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SOBRE O IOK 

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

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

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

MISSÃO VISÃO VALORES

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins econômicos,
que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual
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O objetivo do projeto visa o desenvolvimento do potencial criativo e sociocultural das
crianças e adolescentes com e sem deficiência intelectual, por meio de oficinas e
exposições das obras produzidas durante o projeto.

No mês de outubro de 2018 foi iniciada a execução do projeto. Com a equipe selecionada
e contratada, como artistas plásticos, pedagogos e psicólogos, além do alinhamento de
todo o cronograma previsto, com visitas aos locais, dúvidas referentes ao projeto,
inscrições e fichas dos participantes, planejamentos das oficinas com a equipe e todo o
processo burocrático.

O projeto foi dividido em módulos, dentre eles, o módulo inspirado no trabalho do
artista gráfico, ilustrador e arquiteto Newton Mesquita.

Edição e publicação de um livro ilustrado de arte sobre a vida e a obra do artista
NEWTON MESQUITA, Difusão ao grande público das obras e pensamento de grandes
artistas de renomada e prolífica produção, especificamente do artista NEWTON
MESQUITA, resgatando o panorama cultural do país e contribuindo com o acesso da
sociedade aos bens artísticos nacionais.

O PROJETO

O OBJETIVO



CONTRATAÇÃO DA EQUIPE 

As oficinas serão compostas por uma equipe multidisciplinar, que
auxiliarão os participantes no desenvolvimento do projeto, sendo:

1 Pedagogo

1 Psicólogo

1 Coordenador

1 Arte Educador
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Contratação de
 uma equipe

multidisciplinar

Prestação de
Contas

Articulação  com
pais e responsáveis
pelos participantes

para explicar e
detalhar o projeto 

Divulgação para
a captação de
participantes 

Pré-Inscrição

Preenchimento de

formulário de dos

participantes

Realização das

Oficinas e

Atividades

práticas

LINHA DO TEMPO DO PROJETO
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WORK SHOP
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WORKSHOP E PLANEJAMENTO
O módulo se inicia quando o grupo de educadores de arte do IOK e outros que são
convidados encontram o artista para um workshop, no objetivo de entender melhor a
poética do artista. O workshop inclui que o artista fale da sua biografia, de seus objetivos e
da maneira com que executa sua obra. Também neste momento,
normalmente o artista mostra suas obras e pode fazer uma demonstração de alguma
técnica que utiliza.
Sobre a obra do artista, foi percebido que suas telas encontram no desenho o seu lugar
certeiro, e se desenvolvem com emprego técnico das cores, além dos jogos cromáticos e
compositivos. Newton Mesquita também usa fotografias de imagens cotidianas como
referências. Sua temática está muito vinculada à figura humana e à paisagens urbanas.
Levantados os dados pela equipe, foi feito o planejamento.
Geralmente o grupo de artistas (arte educadores) dão o norte para as oficinas, propõem
atividades para oito oficinas que têm como objetivo o desenvolvimento criativo de cada
participante e do grupo. Estas atividades estão vinculadas à criação de um produto final que
reverbera e materializa este desenvolvimento.
Pronto o planejamento da parte de artes (produção), as áreas de pedagogia e psicologia
também fazem as suas atividades para aquecer corpo e criatividade antes da produção e
para dar um fechamento e levar à reflexão do que foi produzido na oficina.



OFICINAS DE ARTES
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A primeira oficina de um módulo novo
geralmente apresenta o artista através de
seu nome e de imagens de sua obra, para
que a estética do artista fique conhecida,
e de certa maneira, estas imagens passem
a fazer parte do repertório de imagens
dos participantes.

Ao longo do módulo, as imagens do
artista foram reforçadas durante os
aquecimentos. A partir de um kit
contendo as imagens do artista, a cada
oficina foram propostos diversos jogos,
como jogo da memória; quebra cabeça;
jogos de pareamento, diferença e
continuidade de imagens; jogos que
estimularam os participantes a narrar a
imagem ou a justificar a escolha de
imagens semelhantes. Tivemos também
brincadeiras para estimular a
coordenação motora, como arremessar
bolinhas em determinada imagem. 

Conforme o desenvolvimento da turma,
e a percepção da equipe, os jogos foram
adaptados para contemplar todos. Então,
enquanto para algumas turmas a
brincadeira era somente de arremessar
bolinhas, para outras, nosso jogo tinha
outras regras que exigiam um pouco
mais. Cada atividade das mencionadas no
aquecimento tiveram conexão com o que
seria trabalhado na sequencia, pela
produção e pelo compartilhar.



OFICINAS DE ARTES
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Por exemplo, na oficina cuja produção se desenvolveu falando de cores quentes e
frias e o contraste entre elas, anteriormente, no aquecimento, o jogo proposto foi o
de escolher imagens semelhantes e diferentes.

Nas primeiras semanas do módulo, durante a produção, o espaço foi para estudos,
percepções e experimentações acerca das propostas, então foi trabalhada a mistura
de cores, pensando em cores quentes e frias. Muitas vezes aprende-se mais fazendo
do que através de longas explicações, então depois de prontas e misturadas
algumas cores, foi hora de experimentar as cores em um papel.

Foi trabalhado também o colorido em cima de fotos em preto e branco, por meio de
papel vegetal, gerando versões coloridas das fotografias. A orientação foi para
pensar em termos de temperatura, por exemplo: Os tons mais escuros poderiam ser
substituídos por vermelho, os cinzas por laranja e os brancos por amarelo.

Como Newton Mesquita utiliza fotografias para trazer o tema cotidiano para a sua
obra, a turma, em posse de câmeras, fez uma sessão fotográfica buscando
encontrar no entorno um ambiente para uma composição, buscando em pessoas,
poses, enquadramentos algo que representasse o tema sobre o cotidiano da turma,
buscando assim a identidade de cada grupo.

Na sequencia do módulo, para cada turma foi escolhida uma fotografia e as linhas
principais foram passadas para uma tela de 1x1m, para este procedimento foi
usado um projetor. A turma produziu misturas de cor e diversas tonalidades
conforme a cores combinadas anteriormente entre a equipe. Pensando que a obra
de cada turma é parte de um conjunto final de obras, para obter uma gama diversa
na soma das telas do módulo, cada turma ficou com um par- uma cor quente e uma
cor fria e suas diversas tonalidades.

Com as tintas preparadas e a tela marcada, as aulas seguintes foram todas
destinadas à criação e pintura desta tela. A tela final foi pintada em grupo, atentos
a composição em tonalidades altas e baixas, exercitando a noção de contraste.
Iniciando a pintura pelas áreas maiores, e nas ultimas oficinas, revendo a
composição e acresecentando elementos necessários ou pequenos detalhes em
outras cores.



Cada compartilhar foi acompanhando o desenrolar da produção, mas trabalhando
em outros campos que formam o participante, como a inteligência emocional, a
percepção de si e a integração do grupo.

Para o compartilhar, em diferentes oficinas foi utilizada a modificação do
ambiente, uma das modificações foi feita a partir de lanternas e papéis celofane
para colocar uma luz diferente no ambiente e foi proposto explorar e expressar as
sensações e emoções que cada cor transmite através de fala ou movimentos
corporais . Outra modificação proposta pelo compartilhar foi caminhar pelo
ambiente e colocar os mesmos papéis celofane no ambiente e perceber este
ambiente colorido.
Após a oficina em que fotografamos, procurando a identidade do grupo, o
compartilhar foi uma roda de conversa sobre as características individuais, gostos
pessoais, etc a fim de estreitar as relações entre os participantes e a expressão da
identidade de cada um.
Considerando um dos grandes objetivos do Instututo Olga Kos, a autonomia e a
liberdade de cada participante, após criado este ambiente de grupo, foi proposto em
algumas turmas para que os próprios participantes criassem uma atividade para o
compartilhar permitindo que todos sejam integrantes ativos do grupo. Em grande
parte foi feita uma roda de conversa sobre temas cotidianos, em outros levou a
reflexões mais profundas de como conduzir-se a uma atividade.
No fechamento do módulo, durante a produção foram feitos os ultimos ajustes na
tela, definida a orientação, e dado nome à tela, lembrando o que apredemos e
compartilhando o que pensamos.

OFICINAS DE ARTES
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VISITA DO ARTISTA NA OFICINA
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O LIVRO 
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Como produto final, um livro foi construído
durante todo o desenvolvimento do módulo,
composto por cada elemento e técnica
trabalhados. Essa narrativa visual, pois se
trata de um livro que não comunica através
de palavras, porém de imagens, foi
apresentada para a artista em suas visitas às
ofi cinas, apresentando-se como uma troca
de memórias entre os envolvidos em todo
esse processo de pesquisa pessoal e
produção.
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ACOMPANHE O PROJETO NO SITE

 

https://www.institutoolgakos.org.br/

https://www.flickr.com/photos/artesiok/sets/72157673265539357/with/4578693
7891/

https://www.flickr.com/photos/artesiok/sets/72157699146360350/

https://www.institutoolgakos.org.br/
https://www.flickr.com/photos/artesiok/sets/72157673265539357/with/45786937891/
https://www.flickr.com/photos/artesiok/sets/72157699146360350/



