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COLABORADORES

+ 90  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+67

FUNDADO EM  2007
S O B R E   I O K

Atender crianças,  jovens e adultos com deficiência intelectual,  além de pessoas sem 
deficiência,  que se encontram em situação de vulnerabil idade social .  Procuramos facil itar  
a inclusão cultural  e social  de todos,  garantindo que reúnam condições de participar de 
forma mais efetiva da sociedade da qual  fazem parte.

Ser reconhecido pela l iderança,  excelência,  inovação,  impacto social ,  produção e difusão 
de conhecimento científico por meio de ações socioculturais.

Ética nas relações e no exercício das atividades;  Respeito à diversidade humana; Promoção 
do exercício da cidadania;  Comprometimento com a causa;  Excelência no trabalho.

CULTURAL

P r o m o v e r  a  i n c l u s ã o  d e s e n v o l v e n d o  i n s t r u m e n t o s  p a r a  a c o m p a n h a r  p r o c e s s o s  d e  
Cidadania oriunda de Polít icas Públicas,  e romper a barreira do preconceito,  por acreditar 
que todos são capazes de,  ao estabelecer o contato com a arte e o esporte,  expor aquilo 
que nos torna únicos e especiais:  a  individualidade.
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ApresentacaoS

S

No material a seguir, será apresentado o desenvolvimento do projeto “ENCONTRO COM A 

ARTE – PRÁTICAS INCLUSIVAS”, de forma a descrever, de maneira resumida, as etapas do 

projeto, bem como apresentar sua metodologia, sintetizando os resultados alcançados.

Vigência: 22/05/2019 a 21/052020

Número de participantes: 60 dentre eles, crianças, jovens, adultos e idosos, divididas 

em 5 turmas com 12 participantes em cada. Contudo, as turmas chegaram a 15 participantes, 

contando com as vagas destinas às pessoas em vulnerabilidade social.

Grade horaria
O projeto “Encontro com a Arte - Práticas Inclusivas” acontece nos locais abaixo, locais estes 
com acesso fácil para atender todos que morem em regiões com alta vulnerabilidade social:

Lei de Incentivo
O Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Defi ciência - PRONAS/

PCD  foi instituído nos termos da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, regulamentada pelo 

Decreto 7.988, de 17 de abril de 2013 e pela PORTARIA Nº 1.550, DE 29 DE JULHO DE 2014, 

e tem por fi nalidade captar e canalizar recursos para estimular e desenvolver a prevenção e a 

reabilitação da pessoa com defi ciência.

As entidades sem fi ns lucrativos se credenciam junto ao Ministério da Saúde e apresentam 

projetos para estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com defi ciência.

Os doadores, pessoas físicas ou jurídicas, podem deduzir até 1% do Imposto de Renda.

ENCONTRO COM A ARTE SEG TER QUA QUI SEX

CENHA
End: Rua Francisco Bueno, 384 

Tatuapé – São Paulo

9H – 11H30
13H – 15H30 x 9H – 11H30 x x

NOSSO LAR
End: Praça Florence Nithtingale, 56

Aclimação – São Paulo
x

9H – 11H30
13H – 15H30 x x x

I
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Divulgacao de Pecas Grafica

Banner

Avental

Site

-

S S

O primeiro mês do projeto foi dedicado à contratação das equipes e também às visitas às 

instituições parceiras, ao reconhecimento do espaço onde seriam realizadas as ofi cinas e locais 

de inscrição.

Nos momentos de inscrição, com a equipe presente para apresentação do projeto bem como 

esclarecimento de dúvidas, foi possível conhecer o perfi l dos grupos inscritos.

Logo, com os grupos formados, tendo em mãos as informações dos grupos, a equipe 

multidisciplinar discutiu e formalizou o planejamento, estabeleceu calendário de atividades, 

organizando todo o necessário para que as ofi cinas pudessem iniciar, de fato.

Em todos os locais, as matriculas fi caram abertas até que fosse preenchido a totalidade. O 

processo de divulgação das vagas foi feito tanto nos próprios locais, como também nas redes 

sociais, com auxílio da assessoria de imprensa.

S

BannerBanner

SiteSite

BannerBannerBannerBanner
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Perfil dos Participantes Desenvolvimento
Por meio de atividades plásticas, o projeto foi 

pensado como forma de promover a saúde e 

a inclusão de pessoas com defi ciência, além 

de garantir a manutenção da funcionalidade, 

mantendo-os ativos na comunidade, ou 

mesmo estimulando-os a criar esses laços 

comunitários, o maior tempo possível com o 

máximo de independência e qualidade de vida.

Para tal, pedagogos, artistas visuais, psicólogos 

e fotógrafos se reuniram na formação de uma 

equipe multiprofi ssional, entregando aos 

participantes uma abordagem integrada em 

artes-saúde, cada qual oferecendo estímulos 

diferentes em diferentes momentos da ofi cina 

como o aquecimento, a produção artística, o 

compartilhar da vivência e experiências e o 

registro desse processo do início ao fi m.

Durante o projeto, a programação se dividiu, 

basicamente, em dois módulos, realizados 

diretamente com os participantes em seus 

respectivos grupos:
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Modulo Luise Weiss -

Objetivo
Apresentar a produção da artista Luise Weiss, 

que traz em seu bojo o incentivo do uso 

e expressão da memória. Sobreposições e 

monotipia foram técnicas utilizadas para a 

construção de uma narrativa visual, com base 

nas memórias trazidas pelo próprio grupo.

Nesse sentido, produzir um livro único, 

representante do grupo como um todo e 

suas memórias, se consolida no trabalho 

de representação de múltiplas realidades e 

possibilidades.

Exercitar a exposições de ideias também é de 

extrema importância no trabalho inclusivo, 

a melhoria na comunicação diária afeta 

diretamente o bom convívio e a elaboração de 

trabalhos em grupo.

10 11



Para dar início ao módulo, a artista e sua 

produção foram apresentados ao grupo, 

por meio de seus trabalhos em gravura, 

pintura e objetos. Como maneira de retomar 

fragmentos de memória, a cada trabalho os 

participantes foram estimulados a pensar 

relações das produções com a sua memória, 

sua própria história.

Estímulos sensoriais foram acionados, 

resgatando aromas, texturas e cores. 

Exemplos dessas atividades são: o resgate 

de memória individual por meio de aromas 

variados; utilização da monotipia como nova 

possibilidade de técnica, além de poder 

utilizá-la com outros tipos de elementos 

(folhas e fl ores caídas, linhas, tecidos, etc.) 

na produção de camadas e produções mais 

abstratas; e utilização de pigmentos naturais 

para preparação de diferentes cores.

Ainda, para o trabalho com monotipia, cada 

participante pode compartilhar, por meio de 

foto, uma memória e, a partir de cada uma 

delas, foram criadas as monotipias, compondo 

com as camadas já realizadas anteriormente.

Outra técnica utilizada com vistas a resgatar 

as memórias trazidas, foi a possibilidade de 

criar distorções, apenas com a utilização de 

copos com água e as próprias imagens.

Adentrando a produção e uma das temáticas 

da própria artista Luise Weiss, paisagens, barco 

e mar foram palavras-chave para compor 

novamente outras possibilidades de camada, 

camadas da memória.

Como produto fi nal, um livro foi construído durante todo o desenvolvimento do módulo, 

composto por cada elemento e técnica trabalhados. Essa narrativa visual, pois se trata de um 

livro que não comunica através de palavras, porém de imagens, foi apresentada para a artista 

em suas visitas às ofi cinas, apresentando-se como uma troca de memórias entre os envolvidos 

em todo esse processo de pesquisa pessoal e produção.
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Modulo Antonio Peticov -

Objetivo
Apresentar a produção de desenhos de 

Antonio Peticov, sobre a narrativa de Lewis 

Carroll, Alice no país das maravilhas, como 

excelente maneira de utilizar conceitos como: 

dualidade, imaginação, mundos dos sonhos 

e dos espelhos, além de poder explorar a 

criação de composições visuais que remetem 

à esses universos em suas obras. 

Como maneira de apresentação das 

produções de desenhos de Antonio Peticov 

pensando a história de Alice no país das 

maravilhas e Alice através do espelho, foram 

levadas até os grupos, imagens dessas 

produções, na perspectiva de pesquisar o 

que o grupo conhecia sobre as duas histórias; 

ao que as imagens faziam memória, seus 

elementos simbólicos; fragmentos da história 

que conheciam, sobretudo da personagem 

principal, Alice: como era Alice? Quem poderia 

representar a Alice? Afi nal, cada versão da 

narrativa mostra diferentes “Alices”.

Não poderia faltar nesse módulo a exibição do fi lme, como mais uma forma de linguagem 

artística e apresentação da história completa, reforçando as características de seus personagens 

e elementos simbólicos que o mesmo traz. 

No jogo de espelhos, ou com superfícies espelhadas e/ou com profundidade, imaginação 

e criatividade foram demandadas para a produção de diferentes fotografi as com as formas 

distorcidas, agregando mais outra possibilidade de linguagem artística.

Todos os fatores avaliados apresentaram 

mudanças positivas. Entre fatores como 

composição (de elementos visuais) e 

repertório (com diferentes referências 

artísticas) evoluíram também o envolvimento 

e a refl exão, ambos frutos de práticas artísticas 

coletivas.

A apropriação de materiais, conceitos, 

deveres e direitos durante as ofi cinas também 

compôs este cenário inclusivo, tornando 

possível o desenvolvimento da autonomia dos 

participantes. 
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Beber o líquido? Comer o bolo? Grande ou 

pequeno? A dualidade presente na narrativa 

levou o grupo a construir miniaturas e 

esculturas gigantes de elementos da história, 

à escolha.

Com muitos elementos trazidos ao grupo para 

construções coletivas e individuais, chega-se 

a hora de pensá-los como possibilidade de 

composição de telas, em acrílico. Retomando 

os conceitos e símbolos, além de personagens 

– tendo a possibilidade de tornar-se um 

personagem dessa aventura –, as telas foram 

compostas de um grande mundo imaginário 

construído no coletivo, dentro de cada turma.
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Para Fazer em Casa
Em 16 de março,  a OMS ressaltou a 

importância do distanciamento social que 

foi adotado por vários países como medida de 

prevenção contra o novo corona vírus.

Nessa data, as instituições atendidas, seguindo 

as determinações dos Governadores de Estado, 

norteados pelas orientações da Organização  

Mundial de Saúde,   determinaram a suspensão 

das atividades do projeto Encontro com a Arte. 

Desta forma, manter as ofi cinas presenciais 

suspensas foi um ato de responsabilidade, para 

proteger não apenas a vida dos participantes, 

que são do grupo de risco, e equipe, mas de 

todos aqueles que estavam em seu entorno.

O Instituto Olga Kos também seguiu as 

orientações dadas e junto a equipe contratada 

para a execução do projeto, buscou 

alternativa para concluir o programa que já se 

encontrava em fase de fi nalização. As pautas 

mais importantes debatidas no encontro 

virtual foram buscar alternativas para 

minimizar o impacto da paralização brusca, a 

fi m de permitir que fosse mantido um fl uxo 

de atividades artísticas aos participantes e 

que eles pudessem concluir as propostas de 

maneira o mais natural o possível.

O tempo de planejar, desenvolver um meio 

de comunicação e executar as atividades foi 

maior do que o tempo destinado ao término 

do projeto. No entanto, todos os esforços 

foram feitos para atingir o maior número de 

famílias atendidas, pois é sabido que o uso 

da tecnologia virtual no contexto brasileiro é 

potencializado pela desigualdade de acesso 

às ferramentas pelos participantes, já que 

parte deles não tem autonomia e nem os 

equipamentos necessários ou uma conexão 

de banda larga em casa.

As atividades propostas foram baseadas 

nos conteúdos já realizados e no que fosse 

possível realizar dentro de casa sem ter que 

adquirir um novo material. Seguem algumas 

devolutivas do período.
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ExposicaoS

S
O último mês do projeto, o décimo segundo, 

é dedicado à organização e produção da 

exposição referente ao trabalhado no projeto. 

É uma forma de encerrar o projeto, exibindo 

as produções dos grupos à uma comunidade 

ampliada, como forma de extrapolar os muros 

das instituições.

Os lugares escolhidos para a realização são 

lugares com mínimo de acessibilidade exigido 

para que as barreiras de participação nesses 

eventos sejam minimizadas e pessoas possam 

desfrutar com qualidade do local e fruir.

No entanto devido a COVID-19 NÃO 

REALIZAMOS a exposição conforme o 

planejado.

Obras dos participantes

Uma das características das atividades 

culturais do Instituto Olga Kos é prezar pelo 

desenvolvimento integral do ser humano, 

em suas dimensões biológicas, psicológicas 

e sociais. O gráfi co acima demonstra 

detalhadamente quais fatores foram 

estimulados por profi ssionais da psicologia 

através de atividades lúdicas e acessíveis a 

todos.
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Processo Criativo
O processo criativo consiste na sequência de ações pelas quais o artista participante das 

ofi cinas do Instituto Olga Kos realiza para chegar à conclusão da sua obra de arte. Estas etapas 

contemplam os requisitos e os procedimentos habituais necessários (como o uso dos pincéis, a 

tela, as tintas, as técnicas como, acrílico, colagens, etc), e ainda um conjunto de procedimentos 

plásticos (formais e conceptuais) que se encontram no uso da cor, da forma, da perspectiva, do 

volume, na escolha do tema, seja através de uma representação mais fi gurativa ou fi gurativa.

Aqui registramos como se deu o processo criativo do módulo Luise Weis:

I-Criação coletiva de narrativas visuais.

II-Das impressões de folhas caídas de árvores e de monotipias relacionando cor e memória 

real izamos colet ivamente sequências narrativas para a construção do livro.  

III- Dos resultados das gravuras das folhas e monotipias relacionando cor e memória realizamos 

uma criação coletiva de narrativas visuais sugerindo sequências para a construção do livro. Essas 

escolhas narrativas levaram em conta a cor, o tema e a espacialidade.
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Consideracoes FinaisS

S

O IDOK (Índice de Desenvolvimento Olga 

Kos) é um instrumento que visa obter uma 

visualização da evolução do desenvolvimento 

dos participantes das ofi cinas dos projetos do 

Instituto Olga Kos. 

Os participantes dessas ofi cinas são, em sua 

maioria, pessoas com defi ciência intelectual, 

principalmente com Síndrome de Down, e 

também pessoas sem qualquer defi ciência. 

O IDOK é aplicado duas vezes durante o 

período que acontece cada projeto, sendo 

que a primeira aplicação acontece até o fi nal 

do segundo mês e a segunda aplicação deverá 

ser feita nas últimas que fi nalizam o mesmo.

A pesquisa do projeto Encontro coma Arte foi 

conduzida com excelência pelos profi ssionais 

nas ofi cinas, e os dados obtidos revelam em 

detalhes como ocorreu o desenvolvimento 

no projeto Encontro com a Arte – Práticas 

Inclusivas. Os resultados podem servir para 

refl exões sobre métodos de ensino e possíveis 

alterações nas rotinas de ofi cina.

Nota-se que o Instituto Olga Kos preza 

pela Inclusão em suas ofi cinas Culturais, 

provendo contextos para a evolução de 

diferentes funções tais como a coordenação 

e habilidades viso motoras. Os efeitos de um 

atendimento multidisciplinar são evidentes e 

reforçam a importância de uma abrangência 

biopsicossocial em atividades artísticas, sejam 

elas planejadas para pessoas com defi ciência 

ou não. 

Embora não seja possível afi rmar que 

esse desenvolvimento tenha ocorrido 

exclusivamente pela variável “participação 

no projeto”, podemos, pela média de 

respostas obtidas, inferir que este teve um 

impacto relevante para o desenvolvimento 

socioemocional de pessoas que encontraram 

a arte.

 

E não apenas a arte visual, mas principalmente 

a arte do convívio e seus fundamentos, como 

a sabedoria e a paciência. Isso signifi ca que as 

ofi cinas têm o potencial para repercutirem em 

atividades cotidianas. Os números descrevem 

uma mudança signifi cativa em todas as 

variáveis analisadas.

Em linhas gerais, nota-se que conviver entre a 

diversidade foi enriquecedor para participantes 

e profi ssionais, e quando há ritmos diferentes 

em um mesmo espaço, o coletivo torna-se 

prioridade e as individualidades se ajustam 

para que as ofi cinas mantenham harmonia.

Os resultados obtidos por meio da medida 

“índice de inclusão” que compõe o instrumento 

IDOK identifi ca uma leve mudança na 

cooperação (global) dos participantes.

 

O resultado 2,97 signifi ca que muitos, durante o 

projeto, estiveram quase prontos para contribuir 

não apenas para si, mas também ao coletivo.
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e diversidade

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOARPrêmio Brasil Esporte e Lazer de

Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!
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