a
r
a
p
Arte

o
ã
s
u
l
c
n
I

SOBRE IOK

FUNDADO EM 2007

MISSÃO
AT END E R CRI ANÇA S, J O VE NS
E ADU LT O S CO M DE FICIÊNCIA
INT EL E CT UAL E FA CILITA R A

PA RA UMA PARTICIPAÇÃO

M A I S EF E T I VA N A
SOCIEDADE

+56

OR GA NIZA Ç Õ ES

VISÃO
SER U M A IN STITU IÇ ÃO
D O TERC EIRO SETOR POR
M EIOS DE AÇ ÕES DE

E R E C ON H E C ID A P OR
ME IOS D E A Ç ÕE S
S OC IOC U LT U R A IS

+ 20.000

P E S S O AS AT E N D I D AS

VALORES
ÉTIC A N AS REL AÇÕ ES ,
C OM PROM EN TIM E NT O
DA C AU SA E RESPE IT O A

C OM E X C E L Ê N C IA
NO TRABALHO

+ 70

F U N C I O N ÁR I O S

Arte para Inclusão

SUMÁRIO
Sobre o IOK.........................................................................................................02
Objetivo.................................................................................................................04
Desenvolvimento......................................................................................06
Módulo Marysia Portinari........................................................................10
Visita da Marysia Portinari......................................................................14
Módulo Luise Weiss..................................................................................16
Visita da Luise Weiss..................................................................................20
Módulo Antônio Peticov.........................................................................22
Visita do Antônio Peticov.........................................................................25
Exposição Final..............................................................................................26
Considerações...............................................................................................28
Somos vencedores.............................................................................................30
Resultados IOK....................................................................................................31

O objetivo do projeto Arte para Inclusão foi promover a inclusão por meio das artes plásticas a
84 crianças e adolescentes com e sem deficiência intelectual e em situação de vulnerabilidade,
complementando a sua formação humana e integral. Especificamente realizando oficinas de artes
plásticas para estas pessoas e finalizando com evento da exposição das obras produzidas durante
o projeto.
No final de fevereiro, foi dado o start para que a execução do projeto acontecesse. Desta forma,
foi realizada a contratação da equipe, bem como, visitas nos locais, dúvidas referentes ao projeto,
inscrições de fichas dos participantes, planejamento das oficinas com a equipe contratada e todo
o processo burocrático para que a execução fosse realizada segundo o cronograma previsto.
A execução foi realizada nos seguintes locais:
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SEG

TER

QUA

OAT
R. Barão de Aguiar, 108

13h30 – 15h30

FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA
R. Franklin do Amaral, 1575

14h-16h

QUI

CEU CIDADE DUTRA
Av. Interlagos, 7350

8h-10h
10h-12h

EMEF FREI DAMIÃO
R. Daniel Alomia, 325

10h40 – 12h40
12h40 – 14h40

EMEF BERNARDO O`HIGGINS
R. Palacete das Águias,585

7h30 – 9h30
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As instalações dos locais são amplas e comportaram muito bem os 12 participantes de
cada turma e a equipe. Contaram com as mesas e cadeiras necessárias, possuíam pia dentro
da sala, o que facilitou a lavagem dos pincéis,
assim como, a troca de água durante a oficina
e possuíam um banheiro de fácil acesso.
Em todos os locais, as matriculas ficaram abertas até que fosse preenchido a totalidade de
vagas. O processo de divulgação foi feito tanto
nos próprios locais, como também nas redes
sociais, com auxílio da assessoria de imprensa.
Neste documento serão apresentados resultados por meio de indicadores de desenvolvimento em diferentes áreas, sendo: a) Artes Visuais; b) Pedagogia e c) Psicologia. A linha de
pesquisa situa-se em saúde, desenvolvimento
humano e aprendizagem no contexto social.
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Quadro Geral de participantes do projeto:
DIAGNÓSTICOS
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Deficiência Intelectual

54

Síndrome de Down

11

Sem deficiência

23

Não informado
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IDADE E GENERO
00 a 05 anos e 11 meses

000

06 a 10 anos e 11 meses

047

11 a 17 anos e 11 meses

034

Idade não informada

009

Feminino

037

Masculino

053

Total de participantes:

90
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Desenvolvimento
No início do projeto, encontramos
participantes ansiosos, dispostos e felizes.

os

Os grupos se mostraram bastante complexos
em diversidade, temos pessoas com graus de
deficiência variadas, mas uma coisa foi comum
a todos: o desejo de participar da oficina. A
princípio, os aquecimentos tiveram foco no
receber, explorar espaço e apresentação de
cada integrante, da equipe e do projeto.
Dada a demanda dos grupos, as atividades
foram pensadas a fim de atender as expectativas
dos participantes, bem como, auxiliá-los na
melhoria de suas ações e percepções sobre o
que é arte e desta forma, de maneira empírica,
acrescentar luz cor e forma as suas vidas
cotidianas.
As atividades desenvolvidas, inicialmente,
tiveram como objetivo verificar qual era o
conhecimento artístico dos participantes,
como eles trabalhavam em equipe e como
eles manuseavam o material disponibilizado,
para isso foram usados materiais diversos:
barbantes, cola, tesoura, tinta, papel kraft e giz
pastel.
Depois disso, durante o projeto Arte para
Inclusão, aconteceram atividades divididas
em três módulos. Cada um dos módulos foi
norteado pela poética de um artista: Marysia
Portinari, Luise Weiss e Antônio Peticov. A
pintura foi o eixo que conectou um ao outro e
criou a possibilidade das experiências tornaremse uma narrativa.
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Módulo

Marysia Portinari
Objetivo Geral:
Desenvolver a criação de imagem
a partir de formas geométricas e
estimular as misturas e combinação
de cores para a produção de tela
com formato de malha de triângulos
baseada na esfera geodésica.

Após o período de adaptação à rotina de
trabalho, introduzimos o módulo que trouxe
as obras da artista Marysia Portinari, que
trabalha sob a perspectiva da mistura de cores
e que explora o abstracionismo geométrico
(sobretudo através de triângulos), baseada nos
conceitos estéticos de constelações, galáxias e
as simbologias do universo.
Através do tema espaço sideral, galáxia e
constelações, propusemos atividades para
compreendermos o quanto os participantes
entendiam ou conheciam sobre o assunto.
Através
da
abordagem
deste
tema
conseguimos trabalhar aspectos corporais
de psicomotricidade fina e noção espacial e
corporal. Muitos não reconheciam se quer o
espaço do próprio corpo, então retomamos
uma mesma atividade mais de uma vez a fim
de que pudessem, a seu tempo, compreender
e memorizar coisas básicas como deitar, virar
para o lado, levantar-se sem apoio, sentar-se
novamente.
10
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Para ajudar na construção dos triângulos,
focamos ainda mais nas produções dessas
formas. Partimos do bidimensional, com giz
pastel oleoso sobre papel Canson, onde os
participantes criaram como se fosse uma
constelação de pontos no papel e depois
ligaram esses pontos produzindo uma malha de
triângulos. Ainda assim depois dessa atividade,
alguns ainda sentiram alguma dificuldade,
precisavam de algo mais concreto para fixar a
ideia de pontos que se ligam e formam uma
estrutura, trouxemos então um brinquedo que
parte desses princípios para sua construção, a
esfera geodésica. Todos se envolveram bastante
e construíram coletivamente essa estrutura de
triângulos, resultando em diferentes formatos.
Aos poucos obtivemos ganhos para a temática
das obras de Marysia.

IDOK Pedagogia: Imersão nas Propostas
(Cultura Lúdica)

A imersão nas propostas está
relacionada com a compreensão
daquilo que é proposto, possibilitando
ao participante uma maior relação
com o grupo nas ações coletivas.
Observa-se um avanço significativo
da faixa 2 (moderado) para as faixas 3
e 4 (Intermediário / Satisfatório), assim
como é possível notar um avanço na
faixa 5 (avançado).
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Para a produção dos produtos finais, fizemos
telas grandes e telas pequenas, sendo que
os primeiros passos eram riscar as telas com
lápis. Na tela grande, o objetivo foi recriar as
telas em que a artista Marysia se utiliza apenas
das formas triangulares, e por isso partimos de
um conceito que foi muito reproduzido nas
oficinas. Durante a pintura, as turmas tiveram
bastante entusiasmo e agilidade na produção,
cooperaram bastante. Aos poucos, a habilidade
com o uso dos materiais foi evoluindo e os
grupos já demonstraram mais intimidade com
os materiais ainda que um ou outro participante
mostrasse necessidade de uma orientação
mais atenta e cuidadosa.
A autonomia foi uma questão com enfoque mais
específico diante dos grupos. Os participantes
continuaram organizando o ambiente tanto no
início quanto no final da oficina, justamente para
que, os grupos realizassem essa organização
sem a dependência do estímulo verbal da
equipe.
Os vínculos entre equipe e participantes foram
se estabelecendo de maneira gradativa e
constante onde todos interagiram de maneira
muito positiva.
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V isita do Artista
Durante a visita da artista os participantes
tiveram uma roda de conversa com a mesma,
esclarecendo dúvidas e curiosidades com
Marysia e também tiveram a oportunidade de
produzir com a mesma, sendo um momento
enriquecedor de troca entre todos.

“A gente pode ensinar muitas
coisas, abrir um mundo novo
na criação da arte e trocar
conhecimentos. Mas também
aprendemos muito sobre
o relacionamento com as
pessoas, pois não julgam e
nos recebem com amor. E
isso permanece para sempre
em nós. ”
Marysia Portinari
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Módulo
Luise Weis s
Objetivo Geral:
Apresentar a produção da artista Luise
Weiss, incentivar o uso e expressão
da memória, trabalhar sobreposições
e estimular a construção de narrativas
visuais.
Quando iniciamos o módulo inspirado na
produção da artista Luise Weiss, nas oficinas
houve o incentivo e o uso da expressão
da memória, trabalho de sobreposições,
introdução à técnica da monotipia, estimulo
a construção de narrativas visuais, o conceito
de livro de artista e partimos para a produção
de um livro de artista, sendo um trabalho único
por turma.
Durante os aquecimentos trouxemos muitas
maneiras lúdicas de buscar a memória nos
participantes, seja através de relatos, de
imagens, de cores, sabores, cheiros, enfim
várias possibilidades para que todos em algum
momento tivessem essa memória resgatada.
Um dos aquecimentos que tiveram mais
destaque foi o dos odores, pois vários cheiros
(laranja, limão, café, chocolate, canela) foram
colocados dentro de pequenos saquinhos e os
participantes deveriam sortear algum e dizer o
que lembrava e em seguida passar para quem
estava ao seu lado e ele também relatar que
memória aquele cheiro trazia. Dessa forma tudo
16
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transcorreu muito bem, pois a grande maioria
soube esperar a sua vez de falar e souberam se
escutar de uma maneira muito tranquila. Várias
histórias surgiram e eles próprios perceberam
as similaridades das narrativas
Para apresentar a obra da artista Luise Weiss e
suas diferentes fases e temas desenvolvidos,
aproximando a poética dela com as memórias
dos participantes, trabalhamos com processos
de tingimento de papéis a serem utilizados
durante o módulo e seu formato, as dimensões
das folhas de papel, sendo estas maiores,
discutimos também como serão realizados os
processos construtivos de cada participante.
Desenvolvemos trabalhos, por exemplo, com
a temática de barcos em que se utilizou da
técnica de stencil e monotipia.
Criamos decalques e carimbos com folhas
de árvores recolhidas pelos participantes,
compondo imagens com diversos tipos de
folhas e suas diferentes texturas. Mesclando
cores ao entintarem as folhas, técnica que
se aproxima da monotipia, explorando
intensamente formas de se relacionar com a
poética da artista Luise Weiss. Obtivemos em
todo o percurso muita aplicação e envolvimento
de todos os participantes ao realizarmos os
trabalhos.

IDOK Artes Visuais:
Reflexão (Comunicação)
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No fator “Reflexão” observa-se
uma tendência de aumento entre
pré e pós nas faixas 1 e 2 (Iniciante
e moderado), assim como a
percepção de participantes na faixa
5 (satisfatório) dentro do processo de
práticas. O processo de reflexão é o
que permite, ao desenrolar da oficina
novas ressignificações, possibilidades
e replanejamentos para que assim se
façam viáveis os objetivos, facilitando
o alcance dos mesmos para com
todo o grupo.
Foi notória a integração entre os participantes
a cada oficina, a colaboração crescente que
cada um desempenhou nas atividades e o olhar
atencioso que dispensaram ao outro, mesmo
quando comportamentos ansiosos surgiram
para completar algo. Durante as atividades do
compartilhar pudemos observar estes pontos,
principalmente quando as atividades exigiram
que se respeitassem a vez, ouvindo o outro e
que ficassem atentos a cada etapa.
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V isita do Artista
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A fim de receber a artista Luise Weiss em
algumas de nossas oficinas, pensamos em uma
organização diferenciada, pois os participantes
gostam de interagir com os artistas e também
de fazer perguntas relacionadas a sua obra
e também a sua vida pessoal. Para eles, esse
momento foi ímpar, ficaram extremamente
eufóricos e queriam participar de tudo e para
a artista isso também foi um momento muito
especial, pois foi através desse encontro que
ela pôde perceber como cada um sentiu o seu
modo de compor.
Luise Weiss trouxe vários moldes recortados
em papel para que os participantes pudessem
trabalhar a técnica da monotipia e da
sobreposição. Isso foi muito proveitoso, pois
esses moldes eram de animais, flores, pessoas,
... e estavam relacionados com o cotidiano
deles. Ela interagiu muito nas composições dos
participantes dando sua opinião e respondendo
as dúvidas que eles tinham em relação a
narrativa que estava sendo realizada.
Para finalizar a visita foi feita uma roda de
conversa e Luise Weiss mostrou uma infinidade
de material que trouxe de casa (livros) e que
havia feito ao longo de sua vida como artista.
Todos ficaram encantados principalmente
pelo acabamento, pois todos os livros estavam
dentro de caixas de papelão próprias e ela
explicou que aquela era a encadernação que
mais se adequava aos livros produzidos.

“foi muito gratificante ver
como que o seu trabalho
estava sendo inspirador para
eles. Nesse momento todos
ganham”.
Luise Weiss
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Módulo

Antônio Peticov
Objetivo Geral:
Apresentar a produção da artista
Antonio Peticov, trabalhar de maneira
lúdica com conceitos utilizados no
livro “Alice através do espelho”, criar
composições visuais que remetem a
estes universos (sonhos e espelhos),
tendo como referência visual a obra
do artista.
Utilizando como estímulo o universo da Alice
no País das Maravilhas e Através do Espelho,
iniciamos o módulo inspirado em algumas
produções do artista plástico Antônio Peticov.
Em todas as turmas foi realizada uma sessão
de cinema, exibindo o filme da Alice no País
das Maravilhas com a versão de 1951, para
que os participantes pudessem ter como
referência e relacionar com cores, distorções
de imagens com fotografia, personagens e
assim efetuarem a composição de materiais
para a confecção deste trabalho, assim como
despertar a criatividade e imaginação.
Durante as produções, nas distorções de
imagem, os participantes criaram alguns
modelos para representar os personagens
de Alice e fotografaram. Pode-se observar
também o apreço e dedicação dos grupos
na confecção do jogo de chá, com massa
cerâmica, em que efetuaram com habilidade
cada peça em miniatura.

22
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Após a conclusão das miniaturas, a proposta era
o oposto, uma obra gigante. Foi preciso criar
uma escultura gigante de algum personagem
da Alice, a partir de várias opções: o gato, a
lagarta, a rainha de copas. Em uma das turmas
um participante sugeriu o guarda da rainha
de copas. A criação da base da escultura
de fato ficou realmente grande, então, para
conseguirmos concluí-la, duas turmas, em
diferentes tempos, completaram o trabalho
iniciado por outra. O resultado não poderia
ser melhor: os participantes iniciavam a obra
e aguardavam para ver como ela estaria na
semana seguinte e quando um detalhe estava
pronto, eles inventavam e criavam mais um.
Os jogos, as composições visuais, o lúdico, as
narrativas e principalmente a parceria entre os
participantes nortearam esse módulo.

IDOK Psicologia:
Concentração (Cognição)

Percebe-se um pequeno movimento,
sem correlação estatística, entre
as faixas moderado, intermediário,
satisfatório e avançado. Nota-se que
alguns participantes migraram para
faixas de desenvolvimento avançadas
e moderadas quando comparada à
avaliação inicial.
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V isita do Artista
Antônio Peticov chegou nas oficinas e foi
recebido pelos participantes com muita alegria.
A maioria queria falar ao mesmo tempo e se
apresentar, então a equipe do IOK propôs que
um a um se apresentasse e em seguida contasse
as obras que estavam compondo, baseados
na proposta de “Alice no país das maravilhas”.
Todos tiveram oportunidade de falar e relataram
coisas que haviam feito, como assistir a
animação (comendo pipoca, é claro), fazer as
mini esculturas de gesso que representavam a
hora do chá, serem fotografados com espelhos
que distorciam a imagem, entre tantas outras
coisas. Peticov ficou encantado ouvindo o
relato deles e sempre fazia uma colocação
positiva sobre o que era dito.
Para a equipe do IOK foi muito claro que a visita
do artista foi mesmo muito importante, pois
o participante conseguiu ter contato direto
com uma pessoa que saiu do imaginário e
virou realidade. Peticov não deixou a desejar,
demonstrou generosidade e afetividade com
todos, principalmente porque perguntava para
eles qual era a inspiração que tiveram para fazer
a composição que estava sendo mostrada,
empoderando cada um dos participantes,
o que foi muito importante, pois, todos se
sentiram honrados em ser elogiados.
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Exposição Final
Mosaico de cores
Para celebrar a materialização de criação
coletiva, criamos a exposição “Mosaico de
Cores”, onde a beleza se dá por conta das
telas que se comunicavam em formas e cores,
tendo como norte as releituras feitas a partir
das obras de Marysia Portinari.
Dentro de cada figura, de cada ser desenhado,
o movimento é a morada de sua própria
desconstrução.
A cor limita a forma. Bagunça a geometria e
decanta gestos. Reaparece pronunciando
a mesma poesia visual, tecendo o mesmo
assunto com formas mais simples, mais diretas,
mais claras e menos óbvias. Convite para versentir e equilibrar-se na corda entre ambos, na
polaridade das cores.
Resume os trabalhos visto de dentro de um
caleidoscópio.
Compõe um mosaico e se expande refletindo
nos olhos.
Comunica pela sensação nos olhos, reverbera,
grava possibilidades além da retina.
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Serviço
Exposição final do projeto Arte para
Inclusão
Local: Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha
Endereço: Rua Franklin Do Amaral, 1575 - São
Paulo (SP).
Período expositivo: de 6 à 31 de janeiro de
2020.
Entrada gratuita.
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Considerações
Os resultados indicam que o projeto Arte
para a Inclusão possibilitou, através de um
trabalho da equipe interdisciplinar, boa parte
dos resultados esperados, prezando pela
autonomia dos inscritos.
O grupo de participantes, mediado pela equipe de profissionais, construiu meios suficientes
de favorecer o próprio desenvolvimento, possibilitando a compreensão e expressão de atividades propostas, com um desenvolvimento
da compreensão de si mesmo e das relações
estabelecidas com o espaço e demais pessoas
envolvidas nas atividades.
Tal interação não se limitou ao grupo interno
da oficina, possibilitando também um
estreitamento das relações sociais no círculo
familiar e de amizades externas ao projeto.
Pode-se sugerir que o projeto permitiu aos
indivíduos experimentar novas vivências,
percepções, comunicações e gestos motores,
ampliando as possibilidades de interação com
o meio que o cerca, potencializando a auto
compreensão e a inclusão social.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Areté

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA DOAR

Prêmio Pela Arte se Inclui
Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
Prêmio LIF 2013
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Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

Prêmio Salva de Prata

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráﬁca IPSIS

RESULTADOS IOK!

ARTES
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

680

PARTICIPANTES

1356

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

18

108

02

420

10

720

600

40

62

50

52

74

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

1080 1360
72

918

918

84

858

60

60

479

41
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ESPORTES
2009

2010

2011

2012

2013

2014

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

680

PARTICIPANTES

1100

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

100

100

04

600

04

250

14

20

10

44

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

1450 2055 1705
58

83

60

960
40

663
33

ABRACE ESTA CAUSA!

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1307 - Cerqueira César, São Paulo - SP / Telefone: (11) 3081.9300
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