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APRESENTAÇÃO
Em parceria com o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Defi ciência - 

PRONAS, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural realizou o projeto Artes sem Limites, que teve como 

objetivo favorecer a inclusão social de pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual. O eixo 

temático dos encontros foram as Artes Visuais e a Dança, nos quais profi ssionais da saúde e educação 

trabalharam de modo interdisciplinar para a formação de grupos cooperativos, prezando pela autonomia 

dos participantes. Neste material mostraremos como foi desenvolvido o projeto e serão apresentados 

resultados por meio de indicadores de desenvolvimento em diferentes áreas, sendo: a) artes visuais; b) 

pedagogia e c) psicologia. 

Vigência: agosto de 2016 a janeiro de 2019

Número de Participante: 288

Instituições: 10
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MÉTODO

GÊNERO DOS PARTICIPANTES

DIAGNÓSTICOS

A.   Participantes

Neste projeto oferecemos duzentas e oitenta e oito (288) vagas para pessoas com defi ciência intelectual. 
Este total foi dividido em dezoito turmas, com dezesseis pessoas em cada, distribuídos em dez campos 
de atividade, sendo estes:

a) CECCO Bacuri; b) CECCO Guarani; c) CECCO Ibirapuera; d) CECCO Manoel da Nóbrega; e) 
Centro Especializado em Reabilitação - Freguesia do Ó; f) CEU Campo Limpo; g) CEU Paraisópolis; 
h) CEU Vila Rubi; i) CIAM e j) CIEJA Campo Limpo.

A amostra reunida neste relatório contou com a participação de 295 inscritos, incluindo participantes 
desistentes do projeto, dos quais 46% eram do sexo feminino e 54% do sexo masculino. 

A maioria destes, 74%, apresentou diagnóstico 
de transtorno do desenvolvimento intelectual 
(TDI), e 17% encontravam-se em situação de 
vulnerabilidade social por fatores socioeconômicos 
ou residiam próximo aos campos de atividade 
do projeto. 9% dos inscritos não apresentaram 
diagnóstico defi nido.

B. Instrumentos

O objetivo do projeto envolveu o desenvolvimento 
da autonomia por meio de diferentes fatores. 
Este registro foi realizado por meio de indicadores 
denominados “Indicadores de Desenvolvimento 
Olga Kos” (IDOK). Esse instrumento consiste 
em uma escala de percepção interdisciplinar, 
adaptada para a compreensão da autonomia 
a partir das contribuições das Artes Visuais, 
amparadas pela Pedagogia e Psicologia. Também 
foi utilizado o Mapa da Rede Social (Sluzki, 1997), 
uma ferramenta que possibilita a identifi cação 
das relações afetivas apresentadas por cada 
participante.
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FAIXA ETÁRIA

Embora em menor quantidade, é possível 
observar que havia participantes com idades 
bastante diversas, como crianças, jovens e 
idosos, possibilitando o convívio com pessoas de 
diferentes características.

A maior parte dos participantes encontrava-se na 
faixa etária correspondente à idade adulta (51%), 
seguido de jovens (23%), crianças (18%) e idosos 
(7%), compondo um grupo, em sua maioria, com 
idade entre 29 e 59 anos.

C. Procedimentos

Os participantes do estudo reuniram-se uma vez por semana no decorrer de dois anos, e os encontros 
tiveram duas horas de duração. Durante a vigência do projeto, foram realizadas duas avaliações, sendo 
a primeira no início do projeto, denominada “pré” e a segunda, próximo ao término do projeto, 
denominada “pós”. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente considerando uma confi abilidade 
de 95%.

Ao longo do material serão apresentados os resultados mais expressivos através de gráfi cos dos 
instrumentos utilizados nesse projeto. Para tal, foi utilizada uma amostra de 140 participantes 
regularmente matriculados no projeto, presentes em ambas as avaliações realizadas ao início e na 
fi nalização do mesmo. Não foram incluídos nessa amostra participantes desistentes, os que iniciaram 
o projeto no decorrer do andamento ou que não estiveram presentes em uma das datas de avaliação.
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No primeiro mês do projeto Artes sem Limites, em agosto de 2016, aconteceram as contratações. As 
equipes se ocuparam em visitar os locais onde o projeto iria ocorrer para validar todos os requisitos para 
que as oficinas acontecessem sem nenhum transtorno.

Os locais possuíam boas instalações com mesas e cadeiras, pia e banheiros próximos. Também foi um 
mês importante para começarmos as inscrições. Sempre que foi possível, as equipes estiveram presentes 
nos horários de atendimento ao público para explicar eventuais dúvidas a respeito do projeto e para 
conhecermos o perfil dos participantes.

Além da divulgação no próprio local onde foram realizadas as oficinas, contamos com a divulgação das 
vagas no site do Instituto, redes sociais e em outros locais de acordo com a divulgação assessoria de 
imprensa.
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O processo foi acompanhado por todos os 
envolvidos pelo projeto. Foi fundamental que a 
equipe estivesse engajada desde o primeiro dia de 
execução, pois o fluxo de informações, assuntos 
e os procedimentos ocorrem de diversas maneiras 
e dessa forma, os profissionais contratados já 
tinham em mente uma possível sequência de 
estímulos que poderiam ser utilizados durante as 
oficinas.

Em todos os locais, o projeto foi bem recebido, 
os gestores acreditaram no objetivo fim, 
justamente porque há a necessidade de ampliar 
as possibilidades de atividades para o grupo de 
pessoas com deficiência.
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A equipe multidisciplinar foi composta por pedagogos, 
psicólogos, artistas visuais e artistas da dança, promovendo 
encontros com diferentes abordagens, provocando 
mudanças em suas mais variadas competências.

* Um fator avaliado pelos instrutores de dança foi o “espaço”, ou 
seja, as relações entre corpo e espaço. Na prática da dança, o corpo 
possui diferentes níveis em relação aos planos de movimento (alto, 
médio e baixo; frente, atrás, lados e diagonais), sempre partindo do 
centro do corpo. A melhora desse fator sugere que a vivência da 
oficina proporcionou maior reconhecimento dos limites do corpo com 
o ambiente em que se encontra.

O projeto Arte sem Limites surge como uma forma de 
permanência e ampliação das capacidades funcionais dos 
participantes, tendo como base a consciência corporal e a 
expressão por meio da criatividade. A integração de dança e 
artes visuais trouxe a oportunidade de um desenvolvimento 
artístico amplo, entendendo este processo como força 
motriz para as oficinas. 

Gráfico 1: IDOK de Dança - Espaço (p=0,006).
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PRIMEIRO ANO
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O primeiro ano do projeto iniciou com atividades integradas de 
artes visuais e dança, trazendo experimentações com jogos de 
movimento e composição plástica, sendo gerados um através do 
outro, incentivando assim o autoconhecimento, a consciência 
corporal e o desenvolvimento artístico.
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Atividades segurando ou fixando giz colorido e tintas nos braços e 
pernas enquanto os participantes se mexiam foram ajudando a criar de 
maneira visual os percursos trabalhados nas oficinas. Para ampliação da 
movimentação foi necessário trabalhar com o posicionamento nos planos 
baixo, médio e alto e também nos planos frontal, horizontal e sagital.

Planejamento I: Corpo, espaço e registro.

Foram desenvolvidas atividades a partir de três habilidades do corpo: 
planos de movimento, comunicação não verbal e espaço, explorando 
simultaneamente o conceito de desenho expandido como registro dessas 
ações.

A partir do incentivo à movimentação dos participantes que passaram a 
explorar a ativação do próprio corpo, foram se observando as particularidades 
do gesto de cada um. Sendo notável como as dimensões do corpo, a 
elasticidade e a velocidade de movimentação eram particulares e poderiam 
criar rastros diferentes.

* Avaliação dos instrutores de dança indica que as oficinas tiveram um resultado positivo 
no fator “movimento expressivo”, isso significa que os encontros semanais possivelmente 
contribuíram ao desenvolvimento de elementos básicos, como a orientação espacial 
em três dimensões: amplitude (largura), comprimento (ou altura) e profundidade. Estes 
elementos potencializam o repertório de expressão na dança e garantem aos participantes 
novos meios de linguagem corporal.

Gráfico 2: IDOK Dança – Movimento Expressivo. P=0,01
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Além da descoberta do espaço individual foram criadas experimentações para o desenvolvimento 
de espaço coletivo, como ser no espaço com o outro e como estar em cena em grupo, estimulando 
assim a comunicação não verbal.

Por fim foram utilizados diversos extensores para expandir o corpo, tanto na criação visual com 
cabos de vassoura ligados a pincéis, rolinhos, esponjas e giz, quanto na utilização do corpo do 
outro como extensão do movimento individual.
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Planejamento II: Movimento em cor

O segundo planejamento buscou ampliar os conceitos trabalhados nas oficinas anteriores propondo 
desdobramentos das atividades que melhor se adequaram a cada turma, investigando assim as propostas 
mais potentes para a criação do espetáculo.

Foram desenvolvidas atividades como a utilização do corpo como carimbo no espaço; contato e 
improvisação; criação de cumprimentos gerados no encontro com o outro; extensões do gesto através 
de tecidos, elásticos e cabos; queda e marcação de silhuetas; movimentação a partir de imagens criadas 
e etc. Introduziram manifestações culturais brasileiras como a congada e roda de coco, desenvolvendo 
a socialização. 
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Gráfico 3: IDOK Pedagogia– Inter-Relações (tolerância). P=0,004 e Inter-Relações (Amabilidade). P=0,0005.

*O desenvolvimento expressivo do agrupamento “inter-relações”, demonstra que as oficinas culturais favoreceram fatores 
como “tolerância” e “amabilidade”. Resultados como esse evidenciam a importância da socialização no processo das oficinas, 
já que a convivência em grupo possibilita desenvolver tais fatores que dependem de relações para serem potencializados. 
Para muitos participantes, as artes visuais ou mesmo a dança são aprendizados secundários, se comparados aos aprendizados 
em convivência.

As oficinas trabalharam ritmo, memorização e movimentação espontânea através de sons de 
instrumentos e músicas. Cada turma produziu células de movimento individuais e coletivas, a equipe 
passou a ambientar os participantes para as sequências coreográficas e para o espetáculo com luzes, 
sons e plateia

Dando espaço a criação visual cada turma pintou 
uma tela que contemplasse o desenvolvimento 
destas oficinas, utilizando cores primárias e 
vibrantes tendo o foco na produção abstrata, essas 
telas fizeram parte do cenário da apresentação.

Gráfico 4: IDOK Pedagogia  - Cultura Lúdica 
(Exposição de Ideias). P=0,01.

*Dentro do conceito de Cultura Lúdica, o fator “exposição 
de ideias” é fundamental para a integração do grupo, 
pois aborda a capacidade do indivíduo de apresentar 
seus sentimentos e pensamentos durante a atividade e 
compartilhar com o grupo, tornando possível o protagonismo 
dos participantes por meio da expressão da individualidade 
em um ambiente coletivo.
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Gráfi co 5: IDOK de Dança – Kinesfera (p=0,001)

* Kinesfera é um conceito da Dança, que signifi ca uma 
“bolha” imaginária entorno do corpo. É a capacidade de 
alcançar pontos específi cos nessa esfera, com todas as 
partes do corpo. Está relacionado à construção da relação 
do corpo com o espaço e do conhecimento de seus limites, 
apresentando um bom desenvolvimento no grupo em 
questão.

RASTROS: MOVIMENTO EM COR

30 de setembro de 2017 – Centro Esportivo Tietê

O espetáculo uniu a ação de todos os grupos de diferentes instituições e trouxe um conjunto das 
interpretações desses conceitos construídos no primeiro ano de projeto. Ele teve como base visual um 
ambiente neutro, que foi construído com a passagem dos grupos de participantes, indo do cru ao 
colorido. Os gestos e movimentos dos participantes no espaço criaram marcas que foram se acumulando 
e levando aos poucos a cor, mostrando como o espaço se modifi ca a partir da presença da passagem 
de cada um deles, trazendo cor e vida.
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SEGUNDO ANO 

22



O segundo ano de projeto iniciou com um forte efeito da potência 
do espetáculo. Participantes, familiares e o público em geral 
relataram a importância do protagonismo dos participantes se 
expressando de maneira tão diversa e representativa, sendo possível 
a equipe dar continuidade e desenvolvimento ao trabalho iniciado, 
tendo agora como base os conceitos e ações já estabelecidas e a 
diferença trazida pela criação de vínculo e integração das turmas.
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Planejamento III: Composição.

O tema estabelecido para o terceiro planejamento foi o de conceito de composição, trabalhando e 
compreendendo o que é composição nas diversas linguagens como: dança música, artes plásticas e 
vídeo. Sendo composição a pesquisa de como um conjunto de elementos formam um todo, foram 
exploradas as individualidades na criação do trabalho coletivo e como um elemento ou indivíduo da 
continuidade nesse processo criativo.

Os participantes passaram a utilizar produções 
feitas pela turma como base para construção 
de novas criações, como por exemplo, formas 
pintadas e recortadas, que foram referência para a 
criação de movimentos, um participante tocando 
um instrumento era a inspiração para a turma 
dançar pelo espaço, foram exploradas referências 
plásticas, sonoras e corporais estimulando a 
concentração, a percepção e a composição 
coletiva.

Além da utilização de músicas, a criação de sons 
feitos com o corpo e com instrumentos estimulou 
a maior percepção sonora, a atenção e a criação 
de sequências rítmicas. A confiança no grupo e 
a compreensão de espaço foram trabalhadas a 
partir de percursos de movimentos, atividades 
onde um participante era guiado por outro e 
experimentações de continuidade de movimento. 
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Gráfico 6: IDOK Psicologia – Atenção. P=0,009

Finalizando o módulo, os desenhos, pinturas e esculturas produzidas foram utilizadas para construção 
de uma composição no espaço, fazendo com que os participantes criassem movimentos em interação 
com o espaço, com objetos e com o outro.

Gráfico 7: IDOK Psicologia – Cooperação. P=0,009.
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Planejamento IV – Luz que revela.

Dando continuidade ao trabalho em torno do conceito de composição, foram elencados três elementos 
principais para o módulo: a luz, o corpo e dança coral. Nas experimentações com dança coral o grupo 
se movimentava junto sendo conduzido por uma pessoa que fazia movimentos fluidos pelo espaço, a 
liderança foi alternada pelos participantes, trabalhando a percepção espacial, o diálogo, a agilidade e 
a socialização.

A luz foi utilizada como recurso técnico para destacar o protagonismo dos participantes e suas 
especificidades. Para ambienta-los às luzes e penumbras que seriam utilizadas no espetáculo, foram 
feitas atividades onde todo o grupo circulava pelo espaço, ora se mantendo na luz, ora fugindo dela. A 
conexão do movimento com o estímulo sonoro foi trabalhada treinando as velocidades de movimento 
conforme o tempo rítmico.

Gráfico 8: IDOK Dança – Tempo e Ritmo. P=0,01.

*O fator “tempo e ritmo” também foi estimulado com a 
prática semanal. Os resultados sugerem que os participantes 
puderam exercitar noções inerentes ao tempo e ritmo 
das atividades, explorando movimentos rápidos e lentos, 
requerendo maior controle dessas ações. Sabe-se que esse 
aprendizado pode ser generalizado à diferentes contextos, 
possivelmente favorecendo autonomia em casa, na escola 
ou em ambientes de trabalho.
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Células coreográficas foram montadas por cada 
turma dando continuidade aos processos mais 
mobilizadores, fazendo com que cada turma 
criasse a própria narrativa acerca do que a luz 
revela.

Em paralelo a criação, para apresentação foram produzidas telas que expressam plasticamente o processo 
desenvolvido com movimentos e luz, as telas iniciaram com a cor cinza sobre toda a superfície e nela 
foram acrescentadas manchas, pinceladas e espatuladas com tons vívidos, criando uma sobreposição 
abstrata de cor.
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EXPOSIÇÃO – AFLUXO E PERMANÊNCIA

25 a 29 de junho de 2018 – Conjunto Nacional

*O fator “imersão na proposta” avalia a capacidade dos 
indivíduos de pertencimento do coletivo, desenvolvendo o 
interesse pela ação, brincadeira ou atividade proposta. Está 
diretamente ligada ao conceito de inclusão e relacionamento 
interpessoal e apresentou um bom desenvolvimento 
no projeto, indicando que as ações propostas de fato 
contribuíram para a apropriação do espaço coletivo.

Gráfico 9: IDOK Pedagogia – Cultura Lúdica 
(Imersão nas Propostas). P=0,006.
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“Movimento é variabilidade e mutabilidade das formas e impermanência. Sendo lembrança de nossa 
efemeridade o registro é a tentativa de captar e manter algo que é transitório. O gesto toca a tela e 
congela a ação do corpo. Capta a fugacidade da passagem da luz: Como alcançar esta luminosidade? 
Nas ações pictóricas o cinza de base traz a fusão entre luz e sombra, sobre ele as cores claras – 
espatuladas, pinceladas e sobrepostas - trazem para o meio plástico o gestual construído. A prática e 
a exploração de movimentos visam à apropriação do corpo, e, em maior escala, do espaço onde ele 
existe. O repertório corporal adquirido através desta experimentação pode ser levado para o cotidiano. 
Expande-se por outros campos e libera-se também por meio de outras linguagens. O movimento 
trouxe à tela o registro, que mesmo em aparente imobilidade, oscila, circula e se inquieta. O contraste 
sutil das cores dança no olho e permanece em constante deslocamento em movimentos internos de 
quem observa.”

Camilla Kury e Dariane Morais
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CORPOS EM LUZ

7 de julho de 2018 - MASP

O cinza trazido nos fi gurinos e no espaço cênico representou a mescla entre luz e sombra e foi base 
para as camadas de cores trazidas através da luz, moldando o espaço com as sensações e vibrações que 
cada cor carrega. 

O tema do espetáculo foi a luz que evidenciou o protagonismo dos participantes, revelando a expressão 
através do movimento.

A partir da ação de todos os grupos de diferentes instituições a luz revelou a importância nos pequenos 
movimentos, mas também a expansão e libertação do corpo; ora resgatou as brincadeiras e culturas 
populares, ora trouxe a energia vital de novos trajetos; a luz mostrou tanto comandos e respostas, 
quanto a fl uidez da água.

Dando assim espaço para irradiar aqueles em que a luz interna já transborda.

*Foi evidenciado aumento da autonomia para os fatores comunicação e expressão. Ambos apresentaram uma boa evolução 
no grupo, indicando que as intervenções propostas pela ofi cina colaboraram na capacidade de se comunicar e se expressar 
no grupo.

Gráfi co 10: IDOK Pedagogia – Comunicação. P=0,03; Expressividade. P=0,01.
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O período de prorrogação do projeto deu foco ao desenvolvimento de habilidades ainda não exploradas 
nas oficinas entendendo a dança e as artes visuais de maneira expandida, buscando inserir de maneira 
mais ativa o cotidiano dos participantes nas oficinas.
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Planejamento V – Corpo sensório

No quinto planejamento o enfoque foi o desenvolvimento  sensorial e o aumento do repertório corporal 
e poético dos participantes. Atividades de percurso vendado com materiais diversos como lixas, papéis, 
plástico bolha e folhas estimularam a percepção tátil e os demais sentidos além da visão. Os participantes 
interagiram e construíram extensões do corpo com objetos fluidos e rígidos, observando como estes 
influenciavam nos movimentos percebendo peso, volume e textura.
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A fim de ampliar o repertório das turmas foram passados vídeos com as mais variadas expressões de 
corpo em cenas de dança, teatro e performances tendo pessoas com uma gama de corpos diversa, os 
participantes além de observarem, experimentaram os movimentos com o próprio corpo.

O uso das palavras e a comunicação escrita foi um 
dos temas do módulo, o trabalho com a palavra 
escrita começou com a produção de um alfabeto 
criado pelos participantes a partir das letras que 
construíam seus nomes, explorando plasticamente 
cada uma delas. As oficinas na sequência 
passaram a utilizar essas letras para a construção 
de palavras e poemas, que posteriormente foram 
representados pela turma com o corpo.

*O fator “qualidade do movimento” apresentou 
desenvolvimento satisfatório entre as avaliações pré e 
pós. Este fator diz respeito à autonomia para organizar 
movimentos com fluidez, precisão e coordenação. Apesar 
da hipotonia muscular de alguns participantes, a dança 
parece ter promovido benefícios nos aspectos citados acima.

Gráfico 11: IDOK Dança – Qualidade do Movimento. 
P= 0,007

Planejamento VI - Brincante

O planejamento final do projeto buscou trazer as atividades mais marcantes e estimular a ludicidade 
através de brinquedos, brincadeiras e vestuários. Retomando a ideia de desenho expandido com o 
corpo, as salas tiveram o chão forrado com o papel kraft para que o movimento do corpo no plano 
baixo utilizando giz pastel, criasse um desenho em larga escala, fazendo com o que toda turma ao 
mesmo tempo experimentasse o espaço.

*O fator “aprendizagem” refere-se ao entendimento das 
propostas, onde nota-se um desenvolvimento crescente. 
Sendo possível tecer a hipótese de que no decorrer do 
projeto, colaboradores e participantes, afinaram seus 
meios de comunicação de modo a prezar pela simplicidade 
e clareza na transmissão de propostas. Os pedagogos 
propuseram jogos lúdicos e dinâmicos em grupo como 
atividades fundamentais ao contexto inclusivo.

Gráfico 12: IDOK Pedagogia  – Aprendizagem 
(Entendimento da Proposta). P= 0,05.
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Os participantes construíram brinquedos com papel, arame e palitos de bambu, o “dragão” foi uma 
biruta cumprida enfeitada que só é ativada quando balançada, incentivando a expressão e o movimento. 
Sacos grandes foram utilizados para fazer pinturas em larga escala, e estas viraram saias que para 
atividades com danças brasileiras.

O encerramento se deu com a instigação da memória de todo o percurso dos participantes no projeto, 
foi criado um painel de lembranças onde cada um pode reconhecer por meio visual sua presença, além 
de explorar as habilidades de composição com as diversas técnicas artísticas. Foi possível notar o quanto 
as atividades foram relevantes para os participantes e para a equipe.

Ao realizarmos a atividade final, incentivando os grupos a relembrar as oficinas ao longo do projeto 
todo, notamos o quanto os encontros foram marcantes e significativos para todos. Ocorreu até de 
participantes lembrarem de atividades que a própria equipe havia esquecido, ou que já havia acontecido 
há mais de um ano.

Gráfico 13: IDOK Psicologia – Memória. P=0,01.

Os depoimentos foram importantes também 
para avaliarmos a evolução de cada um quanto 
à consciência corporal e expressão plástica. Por 
se tratar de grupos bastante heterogêneos, os 
avanços se deram de acordo com as capacidades 
de cada participante, exigindo sempre que as 
equipes estivessem atentas para ajudá-los ou 
adaptar propostas quando necessário.

Ao mesmo tempo que heterogeneidade dos 
grupos foi desafiadora para as equipes, que se 
esforçaram para ser o elo entre aqueles com mais 
dificuldade e aqueles mais desinibidos, também 
foi gratificante percebê-los cada vez mais se 
apropriando das oficinas e se sentido acolhidos 
por ela. É importante frisar que a adaptação das 
propostas foi essencial para esse processo.

*O fator memória destacou-se em seu desenvolvimento, 
atingindo um grau de autonomia próximo a pontuação 
máxima da escala utilizada.
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Conceitos como equilíbrio, os diferentes planos de movimento, amplitude do gesto, entre outros, foram 
bem assimilados graças ao envolvimento das linguagens plásticas, como desenho e pintura, pois traziam 
as sensações para o campo visual, sendo mais um sentido para facilitar a aprendizagem.

A junção entre as linguagens da dança e das artes visuais foi a chave para o desenvolvimento de muitos 
participantes, onde uns se encontraram no gesto, outros na imagem, e permitiu que todos se sentissem 
parte do grupo.
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ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 
– IDOK - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Artes sem limites” proporcionou vivências culturais a diversos participantes que puderam 
usufruir de um ambiente coletivo, educacional e relacional, onde os participantes puderam construir 
novas formas de se relacionar pautadas na igualdade. As experiências ofertadas colaboraram para que 
esses conseguissem se desenvolver a partir de suas próprias potencialidades.

A equipe interdisciplinar conduziu diversas atividades através de uma diretriz multiprofissional, sendo 
compreendidos através de várias áreas do conhecimento. Esta abordagem multidisciplinar favoreceu o 
desenvolvimento dos participantes em diferentes fatores, conforme demonstrado nas avaliações dos 
indicadores.

Podemos observar que cada fator avaliado durante a pré e a pós avaliação não podem ser interpretados 
como ganhos isolados, já que todos os fatores podem ser relacionados entre si.  Dessa maneira, entende-
se que a abordagem multiprofissional colaborou para o desenvolvimento integral dos participantes, 
favorecendo capacidades motoras, cognitivas e relacionais, para que esses consigam vivenciar 
experiências com maior autonomia e estabelecer novas formas de se relacionar com o meio e com as 
demais pessoas no ambiente.

Tabela 1: Mapa da Rede Social

A partir dos dados produzidos com o Mapa da Rede Social, nota-se que nas quatro esferas analisadas 
(família, amizades, comunidade e relações de estudo/trabalho) a maioria das relações está entre 0 a 
2 pessoas. Esse dado sugere que em muitos casos, os participantes, em sua maioria pessoas “com 
deficiência”, apresentam dificuldade em estabelecer vínculos com outras pessoas. Na categoria entre 
3 e 5 pessoas citadas, a família é o contexto predominante, demonstrando que ainda é mais fácil 
estabelecer essas relações, se comparados aos ambientes externos ao domicílio, relações estas que 
pressupõe maior protagonismo social. 
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde
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Apoio

Realização

Doadores - Núcleo I

Doadores - Núcleo II

Doadores - Núcleo III


