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Sobre o IOK
Fundado em 2007, o Instituto O l ga Kos ( I O K) é u ma o r g a ni z a ç ã o se m fi ns
lucrativos, que desenvolve projetos a r tí s ti cos , es p or ti v os e ci entí ficos p a r a
at e nder, prioritariamente, cria nç a s, jo v e ns e a d u l to s c o m d e fi c i ê nc i a
int electual ou física e, também, a b re e sp a ç o p a r a p e sso a s se m d e fi c i ê nc i a e m
vulnerabilidade social, proporc i ona nd o tr oca s d e exp er i ênci a s e i ncl u s ã o.
Ao traç ar sua rota, o IOK aco mp a nha a tr a je tó r i a d o b e ne fi c i á r i o e su a
e voluç ão durante a realizaç ão d a s ofi c i na s, a d a p ta nd o e m el hor a nd o a s
metodologias por intermédio d e p e sq u i sa s e i nstr u me nto s i né d i to s c o mo o
Indicador de Desenvolvimento O l g a Ko s ( I d o k) e o Í nd i c e Na c i o na l d e
Inc l usão da Pessoa com Defi ciênc i a O l g a Ko s ( I ni o k) .
Os principais objetivos dos p ro je to s sã o : es ti m u l a r a a u to no mi a e o
de senvolvimento social da Pesso a c o m D e fi c i ê nc i a p o r i nte r mé d i o d e su a s
práticas; melhorar a qualidade d e v i d a , a mp l i a r o s c a na i s d e c o mu ni c a ç ã o e
e xpressão dos participantes, d es env olv er v a l o re s c o mo c o o p e r a ç ã o e
soli dariedade e promover a inc l u sã o so c i a l .
#V iv a a Inc l us ã o!
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FALA AÍ TIME!

O projeto Beleza das Cores consistiu em oficinas

Já o segundo módulo focou nos conceitos de

de Artes Visuais que tiveram como intuito promover composição, subdividido em tópicos como textura,
a inclusão cultural e social de jovens com ou sem forma e suporte. As oficinas foram divididas em
deficiência ou/em situação de vulnerabilidade social. investigação e produção, onde o primeiro momento
geralmente se aprofundava nos conceitos que iriam
Os participantes puderam experienciar processos ser trabalhados, com referências e preparação do que
de criação artística, desenvolvendo produções plás- seria produzido no segundo momento da oficina. A
ticas ao longo dos encontros, por meio de diversas parte da produção era dedicada à livre expressão, por

Quando iniciamos o projeto Inclusão a Beleza das Cores, buscamos criar um
planejamento que possibilitasse a sensibilização visual e estética por meio de
processos de investigação e criação artística, recorrendo a uma diversidade de
referências e técnicas.
4

técnicas como colagem, desenho e pintura.

meio da experimentação das técnicas trabalhadas no
dia, explorando diferentes suportes e materialidades.

O foco dos aquecimentos durante todo o projeto,
foi dar suporte aos conceitos abordados durante a

O módulo final, teve uma ligação direta com os

produção, seja exercitando a criatividade e a capaci- conceitos trabalhados no módulo anterior sobre

Contar com pessoas afinadas e com diferentes saberes, foi essencial para
o desenvolvimento do projeto, tanto pela troca de olhares que expressavam a
cumplicidade no desenvolvimento do trabalho, como pela contribuição das
particularidades profissionais que nos possibilitou um aprendizado contínuo
enquanto equipe.

dade imaginativa ou estimulando a atenção. Além de composição, agora com o objetivo de sintetizar

Quanto aos participantes, poderia descrever muitas belezas que aconteceram
durante todo o processo. Em todas as instituições fomos recebidos com brilho
nos olhos, acolhidos com afeto e muita sede de aprendizado e troca.

os aspectos físicos da cor e sua relação com as memó- acrílica. As oficinas foram divididas em preparação

aquecer o corpo com brincadeiras e alongamentos, esses conceitos em algumas produções finais, que
fortaleceu também a formação do grupo e a sensação iriam para uma exposição de conclusão do projeto.
de pertencimento.
As produções finais foram telas de 80x80cm,
No primeiro módulo do projeto foram abordados focando na técnica de estêncil e utilizando tinta
rias e experiências individuais. Por meio de exercícios de fundos, composição com estênceis e finalização.
e atividades que ativaram a percepção cromática O processo de produção das telas correu de forma
dos participantes, foi proposta a construção de um tranquila, sempre fazendo algumas adaptações

O vínculo foi sendo construído e fortalecido a cada encontro e ao final do
projeto, a grande Beleza das Cores, expressa na produção final das telas, também se tornou a Beleza dos Afetos, tamanha troca que tivemos com cada um
dos participantes em suas singularidades.

referencial acerca das cores, tomando como ponto com relação ao planejamento, para os diferentes
de partida suas próprias vivências. As características grupos ou para participantes específicos. As turdos objetos e do espaço que nos circundam foram mas se mostraram muito empolgadas ao saber
abordadas com o intuito de sensibilizar o olhar para que pintaram telas que iriam para uma exposição
a composição das cores, seus usos, simbologias e alguns disseram que nunca tinham pintado em

A experiência de trabalho foi marcante, sensível e enriquecedora, o que só
me faz acreditar ainda mais na potência que a arte e a educação têm em nossa
vida individual e coletiva.
Estela Caroline Freitas Melo,
psicóloga do Instituto Olga Kos

e sensações. No primeiro módulo foi trabalhado uma tela antes. No geral, os objetivos foram
também a composição das cores e seus valores por cumpridos, não só com a finalização das telas,
meio de exercícios de experimentação e observação. mas também com o fortalecimento dos grupos
Nesse primeiro momento as atividades foram con- durante os encontros, partindo de atividades
duzidas de forma mais experimental e em exercícios que exploraram bastante a coletividade.
individuais, com o intuito de ser um momento de
acolhimento e reconhecimento dos participantes,
além de potencializar a formação do grupo.

Daniel Normal,
Artista plástico do Instituto Olga Kos
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LINHA DO TEMPO

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
METODOLOGIA, ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO

Contratação
de uma equipe
multidisciplinar.

Ínicio das Oficinas

Divulgação

Formação de equipe

Divulgação
para alcançar
interessados.

Planejamento

Ínício das oficians
na Instituição
parceira.

Prè-Inscrição
Prè-Inscrição e
preenchimento de
formulário dos participantes.

Planejamento
de equipe e dos
módulos.
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Todos os participantes realizaram, Índice de Desenvolvimento
do Instituto olga kos (IDOK), Mapa de Rede Social e
preenchimento das fichas de inscrição.

Aplicação do IDOK

Aplicação do IDOK
Primeira aplicação
do IDOK e Mapa Social.

Exposição Final
Exposição de
quadros dos
participantes

Segunda aplicação
do IDOK para colher
resultados.

Relatório Final
Criação de um relatório
com as atividades
desenvolvidas

A pesquisa criativa teve como foco central
a linguagem pictórica e a sensibilização do
olhar para a cor, suas nuances, composições
e aplicações.
Seguindo essa direção, o arranjo pedagógico
proposto pelo projeto de artes visuais, foi
estruturado a partir de quatro eixos: Cor,
Matéria/Pluralidade, Imagem/Composição
e Produção, sendo norteadores das ações
realizadas ao longo do processo.

e Psicologia identificaram a necessidade de
trabalharmos a identidade, considerando o
repertório individual de cada participante e
de seu olhar para a pintura, desenho e demais
representações artísticas, promovendo a
construção de sua identidade visual e artística.
O trabalho realizado por uma equipe com
diferentes saberes foi essencial e nos
possibilitou uma formação continuada e a
troca de conhecimento. O resultado disso
foi a construção de uma equipe preparada
tanto para o desenvolvimento do projeto e
sua finalidade, como para o trabalho com
a diversidade de participantes, repertórios,
histórias e potencialidades.

Quanto à metodologia para o desenvolvimento
do trabalho, recorremos à seguinte
estrutura: acolhimento, produção artística e
compartilhamento. O acolhimento inicia a
oficina e conta com uma proposta pedagógica
que colabore com o momento seguinte, que é
o da produção artística, orientado pelo instrutor
de artes, e por fim o compartilhamento,
proposto pela área da psicologia, com o intuito
de sintetizar as atividades do dia, e estimular os
participantes a darem uma devolutiva sobre a
oficina. Ainda em relação a produção artística,
dividimos em dois momentos: investigação,
onde apresentamos referências e os conceitos
a serem desenvolvidos e produção: processo A finalização do projeto contou com uma
de criação e experimentação prática.
exposição realizada no Centro Cultural
Santo Amaro, a partir da produção de telas
Em cada módulo desenvolvido, trabalhamos realizadas com a técnica do estêncil. A visita
um eixo norteador, onde pudemos explorar de participantes e familiares na exposição foi
a cor, o cotidiano e seus aspectos físicos, os um momento marcante para toda a equipe,
conceitos da composição como: textura, tanto pela expressão entusiasmada ao verem
formas e suportes, a partir da apresentação os trabalhos expostos, como pela admiração
de uma diversidade de referências de artistas do público, ao verem a criação tão rica em
contemporâneos e de diferentes conceitos, beleza e cores. Nesse momento, pudemos ver
materiais e técnicas de pintura. A pluralidade materializado o protagonismo dos participantes
foi pensada enquanto respeito à diversidade e e a importância de todo esse processo criativo
a inclusão de todos na esfera multicultural. Ao e afetuoso que desenvolvemos ao longo do
longo do processo, as equipes de Pedagogia projeto.

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

7

Tabela 1: Variáveis contempladas no (s) IDOK

MAPEAMENTO SOCIAL

IDOK

DADOS E MAPA DE REDE SOCIAL

OBJETIVO
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.

MÉTODO
8

Local
O projeto Inclusão a Beleza das Cores atendeu 96 participantes e foi realizado
em três locais. De terça - feira, ocorria no Ceu Cidade Dutra, localizado na Av.
Interlagos, 7350 - Interlagos, São Paulo - SP, em quatro horários distintos, das 8hrs
às 10 hrs, 10 hrs às 12 hrs, 13 hrs às 15hrs e das 15hrs às 17hrs. De quinta-feira, no
Instituto Gabi, localizado na R. Palacete das Águias, 753 - Vila Mascote, São Paulo SP, das 9:30 hrs às 11:30 hrs, das 13 hrs às 15 hrs e das 15hrs às 17hrs. Já no centro
Capsi Capela do Socorro, a oficina era realizada remotamente, online, às 10hrs, às
sextas - feiras.

IDOK - Artes,
Psicologia,
Pedagogia

INDICADORES

VARIÁVEIS
1

2

3

Consciência
Corporal

Identidade
Individual

Identidade Coletiva

Articulação no
Grupo

Apropriação

Assimilação de
Conteúdo

Concentração

Motivação

Processo Criativo

Expressão das
Ideias

Disponibilidade e
Envolvimento

Concretização das
Propostas

Produção e Análise de Dados
A coleta ocorreu de modo longitudinal,
a fim de representar o desenvolvimento
durante o período de 12 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.

De modo que, a partir da padronização do registro de dados, proposto por este
instrumento, os dados gerados pelas equipes transdisciplinares possam oferecer
diferentes soluções para o aprimoramento das oficinas do Instituto Olga Kos.

Enquanto, para o Indicador de Autonomia/
Cooperação, 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.

Esta versão do instrumento foi desenvolvida e aplicada para o projeto Inclusão a
Beleza das Cores, e após alinhamento entre as áreas, considerou-se os seguintes
fatores:

Os profissionais realizaram as avaliações
por observação sistemática dos
participantes, registrando o desempenho

Instrumento
O instrumento utilizado na pesquisa foram os Indicadores de Desenvolvimento
Olga Kos, conhecido como IDOK. Objetivou-se, a partir da utilização deste
instrumento, manter um registro da compreensão dos profissionais a respeito do
desenvolvimento dos participantes do projeto.

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.

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
RESULTADOS

Perfil Sócio Demográfico
A composição das turmas do projeto foi
majoritariamente infanto juvenil, com
idade média de 13 anos, com idades
variando de 6 (mínimo) até 17 anos
(máximo).
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Dos participantes, 85,7% indicaram ter
alguma deficiência e/ou transtorno,
sendo elas: Deficiência Intelectual
(38,3%), Deficiência Motora (1,5%),
Deficiência auditiva (0,8%), Deficiência
Visual (0,8%), Transtorno do Espectro
Autista (14,3%), Transtorno Global de
Desenvolvimento (0,8%),
Epilepsia
(0,8%),
Paralisia
Cerebral
(2,3%),
Síndrome de Down (16,5%), Síndrome

facial nablus mask like (0,8%), Síndrome
Pfeiffer-Kapferer (0,8%), Síndrome de
Charge (0,8%), Transtorno mental (5,3%),
Microcefalia (0,8%) e Hidrocefalia (1,5%);
sendo que 43,37% faz uso contínuo de
medicação.
A renda total da família foi bastante
variável nas turmas, sendo: até R$
1.039,00 (35,9%), até R$ 2.078,00
(23,1%), até R$ 3.117,00 (14,1%), até R$
4.156,00 (10,3%), e acima de R$ 5.195,00
(10,3%) e 6,4% preferiram não informar,
e 43,37% têm acesso ao BPC (Benefício
de Prestação Continuada).

Em relação à educação, 20,48% respondeu
não ter acesso à educação escolar, tendo
níveis de escolaridade de 78,48% para
o ensino fundamental, 18,99% para o
ensino médio e 2,53 nunca frequentou;
sendo que destes, 78,21% apresenta o
curso em situação incompleta e 21,79%
completaram o ensino respectivo. Como
resultado, 45,78% dos beneficiários que
compõem o grupo não são alfabetizados.
Considerando a faixa etária média dos
participantes, entende-se que a maioria
dos beneficiários estão em idade escolar,
ou seja, estão em formação, sendo que

os dados de educação não se mostram
alarmantes no que tange à incompletude
da formação. Atenção deve ser dada aos
casos de não frequentamento da escola,
visto que educação é direito inerente
ao indivíduo. A pesquisa referente ao
trabalho não foi incluída, visto que o
grupo não configura idade de inserção
no mercado de trabalho, salvo casos
de estágio; assim como justifica a baixa
autonomia dos participantes, no qual
apenas 7,23% têm autonomia para se
deslocar sozinho pela cidade.

A renda total da família foi bastante variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00
(35,9%), até R$ 2.078,00 (23,1%), até R$ 3.117,00 (14,1%), até R$ 4.156,00 (10,3%), e
acima de R$ 5.195,00 (10,3%) e 6,4% preferiram não informar, e 43,37% têm acesso
ao BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Beleza das Cores Gabi – Turma 3 – 03-02-22
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

12

“ Foi lindo ver de perto os desdobramentos dessa jornada tão significativa e
encantadora para nós, profissionais. É incrível presenciar a maneira particular como
cada participante desenvolve as atividades e suas criações ao longo das oficinas.
Também a maneira como expressam suas
emoções e sentimentos por meio das artes
visuais, colaborando para que se sintam
mais observadores e afetivos, permitindo
colocar os sentimentos e ideias em ordem.
A arte pode ser uma importante, forte
e potente ferramenta na vida desses indivíduos, refletindo sempre suas histórias
e a cultura vivenciada em suas vidas, da
maneira mais bonita e expressiva de suas

almas. ”
Danielle Faria,
psicóloga do Instituto Olga Kos

“ O Projeto Beleza das Cores trouxe a oportunidade de interagirmos não
só com os participantes, mas também com os responsáveis, no sentido de
conhecermos um pouco mais do cotidiano dessas famílias e assim, podermos
acolhê-los da melhor maneira possível, fazendo com que se sentissem à vontade
e felizes durante as oficinas. A equipe sempre teve a preocupação de trabalhar
de maneira coesa, apoiando-se e fazendo intervenções nos momentos em que
se fazia necessário. Essa vivência trouxe muitas experiências ao meu dia-a-dia,
agregando novos conhecimentos e novos questionamentos a respeito da
importância do nosso trabalho. ”
Cristina Gonçalves Machado,
Pedagoga Instituto Olga Kos
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“ O projeto Beleza das Cores, teve seu início
marcado muito pelo desafio de pensar em dinâmicas e conexões nesse formato híbrido, mas que
não perdeu sua essência que para mim foram as
conexões pela arte. Ao conseguirmos nos reunir presencialmente, como equipe e com os participantes,
outro lugar é marcado: a arte do encontro. Apesar
de ser um projeto voltado as artes visuais, tivemos
a experiência de retomar as atividades presenciais,
de encontrar os participantes, de espaços de escuta
e trocas, além de também proporcionar uma oficina
que potencializasse o que cada um já tinha como
referência artística, mas pudesse também conhecer
e experienciar outras ferramentas e atividades. O
projeto demarca algo imprescindível “A beleza das
cores”, mas contempla também outras bonitezas

da vida. ”
Letícia Weber, psicóloga
Instituto Olga Kos

Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 1 – 21-09-21
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INCLUSÃO
MODO ON

““O Projeto do Olga Kos foi excelente para o Fábio, abrangeu música, pintura
e criatividade. Ele expressava as coisas que aprendia a cada semana do projeto,
valeu muito a pena! Quando ele chegava próximo ao local, já sabia onde iam
ser as atividades. Muito obrigada a todos os profissionais por sua dedicação! ””
Norma, mãe do Fábio Maurício de Lima Nascimento
CEU Cidade Dutra
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“O projeto foi divertido, foi uma nova experiência libertadora. Aqui a gente
aprendeu a pintar, a dançar e a amar todos vocês. A gente se divertiu, sonhamos e vimos nossos colegas depois de ficarmos fechados por tanto tempo...
pensamos que era o fim, que as coisas estavam perdidas, mas não estavam.
Esses anos dentro de casa me deixaram meio maluco e enferrujado, sem os
meus amigos e o Instituto Gabi eu percebi que estava muito sozinho. Mas com
o retorno das atividades aqui e o projeto, eu deixei de ficar azedo e fiquei mais
doce. Aqui eu pude esquecer meu passado triste e horrível na escola, e aprendi
que posso falar como me sinto, posso chorar, pedir ajuda e isso não é sinal
de fraqueza, é o direito de desabafar sobre a vida. Aqui eu me descobri como
pessoa e encontrei muitos amigos. Sou leve, solto, canto e sou feliz. Assim me
tornei uma pessoa de verdade e aprendi a me expressar de diferentes formas,
uma delas através da arte. E se você não acredita que é tão bom assim, venha
ver com os seus próprios olhos. ”
Alysson Nunes Luzia,
participante do Instituto Gabi

“O projeto foi muito bom, fiz muitos amigos e gosto de estar no Gabi e ver
todos eles. Aprendi colagem, pintura, mexer nas tintas e nos pincéis. Gosto muito
das pessoas do IOK, pena que o projeto terminou. Quando eu era pequena
sofri bullying, não fazia nada e tinha muito medo. Eu me perguntava: como
as pessoas não me enxergavam.
Meus amigos e todas as pessoas que passaram pelo Gabi me levantaram...
isso é muito importante na minha vida. Tive vários educadores que foram
embora, a gente sente falta, mas depois supera. Outra coisa que me marcou
foi a Exposição das nossas telas, eu nunca tinha ido em uma. Foi muito bom!
Minha mãe também adorou, até postou nas redes sociais. ”
Maria Eduarda Santos de Melo,
participante do Instituto Gabi

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

“ Como os outros projetos que a Lívia participou, esse foi mais um que veio
somar na vida dela: ele afetou positivamente, sua vida fica mais leve, ela fica
alegre, feliz ao participar das atividades, falar dos projetos do IOK. Somente
gratidão por tudo e por todos, ganhamos conhecimento e uma nova família.
Obrigada por tanto! Guardaremos as amizades que conquistamos para sempre! ”
Zeli, mãe da Lívia Ramos Cardoso
CEU Cidade Dutra

“ Quero agradecer imensamente por termos em nossa Unidade CEU CIDADE
DUTRA – DR. ADIB SALOMÃO, a presença do Instituto Olga Kos. Instituto esse
que desenvolveu um trabalho de excelência, respeitando cada ser humano,
cada participante dentro de suas características, respeitando o ser humano
na sua integralidade, motivando e incentivando a cada um produzir aquilo
que tem de melhor, compreendendo que todos sem exceção são capazes, que
não existe barreiras quando se tem vontade e compromisso, nossos alunos
e comunidade e nós enquanto integrantes desta gestão, aprendemos todos
os dias com todos. Esperamos contar com vocês em outros Projetos na nossa
Unidade, dando continuidade a esse trabalho tão importante. ”
Soraia Balmant Salomão
Coordenadora de Projetos Educacionais
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“ O título pode parecer estranho, mas ele reflete o processo construído pela
equipe que desenvolveu o último projeto no Instituto Gabi. Os resultados estão
nas obras de arte produzidas pelas pessoas com deficiência e coordenadas
pelos profissionais do IOK.
Como participei mais ativamente do último projeto (Débora, Juliana e
Danielle), somos testemunhas da dedicação desta equipe. A entrega de si e dos
conhecimentos gerou uma sinergia muito intensa. O registro do último dia revela
um sentimento de pertença, de vínculo profissional e afetivo, cuja intensidade
foi muito própria. Neste momento de complexidade nas relações, em função
da pandemia, a metodologia e o engajamento foram singulares. Parabéns a
Equipe e um desejo traduzido pelos nossos atendidos: Volta, Olga Kos. ”
Francisco Sogari e Iracema Barreto Sogari
Fundadores do Instituto Gabi

“ Eu gostei muito do projeto, mesmo sendo no meio da pandemia e com
todos os cuidados, as atividades foram de muita importância, pois a Poliana,
por conta do cenário, estava há muito tempo em casa, precisando interagir com
outras pessoas. Agradeço o projeto e já estou frequentando outro da mesma
instituição que é de muita qualidade! ”
Geduci, mãe da Poliana Lange da Costa
CEU Cidade Dutra
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VOCÊ SABIA?
Você sabia que o stencil é uma técnica de pintura que utiliza o molde vazado para aplicar
um desenho sobre qualquer superfície, como: parede, tecido, tela, papel, madeira? Isso nos
possibilita a criação de uma matriz para impressão.
Esse molde pode ser feito com diferentes materiais como: papel, papelão, plástico, acetato.
Essa escolha deve ser feita de acordo com a finalidade do trabalho, uma vez que dependendo
do material, não há uma boa durabilidade. Já a aplicação pode ser feita tanto com tinta spray,
como com outras tintas utilizando o rolinho ou pincel.
Apesar de, na atualidade, o stencil estar relacionado a Arte de Rua e ao Grafitti, essa não é uma
técnica nova, pelo contrário, considera-se que o stencil surgiu na Antiguidade Clássica em
países orientais, China e Japão, através da utilização de elementos naturais.

Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 3 – 22-02-22
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Fotos: Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 2 – 22-02-22
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A ENTREGA DE KIT

EVENTOS

CONTEÚDO DO KIT

O EVENTO REALIZADO PELO PROJETO BELEZA DAS CORES
FOI A EXPOSIÇÃO DAS CRIAÇÕES DOS PARTICIPANTES E
ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL SANTO AMARO.

AVENTAL
CERTIFICADO
FOTOS DE TELAS
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CONQUISTAS

RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
O Projeto Inclusão – A Beleza das Cores, trouxe aos nossos
participantes o benefício do poder para criar suas próprias
obras de Artes, explorar a criatividade e a expressão artística,
complementando sua formação humana e integra como pessoa.
Trabalhar na captação desse projeto e ter o apoio dos nossos
patrocinadores para a sua execução foi muito gratificante para
o IOK, isso é muito importante para continuarmos o trabalho
de Inclusão da pessoa com deficiência ou/em situação de
vulnerabilidade social. Então, mais uma vez agradecemos aos
nossos patrocinadores e parceiros, por essa oportunidade de
praticar a inclusão social para as pessoas que precisam, que de
certa forma possuem dificuldade ao acesso à cultura e a arte.
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GRATIDÃO

DEPOIMENTOS FAMILIARES

O GRANDE DESAFIO

Inicialmente, o maior desafio da equipe foi a preocupação com
a formação de cada grupo, já que haviam participantes de várias
localidades e com vivências bem diferentes entre si. Além disso
as idades eram bem variadas, o que acabou sendo um fator de
enriquecimento e cooperação nas oficinas.
A preocupação com o outro ficou muito clara durante a maior
parte do tempo, pois sempre tinha alguém da equipe ou da própria
turma de participantes pronto a ajudar, fosse no manuseio dos
materiais, no entendimento das propostas ou simplesmente ao
lavar as mãos.
O trajeto percorrido durante o processo de criação do projeto
Beleza das Cores teve muitas surpresas, pois vários participantes
trouxeram uma bagagem de conhecimentos de materiais e
técnicas de pintura que adquiriram em outras experiências com
arte. A troca entre os participantes e a equipe foi muito rica e
interessante, tornando possível a criação de trabalhos incríveis,
o que ficou nítido quando produziram as telas para a exposição
de finalização.
A possibilidade de fazer parte desse todo que foi a criação final
das obras trouxe o sentimento de pertencimento, tão almejado
durante todo o projeto

“ As oficinas de Artes das quais minha filha participou
no CEU Cidade Dutra trouxeram perceptivo desenvolvimento, não só artístico, mas também nas relações
dela com outras pessoas, adultos e crianças. Um espaço
onde ela pôde se expressar, se divertir e evoluir. Por isso
sempre foi com empolgação às oficinas. A equipe é muito
competente e respeitosa e aqui fica nosso agradecimento
também. Esperamos por mais projetos como este. ”
Bárbara, mãe da Zoeh Luz Contreras
CEU Cidade Dutra

Beleza das Cores Gabi – Turma 1 – 24-02-22

Beleza das Cores Gabi – Turma 1 – 24-02-22
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CONQUISTAS
EM NÚMEROS

Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos

Beleza das Cores Gabi – Turma 2 – 24-02-22

Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 4 – 30-11-21

Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no Projeto Inclusão a
Beleza das Cores para os 96 participantes, avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia,
Psicologia e Artes Visuais.
Gráfico 1: IDOK - Pedagogia aplicado ao projeto Inclusão a Beleza das Cores

Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 3 – 22-02-22

Um dos benefícios de um
projeto que conta com
equipes multiprofissionais é
a diversidade de estímulos à
aprendizagem que se pode
encontrar. Observa-se que
o trabalho pedagógico foi
essencial para acessibilizar
os elementos de uma oficina,
garantindo assim a motivação
dos participantes.

Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 2 – 21-09-21

26
Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

O fator concretização das propostas indica que os participantes puderam aproveitar
o conteúdo trabalhado em oficina, tendo-se por hipótese que estes conteúdos
foram, portanto, acessíveis, e as propostas, inclusivas.

Beleza das Cores Gabi – Turma 3 – 11-11-21

Beleza das Cores CEU Cidade Dutra – Turma 3 – 08-02-22
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Gráfico 2: IDOK - Psicologia aplicado ao projeto Inclusão a Beleza das Cores

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

A partir dos dados produzidos nas oficinas, considera-se que a presença de
psicóloga(o)s no projeto contribuiu significativamente para o desenvolvimento
socioemocional dos participantes. Dentre os fatores avaliados destaca-se, por
exemplo, identidade individual e identidade coletiva, sendo possível a hipótese de
que um ambiente artístico, onde compartilha-se materiais, propostas e sentimentos
é favorável ao desenvolvimento como pessoa.
28
Gráfico 3: IDOK - Artes Visuais aplicado ao projeto Inclusão a Beleza das Cores

CONSIDERAÇÕES
Considera-se que o projeto promoveu benefícios importantes
para o desenvolvimento dos participantes inscritos no projeto
Inclusão: A Beleza das Cores, e o uso de instrumentos para
mensurar as habilidades adquiridas pode ter sido útil para
a correção de rotas durante o projeto. Entende-se que as
oficinas de artes, amparadas por equipes multiprofissionais
e transdisciplinares, como pedagogia e psicologia, foram
suficientes para criar um espaço de aceitação e acolhimento
da diversidade, refletindo diretamente na vida pessoal dos
participantes.

AGRADECIMENTO
O Instituto Olga Kos vem por meio desta expressar profundo
agradecimento em apoiar o projeto INCLUSÃO - A BELEZA DAS
CORES. Projeto esse que teve como objetivo principal a produção
de uma exposição artística, onde as oficinas foram constituídas
por artes visuais que tiveram como intuito promover a inclusão
cultural e social com a participação de pessoas com ou sem
deficiência ou/em situação de vulnerabilidade social.
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.

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.Cores

Na perspectiva dos artistas que conduziram as oficinas, os encontros promoveram
mudanças significativas em todos os fatores avaliados, sendo possível destacar,
por exemplo, articulação com o grupo e assimilação de conteúdo, tendo-se por
hipótese que as oficinas promoveram sociabilidade e experiências de sucesso em
aprendizagens complexas.

Ampliamos nossos cumprimentos aos nossos patrocinadores,
colaboradores, familiares e participantes que contribuíram
ao máximo para que esta causa fosse um sucesso e que
alcançássemos um único objetivo que era a expressão e
inclusão cultural. Em meio aos obstáculos, conseguimos trazer
conhecimento, equidade e proporcionar momentos de alegria e
descontração aos beneficiários.
Agradecemos mais uma vez a parceria, a confiança e o carinho
na certeza de que estaremos juntos em futuros projetos!
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29

SOMOS VENCEDORES!

RESULTADOS IOK!

ARTES
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
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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

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

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.

ESPORTES

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica IPSI
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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.

2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43

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.

2018

PROMOVENDO INCLUSÃO

ABRACE ESTA CAUSA!

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