 
recebemos  a  terceira  parcela,  será  necessário  realizar,  além  de  uma  readequação  dos 
equipamentos da planilha,  um processo de extensão do período do convênio de forma a termos  
um ano inteiro para executar o projeto depois que a terceira parcela for encaminhada.
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