RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 – 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 a serviço do bem comum.

ATIVIDADES CONTINUADAS:
Escola de Música Atitude* – Desde agosto de 2007, atende crianças/adolescentes com aulas
práticas e teóricas de música. 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.
Somente as aulas do próprio
Robespierre foram regulares
este ano, sendo as demais
(piano) ministrada por professor
voluntário,
porém
sem
continuidade. Mesmo assim a
Banda EMA – Escola de Música
Atitude, se apresentou nos
eventos promovidos pela ONG.
Contamos ainda, em parte do ano, com o apoio da Yen
Mitsubishi para a doação das camisetas e lanche para os
alunos.
Sem verba e sem apoio, estamos deixando de atender as
crianças e jovens que estão voltando a ficar sem atividades
artísticas, fora do horário escolar.
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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 frequentaram a escola e retribuem a
oportunidade que tiveram. Destaque para: os mestres Felipe Santos e Amaury Alves, que ainda
regeram a Bateria Mirim Atitude em blocos de carnaval, como por exemplo, no nosso tradicional
Bailinho Infantil Atitude.
Porém, com o contínuo aumento da criminalidade e o recuo da UPP local, sofremos com a
diminuição do turismo na favela.
Este ano ganhamos o prêmio promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria
Municipal de Educação – Projeto Arte Escola, que promoveu o acesso à cultura e cidadania para
as crianças em idade escolar, em regiões mais pobres da cidade. Nosso objetivo foi dar aulas de
bateria para os jovens do CIEP Avenida dos Desfiles. Teve a duração de março a junho.
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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 conseguimos manter regularmente e implementar o Projeto
TUTORIA, com o apoio de voluntários para o acompanhamento dos jovens nos deveres
escolares. Este ano ainda recebemos a doação de bolos e tortas da Bloise Bistrô, pasticceria em
Botafogo.
Também incluimos aulas de ingles e frances para crianças e adultos, com o apoio de voluntários.

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.
Este ano lançamos o filme “O dia em que o povo tomou a rua e fez seu
carnaval” sobre um carnaval da escola de samba da comunidade, também
produzido sem apoio financeiro, porém com a participação de voluntários.

Cine Atitude* – O Projeto Cine + Cultura, do Ministério da Cultura, em 2010, teve o objetivo de
implementar o Cine Clube na comunidade. No Projeto Cine Atitude foram exibidos, gratuitamente
e ao ar livre, fimes nacionais e internacionais, para todas as faixas etárias divulgando a cultura
audiovisual, formando novas platéias e promovendo entretenimento para os moradores da
comunidade e do entorno.
Nosso acervo não está sendo atualizado pois não tivemos condições de alugar em
videolocadoras e nosso projetor queimou. Uma vez que não temos condiçoes de consertá-lo, não
houveram seções de cinema.
Porém conseguimos exibir, as mostras: 12 Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul,
entre outras.
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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 14 anos de atividades na
comunidade Santa Marta, porém com
uma festa interna e simples, com
alguns alunos e 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 foi comemorado
com oficina de artes,
brincadeiras, palhaçadas
e
apresentação
dos
alunos – Banda EMA, na
Casa de Cultura e ainda
com cachorro quente.

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
foi
comemorado
com
a
apresentação da Banda EMA – Escola de
Musica Atitude, oficina de pintura e lanche
com cachorro quente.
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Final de Ano Atitude* – Em novembro. Apresentação da Banda mais Bonita da Cidade com a
participação da Bateria Mirim Atitude na música “Oração”. A festa, com almoço vegano grátis, é
uma oportunidade de os alunos conhecerem novas culturas, compartilharem com a família e
amigos o aprendizado do ano, promovendo a paz e harmonia.
Apresentação também da Banda EMA – alunos da Escola de Música Atitude que fechou o evento
alegre com a participação de todos.

OUTRAS ATIVIDADES:

Tarde com Atitude* - Aos sábados. Grupo de voluntários que desenvolve, com as crianças da
ONG Atitude Social e da comunidade, um projeto lúdico de aproveitamento de material
descartável com o tema “Transforme seu lixo em arte”.
Destaque para: a artista plastica Juanita Costa que mora nos EUA, e quando no Brasil doa seu
tempo e talento para a ONG Atitude; e para o artista Swell Demunier, morador da comunidade que
produziu uma oficina de desenho com as crianças.

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 frequentadores.
Já reconhecido como Ações Locais pela PCRJ, esse ano sem apoio financeiro, tentamos dar
continuidade ao evento, com shows na laje da Casa de Cultura Dedé, basicamente com
apresentações da Banda EMA, formada por professores e alunos da Escola de Música Atitude.
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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.

Lançamento do documentário “Quando o povo tomou a rua e fez seu CARNAVAL” *
- Em fevereiro. No Espaço Cultural do Tota, no Baixo Santa Marta. Documentário sobre a criação
do carnaval da Escola de Samba G.R.E.S Mocidade Unida do Santa Marta, em 2015. Contou com
a presença de alguns componentes e diretores da escola.
Link: https://youtu.be/0Wa3BrWhL_o

Páscoa Atitude – Em abril. Com a promoção do Núcleo Herbert de Souza – FACHA,
através do Núcleo de Voluntários Betinho. Desenvolveu uma ação com os jovens e
crianças da ONG, doando chocolates e doces, brindes, articulando brincadeiras, danças,
pinturas, muita atividade incluindo um almoço coletivo, com a participação de voluntários.

Encontro dos Pontos de Cultura do estado do RJ* - Em
abril. Sede para o encontro dos dirigentes e participantes
dos Pontos de Cultura que é uma ação do Programa
Cultura Viva, do Ministério da Cultura (MinC), que, desde
2007, atua em parceria com os governos do estado,
apoiando iniciativas culturais bem-sucedidas da sociedade
civil.
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Oficina de Fotografia – Favelas em Foto* - Em maio. Apoio da Fundação Rosa
Luxemburgo. Encontro para conversar sobre fotografias aberto a jovens da comunidade.

Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul - 12ª 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. Realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos, com
produção do Instituto Cultura em Movimento e patrocínio da Petrobras e do Itaú.

Festival Anima Mundi - Festival de Animação da América Latina – Em julho.
Participação dos alunos, como espectadores, no festival, com a mostra dos melhores
filmes realizados em escolas profissionais de animação do mundo todo. Premiação para
os participantes do projeto Tutoria, que melhoraram suas notas na escola.

Festa Russa* – Em novembro. Comemorando os 190 anos de relacionamento entre o Brasil e a
Rússia, foi feita uma festa, a convite da comunidade russa, com a participação de voluntários
russos, que mostraram a cultura do seu país através de música, gastronomia, arte e literatura.
Finalizou o evento, a apresentação da banda EMA.
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Prêmio Municipal Projeto ARTE-ESCOLA, Territórios Sociais - – prêmio promovido pela
Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação – Projeto Arte Escola, que
promoveu o acesso à cultura e cidadania para as crianças em idade escolar, em regiões mais
pobres da cidade. Nossa proposta foi dar aulas de bateria para os jovens do CIEP Avenida dos
Desfiles., com duração de março a junho.

( * ) – 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 d o Ponto de Cultura Aos Pés do Santa Marta.
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