PROPONENTE: VAI E VEM PRODUÇÕES CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS
PROJETO: ATELIÊ DA MARGEM

O início das atividades previstas no plano de trabalho aprovado foi em 01 de fevereiro de 2021; a
finalização de todas as atividades se deu em um evento no dia 12/06/21021. Este documento
apresenta o relatório parcial + o relatório final, uma vez que cumprimos todas as atividades.
O processo foi bastante difícil e desgastante. Tínhamos um plano de trabalho traçado, sólido,
fechado, para acontecer em 10 meses; já no segundo mês do plano de trabalho, primeiro mês de
atividades concretas - março de 2020 - tivemos que fechar o espaço e paralisamos todas as
atividades. Isso gerou um desgaste financeiro e emocional muito grande no grupo, pois paralisamos
também os pagamentos e o fluxo financeiro, e tínhamos pessoas no grupo que trabalhavam
exclusivamente no ateliê. Passamos maio, junho e julho fechados até percebermos que o processo
da pandemia ainda ia longe e que teríamos que nos adaptar. Fizemos um replanejamento,
considerando atividades online e poucas atividades presenciais ao ar livre, mas mesmo assim
tivemos dificuldades para seguir à risca o novo plano, por diversos motivos. O ATELIÊ DA MARGEM ou a CASINHA, como é popularmente conhecida na região, sempre foi um espaço de encontro e
presença, e durante a pandemia foi difícil manter as crianças afastadas do espaço. Assim que
reabrimos as portas, as crianças voltaram a ocupar o ateliê - que serve, em muitos casos, como rede
de apoio para mães que trabalham! - e nossos objetivos de programação online de aulas e debates
foram ficando mais complicados de serem seguidos. No início de 2021 parte do nosso grupo contraiu
COVID de forma relativamente grave, e tivemos que nos afastar por 20 dias. Porém terminamos este
plano de trabalho orgulhosos de todas as ações que conseguimos fazer, mesmo diante de tantas
situações adversas. Utilizamos diferentes plataformas online de várias formas para realizar as
atividades. Agradecemos ao PROAC pela extensão do prazo de conclusão e de entrega da prestação
de contas; sem essa extensão não teríamos conseguido completar todas as atividades propostas, que
eram muitas.

Março/2020
OFICINAS 1 e 2 DE DESENHO COM COLETIVO O CORRE, com a arte educadora ANA PAULA REZENDE
e o arte educador CAIO
Ana: Pintura em guache e lápis de cor
Caio: oficina de mamulengo : Foi realizada uma introdução sendo apresentados alguns bonecos
construídos pelo oficineiro. Mostrando os diferentes formatos de fantoches e ao decorrer do mês foi
iniciado o processo de criação das cabeças e mãos dos personagens.
a) data: 13/03/2021 e 17/03/2021 (o dia todo)
b) local: ateliê da margem
c) quantidade de público: 12 crianças (13/03) e 8 crianças (17/03)

d) fotos:

BIBLIOTECA E CO-WORKING - todos os dias, das 10 às 17h. O espaço ficou aberto até 21/03/2021.
Espaço aberto para visitação da biblioteca e espaço aberto para crianças, artistas e grupos da região
que não possuem ateliê.
c) quantidade de público: média de 15 a 20 visitantes por dia.
d) fotos:

MONTAGEM, TESTE E SAÍDA COM O ATELIÊ MÓVEL, com o coletivo O CORRE
a) data: o ateliê móvel foi montado durante todo o mês e o coletivo O CORRE fez uma saída
com o ateliê no dia 08/03/2021
b) local: bairro do grajaú
c) quantidade de público: cerca de 50 pessoas no caminho e na parada para a oficina participação no festival SEMEAR, com pintura ao vivo no dia internacional das mulheres. A divulgação
foi feita nos canais do Corre e da Vai e Vem.
d) fotos:

Abril 2020 - fechamos o espaço.

Apesar do espaço estar fechado, identificamos a necessidade de realizar uma ação no dia de Páscoa
para que fosse abrandada, ao menos um pouco, a sensação de desamparo trazida pela situação.
Foram arrecadados produtos de limpeza, cândida, sabão, detergente, chocolates, embalagens e
pequenos brinquedos para acrescentar dentro dos ovos. Organizamos tudo com cautela, tivemos os
cuidados possíveis com a quantidades de pessoas na produção dos ovos e separação dos kits de
higiene. Foram atendidas quase 500 famílias, dos bairros Jardim Gaivotas e Cantinho do Céu.
Trabalhamos durante duas semanas, confeccionamos 400 ovos de páscoa. A entrega ocorreu no
domingo de páscoa bem cedinho, para não criar aglomeração com as famílias.
Maio - fechado, atividades presenciais totalmente paralisadas
Junho de 2020
12/06/2021 - Para não paralisarmos completamente as atividades, realizamos dois episódios do
PODCAST do O CORRE - um no dia dos namorados, para refletir a respeito do isolamento, da falta de
contato e dos dilemas deste novo desenho de vida e outro em 20 de junho, cujo tema foi a facilidade
da periferia em criar astros do futebol. Este podcast esta disponível no perfil do Spotify do coletivo O
CORRE e foi divulgado nas redes pelos perfis do O CORRE e da VAI E VEM PRODUÇÕES.

link: https://open.spotify.com/episode/0kBRuqrqHwL34ER0gZ5iST

link: https://open.spotify.com/episode/6Xv8kfM7zVCY69LEm3EEvR
27/06/2020: Fizemos também uma saída com o Ateliê Móvel, 27-06-2020 junto com as crianças e
educadores, num trajeto do Ateliê Da Margem até o coletivo parceiro Ecoativa. Público de cerca de
80 pessoas. Neste percurso, utilizamos o Ateliê Móvel para a comunicação em massa, pois instalamos
nele uma caixa de som e um microfone, sendo assim conseguimos também fazer um passeio
performático e ao mesmo tempo informativo sobre a Covid 19: juntamos as ações que informam
sobre o covid-19 pedalando e com o som tocando as informações.

Julho 2020 - ainda com as atividades presenciais paralisadas, realizamos mais um episódio do
podcast: ESTÉTICA PERIFÉRICA E MARGINAL, COM BARBARA ALVES E KAIQUE VIEIRA

link: https://open.spotify.com/episode/1cyrgySMFJCWnltxVJFeKr
Agosto de 2020 - Mês de replanejamento. Em agosto, nos reunimos para discutir o que fazer com as
atividades presenciais, que ainda não poderiam ser retomadas. As propostas foram descritas em
documento enviado ao PROAC. Reuniões online de replanejamento nas datas: 03, 10, 17, 24 e

31/08/2021, com os gestores, educadores e produtora executiva (gestores Navegando nas Artes: Lais
Guimarães, Franz Thomas / gestores O Corre: Ana Paula Rezende e Lelo / gestor Ateliê da Margem:
Wellington Neri / produtora executiva: Cecília Lara)
Setembro/2020 - reabertura gradual
BIBLIOTECA e CO-WORKING - todos os dias, das 10 às 17h. Espaço aberto para
visitação da biblioteca e espaço aberto para crianças, artistas e grupos da região que não possuem
ateliê. O espaço da biblioteca foi limpo e reorganizado.
c) quantidade de público: média de 05 a 10 visitantes por dia. Na maioria crianças, que, sem escola,
ficaram carentes de espaços fora de casa para socializar, apareciam bastante na casinha. Mas não
podíamos descuidar da segurança, então tentamos ao máximo limitar a ocupação e aproveitar as
áreas externas da casinha.

1. Ateliê aberto - grupos de discussão no whatsapp. Em agosto e setembro, diversos
artistas da região montaram o grupo CASA DOS ARTISTAS, no whatsapp, capitaneados pelos arte
educadores do ATELIE DA MARGEM, Ana Paula Rezende e Lelo. O objetivo foi fomentar uma rede de
fortalecimento de vinculo do whatsapp, em pleno isolamento social. Uma das formas de estar perto,
mesmo estando longe. O Ateliê aberto, que havia sido desenhado para ser um espaço de trocas
presenciais no Ateliê DaMargem, foi pro virtual e uma das exposições que tinham sido programadas
para ser feitas com obras produzidas neste espaço viraram um AMIGUE SECRETO articulado neste
aplicativo de troca de mensagens. Os artistas fizeram um sorteio e se presentearam com obras
inéditas. A ideia inicial era fazer a exposição assim que as coisas voltassem ao “normal”, mas em
novembro, quando percebemos que ainda teríamos meses de pandemia pela frente, resolvemos
fazer uma espécie de “exposição virtual” no twitter do coletivo O CORRE. Colocamos as obras,
expusemos o processo e as pessoas puderam ver, participar e opinar. Abaixo, o link e um print desse
projeto, e algumas das obras produzidas em seu âmbito:

link: https://twitter.com/ocorrecoletivo/status/1326589171004289025?s=08

Obras de Ana Paula rezende e Luana de Carvalho

OFICINAS DE DE SILK COM OS ARTE-EDUCADORES TIM, LELO E ANA REZENDE
Após a abertura gradual da cidade, retornamos com um oficina presencial, tomando cuidado
com os protocolos de segurança.

data: 14/09/2021 - o dia todo
b) local: ateliê da margem
c) quantidade de público: 13
d) fotos:

Outubro de 2020
12 e 13 de outubro de 2020: No final de semana do dia das crianças fizemos uma saída com o Ateliê
Móvel muito especial. Para compensar a falta de aulas e mais atividades presenciais no Ateliê,
saímos com o Ateliê Movel e andamos por várias ruas do Grajaú distribuindo um kit com máscara,
tintas e pincéis, e um exemplar da HQ “O inimigo invisível”, feito pelo coletivo com apoio do SESC
Interlagos. A programação fez parte da Virada Cultural e a prefeitura pagou o material e a impressão
da HQ. Distribuímos mais de 1000 kits para as crianças da região! seguem algumas fotos:

20 de outubro de 2020: Mais uma edição do podcast O CORRE foi ao ar, com Ana Paula, Bianca
Martins, Lelo e Lukera, falando sobre “Lugares para colar quando a quarentena acabar”.

link: https://open.spotify.com/episode/73gTWoP3dz0JB37334GTsw
BIBLIOTECA, CO-WORKING e ATELIÊ ABERTO - as atividades seguiram com a abertura do espaço para
a comunidade, seguindo protocolos e com ocupação reduzida.
Média de 10 a 15 visitantes por dia.

Novembro 2020
Continuidade dos programas: Ateliê aberto, biblioteca, co-working e oficinas.
BIBLIOTECA, CO-WORKING e ATELIÊ ABERTO - as atividades seguiram com a abertura do espaço para
a comunidade, seguindo protocolos e com ocupação reduzida.
Média de 10 a 15 visitantes por dia.
Em novembro, com o aparente relaxamento da pandemia, abrimos o ateliê para um maior número
de pessoas e divulgamos as aulas de arte em grupos locais. Abaixo, resumo das oficinas oferecidas:
Data: 20-11-20 - (o dia todo)
Oficina: Artes
Educador(a): Marilza
Número em sala de aula no dia: 17
Artesanato com papel. Fotos:

Data: 27-11-20 (o dia todo)
Oficina: Artes
Educador(a): Ana Paula de Resende
Número em sala de aula no dia: 17
Descritivo das atividades desenvolvidas no dia :
Criação de desenhos com o lapis de cor, os desenhos precisavam ser relacionados com as atividades
que os educandos estão fazendo dentro do isolamento social. Foi serviço também almoço para as
crianças.

Em novembro o educador TIM (Weelington Neri) iniciou um processo mais sólido e esquematizado
de ateliê aberto, em que ele criou grupos e fomentou encontros e discussões com artistas e alunos. A
ideia era contar com pessoas maiores de 16 anos - mas a maioria dos alunos atendidos acabou sendo
crianças. Devido ao contexto da pandemia, sem escola, identificamos que este grupo era o mais
necessitado de atendimento e atividades naquele momento. A relação com as crianças na casinha é

muito forte, algo a se considerar, e o projeto em si tem forte cuidado de atende-las em todas
atividades, com os cuidados e atenção que cada um necessita. Segue resumo do que foi executado
em novembro dentro desta atividade:
Ateliê Aberto – Grupo de Estudos e práticas Arte e Intervenção – Ateliê Damargem
Pretende-se fomentar o espaço de trocas, estudos e práticas artísticas, sobretudo nas linguagens das
Artes Urbanas, o Graffiti e os desdobramentos no território e na educação.
As atividades foram realizadas nos dois períodos, de manhã e à tarde, e incorporaram discussões
iniciadas e desenvolvidas nos grupos de whatsapp.
Segue a Arte e o texto de divulgação. O convite foi enviado para moradores da região, via grupos de
whatsapp, e divulgado nas redes do coletivo O CORRE e da VAI E VEM.

11 de Novembro – Consciência Negra – Personagens – Estêncil – Lamb Lamb
Pintamos o retrato de pessoas importantes da nossa história do povo Negro no Brasil” e contei um
pouco quem era cada um ali, Lélia Gonzales, Luiz Gama, Carolina de Jesus e Amilcar Cabral, em
stencil.
Publico: 20

18 de Novembro – Mapa – Personagens e barco a vela
Neste segundo dia de ateliê aberto nas quartas feiras das 10hs às 22hs, iniciamos um projeto de
mapa da região, plataforma esta que nos permitirá desdobrar tantas cartografias que quisermos,
metodologia dos murais mapas incubados no Imargem. Assim também dando continuidade com o
trabalho de pesquisa do uso de pigmentação natural.
Público: 17

25 de Novembro – Estencil’s – Pinturas – personagens
Neste dia, assim como os outros, as principais frequentadoras do ateliê foram as crianças. Desta vez
preferiram experimentar fazer seu próprio estêncil, mostramos como é que faz, e pelo menos duas
crianças conseguiram fazer, enquanto outra continuaram suas criações espontâneas na pintura. Eu
revesava dando um suporte e auxilio as crianças e continuando a produção dos personagens
referencias da nossa história Afro Brasileira.
Público: 12

17/11/2021 - cinema na casinha
público: 12 pessoas
Foi também em novembro que conseguimos realizar o primeiro CINEMA NA CASINHA. Realizamos
uma sessão com o filme O COMEÇO DA VIDA, seguida de discussão, para os funcionários e
educadores do CCA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

Exposição: ABRAÇO VIRTUAL
AMIGO SECRETO NATALINO EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL
COMO FOI EXECUTADO?
O Amigo Secreto Natalino online pela Casa dus artistas, foi criado para suprir as necessidades dos
encontros presenciais nesse período festivo que é o natal e o ano novo, com o feedback positivo que
tivemos no nosso primeiro amigo secreto, realizado em agosto de 2020, decidimos nos
aproximarmos novamente para um encontro online bem especial!
Pela plataforma Amigo Secreto Online (https://www.sorteioamigosecreto.com/) foi organizado o
sorteio do nosso amigo secreto, contando com a colaboração de 23 artistas que participam do grupo
do Whatsapp chamado: "CASA DUS ARTISTAS" grupo que visa o fortalecimento de vinculos via
rede-sociais que se fortaleceu ainda mais nesse isolamento social. O presente proposto para ser
entregue é uma arte a quao remeta a pessoa tirada pelo aplicativo sorteiro amigo secreto.
Das artes feitas neste amigo secreto, fizemos uma “exposição virtual” que está publicada no site do
coletivo: https://www.ocorrecoletivo.com/abra%C3%A7o-virtual
Alguns trabalhos:

Dezembro 2020
Continuidade dos programas: Ateliê aberto, biblioteca, co-working e oficinas.
BIBLIOTECA, CO-WORKING e ATELIÊ ABERTO - as atividades seguiram com a abertura do
espaço para a comunidade, seguindo protocolos e com ocupação reduzida.
Média de 10 a 15 visitantes por dia.
02 de Dezembro (o dia todo) – Infograffiti’s – Quebra cabeças mapa
O ano no seu derradeiro mês, toda complexidade de um tempo histórico de pandemia e cá estamos
nós, tentando mitigar as condições adversas deste período, com arte na periferia da cidade, o centro
das atenções, crianças e adolescentes, prioridade absoluta como diz o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Iniciamos as atividade do dia mostrando um pouco dos infograffiti’s para as crianças. Frases como “
Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo” Nelson Mandela.
“Violência não é sinal de força, é sinal de desespero e fraqueza”
Ou
“A pandemia existe, mesmo que você não esteja doente...”
Tentando ler juntos, percebíamos a dificuldade que muitas crianças ainda tem para ler, além de ter
sido disparador para conversarmos um pouco sobre cada frase destas, como a importância de
apostarmos na Educação, nos estudos, ler, escrever, interpretar, a partir da famosa frase de Nelson
Mandela, outro personagem apresentado para as crianças, bem como um pouco sobre seu legado e
importância; A cultura da violência também foi algo que refletimos nestas frases, assim como a
pandemia que mostrou o quanto precisamos ter cuidados consigo mesmo e com o outro, tomando
todas as medidas de prevenção do contagio da Covid 19.
A parte prática foi fazer uns adesivos e lamb lambs trazendo o tema da mobilidade na quebrada,
principalmente no nosso caso que temos práticas e projetos de bicicleta e outros modais como o
barco a vela; Um grupinho mais pré adolescente me ajudou nesta parte, enquanto as crianças
menores ficaram de pintar um quebra cabeças com os países da América Latina (Projeto de pesquisa
de murais mapas e cartografias incubado no Imargem). Momento incrível, que tive o retorno muito
positivo desta ferramenta didática para o desenvolvimento e aprendizagem. As crianças brincando,
estudando e pesquisando, trocando entre si sobre cada pais.
Tivemos um dia muito positivo, muitos momentos importantes de partilha e aprendizado com as
crianças, onde foi possível mensurar a potencia das metodologias do Infograffiti e produção de
mapas.
Público: 23

09 de Dezembro – (o dia todo)
Graffiti e os desdobramentos na Educação – Curso FEUSP
Relatório do arte educador TIM (Wellington Neri): O dia se iniciou com uma formação para
professores, pedagogos e pesquisadores da educação de todo pais, a partir de uma formação que o
Grupo de Pesquisa Culturas Ancestrais e Contemporâneas na escola, da Faculdade de Educação da
USP, no qual faço parte. Esta aula que ministrei, faz parte de um curso que aconteceu durante o ano
de 2020, com a intenção de colaborar para novas estratégias didáticas para a implementação da Lei
10.639/2003 que prevê o ensino da História Afro Brasileira e Africana no sistema de ensino do pais.
O Nome da aula foi o Graffiti e os desdobramentos na Educação, curso que ministro em outras
instituições de ensino.
Estavam presentes online mais de 100 pessoas espalhadas por todo o Brasil, principalmente de São
Paulo.
Abordamos aspectos históricos, conceituais, práticos, mas sobretudo com muitas referencias e
exemplos concretos como os projetos incubados a partir de mapas, infograffitis, os personagens,
hadinkras, memórias da nossa história, nossa cultura.
Dividi esta aula com a mestra em educação e B. Girl Cristiane Dias, que trouxe a dimensão da
Pedagogia Hip Hop, o Feminismo Negro e os Letramentos de Reexistencia.
Do período da tarde em diante continuamos a produção de infograffitis sobre mobilidade.

04/12/2020 - O coletivo O CORRE lançou a primeira edição do de sua séries de lives O CORRE NA
ARTE, com participação da artista ANDY REIS.
O Corre da Arte: O processo criativo com Andy Reis

https://www.youtube.com/c/OCorreColetivo
01/12/2021 (o dia todo)
Aula arte-educador Caio
Público: 17
Desenho com tinta e lápis de cor

Data: 03/12/2021
Aula arte-educador Marilza
Público: 12
artesanato com papel

Data: 11/12/2020 - o dia todo
Artes com a Educador(a): Ana Paula de Resende
Número em sala de aula no dia: 15
Discussão com as crianças de forma lúdica sobre o corpo. Brincadeiras e desenhos.

.
10/12/2021 - segunda edição da série O CORRE NA ARTE
O Corre da arte: Afrofuturismo com Nazura

Data: 17/12/2021
Aula arte-educador Marilza
Artesanato com papel machê
Público: 07
Data: 18/12/2021 - o dia todo
Aula da arte-educadora Ana / dia do Hot Dog

Dinâmica e brincadeiras com o corpo - última atividade do ano
público: 24 crianças

Janeiro de 2021
BIBLIOTECA, CO-WORKING e ATELIÊ ABERTO - as atividades seguiram com a abertura do
espaço para a comunidade, seguindo protocolos. Média de 20 a 25 visitantes por dia.
26/01/2021 - das 10 as 13h
Aula de nó - ATIVIDADE COLETIVO NAVEGANDO NAS ARTES, com a velejadora e educadora LAIS
GUIMARAES
Publico: 06

26/01/2021 - das 14h às 17h
Aula de atividade corporal - ATIVIDADE COLETIVO NAVEGANDO NAS ARTES, com a velejadora e
educadora LAIS GUIMARAES
Publico: 14

No dia 30/01/2021 fizemos a segunda edição do cinema da casinha + dia do hot dog, com grande
adesão das crianças que estavam no ateliê. Foram exibidas animações e desenhos educativos,
através de serviços de streaming.
Público: 20

30/01 - Atividade Coletivo NAVEGANDO NAS ARTES
Mutirão de lixo à beira da represa - por meio desta atividade, além da limpeza da beira da represa,
são discutidas noções de meio ambiente e sustentabilidade com as crianças e jovens participantes.
Adesão: 17 pessoas

Fevereiro de 2021
BIBLIOTECA, CO-WORKING e ATELIÊ ABERTO - as atividades seguiram com a abertura do
espaço para a comunidade, seguindo protocolos de segurança.
02/02 - manhã
Oficina ARTE DAS PAREDES, com stencil e tinta spray, com a educadora LAÍS GUIMARÃES
público: 12

02/02 - o dia todo
Oficina MÃO NA MASSA - APRENDENDO NA COLETIVIDADE com a educadora LAÍS GUIMARÃES
público: 12

09/02 - das 10 as 13h - ATIVIDADE COLETIVO NAVEGANDO NAS ARTES
Aula de conceitos básicos de vela com Laís Guimarães
Público: 5 pessoas

09/02 - das 14h às 17h - ATIVIDADE COLETIVO NAVEGANDO NAS ARTES
Aula de dança e movimento com Laís Guimarães
público: 7 crianças

20/02 - CINEMA NA CASINHA e DIA DO HOT DOG
Foram exibidas animações atraves de plataformas de streaming.
Público: 12 crianças.

26/02 - lançamento de edição da live O CORRE NA ARTE
O corre da arte: bate papo com a Revista Perifa

https://www.youtube.com/c/OCorreColetivo

30/02/2021 - ATIVIDADE DO COLETIVO NAVEGANDO NAS ARTES
Navegada com a instrutora Laís Guimarães
Público: 5

Março de 2021
BIBLIOTECA, CO-WORKING e ATELIÊ ABERTO - as atividades seguiram com a abertura do
espaço para a comunidade, seguindo protocolos de segurança.
LIVE O Corre da Arte: A cura da arte e a modernização ancestral com Ami

Abril de 2021
Em abril os casos de corona virus na cidade voltaram a subir e atingir patamares preocupantes.
Cancelamos as oficinas presenciais, assim como os hot dogs e cinemas na casinha. A visitação passou
a ser controlada, apenas permitindo a entrada de crianças que sabíamos que não tinham mesmo
outro lugar para ficar.
Pra não ficarmos totalmente parados, decidimos realizar um DIA DO HOT DOG especial, “turbinado” “Cinema na Casinha… em casa”.
Com o CORREMÓVEL, juntamos os coletivos O CORRE e NAVEGANDO NAS ARTES distribuímos um
lanche caprichado para as famílias da região. Foram atendidas 42 famílias, no total de 75 crianças.
Cada criança recebeu um kit lanche e um papel com indicações de videos e filmes educativos para
assistir enquanto comia o lanche. Foi uma forma de levar o DIA DO HOT DOG (com comida mais
saudável que apenas o hotdog) e o CINEMA NA CASINHA para dentro da casa das pessoas, que
estavam mais uma vez confinadas e com medo do Covid.
Cada kit continha: 2 todinho
2 pacotes de bolacha club social
2 moranguete
2 maçã ou mexirica
2 pães com frios, alface, tomate e cenoura
Os videos indicados no informativo foram:
MANO INVISÍVEL
Animação 2D viabilizada através do projeto VAI - Valorização de Iniciativas Culturais. Concepção e
Direção: Bruno Saggese Produção Executiva: Nina Vieira - link:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KKEakpmMt4g
O PARADOXO DA ESPERA DO ÔNIBUS, de Cristian Caselli
Homem espera em vão o ônibus. Em vão? ora, se o ônibus está demorando, então ele está mais
perto de chegar. Baseado em várias histórias reais. Desenho desanimado de Christian Caselli.
Desenhos de Gabriel Renner e narração de Chico Serra.

https://www.youtube.com/watch?v=Ibow_K7fqF0&list=PLbBIMtSU6iymAcCz1vsXFALlg6DWYzX9d&in
dex=2
Niggaz Graffiti, Memória e Juventude - documentário sobre um dos mais importantes artistas do
graffiti do Grajaú
https://www.youtube.com/watch?v=VdTOouOKfvg&t=2s
Fotos:

Maio de 2021
No mês de maio, 3 integrantes do coletivo O CORRE contraíram o vírus do COVID. As taxas de
infecção e óbitos explodiram, e decidimos manter as portas da casinha fechadas.

Após o reestabelecimento do grupo, passamos o mês preparando aulas de arte e artesanato para
publicação online, uma vez que não tínhamos mais perspectivas de pode voltar às aulas presenciais
com segurança. O resultado foram 5 vídeo-aulas, que publicamos no perfil do Youtube d’O CORRE, e
divulgamos em nossos grupos.

link: https://www.youtube.com/c/OCorreColetivo
Junho 2021
Em junho fizemos as últimas ações do plano de trabalho: lançamento de 2 exposições, lançamento
do pedalinho e bate papo sobre navegação com o Navegando nas artes.
03/06: Debate vela com o coletivo NAVEGANDO NAS ARTES

“E aí, já velejou?” uma conversa sobre navegação que tinha como proposta explorar com mães da
Billings e adolescentes sobre como era para elas a experiência de velejar na Represa Billings. Espaço
que muitas vezes é estigmatizado por moradores que vivem próximo da Represa. Porém, por
acreditar que é um espaço com muita beleza e poesia, promovemos o encontro e germinou incríveis
histórias e sentimentos. Tivemos neste encontro as convidadas: Luciana Evangelista, Ana Paula e
Fabiana Silva.
Público: 10 pessoas

Nosso pedalinho, construído por 3 finais de semana, foi finalizado e tivemos a sua inauguração no
dia 20/06/21. Ao colocá-lo na represa Billings observamos que precisamos de fazer algumas
adaptações com o pedal e corrente para maior exatidão do pedal.
O evento de lançamento do pedalinho foi interno, apenas para os integrantes do coletivo, porque
apesar de ser ao ar livre, não havia condições de fazermos um grande evento como planejado,
provocando aglomeração.
Na ocasião, lançamos também as duas exposições virtuais: Museu a Céu aberto e A Correria coletiva,
cujos relatórios encontra-sem abaixo.
A Correria Coletiva foi feita na Casa Ecoativa, próxima ao Ateliê da Margem, e fizemos também uma
exposição virtual.

Relatório Exposição Virtual
– A CORRERIA COLETIVA– PROAC SP 06/06/2021
Curadoria: Ana Paula de Resende e Weslley Silva - O CORRE COLETIVO
Principal idéia:
A exposição virtual "Correria Coletiva" trás a arte de 16 artistas que acreditam na potência da
quebrada e que lutam e mostram que a periferia é potente, é vivida e é capaz de tudo
Contextualizada e criada dentro da pandemia do coronavírus, entendemos que para sobreviver nos
dias de hoje precisamos muito da colaboração um do outro. Sabemos que uma grande parte de nós
se foi na luta incansável de sobreviver todos os dias dentro da periferia, que já sofre com a
desigualdade social, racismo, violência polícia e agora com o coronavírus.
Nós, desses que ficamos, seguem para honrar aqueles que se foram.
Produzir arte em pleno ano de 2021 para que? para quem?
Sempre nos quiseram calados, mas a arte é um ato, um documento, um grito que fica até depois da
vida. Sendo assim, a exposição Correria Coletiva é um grito que ficará marcada até após de todos

nós, artistas e articuladores que somaram com essa exposição durante esse momento tão delicado e
cansativo.
A exposição está na @CasaEcoativa e apenas será aberta para visitações por agendamento e com um
número de pessoas limitados.
Foi curada pelo @Ocorrecoletivo com incentivo do Ateliê Da Margem e Proac.

Convite aos artistas colaborativos:
Nosso convite foi feito via gmail e criado no dia 30/04/2021, afim de saber se os artistas se sentiam à vontades
a nós para criarmos nesse momento tão denso, enviamos o convite para cerca de 25 artistas e tivemos a
resposta SIM de 16 artistas colaborativos à participar de nossa exposição virtual. Abaixo convite feito:

Os Artistas que colaboraram a participar da nossa exposição são:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ana Cláudia Gonçalves
Anale Atiradinhas
Anaprarua
Andy Reis
Brenou
Bruna Cruz
Cauã Bertoldo
Caroline Candido
Débora Marcião
Charles Jonatas
Qabrieu
Weslley Silva
Ramon Phanton
Lua Carvalho
Samuel Aragão
Ilustra Gabs

A exposição contou com a organização dos curadores em selecionar as artes e enquadrá-las em uma
moldura tamanho A3, compradas no Centro da Cidade, na loja de moldura - LOSAMIGOS.
A montagem da exposição aconteceu no dia 21/05/2021 dentro da Casa Ecoativa - situada no
endereço. Est. Itaquacetuba, 141 - Ilha do Bororé .
O espaço casa ecoativa, nos abriu as portas para a montagem da exposição e registros de fotografias
por conta dos protocolos da covid19.
Convite para a expo virtual:

Esse foi o resultado da exposição que foi ao ar do dia 06/06/21 à 06/07/21 https://drive.google.com/file/d/1ESWWv2kiyKKjx7fN8_D786OUFi_sgFvD/view (video)
fotos:

Relatório Exposição Virtual
– MUSEU A CÉU ABERTO– PROAC SP 20/06/21

Curadoria: Weslley Silva - O CORRE COLETIVO
Principal idéia:
Utilizar a arte urbana como ferramenta de atração da população periférica. Levando em
consideração ao momento atual que estamos vivendo que é a pandemia do coronavirus e levando a
consideração que pessoas residentes das margens do Grajaú para ter acesso à um museu no centro
da cidade de forma gratuita, precisa desembolsar cerca de R$ 15,30 de condução para chegar no

espaço. Os grafites nas ruas do Jardim Gaivotas proposto pelo O Corre Coletivo, vem com a
resignificação dos espaços, visando muros que estão prejudicados com o tempo, portões de madeira
ou madeirites. Trazendo para a população ao redores arte de qualidade e resignificação dos espaços.
Contamos com os grafiteiros:
Cauã Bertoldo, Victrrre, Kaique,Pongo e Lelo

Sim, as dificuldades foram relativas ao momento de pandemia e isolamento social. Acreditamos que
já foram suficientemente descritas, assim como suas soluções, no item IV.
VII - Detalhe o planejamento da execução das ações que ainda serão executadas.
Não há mais ações a serem executadas, apenas pagamentos a serem realizados.
VIII - Outras informações que achar pertinente.
Toda a programação do Atelie da Margem descrito neste relatório foi feita às custas de um tremendo
esforço da equipe para manter a movimentação artística, cultural e social da região ativa, e em
segurança. A pandemia atingiu muito mais os bairros periféricos do que os centrais, por isso, a todo
momento tivemos que adaptar nossas ações à dura realidade que nos cercava.
(ÚLTIMA PERGUNTA REFERENTE AO RELATÓRIO FINAL): V – Quais desdobramentos do projeto? O
projeto terá continuidade?
Sim, a “casinha”, como é conhecida, já é um espaço essencial para a região do Grajaú. Os coletivos
O CORRE e NAVEGANDO NAS ARTES não param e estão se movimentando para levantar os
recursos necessários para manter as oficinas e as atividades.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.

