RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 – ONG ATITUDE SOCIAL

A ONG Atitude Social – Ponto de Cultura “Aos Pés do Santa Marta” desenvolve, desde
2004, projetos voltados para inclusão social de crianças, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade e risco de exclusão, na comunidade Santa Marta, em Botafogo - RJ.
Idealizado por Robespierre Ávila Azevedo, o Projeto “Aos Pés do Santa Marta” apresenta à
comunidade a diversidade cultural existente, possibilitando acesso espetáculos de boa
qualidade, gratuitos e oferecendo uma visão maior da música, indo além do pagode e do funk
já tão conhecido dentro desse contexto.
Através de ações sócio-educativas cria oportunidades de desenvolvimento humano, onde
jovens talentos se aprimoram e descobrem suas competências, contribuindo ativamente para
melhoria da sociedade.
Construindo seu projeto de vida, apropriam-se de seus próprios instrumentos, aprendem a
conviver com as diferenças, cultivando novas formas de participação social, atuando
produtivamente para ingressar e permanecer no mercado de trabalho e colocando-se desta
forma a seu próprio serviço e também a serviço do bem comum.

ATIVIDADES CONTINUADAS:
Escola de Música Atitude* – Desde agosto de 2007, atende crianças/adolescentes com
aulas práticas e teóricas de musica. Organizada em oficinas de músicas, ensina a tocar o
instrumento também como divertimento, mas principalmente como formação profissional.
Conseguimos excelentes resultados técnicos, e contribuímos com a formação geral dos
alunos. Todas as atividades são gratuitas bastando, o aluno, estar matriculado na rede
municipal de ensino. Alguns dos antigos alunos, hoje tiram da música o sustento de suas
famílias.

Além do próprio Robespierre, os demais professores são voluntários, moradores da
comunidade ou de empresas parceiras. Só desta forma foi possível manter a escola de
música ativa, apesar das dificuldades financeiras. Reiniciamos as aulas regulares de piano e
bateria, também com apoio de antigos professores voluntários.
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Bateria Mirim Atitude* – Ensaia na laje Michael Jackson com jovens da comunidade e
oferece oficinas para visitantes, turistas nacionais e estrangeiros em visita ao Santa Marta,
visando integrar os moradores.
Os professores de hoje são antigos alunos, voluntários, que freqüentaram a escola e
retribuem a oportunidade que tiveram. Destaque para: os mestres Felipe Santos e Amaury
Alves, que regeram a Bateria Mirim Atitude em blocos de carnaval, como por exemplo, no
nosso tradicional Bailinho Infantil Atitude, do Ponto de Cultura To Pirando, Pirado, Pirou, no
Bloco Laranjada e no intercambio cultural entre os jovens da França – Projeto Troupe
Batukavi, que vieram trocar saberes.
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Sala de Leitura Dedé* – É um espaço de apoio para atividade com crianças/adolescentes:
recreação intelectual, oficinas de artes integradas, desenho, teatro e leitura. Dispõe de uma
área exclusiva para a literatura infantil e juvenil e conta com a supervisão de uma
bibliotecária, que mantém organizado a estrutura local, além assistir aos alunos no estudo e
no dever de casa, de forma voluntariada. Os jovens encontram apoio para os estudos e para
os deveres de casa e apresentaram melhores rendimento na escola.
Este ano intensificamos os projetos: TUTORIA, com o apoio de voluntários para o
acompanhamento dos jovens nos deveres escolares; CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, também
com voluntários que desenvolvem o projeto Minutos de Magia e também AULA DE INGLES,
com voluntários estrangeiros.

Núcleo de Audiovisual Atitude - Grupo NAVi*– destina-se a produção de audiovisual,
filmes e documentários. Fazem parte da equipe, voluntários e moradores da comunidade,
que aprenderam no NAVi e hoje retribuem seu aprendizado cedendo seus talentos para a
construção e difusão do áudio visual dentro da comunidade.
Destaques para Amaury Alves, câmera e fotógrafo do NAVi e, este ano ministrou um
Workshop de Fotografia para jovens, a partir de 15 anos.
Em maio o NAVi foi contratado para documentar o “backstage” do 7º Festival CINEFOOT.
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Participação em Festivais:
Os filmes “A Mulher do Latão” e “Um Lobisomem no Santa Marta”, produzidos pelo NAVi TV
Atitude, foram selecionados para o festival Mostra de Filmes Imagens e Complexos, no Cine
Manguinhos, em outubro.

Cine Atitude* – Através do Projeto Cine + Cultura, do Ministério da Cultura, implementamos
o Cine Clube na comunidade desde 2010, onde são exibidos, gratuitamente e ao ar livre,
fimes nacionais e internacionais, para todas as faixas etárias, com o objetivo de divulgar a
cultura audiovisual, formar novas platéias e promover entretenimento para os moradores da
comunidade e do entorno. Nosso acervo vem de aluguel em videolocadoras e dentro do
projeto, exibimos 8 filmes em 2016, sendo a grande parte produção infantil e festivais.
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Aniversário da ONG Atitude Social e abertura do ano letivo* – Evento produzido
desde 2005 e comemora a abertura do ano letivo da Escola de Música Atitude e das
atividades da ONG.
Este ano a ONG Atitude Social
comemorou 12 anos de atividades
na comunidade Santa Marta, em
março, com a 5ª Edição do “Favela
é Cultura”, com apresentações
musicais da Família Zero Bala, MC
Nescau, do grupo local Pro Rap
Rua, batalha de MC, exibição do
filme “A Batalha do Passinho” e
roda de capoeira de Angola com
Érida Ferreira.
Foi uma festa bem animada, que
durou praticamente o dia todo, com
o envolvimento da comunidade e
de voluntários.

Dia da Santa Marta É SHOW* – Evento produzido desde 2005
no dia 29 de julho, em comemoração ao dia da padroeira da
comunidade que é considerada, em particular a padroeira das
cozinheiras e dos anfitriões.
Este ano promovemos a apresentação do sanfoneiro Antonio Ziviani
na Festa Junina da Arena da Santa Marta, que coincidiu com a
data.

Dia Internacional da Paz*
– Evento produzido desde
2004 em comemoração ao
dia Internacional da Paz, uma
data promungada pela ONU
no dia 21 de setembro e
comemorada na comunidade.
Este ano a festa contou com
atividades artisticas para as
crianças, e se estendeu o dia
todo, com Cine Atitude com
cachorro quente, Pimpolho
DJ (Beto Lopes), shows dos
grupos
Pro
Rap
Rua
composto
por
jovens
santamartenses e Jeca São
Faivi, além da canja de Carlos Vaz Coelho que tocou com Pierre Avila. A festa só foi possível
à custa de doações e da participação dos artistas de forma voluntária.
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Final de Ano Atitude* – Em dezembro. Apresentação da Banda EMA – alunos da Escola
de Música Atitude, para a comunidade Santa Marta e convidados. Contou também com a
apresentação do artista Chico Freitas e banda. A festa é uma oportunidade dos alunos
compartilharem com a família e amigos o aprendizado do ano e da confraternização da
comunidade e convidados, promovendo a paz e harmonia.
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OUTRAS ATIVIDADES:

Bailinho Atitude* - Após o carnaval oficial da cidade. baile de carnaval para as crianças da
ONG Atitude Social e da comunidade, animada pela Bateria Mirim Atitude, com fantasias e
adornos feito com reciclado.

Tarde com Atitude* - Aos sábados. Grupo de voluntários que desenvolve, com as crianças
da ONG Atitude Social e da comunidade, um projeto de
aproveitamento de material descartável com o tema “Transforme
seu lixo em arte”.
Entre outras artes, a bandeira da Escola de Samba Atitude foi
confeccionada
pelas
crianças
com
material
reciclado,
bem
como a decoração
e a árvore de
Natal.

Troca-Troca literário* – O projeto, incicialmente em parceria com a Secretaria Municipal
de Cultura, continua a acontecer todos os dias na Biblioteca Dedé, onde estão à disposição,
vários livros para troca.

Oficina de Perna de Pau* – Aos sábados. Oficina dada pela voluntária “perneta” Melissa
Ferreira, que confeccionou 02 pernas de pau em tamanho menor, específico para as
crianças.
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Projeto SANTA SAMBA JAZZ – Show produzido esporadicamente desde 2009 e que tem
como principal objetivo apresentar à comunidade a diversidade cultural existente,
possibilitando o acesso a espetáculos de boa qualidade e gratuitos além de oferecer uma
visão maior da música, ampliando a cultura musical dos freqüentadores.
Já reconhecido como Ações Locais pela PCRJ, este ano o projeto contou com o apoio da
Sec. Municipal de Cultura, através do Fomento Olímpico. Com programação sempre aos
domingos de julho a agosto, cada edição recebeu uma banda de jazz clássico ou
contemporâneo, conhecida do cenário musical, com direito a mais bela vista da cidade: do
alto da favela. Apresentaram se, na laje da Casa de Cultura Dedé, o grupo “El Miraculoso
Samba Jazz”, “Grupo de Choro Filhos de Marta”, “Banda Arroio”, “Gilson Peranzzetta e João
Senise” e “Paulinho Trompete e Dudu Vianna”, sempre com abertura da Banda EMA – Escola
de Música Atitude.
Com o apoio financeiro, puderam participar do evento, como músicos, assistentes de
produção, divulgadores, etc., os jovens moradores da comunidade que tiveram a
oportunidade de conhecer as atividades dentro da produção de um evento de grande porte.
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Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul - 10ª edição* – Em junho.
Ponto de exibição da mostra que tem como proposta suscitar o debate sobre os Direitos
Humanos em âmbito nacional, mobilizado pelo cinema.

Mostra Festival ReimagineRIO – Em agosto. Ponto de exibição da mostra que tem
como proposta a exibição de documentários que retratam história de sucessos em
comunidades cariocas, mostrando projetos na área de esporte e cultura que mudam vidas.
Mostra do Filme Livre*- 15ª edição* – Em agosto. Ponto de exibição da mostra que tem
como proposta a exibição de filmes independentes.

Parceria no Projeto Eyes for the word* – Em agosto. Projeto da Bélgica que doou 50
óculos ajustáveis aos moradores da comunidade, dentro da Casa de Cultura Dedé, sede da
ONG Atitude Social.

Parceria no Projeto Lovefútbol – Projeto que promove a construção coletiva,
apropriação de espaços públicos de lazer com o fortalecimento comunitário. Na comunidade
Santa Marta, com o apoio da ONG Atitude Social e Unilever Brasil, foi reconstruído do campo
de futebol conhecido como Tortinho.
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Festival PLANTAR (Plano de ocupação de ruas) do Laboratório Criativo, LAB71
– Em setembro. Apresentação dos alunos da Escola de Música Atitude e dos “Pernaltas” no
evento que promoveu a troca de conhecimento e idéias criativas, incentivando a educação,
inovação e a produção no campo da Economia Criativa.
(http://diariodorio.com/domingo-tem-arte-vinil-e-muito-mais-no-festival-plantar-em-botafogo

Bazar Ecológico Atitude* – Em setembro. Comemorando o Dia Internacional da Paz,
aconteceu, com a ajuda de doações e dos voluntários, um bazar ecológico aonde, pode-se
trocar roupa, brinquedos, livros e itensílios por material reciclado (pets , alumínio, papel, etc.),
que foram encaminhados ao projeto Light Recicla. Arrecadamos 42 KGs de reciclado,

reforçando e difundindo o conceito de conversão do desperdício em material com utilização,
reduzindo o consumo de energia e buscando a saúde do planeta, um dos itens da Cultura de
Paz que aplicamos nas ações sócio-educativas da ONG Atitude Social.
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Oficina de Bateria e Percussão* – Em outubro, orientadas respectivamente pelos
músicos da banda A Cor do Som: Gustavo Schroeter - baterista e Ary Dias – percussionista,
com a participação de Chico Brown.

Bailinho do Ambulatório* – Em dezembro. Retorno do tradicional baile na laje,
apresentando a DJ Andrea Maffer e DJ Clayton que animaram a festa com a produção de um
novo grafite do artista Babu Seteoito.

Parceria no Projeto Festival Terra do Rap, Festival de Rap da Língua Portuguesa – em
dezembro. Festival de intercâmbio entre artistas da cultura hip-hop de países da Língua
Portuguesa, este ano com o tema “Outros rumos, novos mares”. Apoio na produção da
Caravana no Santa Marta onde os artistas internacionais (MAZE DLM, KESO e Denise) junto
com os brasileiros Goribeatzz e VINICIUS TERRA, participaram de um workshop e de uma
apresentação intimista: pocket show e trocaram idéias com a platéia sobre processo criativo,
mercado cultural em seus países de origem, apontam semelhanças e diferenças entre ações
de empreendedorismo que acontecem no Rio em relação à cidade onde vivem.

( * ) – Todas as atividades marcadas foram realizadas sem apoio financeIro.
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Nós da ONG Atitude Social agradecemos a todos os parceiros que contribuiram para a
realização de nossas atividades, pois temos a consciência que não podemos mudar o
passado, mas juntos podemos trabalhar para um mundo melhor.
“QUE A PAZ ESTEJA NO CORAÇÃO DE TODOS OS SERES HUMANOS!”

Robespierre Avila Azevedo.
Diretor Presidente da ONG Atitude Social
Coordenador do Ponto de Cultura Aos Pés do Santa Marta.
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