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Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural (IOK) é uma associação sem fins econômi-
cos que desenvolve projetos artísticos e esportivos, 
aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender, 
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com de-
ficiência intelectual. Além disso, parte das vagas de 
nossos projetos é destinada a pessoas sem deficiên-
cia, que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social e residem em regiões próximas aos locais onde 
as 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 
qualidade de vida.

Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar a diver-
sidade 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 te-
atros 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 habili-
dades profissionais.



Missão
Atender crianças, jovens e adultos com deficiência inte-
lectual, além de pessoas sem deficiência, que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade social. Procuramos 
facilitar a inclusão social de todos, garantindo que reú-
nam condições de participar de forma mais efetiva da 
sociedade da qual fazem parte.

Visão
Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida pela 
liderança, excelência, inovação e impacto social, por 
meio de ações socioculturais e de inclusão social.

Valores
+ Ética nas relações e no exercício das atividades;

+ Respeito à diversidade humana;

+ Promoção do exercício da cidadania;

+ Comprometimento com a causa;

+ Excelência no trabalho;

Objetivos
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.

O IOK, por meio de suas atividades e projetos, busca 
promover a inclusão, atuando nas áreas da arte e do 
esporte, além de outras ações, como a inserção de 
nossos atendidos no mercado de trabalho.
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Participantes
A Alternativa

Alberto De Q. F. Von. Alex Santos. Ana Claudia Capuano. 
Andréa Pereira C. Serra. Anselmo M. Vicente. Antônio 
Paulo N. Sacramento. Caio Henrique Travain. Cassia 
Garcia. Celso Ricardo Mello Fernandes.  Claudia Regina 
Karam. Elisa Nogueira Costa. Fábio D Vicenti. Gilson Ri-
bas. José Rubens Petrônio Cuccio. Júlia Maria Oliveira. 
Laís Helena Da S. Santos. Luís Antônio Simplício. Luis 
Rogério Guimarães. Marcelo Margaritelli. Maria Cristina 
C. De Souza. Maria Helena de Azevedo Salvá. Maria Inês 
Lellys. Maribel Costa Maruca. Mario Luiz Martinez. Plínio 
Roxo Loureiro. Rosane Maria Martins. Simone Cardoso 
Regis. Stela Regina Totaro. Thais Conceição. Thaís Oli-
veira Moura.

Apabex

Alessandra Cristina dos Santos. Fabiana Gomes. Fatima 
Akemi Nakamoto. Fernanda Peres Chagas. Gracinda Mª 
L.Rodrigues Alves. Helber Vecchio Gonzalez. Henry de 
Melo Grespi. Karina Marcolin de Freitas. Leandro Alberti. 
Marcia Kazuko Kineuchi. Patrick Niza. Roberta Uchoa. 
Sergio Faigenbaum. Vivian Yukie Akamatsu

APAE

Allisson Lopes Vieira da Silva. Carolina Savastano. Clau-
dinei Pereira Cassiano. David N.M.Castro. Emilly Luize 
Stoco Oliveira. Erik Aparecido Santos Garcia. Felipe Silva 
Prado. Glaucia Santana Silva. Howel de Oliveira Furtado. 
Isael Nascimento Flores. Jaqueline Peres da Silva. Jes-
sica Barbosa Oliveira. Jessica Faustino de Oliveira. Kaio 
Alberto Carvalho Brito. Leonardo Santana Araújo. Luís 
Carlos Monteiro Ferreira. Marco Aurélio Fernandes. Maria 
Claudenice dos Santos. Maria de Fatima Oliveira. Mayara 
Silva Ribeiro. Rita de Cassia Freire Alves. Rodrigo Oliveira 
da Silva. Ronaldo Barbosa da Silva. Samuel dos Santos 
Martins. Tamires Mendonça da Silva. Thalia Silva Costa.

Apoie

Ana Carolina Harume Kudo. Anderson Dal Bello. Andre 
Claudino dos Santos. Caio Cesar da Silva. Cristiane 
Cassia Guimarães. Dalton Eiji Takahashi. Eduardo Felipe 
Nehr. Erica Silva dos Santos. Fernanda Vieira Oliveira. 
Guilherme Tarcisio da Silva. Henrique Picchioni Enoki. 
Ione Toyoshi. Jaqueline Barban Conceição. Joana D’arc 
Paulino da Silva. Jose Eduardo Nogueira. Leticia Luana 
Nogueira Otoni. Lucimara Amaral Reis dos Santos. Mar-
celo Bosi Picchiotti. Maria Bartok. Marili Linuko Sato. 
Michelle Pinatel Marzo. Milton Cunha Borges. Paulo 
Henrique Lopes. Paulo Roberto Morrone Sancho. Rafael 
Maciel de Carvalho. Roberto da Silva Ferreira. Silvino 
dos Santos Alves. Stefanie Cristina F.Pereira. Vanessa 
Leite dos Santos.

Associação Monte Azul

Alan Alves Farias. Antonio Mauricio Alves Junior. Beatriz 
Gonçalves Tavares. Carlos Eduardo Vieira da Silva. Clarice 
Rosa Amorim. Claudinei de Freitas. Daniel do Nascimento 
Souza Lima. Diego da Silva Santiago. Douglas da Silva 
Santiago. Edinaldo Jairo Pereira. Elvis Maciel da Silva. 
Fabiana Vieira Gomes. Gilberto Rodrigues da Mota. Igor 
Elias de Oliveira. Isabel Moura Macedo. Livia Caroline 
dos Santos. Luiz Felipe Gonzaga dos Santos. Marilene 
Guimarães. Matheus Magalhaes. Mychel Kengi Mizu-
tani. Patricia Cristina da Costa. Paula Soares Pauferro. 
Rafaela Vieira dos Santos. Renato Luis Marques. Simone 
dos Santos. Tatiane Esteves dos Santos. Vicente Luis 
da Silva Neto. Victor Hugo Lima da Silva. Walmir Alves 
Batista. William Dias Nogueira.

Casa de Cultura de Santo Amaro

Amanda de S. Ribeiro. Carolina K. Silva. Cristina R. Zahran. 
Efrain M. Inacio. Fernando G. T. Leite. Gislene de S. Dias. 
Irene B. de Meneses. Jesus Eduardo de M. Neto. Márcia 
de Castro Sá. Pedro Henrique Siqueira. Thayná de O. 
Folguedo. Vinicius S. G. Elias.
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Espaço K/Laços de Amizade

Adauberto Barbosa Silveira. Alpheu de Freitas Neto. Caio Camargo Antonio. Carlos Alberto 
Gonzales. Cibele Andaluz e Dias. Denise Zynger. Elias Buniac. Elisa Costa Barro Silva. Emerson 
Vidal Silveira. Felipe Severino da Silva. Felippe Reis. Giselle Palazzi Ribeiro. Guilherme 
Calixto Pereira. Guilherme de Abreu Stanconcei. Jaferdes Sberthny Fernandes Rodri-
gues. Leandro Guedes Oliveira. Luzia Mei Chan Leal. Milton Muniz da Silva. Natan 
Fabri. Paloma Cristina Vieira Liodozio. Rafael de Castro Vieira. Rodrigo Francisco 
de Souza. Roseli A.C. Pastor. Thais do Carmo Mansini. Thiago Molina Almeida 
Pfister. Vinicius Bastos Luz

Lares

Adriano Martins Teixeira. Adriano Paulo Ferreira Santos. Aldir Lino de Souza. Alex 
Oliveira Ribeiro. Aline Aparecida Pereira Celino. Bruno Victor Ishimaru Gomes. Claudio 
Jose Damasceno. Edmilson Inacio da Silva. Eduardo Tadeu da Silva. Gabriela Soares 
de Almeida. Joao Pedro Damasceno. Joseildo Ferreira dos Santos. Katia 
Ribeiro. Luan Ferreira Alves. Luciana Vieira Bezerra. Lucila Inata. Marcelo 
Ozidia. Natalia Soares Barbosa. Natalya Armando. Patricia Paula Garcia. 
Renann Santos Andrade. Roberto Gomes de Araujo. Robson Alves da 
Silva. Ronaldo Teixeira Duarte. Simone Braz. Tiago Raimundo M.de 
Freitas. Vanessa Alves Ferreira. Vanessa de Jesus Costa. Veruska 
de Jesus Garbui

Nosso Lar

Airton Alves da Silva. Amanda Silva de Carvalho. Andreza Cristina 
da Rocha Coelho. Ariane Rodrigues da Silva. Beatriz Regina da 
Silva. Bianca Lopes da Cruz. Bruno Aparecido Fabrício. Bruno 
Viceconti Magalhães. Clayton da Silva Oliveira. Daiane da 
Silva. Deyane Maria da Silva. Felipe Maximiano Tavares. 
Felipe Meira de Carvalho. Fernanda Aparecida Antero 
Pereira. Geyse Felix dos Santos. Igor Barbosa Ribeiro. 
Jonathan de Souza Rocha. Juliana Nascimento. Karina 
Shizue Onoe. Laura Wagner Kummrow. Luan Oliveira 
Silva. Mayara Rodrigues de Araújo. Nadine Montefusco 
Lopes. Rafaelle Matos Carneiro. Renata Costeira dos San-
tos. Thais Shie da Silva. Thiago Fidelis dos Reis. Willian 
dos Santos Lima

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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Informações gerais
Em maio de 2015 o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
iniciou o projeto “Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte” 
que tem como objetivo utilizar a arte como estímulo, ampliação 
e manutenção das capacidades funcionais das pessoas com 
deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down e 
incluir socialmente integrando pessoas com deficiência, pro-
movendo a saúde.

A proposta foi oferecer oficinas de artes para 240 pessoas com 
deficiência intelectual em diversas instituições de São Paulo/SP. 
A faixa etária foi a partir de 05 anos, sem distinção de gênero. 
Os participantes foram divididos em dezesseis turmas de quinze 
pessoas. Para cada turma foi oferecida uma oficina semanal 
com duração de duas horas.

Todos os locais atendidos estão situados em regiões com 
vulnerabilidade social entre média e muito alta. Os locais foram 
os seguintes:

Alternativa

APABEX

APAE

APOIE

Associação Comunitária Monte Azul

Casa de Cultura de Santo Amaro

Espaço K/Laços de Amizade

Lares

Instituição Beneficente Nosso Lar
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Planejamento
Ao traçar o perfil dos participantes, observou-se quais 
os pontos abordados nos planejamentos para o primeiro 
ano do projeto. Levando em conta as características da 
população atendida, verificou-se a importância de traba-
lharmos assuntos atuais, dinâmicos, correspondendo às 
possibilidades de cada um, integrando teoria e exemplos 
do cotidiano. A equipe dividiu o planejamento para os 
três anos nas seguintes etapas:
 

Foram desenvolvidos dez módulos a partir de artistas 
brasileiros e dois módulos livres que ajudaram a trans-
parecer a liberdade criativa dos jovens participantes.

Depois de selecionar esses artistas, a equipe se apro-
priou do repertório para levar o conteúdo às oficinas. 
Os artistas escolhidos visitaram as instituições que 
trabalharam por meio do planejamento do módulo, 
agregando mais repertório para as turmas.

A seguir, as descrições de cada trabalho realizado.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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Primeiro ano
No primeiro ano do Projeto Inclusão e Arte - Saúde para 
Qualquer Parte realizamos um planejamento mais curto 
para que pudéssemos levar durante os seis primeiros 
meses, uma variedade de técnicas.

Começamos com um módulo livre onde os participantes 
puderam experimentar livremente os conceitos que se-
riam utilizados no decorrer dos demais planejamentos. 
Para tanto, iniciamos com a assemblage.

A assemblage é baseada no princípio que todo e qual-
quer material pode ser incorporado a uma obra de arte, 
criando um novo conjunto sem que esta perca o seu 
sentido original. É uma junção de elementos em um 
conjunto maior, onde sempre é possível identificar que 
cada peça é compatível e considerado obra.

Ao se utilizar de diversos materiais como papéis, teci-
dos, madeira, etc. “colados” a uma tela, os participantes 
conseguiram ultrapassar as limitações da superfície, 
rompendo assim o limite da pintura, criando uma junção 
da pintura com a escultura.

Os trabalhos desse módulo fizeram parte da primeira 
exposição do projeto.
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O módulo Guto Lacaz levou os aquecimentos com ên-
fase na estimulação sensorial. Itens como: estimulação 
auditiva, visual e tátil foram trabalhados de maneira muito 
cuidadosa e foram recebidos de forma muito receptiva. 

Na produção, a curiosidade diante do uso dos novos 
materiais também foi demonstrada. Como trabalhamos 
muito com papéis coloridos e colagens, novas soluções 
para o bom uso do material, foram necessárias a cada 
novo encontro.
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O módulo Inos Corradin teve como objetivo aproximar os 
participantes da obra do artista, primeiramente através dos 
estudos de formas e da pintura. Trabalhamos as formas 
geométricas e através de moldes criados pelos participan-
tes, desconstruímos e construímos novas composições.

A proposta foi trabalhar as possibilidades de figurações 
e aplicação de luz e sombra e estimular a autonomia do 
processo criativo.

Ao final do módulo cada participante desenvolveu tra-
balhos individuais e coletivos segundo o processo de 
desenho e pintura feito pelo artista apresentado.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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No módulo Marcello Grassmann, os participantes expres-
saram toda sua intencionalidade em seus processos de 

criação.  Em todas as turmas atendidas, os parti-
cipantes demonstraram suas ideias, tiveram 

que reformular suas criações e refletir. 
Um dos conteúdos que mais chama-

ram a atenção neste módulo foram 
as imagens mitológicas e oníricas.
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Segundo ano
Experimentação e surpresa são as palavras que melhor de-
finem o módulo “Sentidos da Natureza”, de Rubens Matuck. 
A observação da transparência na aquarela enriqueceu o 
aprendizado dos participantes. À medida que as oficinas 
passavam, a aptidão da mão foi aumentando juntamente 
com o entendimento do movimento da pigmentação na água.

Sementes, galhos, folhas, raízes e flores fizeram parte 
do material. Com isso, foram realizadas classifica-
ções, agrupamentos e observações. Grande parte 
das aquarelas foi feita a partir desta observação e 
posterior à representação destes formatos e cores.

Neste módulo, foi trabalhada também a passa-
gem do tempo e sua representação através da 
criação de cadernos e narrativas.

As oficinas tiveram diversos tipos de produções: 
cadernos, peças de madeiras pintadas, mon-
tagens que resultaram em fotografias, vídeos 
e pequenas esculturas que surgiram nas mãos 
dos participantes.

“Os participantes são tratados com 
muito respeito. Independente de quem é 
ou a qual classe social pertence. As ins-
tituições que visitei são organizadas 
e o esforço dos educadores é im-
pecável. Foi uma experiência muito 
importante para mim que faço as 
aulas sozinho e sem recursos. Po-
rém, isso me dá mais esperanças 
na maneira correta e honesta com 
que o trabalho é realizado. Todos es-
tão de parabéns.”
- Rubens Matuck
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Além de observar e compreender a obra do artista 
Takashi Fukushima, o objetivo deste módulo foi de-
senvolver obras a partir da série de planetas universais. 

O tema universo faz uma analogia ao mundo interno e a 
criatividade existente em cada um de nós. Nas produções 
foi possível enxergar o despertar da expressividade em 
cada camada de tinta.

A mistura de cores primárias foi explorada tendo como 
base o Triângulo de Goethe.

Em algumas experimentações de desenho, pintura e 
colagem em papel, os participantes realizaram com-
posições com seus planetas, constelações, satélites, 
galáxias e estrelas criando assim seus universos. Com 
todos estes universos individuais criou-se uma compo-
sição coletiva, a qual foi transferida para uma tela, onde 
os participantes trabalharam juntos.

“Fiquei muito emocionado em ver o en-
volvimento deles e a forma como se ex-
pressam por meio do desenho, que nada 
mais é do que uma linguagem universal. 
Alguns destes jovens podem ter dificul-
dade de comunicação, mas expressam-
-se livremente pelo desenho.”
- Takashi Fukushima
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O módulo Verena Matzen começou trazendo lembranças de brinquedos, 
livros, peças de roupas, fotografias e objetos variados que remetem a 
memórias da infância. 

As oficinas realizadas foram recebidas com muita alegria e nostalgia 
pelas turmas. Independentemente da idade, os participantes vibraram 
com as cores deste módulo. O planejamento se baseou no trabalho de 
observação diante da leitura das imagens da artista, além da narração 
de memórias individuais.

O foco principal foi exercitar a memória de cada participante para que 
assim se aproximasse da autonomia a prática artística.

Além do aprendizado e conhecimento proporcionados, os participantes 
tiveram a possibilidade de olhar para as entrelinhas do colorido de suas 
próprias histórias, entrando em contato com sua essência e compreen-
dendo que cada história é única e repleta de valor.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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O módulo “Horizontes Imaginados”, baseado no trabalho de Émile Tuchband, teve como objetivo trabalhar varia-
das paisagens, estimulando o imaginário de lugares urbanos, campestres e litorâneos. Rememorado por sua filha 
Isabelle Tuchband, o módulo envolveu as diversas paisagens conhecidas através do olhar em detalhes, 
cores e formas. 

Os encontros foram voltados para a observação e a exploração do ambiente, valorizando o 
espaço das oficinas, instituições e arredores.

O conceito de abstração foi bem trabalhado em todos os momentos da oficina, per-
mitindo que os participantes desenvolvessem essa modalidade de pensamento, 
não focando na concretude dos lugares, e sim dando margem a imaginação. 

Cada tela serviu de suporte para a narração de paisagens e permitiu que uma 
nova vivência fosse proposta: uma produção realizada coletivamente pelos 
participantes e palco de uma aventura imaginada. As obras finais trouxeram 
um caráter mais natural, onde praias e campos tomaram formas pelas pin-
celadas de tinta acrílica sobre as telas. As texturas diferenciadas, sendo lisas 
ou crespas criaram volume nas produções. As sobreposições de cores 
quentes e frias determinaram sensações distintas de cada observador.
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Terceiro ano
No módulo de Yugo Mabe, o objetivo foi com-
preender a obra do artista por meio de imagens 
de suas pinturas, relembrando o abstracionismo, 
aplicando formas irregulares, explorando tipos 
de pinceladas, planos, composição, e da fixação 
as tinta acrílica em diferentes suportes. 

A oficina “mostruário de manchas”, foi realiza-
da de forma em que as turmas se dividissem 
grupos, recebendo tintas nas cores primárias 
e um balde com instrumentos diferentes: fer-
ramentas de rastro grosso (pincéis grossos, 
trincha, esponja, etc.), ferramentas de rastro 
médio (rolinho, pincéis médios, escova de den-
te, etc.) e ferramentas de rastro fino (palitos, 
pincéis finos, espátulas).Foi feito um rodizio 
de ferramentas, até que todos os participantes 
tivessem experimentado todas.

No dia da visita de Yugo Mabe, a atividade con-
sistiu em uma espécie de releitura da obra do 
artista, recriando seu processo criativo. Os par-
ticipantes ouviram atentamente e reproduziram 
as instruções do artista: primeiro preencheram o 
fundo com uma cor primária, seguiram criando 
uma forma orgânica ao centro e finalizaram 
com algumas manchas em pontos específicos. 

Na última oficina desse módulo, enquanto era fi-
nalizada a tela, foi proposta outra atividade com 
o que sobrou das manchas feitas nos acetatos 
menores. Dentro das sobras das manchas em 
acetato, os participantes escolheram algumas 
para compor sua produção. Foi importante essa 
experiência de composição individual depois de: 
foi observada a qualidade da autonomia e do 
repertório adquirido de cada participante, o que 
permitiu a equipe explorar refletir e desenvol-
ver estratégias para desenvolver estes pontos.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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O objetivo do módulo Ermelindo Nardin foi introduzir o 
desenho em camadas a fim de obter massas pictóricas e 
linhas, aproximando os trabalhos de um resultado visual 
semelhante à produção de gravura em metal do artista 
e trabalhar com a sobreposição de massas e linhas, 
usando do modo de fazer e compor de cada participante. 
Relembramos as diferenças entre abstrato e figurativo, 
direcionando a produção para o limite entre ambos. Ex-
ploramos a técnica da monotipia e trabalhamos também 
a memória, por conta de alguns procedimentos que esta 
técnica exige.

O envolvimento dos participantes nas atividades de 
aquecimento, produção e compartilhar cresceu signi-
ficativamente nesses meses. Percebeu-se, no início do 
módulo do Ermelindo, posturas ativas dos participantes 
quando convidados à criação (de movimentos corporais, 
interação com os objetos), antes pouco presentes.

Participantes que antes eram resistentes com as pro-
postas das oficinas passaram a interagir mais com os 
demais. Notamos o progresso dos grupos no que se 
refere à compreensão das propostas das oficinas, algo 
construído no tempo (duração/módulos) em que as 
oficinas estão sendo realizadas e na regularidade, que 
fornece organização e entendimento gradual.
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O objetivo geral do módulo Carlos Araújo 
foi estimular a imaginação ativa dos parti-
cipantes através da procura por figuras em 
manchas, trabalhando também a criação 
por meio de narrativas. Além disso, trabalhar 
a sutileza da coordenação motora através 
dos movimentos exigidos para pintar, re-
cortar e desenhar.

A percepção visual foi um dos temas mais 
trabalhados neste módulo e foi desenvol-
vido através de exercícios com luz, sombra 
contornos e sobreposições de camadas 
de tinta, estimulando o aprendizado atra-
vés das matérias (tintas de diversas cores, 
água, suportes, pincel, etc), instigando a 
percepção do mundo pelos sentidos através 
destas oficinas.

Os participantes foram os modelos para 
as partes figurativas dos trabalhos finais, 
sendo eles os homenageados como figuras 
sublimes, assim como Carlos Araújo 
escolhe pessoas que convive como 
figuras base para os personagens 
de suas telas.

Os resultados foram satisfató-
rios, obtivemos proximidade com 
a obra do artista em questões de 
textura e composição.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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O último módulo do projeto, Máscaras, não foi baseado em 
nenhum artista específico e teve como objetivo estimular a 
criatividade e imaginário tendo como referência vários tipos 
de máscaras, sendo elas populares ou não. A criação foi 
fundamentada na mistura de animais, seres fantásticos e 
elementos abstratos.

No começo das oficinas, a equipe trouxe imagens impres-
sas de vários tipos de máscaras, algumas mais familiares 
como as de carnaval e outras mais peculiares que exploram 
formatos e feituras diferentes.

Tendo como base as imagens e a conversa com a equipe, 
cada participante fez esboços com giz pastel de máscaras 
que gostariam de usar. Posteriormente foram realizados os 
primeiros estudos tridimensionais em papel kraft, 
colocando em prática as habilidades manuais da 
turma. Os materiais utilizados para a estrutura 
desses estudos foram fita adesiva, gram-
peador e cola. As primeiras persona-
lidades começaram a aparecer 
quando os participantes vestiram 
as máscaras criadas e fizeram 
sons e movimentos.

Iniciando os trabalhos finais, a tur-
ma já possuía inúmeras ideias e 
referências de produções das ofi-
cinas anteriores. A equipe separou 
a turma em grupos, onde cada 
um deles ficou responsável pela 
confecção de uma só máscara.

Terminadas as máscaras, vá-
rios tipos de monstros e ani-
mais excêntricos tomaram con-
ta das oficinas. Identidades de 
personagens se conversavam 
e se entendiam mesmo com 
sons e gestos diferentes dos 
de costume.
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Resultados
Em parceria com o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o Insti-
tuto Olga Kos de Inclusão Cultural promoveu oficinas 
que tiveram como objetivo valorizar o potencial das 
artes visuais como ferramenta de inclusão social, e 
a socialização como prática na promoção da saúde.

Essa pesquisa apresenta resultados gerais do projeto 
“Inclusão e Arte: Saúde para Qualquer Parte”, por 
meio de indicadores de autonomia e cooperativida-
de. As análises demonstram diferentes aspectos na 
dinâmica dos grupos participantes, possibilitando 
hipóteses sobre benefícios e pontos de necessidade 
encontrados ao decorrer do projeto. 

Nos resultados, nota-se como os grupos encontra-
ram equilíbrio em suas necessidades por meio da 
convivência cooperativa.

Os resultados a seguir demonstram algumas pos-
sibilidades de análise a partir dos indicadores de 
desenvolvimento (IDOK). Reunidos, os fatores de 
estudo apontam para diferentes vertentes no de-
senvolvimento da autonomia nos grupos.

Segundo a avaliação das arte-educadoras, o gráfico 
acima sugere que as atividades sediadas no Monte 
Azul apresentaram índices satisfatórios de autonomia 
na prática artística. O desenvolvimento do manuseio 
de materiais parece ter tido prevalência durante os en-
contros, sendo acompanhado pelo desenvolvimento na 
produção e reflexão.

No mesmo grupo apresentado acima, os indicadores de 
desenvolvimento psicológico sugerem que os participan-
tes trocaram a estabilidade nas atividades pela ampliação 
da autonomia na comunicação, o que parece ter promo-
vido redução dos níveis de agressividade nas relações.
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Diferenças no desenvolvimento de mulheres e homens 
também puderam ser analisadas a partir dos dados 
coletados. O gráfico a seguir apresenta algumas especi-
ficidades na aprendizagem artística de um outro grupo.

A idade também pode ser uma variável de considerável 
impacto na dinâmica social. O gráfico a seguir apresenta 
como, de modo geral, os jovens desse grupo encontraram 
meios mais eficazes de autonomia para a convivência 
em grupo, segundo a qualificação dos indicadores em 
Psicologia.

Como se observa no gráfico acima, jovens e adultos do 
grupo atingiram a mesma autonomia para redução de 
agressividade nas relações sociais. Já no fator atenção 
os jovens do grupo, com idades variando entre dezenove 
e vinte e nove anos, encontraram meios mais eficazes 
de manter o foco atencional durante as atividades.

Sendo possível tecer hipóteses sobre o desenvolvimento 
da autonomia tanto nas atividades do projeto como em 
diferentes contextos, o gráfico a seguir reúne dados co-
letados pelo mapa da rede social, e demonstra como o 
grupo supracitado manteve suas relações em diferentes 
contextos sociais.

A rede social dos participantes apresentou característi-
cas próprias em cada campo de atividade. Nesse grupo, 
houve um decréscimo na quantidade de relações, bem 
como na qualidade das mesmas.
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Novamente, nota-se que cada grupo vivenciou as ofi-
cinas de um modo particular. Na Casa de Cultura de 
Santo Amaro, os indicadores preenchidos por psicólogos 
demonstram como os participantes desenvolveram-se 
principalmente na sociabilidade e expressividade emo-
cional, enquanto a gestão do tempo, ou seja, a noção de 
divisão das atividades e horários marcados, não tiveram 
a mesma relevância neste grupo.

Nesse campo de atividade, as oficinas parecem ter tido 
maior impacto na esfera das relações de estudo e trabalho, 
onde ao final das atividades, a maioria foi descrita como 
relevante, referente ao grau de proximidade nas mesmas:

Já esse grupo apresentou resultados diferentes. Enquan-
to a consolidação de práticas cooperativas parece ter 
contribuído no desenvolvimento da autonomia para a 
gestão temporal do grupo, a tolerância à frustração, ou 
seja, o manejo das emoções diante de opiniões diver-
gentes, apresentou menor autonomia, sendo importante 
a mediação psicológica.

Referente ao aprendizado artístico, o grupo manteve um 
padrão de desenvolvimento semelhante, alcançando ma-
nutenção no desenvolvimento de manuseio de materiais 
e articulação, com um decréscimo na autonomia para 
adquirir novos repertórios, reiterando a importância das 
artistas plásticas para a mediação dessa aprendizagem.
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Ainda nesse grupo, nota-se que as relações também 
tornaram-se mais íntimas, com prevalência das relações 
familiares e as relações de estudo e trabalho, contexto 
no qual se enquadra as oficinas vivenciadas na APOIE.

Em termos de desenvolvimento social e psicológico, 
homens e mulheres desenvolveram a interação durante 
os encontros, concluindo o projeto com maior autonomia 
nos fatores: comunicação; sociabilidade; participação e 
cooperação em atividades comuns.

Neste grupo, a maturação psicológica foi acompanhada 
pelo fazer artístico, que apresentou índices satisfatórios 
de autonomia no desenvolvimento de diferentes fatores.

Efeito semelhante no desenvolvimento artístico foi ob-
servado em outro grupo, reunido na APABEX. Onde a 
estabilidade no desenvolvimento de fatores inerentes 
às artes plásticas pode ter sido alcançada por meio de 
redução nos níveis de autonomia para o desenvolvimento 
psicológico, em uma relação de influência mútua, em 
ambos os gráficos a seguir:
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Em outro campo de atividade, a quantidade de relações 
aumentou após as atividades nos quatro contextos 
avaliados, somando uma diferença de doze pessoas nas 
redes sociais do grupo reunido na Alternativa.

Ainda em respeito aos benefícios sociais do projeto, o 
grupo reunido no Nosso Lar, ao final das atvididades, 
descreveu 75% de suas relações como íntimas, conforme 
apresentado abaixo:

0 502010 30 40
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ÍNTIMAS

36
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Considerações
Os resultados acima descritos demonstram por meio 
de dados o desenvolvimento da autonomia em grupos 
heterogêneos. Nota-se que os participantes se desen-
volveram globalmente, e a abordagem multidisciplinar 
mostrou-se condizente com a diversidade de um am-
biente inclusivo.

Tem-se por hipótese que as oficinas de artes plásticas, 
vivenciadas de modo cooperativo, semanalmente, pro-
moveram a saúde dos participantes. Na perspectiva de 
um paradigma biopsicossocial, compreende-se que a 
saúde do ser humano está intimamente relacionada aos 
processos de socialização encontrados por cada pessoa, 
dependendo do acesso encontrado culturalmente.

Desse modo, a cooperação em ambientes inclusivos, 
paralelo ao aprendizado das artes visuais, puderam criar 
aos participantes do projeto oportunidades para com-
partilhar espaço, materiais e opiniões e assim, conviver. 

Com o êxito em uma atividade coletiva, é possível que 
a confiança adquirida no manuseio de novos materiais, 
bem como o processo de criação e produção de obras de 
arte, tenha favorecido o desenvolvimento social e, assim, 
promovido a saúde socioemocional dos participantes.

Os benefícios de uma aprendizagem bem-sucedida tam-
bém podem ser generalizadas à diferentes aprendizados, 
sendo estes estimulados pelo sucesso anterior. Assim, 
tem-se por hipótese que as habilidades de interação 
desenvolvidas repercutiram em diferentes esferas na 
rede social dos participantes. Considera-se, também, 
que o desenvolvimento da autonomia pode ter ampliado 
as relações e aproximado as pessoas. Assim, a inclusão 
pôde promover a saúde, e as artes contribuíram para 
lembrar o que todos tem em comum.

25%

75%
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Exposições
Das quatro exposições previstas, uma ocorreu no primeiro ano do projeto em 2015, duas ocorreram em 2016 nos 
meses de março e setembro. A quarta e última exposição ocorreu em março de 2017. Em todas elas foram feitas 
camisetas com os temas trabalhados e houve distribuição de lanches.

A segunda exposição aconteceu no CEU Cidade Dutra.

A terceira exposição aconteceu na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha. 

A quarta exposição aconteceu na Galeria Olido.

A primeira exposição aconteceu na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte

31



Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2009

420

40

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

2007

18

2

APAE-SP
CEDE

2010

600

50

APAE-SP
ADERE
APOIE
ADID
CECCO
CEDE
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
NANE
CCJ
IMG

2008

108

10

APAE-SP
CEDE
APOIE

2011

720

62

ABRACE
ADERE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
C.C. SÃO PAULO
CCM
CHAVERIM
NANE

Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2014

1080

72

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

2012

680

52

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
NANE
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR

2015

1360

84

APOIE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APABEX
NOSSO LAR
CHAVERIM
C.C. SANTO AMARO
ESPAÇO K
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI
MONTE AZUL
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
CEU CAMINHOS DO 
MAR

2013

1356

74

APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR
ASSOCIAÇÃO COMU-
NITÁRIA
MONTE AZUL
CEU CAMINHO DO 
MAR
CEU PARAISÓPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI

2016/2017

918

60

A ALTERNATIVA
APABEX
APAE
APOIE
CAMINHANDO
CASA DE CULTURA 
STO AMARO
CECCO BACURI
CECCO IBIRAPUERA
CECCO MANOEL DA 
NÓBREGA
CECCO VILA GUA-
RANI
CER FREGUESIA DO Ó
CEU CAMPO LIMPO
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU PARAISÓPOLIS
CEU VILA RUBI
CIAM
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF BERNARDO 
O’HIGGINS
EMEF FREI DAMIÃO
ESPAÇO K/LAÇOS DE 
AMIZADE
FÁB. CULT. V. N. 
CACHOEIRINHA
INSTITUTO GABI
INST. V. H. I. DARCY 
VARGAS
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
OAT

ARTES

32



Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2011

600

14

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

2009

100

4

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

2012

250

10

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

2010

100

4

LIRA TAEKWON-DO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

Ano

Participantes

Turmas

Turmas

2015

1450

58

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE 
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE ANHANGU-
ERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMAN-
HECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

2013

680

20

LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
CENHA
CEU PARQUE BRISTOL
CEU ANHANGUERA
CEU PAZ
CEU VILA ATLÂNTICA

2016

2055

83

ABADS
APABEX
APAE DIADEMA
APAE SÃO PAULO
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CAPSI CAPELA DO SOCOR-
RO
CECCO BACURI
CENHA
CEU ALVARENGA
CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMAN-
HECER
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU FORMOSA
CEU JAÇANÃ
CEU JARDIM PAULISTANO
CEU PARAISÓPOLIS
CEU PARQUE ANHANGU-
ERA
CEU PARQUE VEREDAS
CEU PAZ
CEU PERA MARMELO
CEU PERUS
CEU QUINTA DO SOL
CEU SÃO CARLOS
CEU SÃO MATEUS
CEU SÃO RAFAEL
CEU SAPOPEMBA
CEU TIQUATIRA
CEU VILA CURUÇÁ
CEU VILA DO SOL
CEU VILA RUBI
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF GENERAL DE GOULE 
EMEF FREI DAMIÃO
LACE VELEIROS
LACE VILA CLIPPER
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
MONTE AZUL
NASCE
NOSSO LAR

2014

1100

44

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE 
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE ANHANGU-
ERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO AMAN-
HECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

ESPORTES
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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.

Prêmio Areté
Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da Cultura - Secretaria de Cidadania Cultural, em 2010.

Ponto de Cultura 
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito” do Instituto Olga Kos de 

Inclusão Cultural como Ponto de Cultura.

Ponto de Cultura 
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de Cultura 

através do programa Cultura Viva.

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.

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.

Pela Arte se Inclui
A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Assessoria 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 seg-

mento da população.

Prêmio LIF 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio França-Brasil com o objetivo de estimu-

lar, 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 Co-

munidades Locais” do XII Prêmio LIF.

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 Di-

ploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a personalidades 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 fe-

derados (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 ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições 

e personalidades atuantes na área das artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos de Arte instituiu, 

em 1978, com o patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um troféu. Desde então, vem 

sendo distribuído a personalidades do meio artístico. Todas as categorias de premiação possuem o nome 

de um crítico de reconhecida contribuição para a cultura e as artes plásticas brasileiras.

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, atingindo 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.

Prêmio Destaque do Ano 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de políticas 

públicas, em especial na atuação com os municípios paulistas com ações inclusivas voltadas ao segmento 

das pessoas com deficiência. O IOK, além de ser um dos finalistas de ações inclusivas 2017, ganhou na 

categoria Destaque do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para pessoas com deficiência.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de Júbilo 

e Congratulações pelos relevantes serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual, 

particularmente Síndrome de Down.

Salva de Prata
No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A homena-

gem 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.

Inclusão e Arte - Saúde para Qualquer Parte
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