2 de Abril: Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo
Instituto Olga Kos fará campanha nas Redes Sociais com informações
sobre o transtorno que atinge 2 milhões de brasileiros
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é causado por múltiplos fatores. A causa ainda
não foi determinada e há influências de diversos elementos (ambientais, hereditários).
O Autismo pode afetar o desenvolvimento do cérebro, levando ao aparecimento
de fobias, agressividade, dificuldades de aprendizagem e dificuldades de
relacionamento, por exemplo. De acordo com a literatura científica, o TEA é
caracterizado pela dificuldade na comunicação, na interação e por movimentos
repetitivos. No entanto, vale ressaltar que o autismo é único para cada pessoa. “O TEA
apresenta muita variação em sua manifestação, podendo haver casos em que a
capacidade e os recursos podem ser desenvolvidos e também casos em que a
dificuldade pode ser acentuada e a pessoa necessitar de apoio e de estímulo”, afirma
Sonia Casarin, psicóloga e responsável pelo Núcleo de Pesquisas do Instituto Olga Kos
(IOK).
Neste domingo, Dia 2 de Abril, comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do
Autismo ou, simplesmente, Dia Mundial do Autismo, criado pela Organização das
Nações Unidas (ONU), em 18 de Dezembro de 2007, com o intuito de alertar as
sociedade e governantes, ajudando a derrubar preconceitos e conscientizar a
população sobre esse transtorno que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o
mundo.
Manifestações para lembrar a data irão acontecer em várias partes da cidade com
prédios e monumentos sendo iluminados com a cor azul. Aqui no Brasil, o Instituto
Olga Kos, que é uma referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual,
entre elas, o Autismo, vai começar uma campanha que irá se estender por todo o mês
de abril. Nas redes sociais do Instituto serão publicadas mensagens contendo dicas,
curiosidades e informações importantes sobre o TEA.
Sobre o Instituto Olga Kos
www.institutoolgakos.org.br
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK) é uma associação
sem fins econômicos, com qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), que desenvolve projetos artísticos e esportivos, aprovados em leis de
incentivo fiscal, para atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com
deficiência intelectual. Além disso, parte das vagas dos projetos é destinada a pessoas
sem deficiência, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e residem em
regiões próximas aos locais onde as oficinas são realizadas. O Instituto Olga Kos conta
com uma equipe multidisciplinar formada por artistas plásticos, arte-educadores,
psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, mestres em Karate-Do e Taekwondo,
profissionais multimídia e pedagogos. As oficinas de esportes buscam incentivar a

prática esportiva (Karate-Do e Taekwondo), estimular o desenvolvimento motor e
melhorar a qualidade de vida dos participantes. Já as oficinas de artes buscam divulgar
a diversidade cultural e artística de nosso país, expandir o acesso à cultura, incentivar o
exercício da arte e desenvolver os canais de comunicação e expressão dos
participantes, por meio dos programas: “Pintou a Síndrome do Respeito” e
“Resgatando Cultura”. Todas estas atividades procuram garantir que a pessoa com
deficiência intelectual reúna condições de participar de forma mais efetiva da
sociedade da qual ela faz parte. Além disso, o IOK desenvolve a articulação de redes de
apoio para geração de renda e inclusão no mercado de trabalho, por meio de parcerias
com instituições que promovem o aprendizado de habilidades profissionais.

