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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 – 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.   

 

Os professores de hoje são os alunos que freqüentaram a escola e retribuem os 
ensinamentos adquiridos, com destaque para os antigos alunos, moradores da comunidade: 
Felipe Souza e Felipe Santos. Estes jovens, hoje, vivem da música, tirando dela o sustento 
para suas famílias. 
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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 os antigos alunos que freqüentaram a escola e retribuem a 
oportunidade que tiveram. Destaque para os antigos alunos e moradores: Felipe Santos e 
Amaury Alves. 
Este ano, além dos turistas, recebemos o argentino Andy Kusnetzoff, ator, jornalista, 
apresentador e produtor de televisão e de rádio para uma gravação com os alunos e Kat 
Graham, atriz, cantora e dançarina suíça que atou em Hannah Montana e atualmente na 
série de TV The Vampire Diaries. 
Os alunos, a pedido da atriz, também fizeram uma apresentação no Hotel Sheraton Rio para 
a equipe e para seu fã clube. 
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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. 
 
 
 
Núcleo de Audiovisual Atitude - Grupo NAVi*– destina-se a produção de audiovisual, 
filmes e documentários e, em 2014 realizamos o filme “Um Lobisomem no Santa Marta”, mais 
uma lenda contada na comunidade, com lançamento em 2015.Os atores, câmeras e outros 
colaboradores são moradores da comunidade, que retribuem seu aprendizado cedendo seus 
talentos para a construção e difusão do áudio visual dentro da comunidade.  
Destaques para Antonia Carlos Gomes, atriz e Amaury Alves, câmera e fotógrafo do NAVi e 
que aproveitou seu aprendizado e hoje também é contratado para fotografar eventos 
externos. 

 
Documentamos, ainda, os seguintes eventos: 
Procissão de São Sebastião, Festa de São Jorge e 
Copa 2014 no Bar Cultural do Tota, entre outros. 
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Cine Atitude* – Através do Projeto Cine + Cultura, do Ministério da Cultura, implementamos 
o Cine Clube na comunidade, onde, uma vez por mes 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 12 filmes em 2014, sendo 90% produção nacional. 
Este ano expandimos este projeto à comunidade Chácara do Céu no Leblon, onde 
participamos da festividade do Dia das Crianças e à unidade do Novo DEGASE - 
Departamento Geral de Ações Socioeducativas em Bangu, com uma exibição de filmes 
selecionados e voltados a adolescentes com debate sobre os temas. 
 

 
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 10 anos de 
atividades na comunidade Santa Marta, no dia 15 de março de 
2014 com um grande evento. Iniciou com a Oficina de Arte e 
Comunicação Atitude que, tendo como tema a frase “Desenhe 
seus Sonhos”, desenvolveu com as crianças presentes trabalhos 
de desenho o que resultou numa bela e significativa exposição. 
Contou com a apresentação de dança do grupo de Hip Hop Soul 
Fox Atitude, composto por alunos e professores da Escola de 
Dança Atitude, que lançaram uma coreografia especial em 
homenagem a data. E com o show do cantor “Wagner Telles” e 
banda que fez o público cantar ao som dos sucessos nacionais 
dos anos 80. Na seção de cinema do Cine Atitude foram exibidos 
muitos filmes de animação e o curta “2 semanas no Santa Marta” 
em homenagem ao cineasta Eduardo Coutinho. Finalizando o 
evento, a apresentação 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. 

DEGASE Chácara do Céu - 



 

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 

Foi uma festa belíssima e muito significativa, que durou praticamente o dia todo, com o envolvimento 
da comunidade.  

 
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 Grupo Afro Cultural NegrArte, no 
Bar Cultural do Tota. 

 
 
Dia da Santa Marta É SHOW* – 
Evento produzido desde 2005 no dia 
29 de julho, em comemoração ao dia 
da padroeira da comunidade com 
atrações infantis, musicais, comidas 
típicas, etc. Este ano contou com 
oficina de Arte e Comunicação para 
crianças, projeto Troca-Troca literário, 
exibição de filmes do Cine Atitude e de 
apresentação do grupo de Forró. 
Contou com o apoio da SMTE que 
cadastrou moradores para cursos e 
empregos, e para confecção de 
carteira profissional. 
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Festival Curta Santa Marta com Poesia* –  Este ano foram realizados duas edições do 
evento, sendo uma (3ª edição) no Bar Cultural do Tota, em novembro e outra (4ª edição) na 
laje Michael Jackson, em dezembro, com a finalização do ano letivo da Escola de Música 
Atitude. 
Nesta ocasião recebemos novamente o escritor Binho Cultura, que é um dos responsáveis 
pela "Flizo" (Festa Literária da Zona Oeste) e propagador da comunidade Vila Alinça, na zona 
oeste; apresentação do artista Kdé Saraiva que recitou trechos de seu livro “Poeta maldito da 
Lapa” e tocou com os alunos da Escola de Musica Atitude e Cine Atitude. Contou ainda com a 
presença de músicos da comunidade Chácara do Céu - Leblon, do artista de Hip Hop da 
comunidade, Erko e do DJ Pimpolho. 
3º Curta Santa Marta com Poesia: 

 
4º Curta Santa Marta com Poesia: 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES: 
 
 
Tarde com Atitude* - Grupo de 
voluntários que desenvolveu, com as 
crianças da ONG Atitude Social e da 
comunidade, um show de talentos com base 
na a idéia “O que voce espera do futuro”. Na 
laje da Casa de Cultura Dedé, em janeiro. 
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Bailinho Atitude* - Baile de carnaval para as crianças da ONG Atitude Social e da 
comunidade. Conseguimos doação de fantasias de outras escolas mirins e a Bateria Mirim 
Atitude se apresentação tocando com os pais dos alunos e visitantes. 
Na laje da Casa de Cultura Dedé, em fevereiro. 

 
Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul - 8ª edição* – Ponto de 

exibição da mostra que tem como proposta um contato 
que valorize a diversidade e que garanta o respeito aos 
direitos humanos em todo o país. No Bar Cultural do 
Tota, com várias seções em maio. 
 
 
 
 

 
Troca-Troca literário* – O 
projeto, parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura, é uma ação de 
mediação de leitura, com contação 
de histórias e busca ser mais do que 
um momento de leitura, mas um 
espaço para criar-se um gosto e 
hábito de leitura, contribuindo para a 
formação do leitor. Foram vários 
eventos na laje da casa de Cultura 
Dedé, em fevereiro, junho e agosto, 
sendo que todos os dias estão à 
disposição na Biblioteca Dedé, 
vários livros para troca. 
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Oficina de Criação Literária* – A campanha Paixão de Ler, da Secretaria Municipal de 
Cultura, levou o escritor e crítico literário Márcio Vassallo a falar sobre a serventia do 
encantamento, da fantasia, do olhar de primeira vez, da formação de leitores, do universo 
infantil e da beleza que se esconde no dia-a-dia de cada um de nós aos moradores da 
comunidaede, atendidos pela ONG Atitude Social. Na Biblioteca Dedé, em novembro. 

 
1º Festival Internacional de Teatro Comunitário* – O evento contou com a exibição de 
vários grupos que desenvolvem teatro em várias comunidades de diversos países. Foram 
apresentados: Teatro de Roda – Levanta Favela, Teatro da Colômbia – CABEE, Companhia 
de Teatro 7Phocus com a peça “O Auto da Camisinha”, afrocontos com o griot Toni Edson, 
show do artista Kdé Saraiva com os alunos da Escola de Música Atitude e Comusitária 
Barcelona (Laia Serra  e Noemi Rubio Gomez), apresentação do grupo local Pro Hap Rua. 
Na laje da Casa de Cultura Dedé, em novembro. 

 
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, com 03 
apresentações, o evento se transformou numa agenda musical não só para a comunidade, 
mas também para os não moradores. Esse “turismo” cultural impulsiona o comercio local e 
essa integração contribui para a cultura dos valores de paz.  
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Conta com o apoio dos músicos convidados que sobem o morro e cedem seus talentos para 
difundir o samba / jazz e seus trabalhos já conhecidos em outros locais do Rio de Janeiro, a 
um novo público. 
Apresentaram-se, na laje da Casa de Cultura Dedé, em julho o grupo “El Miraculoso Samba 
Jazz” e o guitarrista “André Santana”, em setembro o conjunto “Batom Borrado” e, em outubro 
a banda “Arroios”. 
 

 
 
( * ) – 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 HUMANOS!” 
 
 
 

Robespierre Avila Azevedo. 
Diretor Presidente da ONG Atitude Social 

Coordenador do Ponto de Cultura Aos Pés do Santa Marta. 


