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ABOUT

A ação de cooperação internacional ARTISTLOVE Association, no ano de 2017, vai se desenvolver na América 

do Sul, com o projeto “Colors Beyond” mediante o desenvolvimento de intervenções artísticas, criativas e de 

desenvolvimento pessoal e comunitário, dirigindo-se principalmente ao coletivo infantil e adolescente. 

No ano de 2015, ARTISTLOVE visitou e desenvolveu uma ação de arte mural no Projeto do Morro, um projeto 

social da favela Morro da Oficina, em Petrópolis, no Brasil. A conexão e o potencial de ação com o meio foi tanta 

que ambas as entidades decidiram colaborar em 2017 com o projeto “Morro das Cores”, iniciativa que inclui a 

colaboração ativa da comunidade para o desenvolvimento do coletivo jovem. A principal intenção dessa 

iniciativa é reforçar os vínculos na comunidade e fomentar a autorrealização vocacional do seu coletivo jovem, 

criando um espaço de co-working comunitário, promovendo assim os pontos fortes e as habilidades da própria 

comunidade para o seu desenvolvimento.  



Esse programa é composto por blocos que serão desenvolvidos simultaneamente: 

- Nível Comunitário: criação de vínculo com a comunidade. Convidando toda a comunidade que tem especial interesse pela 

juventude, será realizada uma pintura mural artística nas ruas do bairro, pintando as casas dos vizinhos da favela, simultaneamente 

gerando um evento de união, entretenimento e fortalecimento das relações entre os participantes. 

A intenção é ouvir as opiniões dos vizinhos e das vizinhas da comunidade por meio de um processo criativo e conquistar um novo 

Record Guinness, com o maior mural comunitário de autorretratos já criado. 

-Nível Grupal: criação de um espaço de co-working. Por meio de sessões em grupo, os jovens serão convidados a mergulhar no 

mundo do empreendedorismo e conhecer as habilidades e as ferramentas tecnológicas necessárias para ter sucesso em projetos 

próprios e, ao mesmo tempo, úteis no seu meio. 

Também serão incentivados o trabalho em equipe e o empoderamento a fim de conquistar objetivos comuns, aproveitando os 

pontos fortes do grupo. Neste nível, também serão identificados participantes que queiram se transformar em líderes para manter o 

espaço de co-working ao final da permanência da ARTISTLOVE. Criaremos um espaço reservado ao co-working, equipado com 

notebooks doados pela ONG Labdoo, de Barcelona. 

- Nível Pessoal: autorrealização pessoal. Os jovens da favela serão convidados a expressar suas pretensões de vida e, por meio do 

acompanhamento terapêutico/motivacional, serão oferecidas ferramentas específicas para conquistar a autorrealização 

vocacional (capacidade de identificar e, consequentemente, profissionalizar sua vocação.). 

Dessa maneira, vamos enfrentar a porcentagem de desemprego entre os jovens da região e a percepção de “dependência” que o 

atual cenário de trabalho gera. 

Para realizar essas fases, contaremos com o apoio local do projeto social Projeto do Morro, que vai ceder suas instalações para as 

reuniões participativas em comunidade e também será estabelecido como o local de co-working. 



ABOUT

ARTISTLOVE

ARTISTLOVE Association é uma associação sem fins lucrativos que concentra seus esforços em promover a 

transformação social através da arte, do amor e da paixão.  Nós desenvolvemos ações sociais, artísticas e 

educativas no mundo todo (Brasil, Índia, Nicarágua, Nepal...) Acreditamos que a arte e o amor são linguagens 

universais que unem todas as culturas e a paixão é o motor que nos move como indivíduos e permite nos 

desenvolver como tais. 

Baseamos nossa missão na colaboração com outras entidades afins, organizamos oficinas de arte, arte urbana, 

desenvolvimento pessoal e coletivo, com a educação baseada em valores como pano de fundo. Nós somos 

uma entidade que acredita no potencial e na diversidade dos seus participantes (principalmente do coletivo 

infantil e adolescente) e na sua capacidade como seres cocriadores e criativos.  

Informações de contato: 

www.artistlove.org 

@artistloveofficial 

FB: facebook.com/artistloveofficial 

artistlove.project@gmail.com

Com o apoio de


