PROJETO ESPAÇO D’ELAS
OBJETIVO
Espaço de produção e divulgação da Cena Delas, uma cena de protagonismo
feminino na economia criativa.
Oferecerá oficinas de produção artesanal, será um espaço de realização de feiras e
bazares, sede da AMAE, onde serão oferecidas às associadas consultorias em
empreendedorismo, economia criativa e produção sócio-cultural; sede da loja colaborativa;
espaço de acolhimento infantil.
Uma casa incubadora de sustentabilidade, abrigando os mais inovadores projetos de
permacultura urbana desde o aproveitamento de água, separação do lixo, captação de
energia solar, horta urbana etc.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Será um espaço de co-laboração que acolherá os seguintes projetos:
Feira D’elas e outras feiras temáticas
Bazar 3Marias (loja colaborativa).
Quintal da Êre - espaço infantil
Ateliê 3Marias - Coworking
AMAE - Associação de Mulheres Artistas, Empreendedoras e Produtoras
Sócio-Culturais.
Casa Viva (projeto de permacultura urbana)
JUSTIFICATIVA

A cena D’Elas surge em um momento crucial do Brasil. Em meio a um processo
político-econômico que vem abalando as estruturas da democracia, instaurada no país
desde a retomada das eleições diretas em 1989. Uma crise econômica criando desemprego
de um lado e estimulando empreendedorismo do outro.
Assistimos um crescimento do número de pequenos produtores do que se chamou
Economia Criativa, “termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se
originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento,
criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda”
(1. SEBRAE) e que envolve moda, design, artesanato e as artes em geral.
Dados estatísticos revelam que 40% desse número de pequenos produtores são
mulheres e o perfil de potenciais empreendedores é majoritariamente feminino ( 2. ENDEAVOR).
Ou seja, elas cada vez mais vão migrando dos trabalhos formais em empresas para criarem
suas próprias empresas, seus próprios negócios.
Nesse contexto surge a Feira D’elas, evento que aglutina a produção artesanal de
mais e mais mulheres, ganhando visibilidade. Hoje, a Feira D’elas corrobora com a
instauração de um mercado e uma economia fundamentados no empreendedorismo
feminino. Nesses nove meses de realização, a feira se tornou referências em divulgação e
circulação da produção artesanal de mulheres.

Sendo assim, é chegado o momento, considerando seu crescimento, da Cena
D’elas - uma cena econômico-sócio-cultural - firmar-se em seu espaço físico, no qual
poderá dar continuidade ao desenvolvimento dos projetos que surgiram em todo esse
contexto, de empreendedorismo, criação, produção artesal, como a Feria D’elas, a AMAE e
formas alternativas de co-vivência urbana, como o quintal da Erê, a Casa Viva e outras
atividades culturais.

DETALHAMENTO DE CADA PROJETO NO ESPAÇO D’ELAS

1. QUINTAL DE ERÊ
O Quintal de Erê é um espaço de co-vivência infantil. Um espaço para as crianças
brincarem, aprenderem, ensinarem e interagirem em diálogo com as culturas negras e
afro-brasileiras.
A criança fica no espaço acompanhada das monitoras enquanto a mãe usa o
espaço de coworking para realizar suas tarefas. Há a possibilidade da criança ficar sem a
mãe durante o período máximo de 4 horas, possibilitando que a mãe possa assim realizar
seus compromissos em outros espaços.
Crianças a partir de 2 anos.
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Atividades:
- Brincadeiras livres
- Culturas populares
- Artes
- Permacultura
2. AMAE
Associação de Mulheres Artistas, Empreendedoras e Produtoras Sócio-Culturais
visa empoderar mulheres por meio de apoio para a realização de seus projetos. Oferecendo
consultorias nas áreas de economia criativa, produção cultural e empreendedorismo;
dispondo de espaço para realização de oficinas, formações, festas e reuniões em prol dos
interesses da associação e das associadas.

3. FEIRA D’ELAS
A Feira D’Elas é um evento de fomento à produção cultural feminina nas artes a
partir da perspectiva do empreendedorismo. Nós promovemos o trabalho de mulheres nas
diversas áreas da economia criativa: moda, artesanato, culinária, desing, música, dança e
audiovisual, reunindo essas produções em uma feira na qual cada mulher envolvida, da
produção às artistas, tem seu trabalho totalmente valorizado a partir do protagonismo. É um
espaço de exposição e difusão do trabalho de mulheres e que gera renda, na medida em
que ocorre com frequência em diversos pontos da cidade.
Sextas e Sábados das 14h às 20h
Aos sábados feijoada com samba das minas a partir das 13h
4. ATELIE 3MARIAS COWORKING
Ateliê 3Marias é um espaço de coworking dentro do Espaço D’elas, localizado ao lado do
metrô Butantã, que visa oferecer às associadas um espaço equipado e de qualidade para a
realização de seus trabalhos, desenvolvendo suas produções e suas co-laborações. As
mães empreendedoras também poderão contar com o espaço do Quintal da Erê, para seus
filhos aprenderem e brincarem durante seus horários de trabalho.
Conta com:
- Bazar 3Marias (loja colaborativa)
- Atelie 3Marias com:
Internet rápida
Impressora
Máquinas de Costura
Cozinha

5. CASA VIVA
Incubadora de projetos de permacultura urbana que inclui separação do lixo,
reciclagem, cultivo de um bosque de plantas medicinais e desenvolvimento da agricultura
familiar urbana, reutilização de água de chuva e captação de energia solar.
6. BAZAR 3MARIAS
O Bazar 3Marias é uma loja colaborativa especializada em economia criativa, na qual toda
pequena empreendedora pode colocar seus produtos a venda em uma loja fixa. A loja
colaborativa permite que várias mulheres dividam custos, desenvolvam seu trabalho
conjuntamente e divulguem a loja de forma potencializada. Trabalha com moda, artesanato,
desing, cosméticos naturais, calçados e acessórios.

PRIMEIRO LOTE DE SERVIÇOS
Com o intuito de iniciar os trabalhos do espaço disponibilizamos a possibilidade de
investimento. Trata-se de uma compra antecipada com valores bem abaixo do mercado e
que garantem um retorno interessante para quem está investindo. Lembrando que após a
data limite de investimento (15/12/2016), os valores dos serviços serão diferentes.

CURSOS
1.
2.
3.
4.

Produção Cultural e Economia Criativa
Empreendedorismo - Primeiros Passos
IDA - Uma metodologia de criação artística por meio da investigação do imaginário.
Dança Manifesta

Programação: Cada curso será composto de 4 encontros de duas horas (18h às 20h).
Haverá a opção de participar em fevereiro ou em março de 2017.

5. CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

08h - 12h

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

AMAE

13h - 17h

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

Quinta do
Erê
Coworking

Coworking
Bazar

Feijoada
com
samba
Feira

18h - 20h

Oficinas
Coworking

Oficinas
Coworking

Oficinas
Coworking

Oficinas
Coworking

Feira
Happy
Hour

CRONOGRAMA DE ABERTURA DO ESPAÇO
2016:
DEZEMBRO - Ocupação do espaço, reformas emergenciais e venda do primeiro lote de
serviços.
2017:
07/01 - Inauguração

Referências:
1. SEBRAE
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-economia-criativa,3fbb5edae7
9e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD

2. ENDEAVOR
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms%2Ffiles%2F6588%2F1425322451Empreen
dedores+Brasileiros+2013.pdf

ANEXO SOBRE O ESPAÇO:
Endereço: Rua Catequese, 103 - Butantã.
Telefone: (11) 3032-2708
email: espacodelascolabor@gmail.com
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