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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 – 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. Tem 
como meta principal, trabalhar para criar oportunidades de desenvolvimento humano, pois 
acreditamos que todos nascem com potenciais para desenvolvê-los.  
Idealizado por Robespierre Ávila Azevedo, o Projeto “Aos Pés do Santa Marta”, tem como 
objetivo apresentar à comunidade a diversidade cultural existente, possibilitando a eles o 
acesso espetáculos de boa qualidade, gratuitos e oferecendo uma visão maior da música, 
indo além do pagode e do funk tão cultuado dentro de seu contexto.  
Através de ações sócio-educativas, jovens talentos se aprimoram e descobrem suas 
competências, contribuindo ativamente para melhoria da sociedade. Construindo seu projeto 
de vida, apropriando-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. 
 
 

 
Alem do próprio Robespierre, os demais professores são voluntários e antigos alunos, em 
sua maioria, moradores da comunidade, que mantém a escola de música ativa, apesar das 
dificuldades financeiras. 
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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 voluntários e antigos alunos que freqüentaram a escola e 
retribuem a oportunidade que tiveram. Destaque para os antigos alunos e moradores: Felipe 
Santos, mestre e seus ajudantes Edson Felipe, Gabriel Gomes, Kayan Santos e Amaury 
Alves, que regeram a Bateria Mirim Atitude em blocos de carnaval, como por exemplo, do 
Ponto de Cultura To Pirando, Pirado, Pirou e na Associação Ressurgir – Escola de Família. 
Neste ano o projeto foi selecionado pela Secretaria Municipal de Cultura, no Edital Viva o 
Talento! Que foi também desenvolvido no Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian, 
atendendo a 52 estudantes da Escola Municipal Tia Ciata, no centro da cidade. 
 



 

ONG Atitude Social 
CNPJ: 07.173.435 / 0001-87 

Rua da Serenidade (antiga Rua Cosme e Damião), 02 – Santa Marta  
Botafogo – RJ BRASIL CEP: 22260/164 

Tel: 55 (21) 25113809 / 98142-0674 
www.facebook.com/ongatitudesocial 

atitudesocial.ong@gmail.com 

 
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 pudemos contar por alguns meses com outra voluntária no acompanhamento dos 
jovens nos deveres escolares e de jovens estranjeiros que ajudaram a manutenção da 
organização e limpeza do espaço. 

 

Associação Ressurgir  
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Núcleo de Audiovisual Atitude - Grupo NAVi *– destina-se a produção de audiovisual, 
filmes e documentários. 
Em 2015, mesmo sem orçamento, realizamos o documentário “Festa de São Jorge, Santa 
Marta 2015”, comemoração tradicional da comunidade, realizada em 23/abril. Fazem parte da 
equipe técnica, 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, que aproveitou seu 
aprendizado e hoje também é contratado para fotografar eventos externos. 
 

 
Registramos, ainda, as etapas do carnaval da G.R.E.S Mocidade Unida do Santa Marta, da 
concepção até o desfile no carnaval. 
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Lançamentos  
O filme “Um Lobisomem no Santa Marta”, produzido em 2014, foi lançado em abril num 
evento de artes integradas, com recreação infantil, exibição de filmes e shows da cantora 
Vivian Roll e banda e do Grupo Pro Rap Rua composto por jovens do Santa Marta que usam 
a rima e o improviso como forma de expressar o cotidiano vivido por eles. 

 
O filme “Festa de São Jorge, Santa Marta 2015”, foi lançado no Dia da Consciência Negra e 
contou com a presença dos moradores e convidados, no Bar do Tota, também local da festa.  
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Festivais: 
Os filmes “A Mulher do Latão” e “Um Lobisomem no Santa Marta” foram selecionados para o 
festival 1º Cine Favela Festival, na Rocinha, em junho. 

 
O filme “Um Lobisomem no Santa Marta” foi selecionado para o festival de curtas metragem 
da Vila Kenedy – Curta VK 2ª edição em novembro.  

 
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 6 filmes em 2015, sendo a grande parte produção nacional. 
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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. A festa conta com apresentação de atrações infantis, musicais, teatro 
infantil, cinema, comidas típicas, etc... 
Este ano a ONG Atitude Social comemorou 11 anos  de atividades na comunidade Santa 
Marta, em março, com Bailinho Infantil , pintura de máscaras, apresentação da Bateria Mirim 
Atitude, Cine Atitude e a participação especial de Kleber Moreyra, do Ponto de Cultura 
America Arte e Cultura na Baixada, com seu show de cover do Ney Matogrosso. 
Foi uma festa bem animada, que durou praticamente o dia todo, com o envolvimento da 
comunidade e de voluntários.  
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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 contou com a apresentação do Rapper Fiel e do Grupo Pro Rap 
Rua composto por jovens do Santa Marta, e grafite do artista santa martense Swell Demuner. 
Teve também cinema no Bar do Tota com apresentação do filme “Nota Mi” de Aleck Lian, que 
compareceu juntamente com a atriz Rose Rodrigues. 
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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. Desta forma, este ano as festividades foram 
realizadas em 2 locais de identidade da comunidade. 
Na Casa de Cultura Dedé – Espaço Michael Jackson as 
atrações foram voltadas para as crianças. A artista plástica 
brasileira Juanita Costa, radicada em Los Angeles – EUA 
desenvolveu trabalhos de pintura na Oficina de Arte e 
Comunicação Atitude e os palhaços Pimpão e Fumaça vieram de 
Minas Gerais exclusivamente para alegrar a criançada com uma 
apresentação que teve como tema o consumo responsável da 
água. 
Já no Bar do Tota o DJ Pimpolho e DJ Nivaldo comandaram o 
som até as apresentações do Rapper Fiell que cantou com o 
grupo Pro Rap Rua, jovens moradores do Santa Marta, que 
buscam na rima a promoção da educação e uma reflexão sobre o 
cotidiano vivido por eles e também do grupo Jeca São Faivi que 
fizeram o público dançar, misturando estilos musicais como o rock, baião, samba e blue. A 

música símbolo do Santa Marta – “788” – do Rapper 
Fiell proporcionou uma apresentação conjunta dos 
músicos ao som de cuícas e muita alegria. 
E, com o patrocínio da empresa de tintas Sherwin-
Williams, a CollorGin revitalizou estes espaços através 
da Oficina de Arte Urbana com os belíssimos trabalhos 
dos grafiteiros Alexandre Kdoum, Ana Paula Alves, 
Bruna Peronico, Bruno Massay, Cici Batista, Erko da 
Bf, Gabriel Prado, Raphael Saicus, Renata Edaz, 
Sakoro Sako e Swell Demuner. 

O público ainda foi presenteado com sopa de ervilha e canjica, contribuição de Zezé dos 
Santos e das cozinheiras da Faetec: Andressa, Cida e Sônia. 
Foi um dia de fato abençoado com muita arte, atitude, amigos e um lindo visual, que contou 
com o apoio da Associação de Moradores do Santa Marta, Bar do Tota e Bar do Assis. 
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OUTRAS ATIVIDADES: 
 
Tarde com Atitude*  - Grupo de voluntários que desenvolveu, 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 árvore de Natal da ONG foi feita de 
garrafa PET, pelas crianças, ficando exposta na laje e “visitou” várias casas na comunidade.  

 
Bailinho Atitude*  - Baile de carnaval para as crianças da ONG Atitude Social e da 
comunidade. Aconteceu no evento de comemoração de aniversário da ONG Atitude Social. 
 
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. 
 

Mostra Cinema e Direitos Humanos na 
América do Sul - 9ª edição* – Ponto de 
exibição da mostra que tem como proposta 
suscitar o debate sobre os Direitos Humanos em 
âmbito nacional, mobilizado pelo cinema, em 
março. 
 
Mostra de Filme Livre* – Ponto de exibição 
da mostra que tem como proposta a exibição de 
filmes independentes, em agosto. 
 

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. Este ano contou 
com a cantora Vivian Roll e banda que se apresentou no evento do lançamento do filme “Um 
Lobisomem no Santa Marta”, em abril. Esse “turismo” cultural impulsiona o comercio local e 
essa integração contribui para a cultura dos valores de paz. 
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FLIZO-Festa Literária da Zona Oeste / 
Mostra Eixo Rio  – Participação da Escola 
de Música Atitude, a convite do idealizador do 
evento, Binho Cultura, em outubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra Rocinha Cine Favela  Festival – 
Mostra de filmes exibidos no 1º Filme Favela 
Festival, com a parceria da TV Tagarela – 
organizadora do festival na Rocinha e com 
debate envolvendo produtores e público, em 
novembro. 
 
 
 

 
 
Criação do site da ONG Atitude Social e 
inclusão da Casa de Cultura Dedé (sede) no 
Google Maps* - www.ongatitudesocial.com 
 
 
 
 
( * ) – Todas as atividades marcadas foram 
realizadas sem apoio financeIro. 
 

 
 
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 HUMA NOS!” 

 
Robespierre Avila Azevedo. 

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


