FAMÍLIAS INCLUSIVAS
Vigência do projeto: Janeiro de 2022 á Junho de 2022
Número de participantes: 168

PROMOVENDO INCLUSÃO

Sobre o IOK
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins
lucrativos, que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para
atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência
intelectual ou física e, também, abre espaço para pessoas sem deficiência em
vulnerabilidade social, p rop orcionando trocas de experiências e inclusão.
Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua
evolução durante a realização das oficinas, adapt ando e melhorando as
metod ologias por intermédio de pesquisas e instrumentos inédit os como o
Indicador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
Inclusão da Pessoa com Deficiência Olga Kos (Iniok).
Os principais objetivos dos projetos são: estimular a aut onomia e o
desenvolvimento social da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas
práticas; melhorar a qualidade de vida, ampliar os canais de comunicação e
expressão dos participantes, desenvolver valores como cooperação e
solidariedade e p romov er a inclusão social.
#Viva a Inclusão!
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POR QUE “PEDAÇOS DE NÓS”?
Com pedaços de mim eu monto um ser atônito – Manoel de Barros
“Pedaços são partes do “um”
um “todo” que se forma ao longo da vida
somos inteiros, completos
por pedaços que se amontoam
amontoado de coisas embaraçadas e
desembaraçadas
cada pedaço de mim é um “eu” diferente
posso ser vários, em diferentes campos
4
pelos quais percorremos
descalços nessa vida
e no todo - que é a vida
“Quem sou?”, “Qual minha maior qualidade?”, “O que me descreve?”, “Como me
apresento ao mundo?”, “O que o outro vê?”
e, principalmente, “Como posso me manter
sempre atônito, interessado e admirado com
o que a vida apresenta?”. São algumas das
questões que foram trabalhadas no projeto
Famílias Inclusivas 2022. A proposta surge
da observação de que é preciso fortalecer o
‘reconhecimento de si’ para além das condições de saúde dos filhos destas mães, pais
e responsáveis e convidá-los a viver processos criativos. Por meio destes processos,
trabalhamos, de forma poética e sensível,
suas identidades – enquanto indivíduos e
enquanto coletivo – e o amor por si e pelo
que ainda está por vir.

hoje sou um pedaço,
formado por outros pedaços do passado
o passado é a memória,
aquela que grava
no corpo do hoje
nossas vivências,
felicidades e tristezas,
descobertas e saberes.”
(Autor desconhecido)

Depoimento Natália Francischini e Derek Souza
(Artistas Visuais do Projeto):
O verso “Com pedaços de mim eu monto
um ser atônito”, de Manoel de Barros, foi o
ponto de partida para pensarmos (com muito
carinho!) na proposição de uma trajetória de
mergulho em processos de criação voltados
para o “eu no mundo”. A pessoa que somos
hoje é resultado de uma trajetória de vida.
Somos formados por inúmeras camadas de
experiências, histórias e memórias. Quem
somos hoje enquanto indivíduos é um atravessamento de legados, ancestralidades e culturas que recebemos de nossas famílias e das
comunidades da qual fazemos parte desde
crianças. Somos, enfim, um universo inteiro,
formado por pedaços de outros pedaços,
que vão se moldando e combinando conforme caminhamos, ainda que muitas vezes
errantes, nesta grandiosa trilha que é viver. E
o projeto FAMÍLIAS INCLUSIVAS buscou aflorar
este sentimento de partilha de experiências,
construindo um espaço acolhedor onde tudo
é possível artisticamente, onde podemos
entender nosso lugar no coletivo e oferecer
um pedaço de nós ao outro.
Cada fase do planejamento do FAMÍLIAS
INCLUSIVAS ganhou um título: “Pedaços de
mim”, “Pedaços de um todo” e “Pedaços de
Nós” - este último batizou a nossa exposição,
que aconteceu em 15 de junho de 2022, no
Centro Cultural Santo Amaro. E “Pedaços
de nós” não poderia ser mais perfeito para
sinalizar o que, de fato, se tornou esta construção coletiva de arte, conexão e exercício de autonomia. A exposição final buscou
apresentar uma pequena amostra do que foi
a experiência vivenciada nos últimos meses
pelas famílias e pela equipe do projeto, mas ela
evidencia transformações vividas por todos,

que certamente irão reverberar para muito
além dos encontros semanais que tivemos.
Tanto para a equipe do projeto, quanto para
essas famílias. Saímos renovados, confiantes
de que somos capazes de aprender novas
coisas, acreditar em nossas capacidades e
superar desafios.
Enquanto artistas, assumimos o compromisso de mostrar para essas famílias que
“fazer arte” não é uma atividade elitizada,
voltada a poucos e para poucos. Buscamos
mostrar, que “arte” pode ser muito mais do
que as obras de artistas consagrados que
encontramos no museu. Arte é um exercício
de partilha daquilo que nos sensibiliza, é uma
potência agregadora, que se fortalece no
convívio das pessoas que produzem juntas,
trocam ideias, aprendem no coletivo. Por
isso, enquanto artistas, também procuramos
instigar essas famílias a experimentar a criação artística com materiais e técnicas não
convencionais, de modo a expandir sua ideia
de arte e mostrar que tudo pode ser possível
se tirarmos da nossa frente as convenções
e permitirmos que a imaginação possa alçar
voos mais longínquos.
Sim! Arte é para todos, e podemos dizer
que somos testemunhas do florescer destas
FAMÍLIAS INCLUSIVAS. Se no início das oficinas ouvíamos “Eu não levo jeito para arte!”,
hoje temos a satisfação de ouvir essas famílias
brincando e festejando dizendo frases como
“O Picasso que se cuide!”. Às vezes, apenas
precisamos de uma oportunidade para nos
manter admirados pela vida e nos abrirmos
para novas possíveis trajetórias!
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UM DEPOIMENTO QUE NOS
LEMBRA O PORQUÊ DE ESTARMOS
JUNTOS
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“Bom, o que falar do projeto Famílias Inclusivas? Eu e a Marcela não começamos nas
primeiras atividades, mas depois fiquei sabendo que teriam atividades para os acompanhantes. Amei a ideia, então resolvi fazer parte das atividades! Eu adorei desde o primeiro
dia que cheguei no projeto. Pensa fazer desenhos, fazer caricatura? Não era a minha
praia! Mas sempre que nós, mães, chegávamos, o pessoal que estava participando da
oficina nos recebia com muita alegria e sempre nos animando! Antes de começar a oficina fazíamos um aquecimento e era muito bom. Meu corpo agradecia porque eu tenho
que sair de casa às 8 horas da manhã para poder estar no local da oficina às 10 horas.
Eu já chegava cansada e o aquecimento me ajudava muito. Eu nunca imaginei pintar um
quadro e ainda ver este quadro na exposição. Aliás, eu não fiz sozinha: eu e as mães dos
participantes também! É claro, com a ajuda dos professores.
Eu nem sempre consigo ir às festas ou vernissages pelo fato de morar fora de SP. E
foi numa dessas exposições que uma mãe me disse que, se eu tiver que ir para SP e não
tiver onde dormir por causa do horário, eu poderia ficar na casa dela. Eu agradeço muito
a você, Inês, que confiou em mim para ficar na sua casa, mesmo me conhecendo há
pouco tempo! Na verdade, este projeto me fez ver que temos muitas amizades e que
as mães dos participantes acabam ajudando umas às outras. Eu aprendi muito com este
projeto, com os professores e com os profissionais do instituto Olga Kos. É claro, eu já
tinha participado de outras oficinas, mas só para levar minha filha Marcela. E dessa vez,
nós mães também tivemos nossa oficina, que amei muito! Obrigada a todos que participaram! E que venham outros projetos para os acompanhantes! Para nós, foi uma honra!”
Regina Soares dos Santos - Espaço K

TRAJETÓRIA DO PROJETO

Nas primeiras semanas do projeto a equipe
focou principalmente no acolhimento das
famílias, de modo que a equipe e os grupos atendidos pudessem criar uma relação
consistente e afetiva durante os encontros.
Neste primeiro momento, realizamos atividades com tecidos coloridos, retalhos e feltros. Instigamos os participantes a pensarem
nas possibilidades de composições visuais
pautadas no uso das cores e texturas desses materiais, usando suportes diversos. Por
exemplo, na atividade com feltros, as famílias
criaram colagens individuais sobre papel
cartão preto. Já na atividade com retalhos
de tecidos coloridos, os participantes foram
convidados a realizar uma “pintura” coletiva
de grande escala no chão.
O Módulo 1 foi dividido em duas partes:
“Pedaços de mim” e “Pedaços de um Todo”.
Com esta divisão, propusemos dar início a
uma trajetória de descobertas de “si” e do
“outro” por meio da produção artística. As
famílias foram convidadas a realizar autorretratos e retratos utilizando como materiais principais espelhos e folhas de acetato

transparente. Presenteamos os participantes
com um verso do Manoel de Barros “Com
pedaços de mim eu monto um ser atônito”,
de modo que este pudesse ser um disparador para discutirmos sobre quem somos,
quais são as memórias e trajetórias que nos
moldam enquanto indivíduos e de que forma
nossa ancestralidade se faz presente nesta
formação. Refletirmos sobre quais elementos
são importantes estarem presentes em uma
representação visual sobre quem somos,
isto é, o que queremos comunicar ao outro?
e qual recorte de quem sou irei representar num autorretrato? Assim, a elaboração
de um autorretrato focava em traduzir em
elementos visuais e aspectos de si, os quais
cada um achava importantes como uma
forma de representação. O mesmo processo
se repetiu na proposição do retrato: Como
vemos o outro? O que na imagem do outro
me parece forte o suficiente para representá-lo? E como esta figura é atravessada pela
ideia que concebi sobre este outro? Onde
estão meus preconceitos neste processo?
Todos os encontros foram finalizados com
estas reflexões, observando e analisando os
desenhos que fizemos.
Nos encontros seguintes, partimos para
uma experimentação tridimensional. Neste
momento, trouxemos algumas referências,
tanto de artistas consagrados pela História da
Arte quanto artistas desconhecidos, jovens
e ainda em atividade. Uma das referências
mais comentadas foi a de Arthur Bispo do
Rosário, grande inspiração para as proposições das atividades seguintes. Pedimos para
que cada familiar trouxesse objetos de casa,
os quais tivessem alguma relação com a sua
formação enquanto indivíduo, remetendo à
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memória, histórias, entre outros. Após breves
compartilhamentos destas histórias, convidamos os participantes a usar estes objetos
como base para a criação de instalações e
esculturas: mostramos a eles as possibilidades que estes objetos poderiam ter em suas
potencialidades plásticas, atentando-se para
suas formas, cores, texturas, enfim, sua fisicalidade. Também foi importante o processo
de aprender a separar a forma desses objetos
de suas funções e, principalmente, de suas
memórias: como associar objetos tão distintos, com histórias e significados tão singulares, tornando seu conjunto uma obra coletiva
que cria sentido em si mesma? Aprendemos
muito com Bispo do Rosário neste sentido e
inventamos caminhos inusitados e interessantes. Após as experimentações com os objetos, orientamos as famílias a fotografar estas
obras, perceber as diferentes potencialidades
do mesmo objeto em mídias distintas: como
percebemos o objeto no espaço e como o
mesmo objeto se transforma quando registrado em fotografia, em diferentes ângulos.
Neste módulo, a passagem do bidimensional,
para o tridimensional e de volta ao bidimensional foi imprescindível para mostrar quão
amplos podem ser os caminhos dentro de
um processo de criação.
Com as fotografias em mãos e toda a
bagagem de experimentação que vivenciamos, partimos para o último módulo dos
encontros, intitulado “Pedaços de nós”. Nesta
nova fase, demos início à concretização das
obras finais do projeto Famílias Inclusivas, as
quais trouxeram como mote principal a capacidade que temos de, mesmo tendo nossas
particularidades enquanto indivíduos, criar
obras espetaculares enquanto coletivo. Assim,
cada turma das três instituições atendidas
(Espaço K, AAEB e CCSA) criaram pinturas
em tela baseadas em todo o processo que
vivenciamos até então. Munidos de nossas
fotografias e de montagens delas realizadas
coletivamente em meio digital, fizemos uso
de um projetor de imagens para ampliar as
fotografias na superfície das telas e traçar as
formas e desenhos que ali fizessem sentido

estarem presentes. Isto é, mesmo tendo a
imagem projetada na tela, tínhamos a liberdade de criar a partir da projeção, imaginando
outras formas.
Com a projeção, ao mesmo tempo que
procuramos viabilizar pinturas feitas a muitas
mãos, ensinamos às famílias alguns dos possíveis processos tradicionais de concepção
e realização de uma pintura: elaborar um
tema, realizar estudos em desenho (no nosso
caso, fotografias e desenhos), transpor este
desenho para a tela usando o carvão como
riscador e, finalmente, dando início à pintura.
O trajeto do projeto FAMÍLIAS INCLUSIVAS
aconteceu de forma fluida e surpreendeu
equipe e participantes. Vale mencionar que a
equipe decidiu elaborar oficinas que pudessem, de alguma forma, deslocar algumas
pré-concepções das famílias relacionadas
ao que pode ser “Arte”, ao que recorrentemente é considerado “certo e errado” ou
“belo e feio”. Elaboramos oficinas nas quais
um trabalho levava ao outro, sem nos prendermos à expectativa de um resultado final e
dando valor principalmente ao processo. Ao
final, tivemos uma exposição com trabalhos
incríveis, mas tivemos, principalmente, a certeza de que estas mães, pais e responsáveis
pelas pessoas com deficiência, hoje sabem
que são capazes de realizar um exercício
sensível de arte, refletir de maneira plástica
sobre o mundo e produzir trabalhos artísticos
potentes.

LINHA DO TEMPO

Inscrição

Contratação

Planejamento

Início

Contratação de equipe

Inscrição das famílias

Planejamento Artístico e

Oficinas do projeto +

administrativa e

participantes do projeto;

Pedagógico das equipes e

Atividades externas (Visita ao

aquisição de materiais de

teatro para apresentação final

consumo do projeto;

do projeto parceiro “Notas em

multidisciplinar;

Cores” e Exposição final do
projeto “Beleza das Cores”;
Visita à exposição do Bispo
do Rosário no Itaú Cultural;
Acompanhamento do
espetáculo teatral “Vendedor
de Sonhos” no Teatro Gazeta;
e confraternização em forma
de “Piquenique”);

Exposição
Produção e finalização da
exposição do projeto

IDOKs
Aplicação dos IDOKs

Finalização
Prestação de Contas +
Organização da Brochura
Final (Texto final) + Produção
de relatório com os dados dos
IDOKs.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Além de proporcionar às famílias que elas
vivenciassem processos criativos, a equipe do
projeto FAMÍLIAS INCLUSIVAS tinha quatro
objetivos:
1) Criar um ambiente acolhedor para encorajar principalmente mães, pais e responsáveis
à atividade artística;
2) Questionar saberes hegemônicos acerca
da arte, relacionados a referências, a questões
de gosto, a convenções técnicas e a alguns
conceitos como talento, artista, entre outros;
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3) Proporcionar experiências artísticas
desafiadoras, que deslocam a “zona de conforto”, que provocam reflexão, mas que são
também instigantes e divertidas;
4) Demonstrar que a arte é para todos
e que estas famílias também têm direito e
capacidade para usufruir, fruir e produzir arte.
A formação do grupo foi o ponto de partida para darmos início ao trabalho com as
famílias, trabalho esse desenvolvido pelas
áreas de Pedagogia e Psicologia. Para que
isso se tornasse possível, a equipe sempre
procurava trazer à tona a individualidade de
cada integrante, tanto participantes, como
responsáveis, a fim de que pudessem mostrar suas vivências, gostos e até frustrações.
Dessa forma, um foi se reconhecendo no
outro e percebendo o quanto somos iguais
e diferentes ao mesmo tempo. Depois de
pouco tempo, já tínhamos um grupo coeso,
interessado e pronto pra enfrentar os desafios
que estavam por vir. Os diferentes saberes,
tanto da equipe, como dos integrantes das
oficinas foram essenciais para que a criatividade surgisse nas obras que se concretizaram
ao final do projeto.

Talvez o último item da lista de nossos
objetivos seja o mais crucial. Observamos ser
muito presente nos grupos atendidos uma
tendência à autossabotagem em relação às
próprias habilidades artísticas, além de certo
constrangimento com a possibilidade de se
verem como artistas em potencial. É muito
comum, no campo artístico, dizer que um
bom artista possui “dom” ou “talento”, como
se suas habilidades fossem herdadas por
uma genialidade espiritual. Por essa razão,
decidimos, a todo momento, questionar os
lugares quase que inalcançáveis onde se
coloca a figura de um artista ou mesmo da
“boa arte”, afirmando-as como algo cotidiano
e comum, com igual potência de transformação. Desmistificar a prática artística é
fundamental para que possamos fomentar
o interesse, o entusiasmo e o aprendizado
de forma enriquecedora.
Assim, a abordagem adotada em todos
os encontros buscou a relação dialógica,
criando um espaço de troca e escuta onde
essas pessoas não tivessem sua inspiração e
habilidades podadas e os trabalhos fossem
verdadeiramente criados e confeccionados
por elas. Nossa atitude enquanto artistas
orientadores das oficinas se deu de forma
empática, tratando todos de “igual para igual”,
mas sem se isentar das responsabilidades
relacionadas à condução das oficinas, ao
aprendizado dos participantes e à ética das
relações. Terminamos o projeto com a sensação de dever cumprido e surpresos com o
despertar destas pessoas, não só para com o
gosto em relação à arte, mas principalmente
em ter seu lugar valorizado, sua voz ouvida
e a confiança de que são capazes de se
embrenhar por processos artísticos de forma
livre, curiosa e experimentadora.
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MAPEAMENTO SOCIAL
1. OBJETIVOS
Os objetivos neste relatório de pesquisa são a) reunir dados que possam fundamentar o
aprimoramento de projetos sócio culturais, pautando-se em evidências para acessibilizar a
prática artística; b) tecer hipóteses a partir dos resultados para incentivar estudos de aprofundamento em temas emergentes.

2. MÉTODO
2.1 Local

12

O Projeto Famílias Inclusivas atendeu 56 famílias com 3 pessoas em cada, totalizando 168
participantes. Foram realizadas 128 oficinas de artes, totalizando 256 horas de trabalho. As
oficinas ocorreram em três locais distintos: Instituição Laços de Amizade - Espaço K, na rua
Dr. Gabriel dos Santos, 124, Higienópolis - São Paulo/SP, às segundas-feiras e quintas-feiras,
das 10hrs às 12hrs e das 13hrs às 15hrs, respectivamente; Associação dos Amigos dos Excepcionais do Brooklin (AAEB), localizada na rua R. Baetinga, 99 - Brooklin Novo, São Paulo - SP,
às terças-feiras, das 10hrs às 12hrs e das 13hrs às 15hrs; e, no Centro Cultural Santo Amaro,
localizado na Av. João Dias, 822 - Santo Amaro, São Paulo - SP, as oficinas ocorreram nas
quartas-feiras, das 10hrs às 12hrs e das 13hrs às 15hrs, respectivamente.

2.2 Instrumento
O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denominado Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Objetivou-se manter um registro do desenvolvimento
humano no projeto a partir de perspectivas interdisciplinares. Cada IDOK é construído a partir
de sua especificidade, sendo os fatores a serem contemplados escolhidos e fundamentados
pelos profissionais envolvidos diretamente nas oficinas, garantindo que o conteúdo avaliado
esteja de acordo com os princípios socioculturais da prática artística. Esta versão do instrumento foi desenvolvida e aplicada para o projeto Famílias Inclusivas e contemplou os IDOK’s
Artes Visuais, Serviço Social, Pedagogia e Psicologia, e após alinhamento entre as áreas, considerou-se os seguintes fatores:
IDOK

Tabela 1: Variáveis e
indicadores contemplados no(s) IDOK(s) de Artes
Visuais, Serviço Social,
Pedagogia e Psicologia.

VARIÁVEIS

INDICADORES
2

1

3

Consciência Corporal

Repertório

Sensorialidade

Espacialidade

Artes Visuais

Apropriação
Processo Criativo

Assimilação de Conteúdo
Coletividade

Experimentação
Composição

Reflexão
Senso Estético

Renda

Escolaridade

Trabalho/Benefício

Economia Doméstica

Serviço Social

Dinâmica Familiar
Rede Intersetorial

Escolaridade
Serviços Assistenciais

Organização
Saúde

Rede de Apoio
Mobilidade

Identidade Individual

Identidade Coletiva

Articulação com o Grupo

Consciência Corporal
Pedagogia

Psicologia

Apropriação
Processo Criativo

Motivação
Assimilação de Conteúdo
Concentração
Expressão de Ideias Disponibilidade e Envolvimento Concretização das Propostas

Consciência Corporal

Identidade

Autopercepção

Expressividade

Apropriação
Processo Criativo

Responsividade
Autoria

Posicionamento Crítico
Compreensão

Pertencimento
Autonomia

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
2.3 Produção e Análise de Dados
A coleta ocorreu de modo longitudinal, a fim de representar o desenvolvimento durante
o período de 6 meses, entre o início e o fim das oficinas (momentos pré e pós). A atribuição
de valor de desenvolvimento em relação à cada indicador, varia de 1 a 5, sendo que o valor
1 indica desenvolvimento Iniciante, sendo assim: 1-Iniciantes, 2-Moderado, 3-Intermediário,
4-Satisfatório e 5-Avançado. Enquanto, para o Indicador de Inclusão, o mesmo varia de 1 a
4, sendo que o 1 representa: Acessibilidade reduzida, no qual as ações tendem à satisfação
de necessidades individuais básicas; 2- Participação reduzida, com acesso restrito a pessoas
de referência naquela atividade; 3- Participação suficiente para construir meios de favorecer
o próprio desenvolvimento; 4- Autonomia e satisfação pessoal, participação prioritariamente
cooperativa tendo em vista necessidades coletivas.
Os profissionais realizaram as avaliações por observação sistemática dos participantes,
registrando o desempenho em cada indicador contemplado no instrumento IDOK, incluindo,
quando pertinente, observações que poderiam contribuir para a melhor compreensão do
desenvolvimento do participante. Os dados foram analisados a partir da compilação das informações registradas pelos colaboradores, sendo as mesmas submetidas à padronização, com
análises envolvendo média simples, valores de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
a. Perfil dos Participantes
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente jovem, com idade média de 23
anos, com idades variando de 9 (mínimo) até 57 anos (máximo). Cada núcleo familiar, possuía
uma pessoa com alguma deficiência e/ou transtorno, sendo elas: Deficiência Intelectual (29,7%),
Transtorno do Espectro Autista (28,4%), Síndrome de Down (37,8%), Paralisia Cerebral (1,4%)
e sem diagnóstico (2,7%). Os familiares dos beneficiários diretos não indicaram ter alguma
deficiência ou transtorno.
DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO
1,4%

2,7%

TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
28,4%

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
SÍNDROME DE DOWN

37,8%

SEM DIAGNÓSTICO
PARALISIA CEREBRAL
29,7%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA
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Nas oficinas pude acompanhar e contribuir com o projeto Famílias Inclusivas, oferecer
orientação das demandas para a rede de serviços, escuta qualificada e sinalizar situações
pontuais para as outras áreas da equipe, pois questões familiares e sociais refletem no
cotidiano dos participantes.
Nesses encontros pudemos compartilhar, identificar as necessidades de acessibilidade
e mobilidade que ocorrem na cidade de São Paulo e em seus territórios, além de
apontarem sobre as deficiências sociais, quanto ao acesso das pessoas com deficiência,
como trabalho, escolarização e transporte público, entre outros. Durante os estudos,
o Serviço Social, em conjunto com a equipe interdisciplinar, propunha interações dos
participantes e das suas famílias com a exposição artística que se relacionavam com
sua realidade social e cultural, contribuindo assim para o protagonismo dos mesmos,
expressando sentimento de pertencimento.
Desempenhar meu papel como Assistente Social no projeto, foi extremamente
recompensador, principalmente nos encontros em grupo com as famílias, pois possibilitou
a reflexão de identificarem expressões de sua cultura que estão em seu cotidiano,
impactando na qualidade de vida das pessoas com deficiência, suas famílias e em toda
a sociedade. A exposição realizada ao fim desse projeto deixou claro como cada família
desenvolveu o gosto pela arte, além de um olhar crítico e sensível, saindo do espaço do
Centro Cultural de Santo Amaro com experiências memoráveis e com um sentimento
de “pertencer a algo maior”.
Tati - Assistente Social

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
FAMILIARES

PARTICIPANTES

“Eu achei uma excelência, uma vantagem grandiosa tanto para mim quanto
para o meu filho, e para muita gente
também, né? Foi uma satisfação passar
o tempo com vocês… queria que fosse
mais tempo. Foi uma alegria estar junto
com o pessoal, todos unidos, todos
amigos. Foi uma grande experiência.”

“Oi tudo bem? Sou a Senielly Costa
Silva com Síndrome de Down, estou
muito feliz por ter participado do projeto Famílias Inclusivas, junto com a
minha mãe. Me sinto muito orgulhosa
por participar das oficinas do projeto
do Instituto Olga Kos, que me transformou nesta vitoriosa de subir nos
palcos recebendo muitos aplausos de
todos os públicos, agradeço a todos os
profissionais, obrigada a todos vocês.”

José Matozinho da Silva - AAEB

Senielly Costa Silva - CCSA
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“Oi, sou a Lucinda, mãe da Márcia de
Castro Sá, fiz parte do projeto Famílias
Inclusivas onde todas as mães participaram. Foi um projeto especial pela
integração entre as próprias mães e
também com os participantes. Eu gostei muito.”
Lucinda Pinto Castro Sá- CCSA

“Eu amei fazer parte desse projeto, por
quê? Porque eu sempre gostei de tudo
que é movido a arte desde que eu era
criança e eu nunca pensei em fazer
parte de um elenco de uma peça de
teatro, já que quando eu era pequena,
eu só assistia as peças, mas nunca tive
a oportunidade de fazer parte de um
elenco. Isso pra mim é muito gratificante, entendeu? Isso pra mim é muito
legal! E eu sempre gostei de tudo assim,
principalmente de música, essa parte
pra mim, de arte pra mim é uma coisa
essencial. A cultura pra mim é uma
coisa essencial pro crescimento de um
país, então eu acho que valeu muito a
pena fazer parte desse projeto, eu amei
fazer parte disso e espero que tenha
outros projetos como esse, tá bom?”
Márcia de Castro Sá - CCSA

Promovendo a Inclusão

VOCÊ SABIA?
BISPO DO ROSÁRIO E A RELAÇÃO COM AS
“FAMÍLIAS INCLUSIVAS”
Além de Manoel de Barros, uma das grandes inspirações do projeto foi a obra de Arthur
Bispo do Rosário, artista que, dentro de um
hospital psiquiátrico, inventou um mundo
possível frente ao impossível, usando simples objetos do cotidiano, suas memórias
e notável interesse pela artesania. Sua obra
foi uma das responsáveis por contaminar o
imaginário destas famílias e contribuir para o
processo de criação artística que culminou
em “Pedaços de nós”.
18

IDENTIDADE VISUAL

1 AVENTAL
1 CAMISETA
1 CERTIFICADO
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ATIVIDADES EXTERNAS
Teatro - Apresentação final Notas em
Cores + Exposição do Beleza das Cores

20

Prestigiamos a apresentação final do projeto Notas em Cores que ocorreu no Centro
Cultural de Santo Amaro.
Saindo de lá, conferimos a Exposição do
projeto Beleza das Cores, o resultado foi
incrível!

Espetáculo Vendedor de sonhos - Gazeta

Tivemos a oportunidade de assistir à peça
O vendedor de sonhos, que é baseada em
um livro do psiquiatra Augusto Cury, no teatro Gazeta. Além das atividades oferecidas
durante a semana, também aproveitamos o
domingo à noite!

Itaú Cultural - Exposição Bispo do Rosário

Piquenique

Fomos presenteados com a Exposição
do Arthur Bispo do Rosário no Itaú Cultural,
suas obras nos serviram de referência para
o processo criativo de nossas instalações.

Nada melhor do que encerrar nosso projeto com um piquenique e música boa, a
diversão foi garantida. Viva o Projeto Famílias
Inclusivas!

RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
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O projeto Famílias Inclusivas chegou ao fim, mas deixou aprendizados valiosos. A sua marca
em parceria com o IOK transformou a vida de muitas pessoas proporcionando uma perspectiva
inclusiva para famílias e comunidades.
Olga Kos é grato por todos os apoiadores, patrocinadores e as famílias que fizeram deste
projeto um grande marco. Saber que podemos fazer a diferença na sociedade trazendo diversidade, humanidade e qualidade de vida é saber que estamos contribuindo para um mundo
mais inclusivo.

Promovendo a Inclusão

DEPOIMENTO DE FAMILIAR

22
“Meu nome é Edson Silva, sou pai do Fernando que também participou do projeto do
Olga Kos.
Bom, o projeto foi feito para os cuidadores, no caso, os pais e confesso que fiquei um
pouco cismado. De início falaram que fariam um projeto de Arte e eu e meus colegas
pensamos que desenho para quem é mais velho não seria muito interessante, mas aí
veio o X da questão. A proposta veio envolvendo a gente com o conhecimento artístico,
trabalhos que nos deixavam à vontade em fazer como nos sentíamos no momento e isso
foi o que nos encantou. A equipe respeitava o tempo de cada um, a idade… e isso nos
deu a liberdade de criar tanto em fotografia como em outras artes. Fico feliz de ter feito
parte, pois me senti acolhido, foi algo direcionado para nós. E por fim, o reconhecimento
em forma de certificado, todo trabalho para nós é como um diploma de que eu posso
mais e eu não parei no tempo por causa dos filhos. Só gratidão a todos envolvidos no
projeto e a paciência da equipe.”
Edson Silva dos Santos - AAEB

DEPOIMENTO DE FAMILIAR
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“Famílias Inclusivas, nossa roda de conversas deixou saudades, com a esperança de um
até breve!
Durante esses meses voltei ao passado, revivi minhas origens, me fez sentir um “EU”
que há muitos anos tinha perdido. Me achei… revivi minha infância, adolescência, revivi
minha VIDA!
Agradeço a todos vocês que me acolheram com igualdade.”
Ana Cássia do Nascimento - CCSA

Promovendo a Inclusão

DESAFIO CONCLUÍ

24

ÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO OLGA KOS
Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no Projeto Famílias Inclusivas,
avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia, Psicologia, Artes Visuais e Serviço Social.
Gráfico 1: IDOK - Pedagogia aplicado para o projeto Famílias Inclusivas.
IDOK - PEDAGOGIA
PRÉ

PÓS

5,0

ESCALA IDOK
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Por meio dos resultados obtidos pelo instrumento IDOK - Pedagogia, tem-se por hipótese
que as oficinas contribuíram expressivamente para o desenvolvimento dos participantes em
diferentes aspectos avaliados no contexto da educação social.
Nota-se que entre estes fatores, todos seguiram um padrão semelhante de desenvolvimento, tanto ao início como ao final das oficinas, com um destaque para o fator motivação,
que desde o início foi bem avaliado.

Gráfico 2: IDOK - Psicologia aplicado para o projeto Famílias Inclusivas.
IDOK - PSICOLOGIA
PRÉ
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O IDOK - Psicologia contribuiu na identificação de fatores elegidos pelos profissionais da
psicologia como representativos ao desenvolvimento psicológico dos participantes, particularmente aqueles associados às práticas culturais. Fatores como pertencimento e autoria
refletem o processo de participação em oficinas culturais, bem como o desenvolvimento do
senso de criação, obra de arte, identidade, comunicação e autoria.
Vale ressaltar que o último fator, avaliado ao final de cada IDOK, nomeado “inclusão”, refere-se a possibilidade de autonomia aos participantes que podem colaborar na organização e
bom andamento das oficinas, onde percebe-se que em comparação aos demais fatores, este
segue um ritmo diferenciado de desenvolvimento.
27
Gráfico 3: IDOK - Artes Visuais aplicado para o projeto Famílias Inclusivas.
IDOK - ARTES VISUAIS
PRÉ
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Os fatores trabalhados e avaliados por instrutores de artes visuais também mantiveram um
desenvolvimento estável durante o projeto, com níveis semelhantes na pós avaliação, indicando que, possivelmente, após a primeira avaliação, as intervenções puderam pautar-se em
evidências para propor um ambiente de aprendizagem equilibrado entre todos os objetivos
profissionais das artes visuais.
Repertório, por exemplo, teve seu primeiro registro em um nível mais elevado se comparado
a senso estético, por exemplo, que ao final do projeto foi avaliado com o mesmo grau deste
último, ou seja, tem-se por hipótese que as propostas puderam favorecer um equilíbrio das
habilidades trabalhadas.
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Gráfico 3: IDOK - Serviço Social aplicado para o projeto Famílias Inclusivas.
IDOK - SERVIÇO SOCIAL
PRÉ
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A avaliação realizada pelo serviço social revela aspectos fundamentais para a compreensão
da situação de pessoas com deficiência. Nota-se que o baixo índice de escolaridade pode
correlacionar-se a fatores como vínculos, organização, rede de apoio, serviços assistenciais,
e mobilidade, avaliados em igual nível na pré avaliação.
28

No decorrer do projeto foram identificadas mudanças significativas nos fatores vínculo;
organização; rede de apoio; serviços assistenciais e mobilidade, sendo possível a hipótese de
que o projeto tenha fortalecido vínculos sociais; contribuído na organização e gestão de tempo
e atividades; ampliado a rede de apoio, favorecendo novas trocas e relações; e promoveu a
mobilidade dos participantes na cidade de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES
A partir dos dados produzidos pelas equipes que trabalharam no projeto famílias inclusivas,
considera-se que as atividades contribuíram expressivamente na promoção da integração
familiar, bem como na autonomia para se expressar de modo autêntico e adequado.
Abordar temas como direitos humanos, protagonismo social e empreendedorismo foi fundamental para que as pessoas participantes tivessem espaço de fala em temas que frequentemente não são associados à sua realidade, até mesmo pelas próprias famílias.
O projeto contou com a participação de profissionais do serviço social, que somaram ao
projeto ações para o acesso a informações e os meios para recorrer a direitos básicos.

AGRADECIMENTO
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O Instituto Olga Kos vem por meio desta expressar profundo agradecimento em apoiar o
projeto “Famílias Inclusivas”. Projeto esse que teve como objetivo principal a produção de uma
exposição artística em parceria entre uma equipe multidisciplinar, familiares e participantes;
todos ocupando o mesmo espaço de formação e troca.
O projeto fomentou a experiência de processos de criação como o desenvolvimento de
produções plásticas, difundiu e valorizou a expressão artística e promoveu seu conhecimento
dentro das oficinas, corroborando ainda mais para a ideia de “Pedaços de nós”.
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SOMOS VENCEDORES!
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

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra homenageou o Instituto Olga Kos como uma das 10
entidades ajudadas pelo projeto.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

É a mais alta comenda do Poder Legislativo
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas
que contribuem para o desenvolvimento social
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizada na sede da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Movimento
Você e a Paz
4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma atividade sem conotação religiosa ou política, que
tem como propósito central desenvolver a cultura de paz por meio da conscientização quanto
à necessidade de se contribuir para a conquista
de um mundo com mais harmonia, tolerância,
respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar

30

II Encontro Cultural – Laços
de Amizade Espaço K

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.

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.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer
deInclusão Social
1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério
do Esporte.

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 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.

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

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.

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 personalidades e a instituições
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a
admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Chico Xavier
O prêmio foi instituído em março de 2013, homenageando pessoas e entidades que se destacam
por atos e obras de amor ao próximo e de estímulo à elevação do espírito humano. A premiação
visa ações que propiciem o engrandecimento e
a harmonia nas relações entre os indivíduos na
sociedade.

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.

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 Tuxáua Cultura
Viva – 2010

Salva de Prata
No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo
outorgou 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.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019
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.

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 segmento da população.

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica IPSI
O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio
Excelência Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na
categoria livros culturais e de artes, no produto,
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Prêmio Funarte Respirarte
O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020,
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea
anual abarca manifestações artísticas inéditas em
diferentes segmentos e tem como intuito a promoção da arte e de vertentes culturais em todas
as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020
O grupo FJR homenageou o empresário Wolf Kos,
presidente do Instituto Olga Kos, com o título
“Empreendedores Inovadores” de 2020. A condecoração é uma resposta a dedicação, empenho e
advocacy que o empreendedor social realiza na
instituição desde sua fundação, em 2007.

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
Atribuído a edificações, espaços, transportes
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos,
indicando que são adequados e acessíveis para
pessoas com deficiência. É concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED).

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de
Cultura através do programa Cultura Viva.

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da
Síndrome de Down

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade –
2020/2021

Reconhecimento pela relevância na atuação em
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câmara Municpal de São Paulo em 2022.

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte de
Respeito.

RESULTADOS IOK!

ARTES

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

ESPORTES
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2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43
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ABRACE ESTA CAUSA!

Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300

