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Ficha de apresentação da instituição: 
 

Nome e endereço Associação “LUDOCRIARTE” 
Quadra 103, Conjunto 05, Casa 01 
71692-213 São Sebastião/DF 

Razão social Associação civil sem fins lucrativos 

CNPJ 07.208.982/0001-50 

Data de fundação 12/2004, registrada em cartório em 18/01/2005 

Registros - CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. 
- Utilidade Pública do DF. 
- CDCA/DF - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. 

- CAS/DF - Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. 
- CEAC/DF n°4225 (Cadastro de Ente Agente Cultural). 

Contatos www.ludocriarte.org 
Facebook: Associação Ludocriarte 

ludocriarte@gmail.com 
61/3339-1976 

Missão Desenvolver ações socioeducativas para crianças, adolescentes e seus familiares por meio 
da linguagem lúdica, artística e cultural. 

Áreas de atuação Defesa e promoção dos direitos sociais, por meio de atividades na área lúdica, de lazer, 

recreação, arte e cultura. 

Finalidades 
estatutárias 

a) A promoção gratuita da assistência social; 
b) A promoção gratuita da educação; 
c) A promoção da cidadania e dos direitos da criança e do adolescente;  

d) A promoção da cultura e da expressão artística; 
e) A defesa, preservação, conservação e educação ambiental;  
f) A proteção à família, à infância e adolescência.  

Objetivos  Promover a cultura da infância; 

 Promover o direito de brincar e os valores universais, tais como: paz, justiça social, 

respeito às diferenças culturais, de gênero, raça e credo; 

 Possibilitar o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 
lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;  

 Complementar o trabalho com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;  

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais e interculturais, propiciando 
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 
familiares e comunitários. 

Prêmios e 

reconhecimentos 

- Prêmio “Culturas populares – Edição: Leandro Gomes de Barros” – MinC/2017. 

- Ponto de Cultura – MinC/2010. 
- Prêmio Ludicidade “Pontinhos de Cultura” – MinC/2008. 
- Prêmio Itaú-Unicef/2009 – Semifinalista regional. 

Principais 

parceiros  
 

 Ministério da Cultura. 

 Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal. 

 Fundo da Criança e do Adolescente do DF. 

 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal.  

 Associação AMI Onlus - Amici Missioni Indiane – Itália. 

 Ministério Público do DF e Territórios – Promotoria de Justiça de São Sebastião – Setor de 

Medidas Alternativas. 

 

 
 

http://www.ludocriarte.org/
mailto:ludocriarte@gmail.com
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DA  
LUDOCRIARTE: 

 

  CULTURA 

  EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

  DEFESA dos DIREITOS SOCIAIS e dos VALORES   
HUMANOS 

 

CULTURA  
 
 

CULTURAS POPULARES 
 
 

CULTURA DA INFÂNCIA 
 
 

LUDICIDADE 
 
 

A cultura do brincar – jogos e brincadeiras. 
Brincadeiras tradicionais e populares. 

Produções artístico-culturais a partir do lúdico. 
Artesanato/construção de brinquedos populares e 

tradicionais. 
Criar, contar e recontar histórias (folclore e literatura). 
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Com o objetivo de promover a cultura da infância e multiplicar a 

experiência adquirida no campo das brinquedotecas, na Região Administrativa 
de São Sebastião/DF, no mês de dezembro de 2004, nascia a Associação 

Ludocriarte. 

 
Seu primeiro projeto foi a criação da BRINQUEDOTECA 

COMUNITÁRIA de São Sebastião. 

 
A Brinquedoteca é inteiramente gratuita. É freqüentada por 100 crianças e 

adolescentes, na faixa etária de 06 a 14 anos, todos regularmente matriculados 
e autorizados pelos pais ou responsáveis. Funciona de segunda a sexta, das 

7h30 às 17h30, oferecendo atividades variadas nas áreas lúdica, artística e 
cultural.  

 
 
 

As atividades artísticas e 
ludo-pedagógicas são 

planejadas semanalmente 
pela equipe de 
Brinquedistas e Oficineiros. 

Semestralmente é 
escolhido um Tema 

Gerador, a partir do qual 

se desenvolvem uma série 
de sub-temas, trabalhados 

durante a semana, que 
culminam no Festival 

Artístico-cultural, grande 
festa que encerra o 
semestre com 

apresentações de musica, dança, teatro, capoeira, poesia, dos grupos da 
Brinquedoteca e convidados.  
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PRINCIPAIS ATIVIDADES e 
REALIZAÇÕES: 

 
 

o Intercâmbio cultural entre os alunos da Escola Estadual “XX 

Settembre” da cidade de Uboldo (Itália) e as crianças da 

Brinquedoteca, em parceria com a ONG italiana Amici Missioni 

Indiane - AMI Onlus (desde 2005, anualmente). 

 

 

o Projeto “Crianças autoras da paz e solidariedade”, oficinas 

de Educação para Paz na Brinquedoteca Comunitária de São 

Sebastião; criação de uma agenda de considerações, propostas 

e compromissos das crianças da Brinquedoteca sobre Paz e 

Solidariedade – projeto desenvolvido em parceria com a 

Cáritas Brasileira e financiado pelo Fundo Ecumênico de 

Solidariedade (2006/2007 – vídeo “A Paz é a gente que faz” – 

www.ludocriarte.org/vídeos). 

 

 

o Projeto “Brincando com Arte”: oficinas de arte e artesanato 

para pré-adolescentes e adolescentes de São Sebastião; 

encontros, oficinas e cursos formativos para os familiares dos 

usuários do projeto; curso de formação da equipe de 

brinquedistas. Projeto financiado pela Cooperação Italiana – 

Embaixada da Itália em Brasília (2007). 

 

http://www.ludocriarte.org/vídeos
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o Oficinas de Escrita Criativa em parceria com a Secretaria de 

Cultura do Governo do Distrito Federal e o Centro Cultural 

“Renato Russo” de Brasília (a Secretaria de Cultura financiou o 

pagamento da arte-educadora responsável pela realização das 

oficinas) – 2007/2008. 

  

o Esporte e Lazer da Cidade, Programa “Vida Saudável” do 

Ministério do Esporte: oficinas de arte e lazer para adultos da 

comunidade acima dos 40 anos – a Ludocriarte trabalhou como 

núcleo do Instituto 

Nossa Senhora das 

Graças Raios de Luz de 

São Sebastião/DF – 

2008. 

 

o Implantação na 

Brinquedoteca 

Comunitária do projeto 

“A brinquedoteca e os 4 

pilares da UNESCO para 

a educação do século 

XXI” – Prêmio 

Ludicidade 

“PONTINHOS DE 

CULTURA”, Ministério da 

Cultura (2008).  
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o Prêmio Itaú-Unicef – semifinalistas regionais (2009). 

 

 

o Bazares de artesanato no Sede III do Banco do Brasil. 
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o Implantação do projeto “Brinquedoteca Comunitaria: 

un’alternativa alla strada” – em parceria com a ONG italiana 

AMI Onlus, financiado pela Comissão de Adoções Internacionais 

do Governo Italiano – Ministero Affari Esteri (2010-2011).  

 

DECRETO Nº 34.612, DE 29 DE AGOSTO DE 2013. 

 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Ludocriarte.  

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os 

incisos VII e XVI do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista 

o que consta no Processo nº 0400-001675/2011, DECRETA: 

Art.1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Ludocriarte, inscrita 

sob o CNPJ 07.208.982/0001-50, tendo em vista o disposto na Lei Distrital 

nº 1.617, de 18 de agosto de 1997, e no Decreto nº 19.004, de 22 de 

janeiro de 1998. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 29 de agosto de 2013. 

125º da República e 54º de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 
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o FAC 2011/12 “Cultura da Infância: a vez e a voz das 

crianças”, oficinas de música, cinema e arte para crianças de 6 
a 14 anos.  Veja os vídeos:  
http://www.youtube.com/watch?v=a89xJJrhK08 

http://www.youtube.com/watch?v=ySPOqg3cdRU 

http://www.youtube.com/watch?v=j4q62pykKAo 

 

o Convenio nº 021/2012 com a Secretaria de Cultura do DF. 
Projeto: “Rede Sociocultural de São Sebastião: nas trilhas da 

Educação Popular”. Vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=aMQgp__kd-s  

 

o Convenio nº 005/2013 com a Secretaria da Criança do DF. 
Projeto: “Direitos em Foco: capacitando educadores e 

fortalecendo os direitos das crianças e adolescentes”. Vídeos:  
http://www.youtube.com/watch?v=1WbUTb2FLWw  

http://www.youtube.com/watch?v=HqRa5uXyxyA 

http://www.youtube.com/watch?v=2_8PxJSEFj8  
 

o Realização de 25 Festivais artístico-culturais. Os Festivais 
acontecem regularmente, a cada semestre, nos meses de julho e 
dezembro. Neles, crianças e adolescentes da Brinquedoteca têm a 
oportunidade de apresentar seus trabalhos culturais (peças teatrais, 
coreografias, poesias, mágicas, danças, etc.). Os Festivais são 
apresentados na rua em frente à Brinquedoteca, abertos a toda a 
comunidade (participam em média 250 pessoas). Vídeos 
exemplificativos: 
http://www.youtube.com/watch?v=4QOuSlNIzfU  

http://www.youtube.com/watch?v=rtrzqOXm8NM 

 
o COOPERAÇÃO TÉCNICA entre a LUDOCRIARTE e a 

EVOLUÇÃO PROJETOS SOCIAIS para a criação da Escola Livre 
de Cinema de Brasília (2013). 

 
o SERVIÇO DE CONVIVENCIA e FORTALECIMENTO DE 

VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 17 ANOS – Convênios 
nº 001/2014 e 003/2014 – SEDEST-DF (atendimento durante 6 
meses de 300 crianças de 06 a 14 anos e 300 adolescentes de 

15 a 17 anos). 
 

o FUNDO DA CRIANÇA e DO ADOLESCENTE – FDCA-DF: 
Projetos “Mão na roda, um transporte para a Ludocriarte” e 

“Conexão Jovem Ludocriarte” – Convenio nº 005 e 006/2015 – 
Secretaria da Criança do DF. 

 
o FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL: PROJETO Nº 15.284 “BBE 

2015-004 - BB EDUCAR LUDOCRIARTE” (2015/2016). 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a89xJJrhK08
http://www.youtube.com/watch?v=ySPOqg3cdRU
http://www.youtube.com/watch?v=j4q62pykKAo
http://www.youtube.com/watch?v=aMQgp__kd-s
http://www.youtube.com/watch?v=1WbUTb2FLWw
http://www.youtube.com/watch?v=HqRa5uXyxyA
http://www.youtube.com/watch?v=2_8PxJSEFj8
http://www.youtube.com/watch?v=4QOuSlNIzfU
http://www.youtube.com/watch?v=rtrzqOXm8NM
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o Ponto de Cultura “Ludocriarte Editora” – Ministério da Cultura 

e Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal – 
convenio nº 014/2010 – SeCult/DF (junho/2010 a 

dezembro/2016). 
 

 
 

 
1ª parcela – Publicação de 2000 livros com DVD: “Era 
Outra Vez… histórias clássicas recriadas pelas crianças do 

Ponto de Cultura Ludocriarte” (2012). Livro digital: 
http://pt.scribd.com/doc/100017633/Era-Outra-Vez-historias-

classicas-recriadas-pelas-criancas-do-Ponto-de-Cultura-Ludocriarte   
 
 

 
 

 
 
2ª parcela – Publicação de 3000 livros com DVD: “Era 

outra vez... Histórias mágicas criadas pelas crianças do 
Ponto de Cultura Ludocriarte” (2014). Livro digital: 
https://issuu.com/lucivam/docs/era_outra_vez_finalweb 
 
 

 
 

 
  

3ª parcela: “Era outra vez... Histórias brincantes criadas 
pelas crianças do Ponto de Cultura Ludocriarte” (2016). 

Livro digital: 
http://issuu.com/andrenery94/docs/era_outra_vez/ 
https://pt.scribd.com/document/320316817/ERA-OUTRA-

VEZ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://pt.scribd.com/doc/100017633
http://pt.scribd.com/doc/100017633
http://pt.scribd.com/doc/100017633
http://pt.scribd.com/doc/100017633/Era-Outra-Vez-historias-classicas-recriadas-pelas-criancas-do-Ponto-de-Cultura-Ludocriarte
http://pt.scribd.com/doc/100017633/Era-Outra-Vez-historias-classicas-recriadas-pelas-criancas-do-Ponto-de-Cultura-Ludocriarte
https://issuu.com/lucivam/docs/era_outra_vez_finalweb
http://issuu.com/andrenery94/docs/era_outra_vez/
https://pt.scribd.com/document/320316817/ERA-OUTRA-VEZ
https://pt.scribd.com/document/320316817/ERA-OUTRA-VEZ
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No Ludocriarte, todo mundo brinca em 

serviço 

 

Publicado em 11/03/2016 

O italiano Paolo Chirolla tinha 18 anos quando desembarcou 
pela primeira vez no Brasil. Então aluno de um curso superior de 
Ciências da Educação em Milão, na Itália, ele aproveitou suas 

férias para trabalhar voluntariamente em um projeto social da 
cidade de Goiás, localizada a pouco mais de 140 quilômetros de 
Goiânia, capital do estado que leva o mesmo nome do município 

que o acolheu – nesse primeiro momento, por um mês e meio. 

Paolo Chirolla fundou a Ludocriarte em 1985 (Foto Acácio 

Pinheiro Ascom MinC) 

“Sempre fui muito ligado a movimentos sociais. Talvez porque 
na Itália o voluntariado seja algo muito forte, que está no nosso sangue mesmo. Lá é 
bem comum participarmos de projetos que auxiliem os outros, sem qualquer 

remuneração financeira”, afirma Chirolla, hoje presidente da Associação Ludocriarte, 
um dos mais de 4,5 mil Pontos de Cultura existentes no País. 

Cerca de dois anos depois de sua primeira visita ao Centro Oeste brasileiro, o então 
universitário retornou ao País de mala e cuia. Largou a faculdade e a família na Itália 
para seguir o seu destino. “Foi mais forte do que eu. De alguma maneira, sempre soube 

que não teria uma vida tradicional”, diz. 

http://culturaviva.gov.br/2016/03/11/no-ludocriarte-todo-mundo-brinca-em-servico/
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O italiano passou por uma série de 

projetos e instituições até que, em 
2005, fundou a Associação 

Ludocriarte em uma casa de São 
Sebastião, região administrativa do 
Distrito Federal. Lá, ele montou 

uma brinquedoteca comunitária 
para atender crianças e jovens de 

baixa renda. Por meio do resgate de 
jogos e brincadeiras tradicionais, a 

instituição promove um trabalho de educação e cultura com a 

comunidade. 

Contação de histórias e oficinas de música e de artes são 

algumas das atividades realizadas pelas crianças (Foto Acácio 
Pinheiro Ascom MinC) 

“Para nós, brincar é tudo. Brincar é cultura. É no brincar e na 

linguagem lúdica que a criança acessa todas as outras coisas. 
Fizemos um trabalho inverso, tentando incluir tudo dentro do 
brincar, e não o contrário”, destaca Chirolla. Na Brinca, como é 

carinhosamente apelidado o local, atividades como teatro, 
música e cinema são apresentados às crianças por meio de 

brincadeiras. Elas absorvem o que lhes é passado e são sempre 
estimuladas a criar suas próprias obras. 

Segundo Paolo, normalmente, os produtos culturais voltados às crianças são pensados e 

produzidos por adultos. Eles têm o seu valor, é claro, mas também tolhem o potencial 
criativo dos pequenos. Dificilmente a arte e a cultura são pensadas em parceria com as 
crianças. “O nosso foco sempre foi fomentar o lúdico dentro da cultura da infância. O 

que é a cultura para criança se não o brincar? Para nós, o brincar é o berço de toda a 
cultura infantil”, afirma Chirolla. 

Atualmente, a Ludocriarte atende a 85 crianças, a maior 
parte delas entre 6 e 14 anos. Elas frequentam a 
instituição de segunda a quinta-feira, sempre no turno 

contrário às aulas. Além de utilizarem a brinquedoteca 
comunitária, com brinquedos e jogos de tabuleiros, os 

alunos participam de aulas lúdicas de informática e de 
oficinas, dentre as quais de contação e criação de 
histórias, de musicalização e de hip hop. As crianças 

também utilizam a rua para brincadeiras mais ativas, 
como pega-pega, queimada e futebol. 

Um Ponto de Cultura e seus filhos 

Em 2010, a Ludocriarte foi selecionada como Ponto de Cultura. Com os recursos 
repassados pelo Ministério da Cultura, a instituição montou um laboratório de 

informática e comprou uma série de instrumentos musicais para as crianças. O apoio foi 



19 
 

também importante para a concepção de oficinas de contação de histórias, que 

resultaram na publicação de dois livros produzidos pelos próprios alunos. 

Leia na íntegra o livro Era Outra Vez: http://bit.ly/1WeVw46 

Lançado em 2012, o primeiro livro, denominado “Era outra vez… Histórias clássicas 
recriadas pelas crianças do Ponto de Cultura Ludocriarte”, trouxe recriações de obras 
clássicas como A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, entre outras. O 

segundo livro do projeto, “Era outra vez… Histórias Mágicas criadas pelas crianças do 
Ponto de Cultura Ludocriarte”, foi lançado em 2014 e trouxe como pano de fundo um 
mundo mágico, com fadas, princesas e dragões. 

Em 2016, a Ludocriarte deu início a uma terceira fase desse projeto. Em comemoração 
aos 10 anos da instituição, as crianças produzirão um novo livro, que terá justamente as 

brincadeiras populares como inspiração. “O trabalho que desenvolvemos com as 
crianças para a elaboração das histórias é sempre muito rico. Começa com a contação de 
muitas histórias e, por meio do brincar, começamos a criar em cima delas. Desta vez, 

quem sabe, poderemos criar uma narrativa com a dona Chica e o gato, por exemplo”, 
explica Isabela Leda, psicóloga e oficineira voluntária de criação de histórias, em 

referência à cantiga tradicional Atirei o Pau no Gato. 

Lucas Alves de Melo, de 10 anos, é um dos mais empolgados com as criações. “O mais 
legal da brinquedoteca é que aqui a gente aprende brincando. O trabalho com os livros 

foi bastante legal. Ver eles prontos é emocionante. É quase como se fosse um filho, 
afinal, eu ajudei a criar”, diz o garoto. 

Além do livro propriamente dito, desta vez as crianças trabalharão também na 
concepção de um DVD de videoclipes, com músicas e vídeos produzidos por eles 
próprios. Uma das músicas, inclusive, já foi composta e tem sido ensaiada pelas 

crianças. Com o título “Há dez anos”, ela retrata um pouco da atmosfera do espaço. “Há 
dez anos tem muita brincadeira / Há dez anos tem muita compreensão / Há dez anos tem 
muita amizade / Há dez anos trabalhando em união (…) Felicidade é estar sorrindo / 

Aprendendo a ser cidadão / Sendo aceito do jeito que sou / Melhor caminho melhor 
opção.” 

Brincadeira também é coisa séria 

Não são raras as vezes que as brincadeiras ganham um ar mais 
sério. Por meio delas, questões como o racismo e bullying são 

trabalhadas junto aos pequenos e, sem perceber, eles acabam 
absorvendo valores que lhes serão bastante úteis para a vida toda. 

“Foi aqui que eu aprendi a ter disciplina, a respeitar os colegas e 
as diferenças”, afirma Maikon Daniel da Silva Lopes, de 14 anos. 
O jovem frequenta a instituição desde 2006 e, apesar de não 

participar mais das atividades, está sempre presente. “Quero me 
tornar um brinquedista. Enquanto isso não acontece, tento ajudar 
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eles como posso”, diz. 

Para sua mãe, Rabiana Pereira da Silva, a instituição foi de extrema importância para a 
criação de seu filho. “O Maikon sempre foi uma criança ativa, que não para quieta. Se 

ele não tivesse essa oportunidade, provavelmente estaria na rua, brincando sem 
segurança. Na brinquedoteca, toda a sua energia se volta para as oficinas e isso fez dele 
um menino bastante criativo. Ele está tendo acesso a uma cultura que eu não teria 

condições de dar”, afirma ela. 

Às sextas-feiras, a Ludocriarte é fechada para balanço. Sem a presença das crianças, 

brinquedistas, oficineiros e monitores se juntam para uma reunião pedagógica. “Esses 
encontros são extremamente importantes para o funcionamento da instituição. É um 
espaço no qual podemos expor as nossas dificuldades e o bom disso é que todos buscam 

uma solução conjunta para qualquer problema que apareça, seja com um aluno ou com 
uma turma específica”, diz a estudante de pedagogia e brinquedista Darleane Silva 

Santos, de 21 anos. 

21º Festival artístico cultural da Brinquedoteca Ludocriarte 

Para Paolo Chirolla, a atenção e o investimento nos educadores são fundamentais para o 

sucesso da Ludocriarte. “Se não fizéssemos essas reuniões, muito se perderia. Eles 
provavelmente seriam engolidos pela rotina e logo se sentiriam desmotivados”, afirma o 
presidente da instituição, que não poupa elogios a seus aprendizes. 

“Trabalhar com as crianças é algo que nos dá um prazer imensurável, mas o que mais 
me motiva dentro desse trabalho é a participação dos educadores. Isso me deixa 

realmente tocado. De alguma forma, revejo a minha juventude por meio do entusiasmo 
desses garotos e garotas”, afirma, visivelmente emocionado. 

Cristiane Nascimento 

Assessoria de Comunicação 

Ministério da Cultura 
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o FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL: PROJETO Nº 15.339 BB 

VOLUNTÁRIOS “Nossa ancestralidade negra: cultura e 
identidade sob o olhar da criança” (2016/2017). 
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o Ponto de Cultura – Apresentação do espetáculo musical “Os 

Brincantantes” no Encontro da Rede dos Pontos e Pontões de 
Cultura do DF – Casa do Cantador – Ceilândia/DF (15.04.2017). 

 
Cores, cheiros, texturas e grandes representantes da Cultura Popular: assim é a 
programação artística do Encontro da Rede de Pontos e Pontões de Cultura do Distrito 
Federal, que já começa nesta quinta-feira, dia 13. Toda a diversidade cultural brasileira se 
encontra este final de semana na Casa do Cantador, abrindo a programação oficial do 57º 

Aniversário de Brasília, cujo tema é Cultura Popular e Patrimônio Imaterial. Você não pode 
ficar de fora! Confira a programação artística: 

*Dia 13 de abril (quinta)* 

19h - Apresentação Artística: Recepção do público com Cortejo de Cultura Popular, com Menino de 

Ceilandia – Abertura Oficial das comemorações do Aniversário de Brasília. 

21h - Chico de Assis e João Santana 

22h - Beirão 

*Dia 15 de abril (sábado)* 

12h30 - Cineclube (exibição do filme: A Cidade É Uma Só?) 

12h30 - Dupla Idelbrando & Barcellus (Clube dos Violeiros de Brasília) 

13h10 - Karen Parreira (Clube dos Violeiros de Brasília) 

18h15 - Associação Ludocriarte - Brinquedoteca Comunitária & Ponto de Cultura do DF 

20h30 - Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro 

21h30 - Mestra Martinha do Coco 

*Dia 16 de abril (domingo)* 

08h30 às 11h - Apresentações Artísticas na Feira da Guariroba: Mamulengo Presepada - Chico 

Simões e Mamulengo Sem Fronteiras 

20h15 - Casa do Cantador - Tribo das Artes 

21h15 - Casa do Cantador - Volmi Batista (Clube dos Violeiros de Brasília). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Menino-de-Ceilandia-148474318581301/
https://www.facebook.com/Menino-de-Ceilandia-148474318581301/
https://www.facebook.com/joao.santana.96
https://www.facebook.com/Idelbrando-Barcellus-123059031430150/
https://www.facebook.com/KarennParreira
https://www.facebook.com/ludocriarte/
https://www.facebook.com/seuestreloeofuadoterreiro/
https://www.facebook.com/Martinhadococo/
https://www.facebook.com/mamulengopresepada/
https://www.facebook.com/mamulengopresepada/
https://www.facebook.com/mamulengosemfronteiras.bonecos/
https://www.facebook.com/tribodasartes/
https://www.facebook.com/volmi.batistadasilva
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Catalogo da Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do 
DF “Pontos de Cultura do Distrito Federal” – Brasília, 2016. 

 

 
 
   
 
o Parceria com a Universidade Federal de Brasília (UNB): estágios 

supervisionados para os alunos da Faculdade de Música – Abril/julho 

2017. 
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o Ponto de Cultura – Participação no 4º Festival “Tons da Vila” com a 

apresentação do espetáculo musical “Brincante” – Vila Arco-íris – Unipaz 
Brasília/DF – 27/05/2017. 

 

 
 

o Ponto de Cultura – Prêmio “Culturas 

populares – Edição: Leandro Gomes de 
Barros” – MinC/2017. A Associação 

Ludocriarte classificou-se em 12º lugar com 
pontuação máxima (100 pontos) disputando 

80 vagas para instituições sem fins 
lucrativos entre 2.862 inscrições de todo o 
país.   
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Associação promove evento cultural afro para a 

comunidade de São Sebastião 
Escrito por Dalva de Oliveira 

 
Foto acervo Associação Ludocriarte 

A entidade contou com a parceria da Fundação BB em projetos para crianças, 

adolescentes, jovens e adultos 

Nesse sábado, (01/07), a Associação Ludocriarte da cidade de São Sebastião (DF) 

realizará o XXIV Festival Artístico e Cultural da Brinquedoteca. A noite será recheada de 

atrações protagonizadas pelas crianças: espetáculo de música, teatro, dança, 

audiovisual, poesia, desfile, roda de capoeira e cultura popular. Na ocasião serão 

vendidas comidas típicas nordestinas, e um brechó com vendas de roupas, calçados e 

acessórios. Haverá também apresentação da mestra Martinha do Coco - cantora de 

samba de coco, maracatu e ciranda - que traz repertório de resgate da cultura 

nordestina com a cara do cerrado.  

O evento marcado para acontecer às 19 horas, na sede da entidade, irá celebrar o 

encerramento do projeto “Nossa Ancestralidade Negra - cultura e identidade sob o 

olhar da criança”, uma parceria com a Fundação Banco do Brasil, fruto de convênio 

celebrado em 2016, com investimento social de R$ 70 mil. 

Criada há 12 anos pelo italiano, radicado no Brasil, Paolo Chirola, a Ludocriarte atende 

cerca de 80 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos. A entidade oferece 

atividades gratuitas de lazer, recreação, arte, cultura e educação não formal para 

crianças, adolescentes e seus familiares, com o objetivo de fortalecer a identidade e os 

valores afro culturais, assim como a defesa e promoção dos direitos sociais. 

Hoje, no espaço são oferecidos diversos cursos e oficinas no contraturno escolar - artes 
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plásticas, informática, jogos, capoeira, biodança, dança de rua, hip hop e musicalização. 

Além disso, os atendidos recebem auxílio nas tarefas escolares. 

“Vamos proporcionar aos visitantes uma noite linda, com muitas atrações. Nossa festa 

será toda voltada para a cultura negra. Esse projeto com a Fundação BB nos fez 

perceber que precisamos trabalhar o tema, porque quase cem por cento dos nossos 

atendidos são negros ou descentes de negros, por isso precisamos reforçar a 

identidade de suas origens”, disse o presidente e idealizador do projeto. 

Paolo explica ainda que precisa buscar mais parcerias para dar continuidade ao 

trabalho. Segundo ele, com o aporte financeiro da Fundação Banco do Brasil foi 

possível melhorar o espaço da brinquedoteca, comprar alguns equipamentos e investir 

na qualificação dos profissionais que atendem as crianças e adolescentes. 

Formatura BB Educar 

Ao final do evento, haverá a entrega de certificados para dez alunos do curso de 

alfabetização de jovens e adultos, com idades entre 36 e 86 anos, ministrado por duas 

funcionárias aposentadas do Banco do Brasil - Maria de Fátima Silva e Luciana de 

Oliveira Pinto. As voluntárias dedicaram oito meses na alfabetização da turma. O BB 

Educar é uma tecnologia social da Fundação BB para capacitação de colaboradores que 

atuam em núcleos de alfabetização de jovens e adultos. A metodologia tem como base 

os princípios de uma educação libertadora e a prática da leitura do mundo, que 

considera a realidade do alfabetizando como ponto de partida do processo educativo. 

Serviço  

XXIV Festival Artístico-Cultural da Ludocriarte 

Data: 01 de julho 

Horário: a partir das 19h. 

Local: Brinquedoteca Comunitária de São Sebastião (Quadra 103, conjunto 05, casa 01)  

A divulgação deste projeto contempla dois Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, que fazem parte da Agenda da Organização das Nações 

Unidas com metas para o ano de 2030. 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.agenda2030.org.br/
http://www.agenda2030.org.br/
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o FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL: PROJETO Nº 16.949 “Nossas raízes 

nordestinas – Cultura e identidade sob o olhar da criança” (2017/18). 
 

Produção de um livro de cordel e de um vídeo sobre a metodologia utilizada: 

 

Este livro de cordel é o resultado do Projeto nº 16.949 “Nossas Raízes 
Nordestinas – Cultura e Identidade Sob o Olhar da Criança”, apoiado pela 
Fundação Banco do Brasil, em 2018. O projeto proporcionou a 80 crianças e 

adolescentes de São Sebastião/DF, de 6 a 14 anos, um espaço de vivência e 
valorização de elementos da cultura nordestina, visando o fortalecimento da 

sua identidade. Por meio de oficinas temáticas, músicas e danças, brinquedos 
e brincadeiras, leitura e contação de histórias, poesias e laboratórios de arte, 

mitos e ritos, os jovens 

autores da Ludocriarte 
criaram, contaram e 

cantaram suas histórias, 
de maneira coletiva, 
encontrando, na 

literatura de cordel, a 
forma poética de 

expressão das raízes de 
suas famílias de origem, 
plantando assim seus 

pés na terra fértil da 
cultura nordestina. 
Vídeo: “Nossas raízes 
nordestinas” – Link: 
https://youtu.be/aqHEzUZ11eI  

https://youtu.be/aqHEzUZ11eI
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Rede Globo – Bom dia DF (07/08/2018) 
 
 

 
 
 

https://globoplay.globo.com/v/6926782/programa/ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



31 
 

MATÉRIA AGÊNCIA DE NOTICIAS DA FBB E BANCO DO BRASIL EM 

20/07/2018 
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Link: http://www.youblisher.com/p/1963072-JORNAL-DAQUI-DF-EDICAO-
JULHO-2018/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youblisher.com/p/1963072-JORNAL-DAQUI-DF-EDICAO-JULHO-2018/
http://www.youblisher.com/p/1963072-JORNAL-DAQUI-DF-EDICAO-JULHO-2018/
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Brinquedoteca Ludocriarte recebe o Prêmio Cultura Viva 
Paulo Dagomeh 16 horas atrás 

Cultura, Distrito Federal, Educação 0 

Comentários 4 Visualizações 

 

O domingo foi de muita celebração 

e alegria. Fomos contemplados 

com o prêmio Cultura Viva DF. 

A nossa Brinquedoteca e Ponto de 

Cultura do DF, Ludocriarte, foi 

premiada entre tantos outros 

Agentes Culturais de Base 

Comunitária que contribuem de 

forma relevante para o 

desenvolvimento artístico/cultural do Distrito 

Federal. 

A cerimônia de premiação aconteceu na noite 

deste domingo, 19.08.18, no teatro galpão do 

Espaço Cultural Renato Russo e contou com 

um colorido e dançante espetáculo do grupo 

musical Os Brincantantes, formado pelas 

crianças e educadores/as da Ludocriarte que, 

em alto e bom som, expressaram a força das 

suas raízes e seu protagonismo. 

Ao longo dos últimos 13 anos, a Ludocriarte 

tem oportunizado o desenvolvimento de 

milhares de crianças na comunidade de São 

Sebastião, realizando projetos voltados para 

a cultura e educação por meio de 

metodologias e abordagens que priorizam a 

cultura da infância e possibilitam a construção 

de relações mais solidárias e humanistas, 

utilizando a arte e o brincar como nossas 

principais ferramentas de intervenção na realidade. 

Agradecemos imensamente a todas as crianças que participam e que já participaram da 

Brinquedoteca, aos seus pais e mães, a toda a equipe de educadores/as, associados/as e 

voluntários/as, aos padrinhos e madrinhas Ludocriarte, as instituições parceiras e toda a 

comunidade de São Sebastião. Esse prêmio é uma vitória do nosso lugar. 

O Ponto de Cultura Ludocriarte é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2005 com o 

objetivo de desenvolver ações socioeducativas para crianças, adolescentes e seus familiares 

por meio da linguagem lúdica, artística e cultural, em São Sebastião. 

IEIONTÊ! 

 

http://s2news.com.br/author/paulo-dagomeh/
http://s2news.com.br/category/cultura/
http://s2news.com.br/category/distrito-federal/
http://s2news.com.br/category/educacao/
http://s2news.com.br/brinquedoteca-ludocriarte-recebe-o-premio-cultura-viva/#disqus_thread
http://s2news.com.br/brinquedoteca-ludocriarte-recebe-o-premio-cultura-viva/#disqus_thread
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PREMIO ITAÚ-UNICEF – FINALISTA NACIONAL 2018 

[www.correiobraziliense.com.br] 

Dois projetos sociais do DF são finalistas do Prêmio Itaú-Unicef 

A Brinquedoteca Comunitária Ludocriarte, em São Sebastião, e o Ondas pela 
Paz, aplicado em unidade de internação de adolescentes e jovens cumprindo 
pena de restrição de liberdade em Santa Maria, concorrem a prêmios de até R$ 

400 mil. Conheça essas duas iniciativas de impacto (...) 
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 CDCA/DF - FUNDO DA CRIANÇA e DO ADOLESCENTE: Projeto 

“Raízes – Percursos culturais e formativos no olhar de crianças e 
adolescentes” - Termo de Colaboração nº013/2017– Secretaria da 

Criança do DF. 
 

PRODUTOS: 
 01 Livro digital “Nossas raízes multicoloridas” 

 05 videoclipes com músicas autorais 
 04 banners fotográficos 
Link: www.ludocriarte.org  

 
 
 
 

Publicação do livro digital “Nossas Raízes 
Multicoloridas” – Ludocriarte Editora/2018 – Termo de 

Colaboração nº013/2017 FDCA/DF – Projeto “Raízes 
– Percursos culturais e formativos no olhar de 
crianças e adolescentes” – Link: 

https://issuu.com/andrenery94/docs/livro_completoo  

 
 
 
 

http://www.ludocriarte.org/
https://issuu.com/andrenery94/docs/livro_completoo
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 FAC MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS – 1º ANO (2018): Projeto 

“Ponto de Cultura Ludocriarte – Cultura da Infância” – Termo 
de Ajuste nº129/2018 

Oficinas de: 
 Criação e Ilustração de Histórias; 

 Cultura digital – Jogos, desenhos, vídeos, fotografia e 
informática. 

 Expressão musical – Musicalização e produção musical 
infantil. 

Produtos finais: 

 Criação e publicação de 01 livro digital escrito e ilustrado 
pelos participantes. 

 Criação e alimentação de um espaço virtual sobre Cultura da 
Infância com conteúdos de autoria dos participantes das 

oficinas. 
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Realização de 01 

Festival artístico-
cultural com 

apresentação à 
comunidade das 

produções dos 
participantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Criação e publicação do 

livro digital: 
 

“Zezé, aquele que sabe o 
que quer”. 

 
 
 

 
 
 



41 
 

 CDCA/DF - FUNDO DA CRIANÇA e DO ADOLESCENTE: Projeto 

“Ação em Rede” - Termo de Colaboração nº047/2018. 
Formação e capacitação de 07 instituições sociais (3 representantes + 3 
adolescentes por cada instituição) que atendem ou que pretendem se 
qualificar no atendimento de crianças e adolescentes com faixa etária de 
0 a 18 anos, para enquadramentos às normas, regulamentos e leis que 
regem o terceiro setor, nos requisitos jurídico contábeis necessários ao 
funcionamento das instituições, e na captação de recursos nas áreas 
privada e pública, com inclusão de projetos em editais de chamamento, 
inclusive. As categorias de formação e capacitação são nas áreas de: 

1. Princípios, Fundamentos Teórico Prático e Gestão Institucional; 
2. Governança no Terceiro Setor; 
3. Sustentabilidade Institucional.  

 
 
 
Produção de 03 seminários abertos para toda a comunidade local. 
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 Criação e apresentação do espetáculo teatral: “Zezé, 

aquele que sabe o que quer”, apresentado no IFB Campus de 
São Sebastião no dia 01.06.2019. 

 

 



43 
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Artigos sobre o trabalho desenvolvido pela 
Ludocriarte: 
 
Reportagem sobre o recebimento do Prêmio Itaú-Unicef 2018 – Correio 

Brasiliense: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_educacaobasica/2018/10/31/ensino_educacaobasica_interna

,716821/premio-itau-unicef-tem-dois-finalistas-do-df.shtml 
 

26º Festival artístico-cultural da Brinquedoteca Ludocriarte (dezembro/2018): 
http://s2news.com.br/vem-ai-o-26o-festival-artistico-e-cultural-da-
brinquedoteca/  

http://s2news.com.br/festival-de-arte-e-cultura/  
 

Reportagem sobre o recebimento do Prêmio Cultura Viva DF (Agosto/2018): 
http://s2news.com.br/brinquedoteca-ludocriarte-recebe-o-premio-cultura-viva/  
 

Reportagem sobre a Brinquedoteca Comunitária – Jornal Daqui DF 
(Maio/2017):  

http://www.youblisher.com/p/1833381-JORNAL-DAQUI-DF-EDICAO-MAIO-
2017/ 
 

Blog Morro Azul de São Sebastião – Lançamento do 3º livro da Ludocriarte 
Editora: 

http://www.blogmorroazul.com.br/2016/07/associacao-ludocriarte-lanca-
livro.html 
 

Portal Metrópoles – Lançamento do 3º livro da Ludocriarte Editora: 
http://www.emminuto.com/noticia/247/associacao-ludocriarte-em-sao-

sebastiao-lanca-livro-infantil 
 
Ministério da Cultura “No Ludocriarte todo mundo brinca em serviço”: 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-
/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/no-ludocriarte-todo-mundo-brinca-em-

servico/10883 
 
Jornal S2 News – Lançamento do 2º livro da Ludocriarte Editora: 

http://s2news.com.br/?p=3638 
 

IESB – Oficinas culturais na Brinquedoteca: 
http://jornalismo.iesb.br/2016/04/14/brinquedoteca-em-sao-sebastiao-oferece-
oficina-com-atividades-culturais/ 

 
A Ludocriarte está catalogada nos seguintes sites: 

http://culturaviva.org.br/mapa/ludocriarte-editora/ 
http://www.abrinquedoteca.com.br/brinquedotecas3.asp?id=29 
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate

&CodigoInstituicao=944&Instituicao=Associacao-Ludocriarte 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2018/10/31/ensino_educacaobasica_interna,716821/premio-itau-unicef-tem-dois-finalistas-do-df.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2018/10/31/ensino_educacaobasica_interna,716821/premio-itau-unicef-tem-dois-finalistas-do-df.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2018/10/31/ensino_educacaobasica_interna,716821/premio-itau-unicef-tem-dois-finalistas-do-df.shtml
http://s2news.com.br/vem-ai-o-26o-festival-artistico-e-cultural-da-brinquedoteca/
http://s2news.com.br/vem-ai-o-26o-festival-artistico-e-cultural-da-brinquedoteca/
http://s2news.com.br/festival-de-arte-e-cultura/
http://s2news.com.br/brinquedoteca-ludocriarte-recebe-o-premio-cultura-viva/
http://www.youblisher.com/p/1833381-JORNAL-DAQUI-DF-EDICAO-MAIO-2017/
http://www.youblisher.com/p/1833381-JORNAL-DAQUI-DF-EDICAO-MAIO-2017/
http://www.blogmorroazul.com.br/2016/07/associacao-ludocriarte-lanca-livro.html
http://www.blogmorroazul.com.br/2016/07/associacao-ludocriarte-lanca-livro.html
http://www.emminuto.com/noticia/247/associacao-ludocriarte-em-sao-sebastiao-lanca-livro-infantil
http://www.emminuto.com/noticia/247/associacao-ludocriarte-em-sao-sebastiao-lanca-livro-infantil
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/no-ludocriarte-todo-mundo-brinca-em-servico/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/no-ludocriarte-todo-mundo-brinca-em-servico/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/no-ludocriarte-todo-mundo-brinca-em-servico/10883
http://s2news.com.br/?p=3638
http://jornalismo.iesb.br/2016/04/14/brinquedoteca-em-sao-sebastiao-oferece-oficina-com-atividades-culturais/
http://jornalismo.iesb.br/2016/04/14/brinquedoteca-em-sao-sebastiao-oferece-oficina-com-atividades-culturais/
http://culturaviva.org.br/mapa/ludocriarte-editora/
http://www.abrinquedoteca.com.br/brinquedotecas3.asp?id=29
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=944&Instituicao=Associacao-Ludocriarte
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=944&Instituicao=Associacao-Ludocriarte
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https://voluntariadobb.v2v.net/aggregators/11482-associacao-ludocriarte-sao-

sebastiao 
Mapeo Colectivo de la Educacion Alternativa: 

http://mapa.reevo.org/reports/view/168 
 

 
Alguns vídeos sobre a Ludocriarte: 
 
Lançamento do 3º livro da Ludocriarte “Era outra vez... Histórias Brincantes 

criadas pelas crianças do Ponto de Cultura da Ludocriarte” na FLIB – Feira 
Literária da Biblioteca do Bosque 
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9bQKDYTGw&t=494s 
 
MEC – TV Escola – Reportagem sobre a Ludocriarte Editora (Junho 2017) 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/post?idPost=13835 
 

REPORTAGEM DA TV GLOBO (Agosto 2014) – Projeto CriArte 
(SEDEST/CRAS) 
http://globotv.globo.com/rede-globo/dftv-1a-edicao/t/edicoes/v/projeto-em-sao-sebastiao-

ensina-criancas-disciplina-e-respeito-por-meio-de-brincadeiras/3597608/  

 
TV MINC – BRINCAR TAMBÉM É CULTURA 

O PONTO DE CULTURA LUDOCRIARTE 
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-

/asset_publisher/waaE236Oves2/content/brincar-tambem-e-
cultura/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-da-
cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state

%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1  

 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
https://www.youtube.com/watch?v=-4pz86oH8Go&list=UUFF_daCoG8a-qltniqwK5Xw  

 
REPORTAGEM TV NBR – PONTOS DE CULTURA 
LUDOCRIARTE EDITORA 
https://www.youtube.com/watch?v=HCb3Xzv1U3c  

 
VÍDEO GRAVADO e DIVULGADO PELA TV SUPREN EM 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=dawCGiZSRz8 

 
VÍDEO DA CARTOGRAFIA CANDANGA (ONG ARTÉRIA): 
http://www.youtube.com/watch?v=_CLTfbaN65E 

 
Assista também aos outros vídeos no Youtube e/ou no site da Ludocriarte: 
www.ludocriarte.org 

 

https://voluntariadobb.v2v.net/aggregators/11482-associacao-ludocriarte-sao-sebastiao
https://voluntariadobb.v2v.net/aggregators/11482-associacao-ludocriarte-sao-sebastiao
http://mapa.reevo.org/reports/view/168
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9bQKDYTGw&t=494s
http://tvescola.mec.gov.br/tve/post?idPost=13835
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