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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, proporcionando trocas de experiências e a
inclusão.

Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneﬁciário
e sua evolução durante a realização das oﬁcinas, adaptando e
melhorando as metodologias por
intermédio de pesquisas e instrumentos inéditos 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 autonomia e
o desenvolvimento social da Pessoa
com Deﬁciência por intermédio de
suas práticas; melhorar a qualidade
de vida, ampliar os canais de comunicação e solidariedade e promover a
inclusão social.

+67

+ 20.000

+90

ORGANIZAÇÕES

PESSOAS ATENDIDAS

COLABORADORES

Sobre o IOK

02

Fala aí time!

04

Trajetória do projeto

05

Linha do Tempo

06

O processo de aprendizagem

10

Quem contribuiu para a história

12

Quem participou da história

14

Você sabia?

15

Resultados da nossa parceria

20

Gratidão

21

Ação Formativa

22

Conquistas

24

Agradecimento

29

Somos Vencedores

30

Promovendo a Inclusão

FALA AÍ TIME!

TRAJETÓRIA DO PROJETO
Sobre o Projeto

O projeto teve como principais objetivos realizar a publicação
de um livro sobre a obra do fotógrafo Rogério Reis, oferecer ações
de formação como capacitação para educadores e integrar toda a
metodologia artística em oficinas de fotografias para pessoas com
deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social. Como forma
de compartilhar os conhecimentos obtidos, a turma realizou uma
exposição coletiva, integrando a produção do artista e dos beneficiários atendidos pelo projeto.
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Rogério Reis – Registros da Inclusão foi uma grande conquista
para o departamento de artes do Instituto Olga Kos. O processo de
publicação do livro, oficinas de fotografia até a exposição de encerramento do projeto foram etapas executadas com muito cuidado e
comprometimento de todos refletindo na qualidade dos trabalhos
e ações resultantes dos encontros.
Nas oficinas trabalhamos aspectos básicos da fotografia, como
enquadramento, composição, leitura de imagem e fotometria. Criamos
de forma coletiva uma câmera escura em que conseguimos observar
e expandir nossa visão enquanto fotógrafos. Realizamos colagens
ensinando técnicas de composição e entramos em processo de criação
em “estúdio” em que fotografamos aplicando as técnicas que foram
ensinadas. Todos os participantes estiveram bem engajados nas atividades. Conseguimos despertar a curiosidade da fotografia na turma
e percebemos que alguns medos foram superados, como observar
dentro de uma caixa escura e ver o mundo de cabeça para baixo.”
Jow Head – Instrutor de Fotografia

O início do projeto ocorreu com a publicação do livro “Olho Nu”. O
material reuniu parte da produção fotográfica do artista carioca além
de organizar textos e entrevistas sobre sua obra e processo criativo.
Após a publicação, as oficinas foram conduzidas pelos instrutores
de arte e fotografia do Instituto Olga Kos. Esses encontros tiveram
como ponto de partida o próprio conteúdo do livro, sobretudo os
processos criativos do artista para a produção de suas imagens.
As oficinas tiveram duração de três meses e ocorreram em modelo
híbrido (presencial e online). Os participantes puderam aprender
diversas técnicas de fotografia por meio de exercícios práticos que
buscavam recriar a partir de suas próprias referências alguns trabalhos
representativos produzidos pelo artista no decorrer de sua carreira.
O projeto encerrou com uma exposição coletiva que reuniu importantes fotografias produzidas pelo fotógrafo ao longo de sua trajetória
ao lado de imagens criadas pelos participantes das oficinas do projeto
realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS) da cidade da São Paulo.
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LINHA DO TEMPO

1º

PASSO

Contratação
de equipe
multidisciplinar

2º

PASSO

Divulgação
informativa e
educativa

3º

PASSO

Articulação
com pais e
responsáveis

4º

PASSO

Captação de
participantes
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5º

PASSO

Inscrição dos
participantes

6º

PASSO

Realização
das oficinas/
atividades
práticas

7º

PASSO

Eventos online
para o público
geral com
participação
de artistas
convidados

8º

PASSO

Exposição/
encerramento
do projetodo
projeto
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Em uma fase anterior ao início das oficinas, a equipe responsável instituiu coletivamente um espaço de pesquisa sobre o trabalho de Rogério Reis elencando alguns
potenciais temas disparadores para serem trabalhados nos encontros. A escolha da
turma foi a série de trabalhos “Na Lona” como fio condutor das práticas artísticas e
pedagógicas para as oficinas e base do planejamento de nossas atividades.

Como trabalho final da oficina os beneficiários vivenciaram um processo semelhante ao realizado por Rogério Reis para a produção da Série “Na Lona”. A turma
foi organizada em duplas em que cada um assumiu o papel do fotógrafo e depois
de modelo em uma dinâmica rotativa, criando diferentes fantasias e personagens
e os registrando sobre o fundo de uma lona.

A equipe do projeto foi composta por profissionais das áreas de artes, fotografia,
pedagogia e psicologia. Os encontros foram organizados com atividades iniciadas
pelo profissional de pedagogia conduzindo uma série de exercícios que tinham
como objetivo promover a integração do grupo e a conscientização corporal.

Ao final das oficinas os participantes eram convidados a pensarem sobre as
imagens que haviam produzido e sobre o processo envolvido na confecção delas.
Suas percepções, desafios e resultados eram discutidos em uma roda de bate-papo
conduzida pela psicóloga do grupo. Durante a finalização dos trabalhos que seriam
expostos, eles puderam escolher as imagens que mais gostavam e darem títulos a elas.

Seguida pelas práticas artísticas, os instrutores de arte e fotografia elaboraram
atividades direcionadas ao ensino de técnicas de fotografia associadas a sensibilização do olhar.
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Noções de composição da imagem, profundidade, contraste, brilho, saturação,
entre outras, foram trabalhadas em atividades práticas nas quais os participantes
produziram colagens e fotografias, explorando diversas composições com objetos
e materiais de diferentes cores e texturas.

O processo de aprendizagem dos beneficiários ao longo do projeto foi bastante
rico, houve um grande envolvimento e interesse nas atividades, tanto no módulo
presencial como no online, o que favoreceu para que os conteúdos fossem assimilados com facilidade e colocados em prática de forma formidável. Acreditamos que
atingimos o nosso objetivo maior ao contribuir com o desenvolvimento das capacidades intelectuais e criativas e aprimorar os valores de autonomia, cooperação,
sociabilização e autoestima dos participantes.
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA
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A atuação da psicologia no projeto Rogério Reis permitiu desenvolver conceitos artísticos
e aspectos motores, cognitivos e emocionais. Durante as oficinas foi possível observar o
interesse, curiosidade e empenho de todos que demonstraram entusiasmo para participar das atividades propostas. A bagagem artística e cultural dos integrantes do grupo foi
algo admirável e contribuiu para a continuidade e avanço a cada encontro. A construção
e compartilhamento junto aos instrutores e a pedagoga horizontal é um conceito que
permeia todas as disciplinas com simplicidade e tem como resultado a produção de conteúdos integrados.”
Estela – Psicóloga

Desde que terminei minha graduação em serviço social, trabalhei em projetos sociais,
levando aos beneficiários a garantia de direitos, saúde, educação, habitação, alimentação.
Hoje, como profissional formada em pedagogia, tive a oportunidade de trabalhar no projeto
de fotografia, cooperando não só na garantia de direitos estabelecidos na constituição,
mas também potencializando habilidades, conhecimentos e promovendo a inclusão da
pessoa com deficiência aos espaços públicos, para que tenham acessibilidade aos locais
com práticas lúdicas, cognitivas, de cultura e lazer. O entrosamento e engajamento da
equipe, proporcionou aos participantes oportunidades de escolha e tomada decisão. Foi
sensacional participar desse projeto com essa equipe!”
Denise – Pedagoga
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

VOCÊ SABIA?
carnaval na cidade de Maragogipe
na Bahia. As oficinas que acompanharam o projeto permitiram que os
participantes criassem suas próprias
máscaras e as registrassem por meio
O projeto Click foi um dos pri- da fotografia.
meiros projetos realizados pelo IOK
No mesmo ano o IOK realizou
e tinha como objetivo promover o
ensino da fotografia com diferentes a publicação do livro “Estudos
técnicas, trabalhadas de forma prá- Fotográficos” sobre a exposição de
tica e lúdica. O sucesso da primeira Thomaz Farkas no Museu de Arte
edição em 2011, fez com que o pro- Moderna de São Paulo em 1949. A
jeto tivesse uma segunda edição publicação foi seguida por oficinas
que tinham como foco explorar o
em 2017.
cotidiano e sensibilizar o olhar dos
Em 2018 o artista João Farkas participantes para os espaços que
produziu junto ao IOK um livro que habitamos e transitamos no nosso
apresentou os registros de uma dia-a-dia.
performance realizada durante o
Você sabia que o Instituto Olga
Kos já realizou outros projetos com
a publicação, ensino e exposição de
fotografia?
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Eu gostei muito de fazer as atividades, aprender e fazer experiências
com objetos grandes e pequenos.
Quando tiver outras atividades eu
quero fazer também.

Eu amei, adorei! Gostei de tudo! Eu
achei bonito na hora que ela colou
o tripé para gente tirar as fotos. Na
verdade, eu gostei de tudo!

Pamela – Beneficiária

Julia – Beneficiária

Hoje eu estava fantasiado. Eu nem
sei do que eu estava fantasiado, mas
eu estava fantasiado. Eu gostei de
tirar fotografia. Esse projeto me traz
muita calma.

Eu gostei muito do projeto, foi muito
legal. Estou morrendo de saudades dos
meus amigos instrutores. Eu vi as fotos e
os vídeos da exposição e eu achei minha
foto fantasiada do personagem Naruto.
Fiquei muito feliz.

Alberto – Beneficiário

Bia Tiemi – Beneficiária)
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
A nossa parceria foi magnífica!
O projeto Rogério Reis – Registros da Inclusão chegou ao fim, mas o que aprendemos permanecerá em nossas memórias. Em conjunto, promovemos a inclusão e
transformamos a vida de famílias e comunidades. Inclusão é possibilitar a autonomia, elevar a estima e viabilizar a plena participação dos beneficiários na sociedade.

Juntos nós:

GRATIDÃO
Foi muito importante e enriquecedor vivenciar o envolvimento e a alegria dos beneficiários em participar das atividades. A turma leva os aprendizados para outras situações
e comenta com alegria os detalhes. Percebemos a interação e muita afinidade deles com
o grupo do Instituto Olga Kos.
O encerramento do módulo com a exposição foi muito gratificante e realizador. Os
participantes entenderam, olhando para as próprias obras, que eles eram os agentes.
Isto trouxe autoestima e valorização.
Parabéns a equipe que proporcionou a realização deste projeto.
Luiza – Coordenadora de A Alternativa, instituição parceira do IOK
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Compartilhamos
conhecimento e
afeto

Vivenciamos o
autoconhecimento
e conhecemos
outras
perspectivas e
expressões

Aprendemos
novas técnicas
e ferramentas
fotográficas

Montamos
uma exposição
incrível para
compartilhar a
nossa vivencia
em oficina

Fizemos novas
amizades

Tivemos
uma imersão
na cultuara
brasileira com
o trabalho do
artista carioca

Contribuímos
para uma
sociedade mais
inclusiva
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AÇÃO FORMATIVA
Durante a execução do projeto, o
grupo de beneficiários do Instituto
Olga Kos, arte educadores e demais
profissionais interessados tiveram
um encontro online de formação
com o artista Rogério Reis.
No evento, o fotógrafo falou um
pouco sobre sua trajetória e como
havia iniciado sua prática na fotografia. Em seguida ele abordou alguns
trabalhos publicados no livro “Olho
Nu” e seu processo criativo. Reis também mencionou seus novos proje22 tos, apontados alguns caminhos

de suas pesquisas mais recentes.
Após o término de sua fala, os participantes e educadores puderam
elaborar algumas perguntas abrindo
um espaço de diálogo.
Ao final da oficina o fotógrafo
escolheu alguns participantes e os
dirigiu para que criassem poses interagindo com objetos domésticos.
O momento estabeleceu uma relação cooperativa entre fotógrafo e
modelo, prática amplamente explorada pelos instrutores e beneficiários
nas oficinas online do projeto.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
O encerramento do projeto foi um grande desafio para toda a equipe. Foi preciso
pensar e compor de forma criativa cada material. A finalização do projeto ocorreu
com a exposição 12 fotografias de Rogério Reis e 15 fotografias produzidas pelos
beneficiários ao longo das oficinas, sendo uma delas um mosaico com diversas
imagens produzidas no módulo online. A mostra foi exposta no Museu da Imagem
e do Som (MIS), na Cidade de São Paulo.
As imagens produzidas pelos participantes foram criadas com base na série “Na
Lona” de Reis, O conceito do artista foi retratar ao longo de duas décadas os foliões
fantasiados durante o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Nas oficinas os participantes
criaram suas próprias fantasias combinando vestimentas, materiais e acessórios diversos, incorporando personagens e os registrando por meio da imagem fotográfica.
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Com o intuito de criar um diálogo mais estreito com as características formais do
trabalho de Rogério Reis, as imagens dos participantes também foram produzidas
em preto e branco, impressas com qualidade profissional em médio formato e finalizadas com todos os cuidados de acabamento necessário. Os títulos das imagens

foram dados pelos próprios participantes ao final do projeto e constam
nas etiquetas das obras na exposição.
O expografia levou em consideração o conteúdo e os atributos das
imagens expostas, engendrando um espaço mais acolhedor para as
obras, com paredes marrons acinzentadas e foco de iluminação apenas
nas fotografias. O projeto gráfico com as informações e textos foi todo
concebido em branco, contrastando com a cor escura da parede. Foi
também instalada no espaço uma lona de caminhão, semelhante a utilizada por Rogério Reis para a produção da série mencionada. O espaço
permitiu que os visitantes pudessem tirar fotos e as compartilhar em
suas redes sociais.
A exposição contou também com materiais que garantiram a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e auditiva como um áudio
guia da exposição e texto de curadoria em áudio descrição e libras, que
puderam ser acessados com um QR Code instalado na entrada do espaço
expositivo.
Na abertura da exposição os participantes compareceram e puderam
ver de perto suas fotografias distribuídas nas paredes do Museu ao lado
das obras do fotógrafo que os inspirou durante todo esse processo. Foi
perceptível a sensação de realização e satisfação no olhar e na fala dos
participantes durante o evento. A exposição encerrou o ciclo deste projeto
trazendo um sentimento de dever cumprido com dedicação e qualidade
por todos os envolvidos no projeto.
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
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