
1

Click: A arte da Inclusão

 CLICK
A arte da Inclusão

 CLICK
The Art of Inclusion

Jacob Klintowitz

AN
O

N ZOOM LENS EF 24-70mm 1:2.8 L II USM



2



Sumario
04. Participantes
05. Sobre o IOK
06. Atividades de Artes
07. Pintou a Síndrome do Respeito
08. As Oficinas
09. Visão Abstrata
10. Sobre o Projeto e a Parceria com a Galera do Click
12. Desenvolvimento
28. Encerramento
30. Conclusão
32. Vernissage e Lançamento
34. Somos Vencedores



Adriana de Oliveira Saquelle

Ana Paula A. de Almeida

Ana Paula Araújo Almeida

André Carollo Hernandes

Arthur Tsuyoshi Sugano

Beatriz Locazi

Bruno Zinoni Silva Pato

Caio Camargo Antonio

Caio Henrique Teixeira Borba

Caroline Serra Peixoto dos Santos

Cibele Andaluz e Dias

Clara Leticia Silva Pedroni Papa

Cristina Rosa R. Pinheiros Alves

Danielle Carnavate Gontijo

Emylli Luize Stoco de Oliveira

Fabricio Ernani da Silva

Felippe Vieira dos Reis

Fernanda Domingues

Fernando Spatuzza F.

Gabriela de Brito Vieira

Giovana de Leiva Bartolomi

Giovanna de Fatima Moretta

Guilherme Augusto Bueno

Guilherme Costa dos Santos

Hugo Araújo Vieira

Ingrid Bernard Boni

Isadora Brigo Santos

Jamille Adriana Rosa

Kaique Rossi Barbosa

Katherine Rechtenwald França

Laura Ribeiro Tasso

Leandro Cunha Lourenço da Silva

Leandro Ferreira Palhares

Liliane Cristine Takiyama

Lucas Nóbrega de Oliveira

Mariane Silva Araujo

Mario Carlos de Moura Neto

Matheus M. Gabrielli

Natalia Evangelista de Oliveira

Pablo Passig de Souza

Patricia Bergamaschi Guidosek

Paulo de Souza Campos

Priscila Almeida de Melo

Rafael Franco Marcelino

Rafaella Bisatto Mazullo

Ricardo Mingroni

Tainá Aquino Ortiz

Tatiana Pena Esteves Cesar

Tatiane Holanda Menino dos Santos

Thiago Molina Almeida Pfister

Vinicius S. dos Santos

Yasmin Ishida Correa

Participantes Oficinas Click



Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural (IOK) é uma associação sem fins econômicos, 
com qualificação de Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), que desenvolve projetos 
artísticos e esportivos, aprovados em leis de incentivo 
fiscal, para atender, prioritariamente, crianças, jovens e 
adultos com deficiência intelectual. Além disso, parte 
das vagas de nossos projetos é destinada a pessoas sem 
deficiência, que se encontram em situação de vulnera-
bilidade social e residem em regiões próximas aos locais 
onde ats oficinas são realizadas. Desta forma, pretende-se 
possibilitar uma maior interação entre pessoas com e 
sem deficiência.

Nas oficinas de esportes, os principais objetivos são: 
incentivo à prática esportiva (Karate-Do e Taekwondo), 
estímulo ao desenvolvimento motor e melhoria na qua-
lidade de vida.

Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar a diversidade 
cultural e artística de nosso país, incentivar o exercício 
da arte e ampliar os canais de comunicação e expressão 
dos participantes.

Juntamente com os projetos acima descritos, o IOK 
ainda visa a ampliação do acesso à cultura a nossos 
atendidos, na medida em que organiza visitas a teatros 
e museus, além de desenvolver a articulação de redes 
de apoio para geração de renda e inclusão ao mercado 
de trabalho, por meio de parcerias com instituições que 
promovem o aprendizado de habilidades profissionais.
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Atividades de Artes
O intuito do projeto “Resgatando a Cul-
tura” é trazer à tona e divulgar obras de 
artistas plásticos contemporâneos, regis-
trando o atual panorama artístico do país.

O projeto prevê a publicação de uma série 
de livros de arte ilustrados e inéditos sobre 
a vida e obra desses artistas plásticos que, 
em contrapartida, participam das oficinas 
de arte do projeto “Pintou a Síndrome 
do Respeito”, ensinando técnicas aos 
jovens participantes, promovendo a in-
clusão por meio da arte.

Ao final de cada módulo (quatro por ano) 
de arte, o Instituto Olga Kos promove 
uma grande exposição com obras do artis-
ta e dos participantes, produzidas durante 
as oficinas, em Museus de Arte ou Centros 
Culturais da capital paulista e o lançamen-
to de um livro ilustrado sobre a vida e a 
obra do artista plástico contemporâneo 
que tenha participado como convidado 
deste módulo.

Os livros publicados são distribuídos para 
todas as bibliotecas estaduais e federais 
do Brasil.
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As oficinas de arte são realizadas em Casas de Cultura, Centros 
Culturais e em instituições parceiras do Instituto Olga Kos de 
Inclusão Cultural, com participantes previamente selecionados 
por elas para os módulos de oficinas.

O objetivo é promover atividades artísticas e culturais para 
crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, acredi-
tando que o exercício da arte possa desenvolver competências 
e, acima de tudo, promover o acesso e a oportunidade de uma 
nova forma de expressão e inclusão.

Os indicadores evolutivos do projeto já demonstraram que um 
fazer criativo promove a abertura de novos canais de comuni-
cação, da ampliação do repertório cultural e do aumento da 
motivação e da convivência.

Intercalamos as oficinas com artistas convidados e atividades 
livres, que ensinam uma técnica nova ou que utilizem uma 
já trabalhada, estimulando a criatividade com os recursos já 
conhecidos.

A exposição e a geração de renda refletem o compromisso do 
Instituto Olga Kos com a inclusão social e cultural.



As Oficinas
O projeto foi composto por 8 encontros com duração de 2h semanais, acompanhados por uma equipe composta por artista 
plástico, pedagogo e fotógrafos. Assim, o projeto foi dividido em três partes: 

Aquecimento

Etapa inicial da prática que se relaciona 
com a produção que virá a seguir. Cria-se 
aqui um envolvimento, do participante 
consigo mesmo, com a proposta e com os 
colegas por meio de movimentos corporais 
e manipulação de materiais que facilitem 
a focalização da atenção, a observação do 
ambiente e a auto expressão.

Producao

Consiste em uma experiência na qual a 
técnica e o resultado articulam com sig-
nificados e experimentações.

Compartilhar

É um momento em que os participantes 
expõem suas ideias, sensações ou dificul-
dades por meio da linguagem verbal ou 
não verbal. Muitas vezes essa é a opor-
tunidade que os participantes têm de se 
sentirem ouvidos, produtivos, valorizados 
e cidadãos com deveres e direitos.
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Entrelaçamento de cores 

 Preto/branco

  Mudar a realidade observada

 Interferências em fotografias

Viver as imagens

Na Mostra “Visão Abstrata” vamos observar o olhar artístico do fotógrafo buscando modi-
ficar, e o olhar plástico do artista, buscando desconstruir.

Os autores das obras, ora fotógrafos, ora artistas plásticos.

Captar a essência do ser fotografado e revivê-la em imagem.

Captar o imperceptível dos instantes fugazes.

Viver a história da fotografia e interferir.

Recortar da realidade os seus sentimentos de forma e cor.

Enquadramento.
            

Foco,      visão,      textura,      equilíbrio de cores,      formas.

Silvana Gualda
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A ideia do projeto Click
Em 2011, foi ministrada uma oficina de fotografia chamada 
Click, onde o objetivo era desenvolver a capacidade de obser-
vação e elevar a autoestima através de exercícios de criação e 
expressão.

Com o sucesso deste módulo, o IOK decidiu fazer uma reedição 
do módulo, mas não simplesmente uma etapa e sim um projeto 
unindo a fotografia e a arte.

A parceria com A Galera do Click

Felippe Reis é um jovem de 24 anos com síndrome de Down, 
participante das oficinas de arte do IOK. Sua mãe, Sandra Reis 
é fotógrafa e idealizadora da Galera do Click.

Sandra e Felippe sempre prestigiaram os eventos do Instituto, 
criando laços com o IOK. Com a reedição do projeto, unimos a 
expertise da fotógrafa com a equipe de profissionais do Instituto 
e selamos esta parceria.

O Instituto Olga Kos é o parâmetro de onde eu 
quero chegar. É uma organização séria e bem or-
ganizada, me espelho em vocês. Essa parceria foi 
de imensa importância, pois trocamos experiências 
e adquirimos. Foi um casamento perfeito!”
Sandra Reis, fundadora da Galera do Click

10



A Associacao Galera do Click

É uma entidade criada há 3 anos para ensinar técnicas de fo-
tografia a jovens com deficiência intelectual. 

O objetivo das aulas de fotografia é fazer com que o participante, 
através de suas lentes capture momentos, absorva sentimentos 
e sobretudo distribua o que de mais puro possa existir em um 
ser humano.

A Galera do Click sempre esteve muito aberta para todas as 
nossas propostas, uma palavra que os define é: acolhimento. 
Sempre recebidos com muito amor e sede de conhecimento”. 
Marina Arruda, fotógrafa.
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Desenvolvimento
O projeto reuniu 60 pessoas que tiveram a oportunidade de 
interagir com a sociedade por meio da fotografia e da arte.

Elas retrataram, de uma maneira bem particular, a percepção que 
têm do mundo e reinterpretaram diversos cenários. As imagens 
foram trabalhadas artisticamente e o resultado foi impressionante: 
paisagens cinzas ganharam tons variados de cor e deram lugar 
a cenários alegres e cheias de vida.

Um momento que me marcou 

foi durante a apresentação inicial. 

Trocamos e compartilhamos 

informações, o que gostamos 

ou deixamos de gostar. E em 

cada depoimento, eu percebi 

que não existe diferença entre 

seres humanos. Temos o mesmo 

sentimento seja de dor ou alegria. 

Sentimos igual, somos iguais”.

Lili Quaglia, Fotógrafa
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Trouxemos como referências trabalhos 

dos fotógrafos Cristiano Mascaro, German 

Lorca, Tomaz Farkas, Man Ray, Aleksander 

Rodchenko, Jacques Henri Lartigue e 

Helmut Newton.

A intenção foi trazer novidades e inovações do mundo da fotogra-
fia para eles, complementando o projeto que eles já fazem parte.

Os participantes “viveram” as imagens de grandes fotógrafos 
da história da arte. Durante a exibição no telão, eles foram 
reproduzindo as imagens com o próprio corpo sobrepondo as 
figuras e criando novos cenários.

Referencias visuais
 
Criando novos repertorios
 
Viver imagens

A dinâmica trouxe uma aproximação das imagens em ação de 
forma coletiva, despertando também um olhar mais aguçado 
de cada um.
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O processo todo foi de muita 
aprendizagem para mim. O 
objetivo foi buscar aprimorar 
e inovar a pesquisa visual de-
les, trazendo novas referências 
e técnicas de maneira descon-
traída e divertida”.
Marina Ribeiro, Fotógrafa
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Os participantes ficaram livres pelo 
espaço, com máquinas fotográficas 
e variados objetos. Todos fizeram 
diversas experimentações, diferentes 
cenas e enquadramentos, criando 
situações dinâmicas estimulando e 
aprimorando ainda mais o olhar de 
cada um.
 
O exercício de observação das ima-
gens produzidas foi importante, pois 
o grupo pode refletir sobre seu olhar 
e do colega.
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Luz e Objeto

Todos criaram experiências com posicionamentos de luz, a partir de um refletor, no 
meio do ambiente. 

O objetivo desta dinâmica foi explorar possibilidades de criação com luz e sombra, 
tirando fotografias a partir da percepção da luz, em diferentes situações. Fazer com 
que eles percebam a importância da luz por trás de uma fotografia. 

Foram aplicadas as posições frontais, laterais e mergulhadas verticalmente. 

Cada posição revela uma textura, uma superfície e um volume característicos do 
objeto a ser enquadrado.
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Molduras
Os participantes foram convidados a se retratar com 
molduras distribuídas e experimentar diversas formas de 
enquadramento.
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Enquanto eles interagiam 
entre si com o exercício 
aplicado, os fotógrafos 
responsáveis capturavam 
este momento sem que os 
mesmos percebessem.

O enquadramento é um recorte da realidade 

a ser testado espacial e temporalmente. 

Define-se uma geometria e um momento 

em que o assunto revelará seu interior, sua 

essência, em instantes que naturalmente 

seriam imperceptíveis ou muito fugazes.
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Como a turma já esta acostumada a fotografar retratos, resolvemos 
expandir o olhar fotográfico deles através de uma saída fotográfica. 
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Esta saída consistiu na perspectiva de no-
vos olhares, através de movimentos, na-
tureza, objetos, música, paisagens, etc.

Foram separadas três turmas para três 
fotógrafos: Lili, Arlindo e Marina.

Cada um destinou um objetivo para 
que, assim, houvesse a exploração de 
diversos ambientes do local propor-
cionando uma nova visão fotográfica, 
desenvolvendo o que foi transmitido 
durante as oficinas.

O intuito da saída fotográfica é integrar 
os participantes estimulando diferentes 
formas de olhar, onde cada um com a 
sua visão possa transmitir através das 
lentes respostas incríveis com combi-
nações de vários tipos de fotografia.
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Selecao de Imagens

As escolhas das imagens foram feitas depois da saída fotográfica.

As fotos foram espalhadas pelo chão em cima de um tecido, 
onde todos puderam circular em torno delas, para que cada 
um escolhesse a foto que lhe chamasse atenção.

Através da escolha de cada um, nos reunimos para saber o 
porquê da escolha de determinada imagem. 
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Foi então que tivemos resultados de falas 
incríveis, onde eles colocavam o seu olhar 
através de técnicas que foram lhe ensina-
das durante as oficinas, como enquadra-
mento, luzes, sombras e porque teriam 
algo bem similar a suas vidas em particular.

Um dos objetivos era colocar os fotógra-
fos como espectadores de suas próprias 
imagens.

Com a escolha das fotos, o próximo passo 
foi iniciar a interferência. 

Para apresentar a interferência fotográfica 
aos participantes, levamos exemplos já 
concluídos: fotos em preto e branco com 
interferências em cores a partir de colagem 
e pintura.

De início, os trabalhos foram feitos indi-
vidualmente. Com as escolhas das fotos, 
cada um pensou em algum efeito que 
poderia dar na foto.

Os “efeitos” deveriam ser mínimos para 
não esconder partes interessantes e deve-
riam ser pensados de maneira que equili-
brassem ou ressaltassem a imagem.

Em algumas imagens, a partir de recorte, 
foram retirados elementos e mudados 
de lugar.

Nos vazios onde havia ausência de formas, 
foram colocados recortes coloridos, de 
maneira a preservar a definição da silhueta 
e preenche-la com cor.

A interferência com recortes teve outras 
variações, como por exemplo, a abertura 
de cortes paralelos e o entrelaçamento de 
um recorte colorido nestes.
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Artes

A sutileza nestas interferências foi trabalhada também, através da pintura.
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Como este projeto foi aplicado em uma instituição, 
onde poucos já haviam participado das oficinas de arte 
do IOK, a pintura era algo novo nas oficinas do Click.

Cautela e atenção: Muitos gostariam de ter co-
berto a foto toda com pinceladas, aproveitando a 
densidade da tinta e o bem estar que a sensação 
de pintar gera;  como não era o objetivo da inter-
ferência fotográfica cobrir totalmente a imagem, 
isso foi deixado para grandes papéis em branco, 
nos quais não precisaríamos preservar imagens 
abaixo da tinta.

Em parte das fotografias, foi utilizada tinta diluída 
em água. Também foi utilizada a tinta mais densa 
com espátulas e palitos. As interferências foram 
pontuais e feitas com maior controle. 
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Este primeiro momento foi de exercícios realizados individualmente como preparação para a 
última oficina, na qual todos, reunidos em grupos, fizeram recorte/colagem e pintura, sobre 
fotografias ampliadas para o formato A3.

A percepção geral do conjunto final das obras é que conseguimos dar mais vida e destaque 
às fotografias em P/B, ressaltando aspectos da perspectiva, das formas e dos elementos que 
havíamos fotografado.

Encerramento
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Perceber como a interferência transformou as 
fotografias em algo mais inventivo, levando o 
nosso olhar mais adiante das situações concretas 
que observamos e clicamos.

Em um pequeno compartilhar, todos em círculo, 
conversamos e avaliamos todas as propostas 
dadas durante este módulo. Recolhendo cada 
sensação vivida, acatando emoções e fechando 
um processo.

Em todas as turmas a música, a dança e a relação 
participante/equipe IOK esteve muito presente. 

Conclusao

Fechamos o processo com um resultado 

além do esperado. Registros fortes 

recheados de criatividade e envolvimento. 

Prazer enorme fazer parte de trabalhos que 

realmente fazem a diferença na vida de tanta 

gente... e na minha fez! Com certeza me 

tornei uma pessoa melhor depois de toda 

essa troca! Energia que renova ”

Márcia Carvalho, Pedagoga
30



O movimento, o ritmo e a cor produziram uma luz a imaginacao de cada um ao avaliar o trabalho como um todo. 

Todos se viram presente em cada arte, em cada pincelada, em cada movimento.

Foram dois meses de aprendizado, trocas e muito foco.

Foco no outro

Foco na arte que transforma

Foco nas conquistas

Foco em um novo olhar

Um olhar para uma arte que vem acolher e modificar formas e maneiras de lidar com o mundo.

Que venha um mundo novo.... com mais luz, ritmo, foco e muita arte!
31
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Vernissage e Lancamento





Prêmio Cultura e Saúde

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional de Cultura, 

Educação e Cidadania – Cultura Viva em 2008 e 2010. O 

Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural foi o único a ganhar 

“Nota 100” na região Sudeste.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Asses-

soria de Cultura para Gêneros e Etnias, lançou em 2001 

a campanha “Pela Arte se Inclui”. O Instituto Olga Kos 

está entre os escolhidos, fazendo parte do livro que reúne 

exemplos de que a arte também pode ser um meio para a 

inclusão social deste segmento da população.

Prêmio LIF 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de 

Comércio França-Brasil com o objetivo de estimular, por 

meio do destaque e visibilidade dados aos projetos inscritos, 

sobretudo aos vencedores, a criação e/ou multiplicação de 

iniciativas que promovessem uma transformação em prol 

de melhores condições para as pessoas e a sociedade. 

O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da categoria 

“Apoio às Comunidades Locais” do XII Prêmio LIF.

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo outor-

gou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A homenagem 

deve-se à realização de relevantes serviços prestados à 

sociedade paulistana, ao desenvolver projetos artísticos e 

esportivos, os quais visam facilitar o processo de inclusão 

social e cultural, além de contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual, 

principalmente Síndrome de Down.

Voto de Jubilo

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou 

o Instituto Olga Kos com o Voto de Júbilo e Congratula-

ções pelos relevantes serviços prestados às pessoas com 

deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down.

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da Cultura 

- Secretaria de Cidadania Cultural, em 2010.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, 

grupos artísticos, iniciativas e instituições que se 

destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira 

em 2009.

Ponto de Cultura
Instituto Olga Kos de Inclusão Cultura

O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a 

Síndrome do Respeito” do Instituto Olga Kos de Inclusão 

Cultural como Ponto de Cultura.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010

Mobilização e articulação com atuação em rede junto a 

Pontos de Cultura de todo Brasil.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Inclusão Social

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de Esporte e 

Lazer de Inclusão Social do Ministério do Esporte.

Somos Vencedores
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Medalha Anchieta

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São 

Paulo. O prêmio, sempre acompanhado do Diploma de 

Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a persona-

lidades e a instituições que, por meio de suas trajetórias, 

conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio ABCA 2015

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São 

Paulo. O prêmio, sempre acompanhado do Diploma de 

Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a persona-

lidades e a instituições que, por meio de suas trajetórias, 

conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Brasil + Inclusão

O Prêmio é uma homenagem, concedida anualmente 

pela Câmara dos Deputados, a empresas, entes federados 

(União, Estados e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) 

ou personalidades que tenham realizado ações em prol da 

inclusão de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, 

exemplos de vida e superação. 

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) 

destaca os projetos pelo nível de excelência demonstrado 

na apresentação, execução e prestação de contas, atin-

gindo alto grau de confiabilidade em conformidade com 

os critérios técnicos definidos no programa de incentivo 

ao esporte.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores ONGs 

do Brasil em 2017 de acordo com os padrões de gestão 

e transparência. É uma ONG pra se DOAR, e alcançou a 

admiração e o apoio das pessoas.
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