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MISSÃO
Atender crianças, jovens e 

adultos com deficiência inte-
lectual, além de pessoas sem 
deficiência, que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de social. Procuramos facilitar 
a inclusão social de todos, ga-
rantindo que reúnam condi-
ções de participar de forma 
mais efetiva da sociedade da 
qual fazem parte.

VISÃO
Ser reconhecido pela lide-

rança, excelência, inovação, 
impacto social, produção e 
difusão de conhecimento 
científico por meio de ações 
socioculturais.

VALORES
Ética nas relações e no 
exercício das atividades;

Respeito à diversidade 
humana;

Promoção do exercício 
da cidadania;

Comprometimento com 
a causa;

Excelência no trabalho.

Autoestima
Estimula o desenvolvimen-

to cultural e da comunicação 
para vencer as barreiras de ex-
pressão e inclusão.

ARTES
Medição

Instrumento fundamental 
de inclusão social para de-
monstrar o potencial da PCD 
e sua individualidade e contri-
buir para a implementação de 
Políticas Públicas.

PESQUISA

AUTONOMIA

Segurança
Estimula o desenvolvi-

mento de princípios e valo-
res como meio eficiente de 
socialização e inclusão.

ESPORTES

SOBRE O IOK
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FALA AÍ TIME!

Ficamos muito felizes com o resultado do projeto, pois a princípio 
não sabíamos como seria o desenvolvimento no formato online. Tive-
mos de nos adaptar e criar juntos com os participantes diversas estra-
tégias para que as oficinas tivessem o mesmo alcance e qualidade dos 
encontros presenciais. Foi uma grande surpresa quando percebemos 
o engajamento e autonomia dos beneficiários. Grande parte da turma 
reservava e organizava o próprio espaço, entrando nas plataformas e re-
gistrando as atividades das oficinas. Todo esse processo se materializou 
no evento de encerramento em que demonstraram um domínio técnico 
e comprometimento com o processo de criação dos trabalhos. 

Foi lindo de ver!

  Silvia Liz, coordenadora do departamento de artes. 
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“Entre Cores” consiste num 
projeto de oficinas de artes vi-
suais voltado à pessoas com e 
sem deficiência e em situação 
de vulnerabilidade social. Ao 
longo de quatro meses, o pro-
jeto “Entre Cores” esteve pre-
sente na casa e no cotidiano de 
muitas famílias. As oficinas, em 
formato remoto, proporciona-
ram aos participantes a possi-
bilidade de interação social e 
de exercerem suas capacidades 
criativas.

SOBRE O PROJETO 

Participantes experimentam possibilidades de colagem utilizando a técnica do lambe-lambe.

Beneficiários
Em turma única online 

 As quintas-feiras das 10h às 12h

100

Em um momento de tantas 
incertezas, marcado pelo distan-
ciamento físico, as oficinas ofe-
receram ferramentas para o de-
senvolvimento de capacidades 
cognitivas e afetivas de pessoas 
com deficiência em contextos de 
vulnerabilidade social.

As adaptações necessárias para 
que as oficinas artísticas ocorres-
sem no formato online foi uma 
grande surpresa para a equipe de 
colaboradores. Os alunos passa-
ram a participar de forma ativa e 

autônoma do processo de apren-
dizado por meio de ferramentas e 
plataformas utilizadas nas oficinas, 
apontando para novas possibilida-
des de estar presente, criar, apren-
der e compartilhar.
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

“Entre Cores” iniciou com a 
contratação de uma equipe mul-
tidisciplinar, composta por ar-
tistas, psicólogos e pedagogos, 
com planejamento e aquisição 
de materiais básicos que seriam 
utilizados nas oficinas.  

A nova onda de contágio da 
pandemia da Covid-19 e a corre-
lação de muitos  participantes se 
enquadrarem no grupo de risco, 
exigiu que a equipe de profissio-
nais adequassem o projeto para 
o formato online.  

 Para viabilizar as oficinas na 
modalidade remota, os instruto-
res de artes passaram a criar pe-
quenos vídeos que funcionavam 

Aquecimento para despertar a face, realizado no início das oficinas do projeto "Entre Cores".

como disparadores das propos-
tas que eram combinados com 
oficinas realizadas por meio de 
video conferência, transmitidas 
ao vivo pelo canal do Instituto 
Olga Kos no Youtube.  

A proposta do projeto foi ex-
plorar o grafite e outras lingua-
gens artísticas provenientes do 
contexto urbano. Em oficina, as 
técnicas com tinta spray, lambe
-lambe, estêncil e sticker  foram 
compartilhadas com os benefi-
ciários dando asas à imaginação 
do grupo. 

Para a celebração de encerra-
mento, a equipe organizou uma 
exposição coletiva dividida em 

dois momentos. O primeiro foi 
composto pela produção cole-
tiva de um grafite na parede e 
em telas de grandes formatos. O 
evento  foi aberto apenas a equi-
pe, participantes e responsáveis. 
A fase da exposição, foi feita com 
uma mostra do  resultado dessa 
intervenção ao público em geral.  

“Entre Cores” ressaltou a im-
portância da criação artística e 
da sociabilização para toda tur-
ma.  Durante o período de distan-
ciamento físico, a arte foi um ins-
trumento  de compartilhamento  
e inclusão.  
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LINHA DO TEMPO

aquisição de 
materiais e 

ferramentas que 
serão utilizadas  

nas oficinas.

1

2

3

4

5

contratação de 
profissionais que atuarão 

no planejamento, 
desenvolvimento e 

conclusão das oficinas e 
nos serviços que envolvem 

a produção e realização 
das atividades previstas.

anúncio e 
disseminação das 

vagas abertas para 
as oficinas. encontros semanais 

para produção artística 
e práticas reflexivas.

evento de finalização 
que reúne em uma 
mostra coletiva os 

trabalhos criados no 
decorrer das oficinas. 

Estamos 
aqui

Compra de 
Materiais: 

Contratação 
de Serviços:

Divulgação: 

Oficinas 
Práticas: 

Encerramento: 

Beneficiários adaptam o espaço doméstico para participarem das oficinas online.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

As oficinas foram desenvolvidas 
de forma remota, o que não impos-
sibilitou a exploração de materiais, 
técnicas e espaços. As propostas 
de trabalho, além da prática artís-
tica, tiveram por objetivo a organi-
zação e experimentação dos mate-
riais disponíveis em cada moradia.

A ideia era encontrar soluções 
para que os participantes não ti-
vessem dificuldades em substituir 
determinados materiais por outros 
similares, possibilitando assim, a 
participação de todos. 

Além da procura por materiais 
alternativos, os participantes de-
senvolveram um outro olhar sobre 
o lugar que habitam, resignifican-
do o espaço em que vivem.

O método pedagógico tam-
bém teve como intuito oferecer 
uma contextualização do conteú-
do das oficinas. Os participantes 
assistiram vídeos e pequenos do-
cumentários sobre a história do 
grafite e exploraram a bibliografia 
de diversos artistas que atuam no  

contexto da arte urbana, crian-
do relações com suas próprias 
experiências com o grafite e con-
sequentemente com a cidade de  
São Paulo.

As práticas artísticas envolve-
ram criação de personagens, téc-
nicas do “lambe lambe” e estêncil, 
utilizando materiais simples, varia-
dos e de fácil acesso e manuseio.

O engajamento foi completo 
no processo de experimentação 
e criação dos trabalhos artísticos. 
Sempre muito curiosos e atentos 
às orientações dos educadores, 
não deixavam de postar nas plata-
formas o resultado de seus proces-
sos e experimentos.

Instrutora de artes apresenta aos participantes trabalhos de artistas ligados a movimentos da arte urbana e do grafite.
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mapa da Rede Social

MAPEAMENTO SOCIAL

O projeto utilizou o apoio da 
ferramenta do Mapa da Rede So-
cial (Sluzki, 1997). O instrumento 
possibilita a identificação das re-
lações afetivas apresentadas por 
cada participante. A metodologia 
consiste em uma entrevista, reali-
zada individualmente por um pro-
fissional da equipe para identificar 
as relações afetivas desenvolvidas 
no decorrer do projeto.

A equipe multidisciplinar trabalha em conjunto para estimular o de-
senvolvimento da turma de maneira ampla e global, com olhares distin-
tos e direcionados em cada área.

Observar pequenos gestos concretizados para poder realizar gran-
des ações: é preciso desenvolver passo a passo a autonomia. Este é um 
processo construído no núcleo individual, e que visa a formação de vín-
culos com o grupo e com a comunidade. 

As oficinas e encontros sema-
nais possibilitaram maior intera-
ção entre os participantes e até 
mesmo com aqueles que não 
frequentam os espaços presen-
cialmente. A turma evidencia que 
desenvolveu vínculos de amizade 
que perduram pós-oficina com in-
terações e mensagens.  Esse tipo 
de vínculo é muito positivo, pois 
promove o bem-estar pessoal de 
cada envolvido nessas relações. Os 
encontros e interações sociais (ain-
da que virtuais) trazem benefícios 
à saúde mental dos participantes.

SOCIALIZAÇÃO POR MEIO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Por meio do Mapa da Rede Social 
(Sluzki, 1997) é possível identificar 
variações significativas na sociabili-
dade dos participantes, possibilitan-
do inferir que o projeto não somente 
ampliou a rede social dos participan-
tes, mas também a qualidade nessas 
relações.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

Gênero

Masculino 49

Feminino 30

Tipo de Deficiência

Deficiência intelectual 53

Transtorno de Espectro Autista 17

Síndrome de Down 4

Deficiência motora 3

Não possui deficiência 2

Faixa etária

10 a 14 anos 23

15 a 19 anos 20

Acima de 20 anos 36

Observação 
participaram da pesquisa

 participantes.

79
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

Foi um projeto belíssimo. Os beneficiários participaram das oficinas de artes com 
muito entusiasmo e alegria. Além de todo aprendizado, puderam compartilhar suas 
criações artísticas, com as obras produzidas nas atividades online em um evento final, 
seguindo todos protocolos e cuidados.

Nessa fase tão sombria que o mundo está vivendo, os projetos que o Instituto de-
senvolve tem sido um acalento para quem precisa de segurança nesse momento.

   Raquel Medeiros, assistente de coordenação 

Ao longo da oficina pude testemunhar e experienciar diversas situações e encontros muito signi-
ficativos envolvendo os participantes e os profissionais que participaram das oficinas. Partindo de 
meu olhar enquanto Psicólogo, atentei-me para as atividades e propostas, não apenas em seu senti-
do pedagógico-cultural, mas também em sua dimensão subjetiva e expressiva.

É importante ressaltar que todo o planejamento e organização das oficinas se sustentou sobre os 
objetivos de desenvolver e propiciar atividades em que os participantes pudessem refletir, apropriar 
e ressignificar o espaço em que estão inseridos.

Além disso, outro ponto que norteou nossas atividades foi a possibilidade de cada participante 
expressar sua subjetividade, de forma que cada produção é capaz de dizer algo sobre si ou sobre os 
demais participantes. Com o projeto, a casa ou ambiente em que se encontram no momento da ofi-
cina é diferente das outras maneiras cotidianas em que se vive aquele quarto, sala, jardim ou quintal 
...É um modo de estar em que se pode, mesmo que em pequenos detalhes, significar, produzir e se 
apropriar do espaço, consequentemente, de si.   

       Tomás Negreiros, psicólogo do projeto  
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Eu achei muito legal, maneiro 
e irado o "Entre Cores", espero 
continuar em breve. Eu gostei 
muito de pintar e carimbar as 
paredes... fiquei apaixonada por 
pintar as telas brancas... 

Beneficiária Beatriz Tiemi

Assim como em outras oficinas online, a Marili costuma ficar conectada e eu fico de 
suporte, à distância. Toda parte criativa das aulas fica por conta dela. E nesse projeto 
não foi diferente. Porém, conforme o projeto ia se desenvolvendo, fui percebendo que os 
resultados das atividades dela eram diferentes das entregas dos demais colegas.

Enquanto a turma trabalhava algumas técnicas para uso no grafite, como o estêncil, 
por exemplo, ela estava empenhada em fazer formas geométricas. Então, em dado 
momento do processo, surgiu a ideia de focar naquilo que realmente a estava motivando. 
Inicialmente, criamos um rascunho no papel, com régua e lápis. Depois, com o rascunho 
em mãos, partimos para a parede. Usando os materiais disponíveis no momento – fita 
crepe, rolinho de espuma e bisnagas de corante para pintar parede – projetei na parede, 
com a fita crepe, um desenho similar ao que Marili colocou no papel.

De forma divertida, misturamos as cores disponíveis e fomos criando novas com minha 
irmã envolvida em todo o processo - pintando, escolhendo as cores e definindo como 
colorir a parede.  Assim finalizamos a proposta do “Entre Cores” que não poderia ter 
vindo em momento mais oportuno, em que a Marili estava começando a desanimar. Era 
na hora dos encontros online que ela se encorajava e ficava bem presente para interagir 
com os colegas e os profissionais do IOK. Aos poucos, e com outras tarefas paralelas, ela 
tem se reinventado mais uma vez.

     Cássia, irmã da beneficiária Marili
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Conhecemos o Instituto Olga Kos participando de uma caminhada. Em seguida, fomos convidados a fazer parte 
dessa fantástica família. Nossa filha, Laura, sempre gostou muito de música e dança, passando a participar das 
aulas inicialmente de maneira presencial e, após a pandemia, remotamente. 

Quando surgiu o projeto "Entre Cores" confesso que passei a participar do grupo sem muitas perspectivas já 
que minha filha nunca se interessou por desenho ou pintura. Para a nossa surpresa, ela começou a demonstrar 
muita vontade e curiosidade. Logo após as primeiras aulas ela ficava praticando o grafitar durante o banho no 
chuveiro. Na sequência criou um personagem — Miau Cat, o gato. 

Durante o dia, ela pegava caneta e papel e fazia desenhos representando o que ela havia assistido e gostado 
muito. Recebemos diversos materiais para sua mais nova experimentação, como tinta spray, pintura em prato, 
canetinhas, papéis coloridos, etc. 

Para ela, o grande dia foi o evento "grafite na loja" relaciono esse dia com um dia de apresentação, ela ficou 
tão feliz que contagiou todos nós. Esse projeto trouxe um novo mundo para nossa filha, um novo veículo de 
comunicação que nunca foi despertado por ela.

Glaucia de Souza Basilio e Daniel Basilio, Pais da Beneficiária Laura

Eu sempre fui o irmão que desenhava. Desde pequeno, eu sempre amei desenhar e sair correndo com qualquer 
coisa que se parecesse com tinta. Pra mim, ao desenhar, pintar e desenvolver artes visuais, conquistamos o nosso 
espacinho de ideias nesse mundo grande que dá muito pra se perder.

Então chegou a minha pequena estrelinha. Minha irmã, a Laura. Ela tem muitas habilidades e gostos, 
muitos mesmo. Porém, desenhar ou pintar definitivamente nunca havia sido um deles. Por mais que 
eu tentasse incentivar, nunca teve de muito interesse para ela. Ora, tudo bem, não é? Cada um tem  
sua preferência! 

O projeto "Entre Cores" foi o que eu mais vi minha irmã se desenvolver até então. De quem nunca curtiu 
desenhar ou sequer encostar em canetinhas, com o trabalho desses profissionais maravilhosos, hoje ela lota 
gavetas com folhas desenhadas, recortes, pinturas e grafites. Além disso, ver ela chacoalhando uma latinha 
imaginária, e depois “grafitando” a parede com uma tinta invisível, de pura brincadeira mesmo enquanto faz o 
nome, é reconfortante por saber que ela é tão bem cuidada e ensinada. 

Ao conciliar trabalho e faculdade não tenho muito tempo para aproveitar todos esses momentos com a Laura. 
No fim do dia, ou até na madrugada que eu desço na sala, vejo uma mesa cheia de gatinhos, pessoas com um 
olho maior que o outro, bandas fazendo shows internacionais e os melhores autorretratos do mundo, dentro 
dos desenhos da pequena. Pensar que eu fazia essas mesmas coisas traz lágrimas aos olhos, pois eu pude me 
reconhecer na Laura. Como afirmei no começo, valorizo demais a força que as artes têm na nossa vida. Ela fez 
pequenos detalhes  na orelha de um gatinho para a pintura exposta,  mas foi um salto gigantesco para a Laura. 
Uma vez aprendi que a maior forma de amor é passar conhecimento — e eita como eu encontro isso por aqui 
no IOK!

Fica registrado todo o meu carinho por esse Instituto maravilhoso que proporciona uma melhora de vida 
absurda para tantas pessoas e para minha casa. Agora somos os irmãos que desenham! 

      Gabriel Souza Basilio, irmão da beneficiária Laura
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VOCÊ SABIA? 

O grafite é uma manifestação artística que surgiu entre o final da década de 
sessenta e início da década de setenta nos muros de grandes metrópoles como 
Paris e Nova Iorque A arte é considerada por muitos como forma de protesto e 
crítica social. 

No decorrer do tempo o grafite se desenvolveu e incorporou técnicas de dese-
nho e pintura que hoje estampa grandes planos e superfícies no espaço urbano 
de diversas cidades ao redor do mundo com diferentes abordagens, temas e cores.

A equipe pedagógica do Instituto Olga Kos utiliza a produção artística no con-
texto urbano como ferramenta potente para a inclusão sociocultural e  apropria-
ção da cidade. Em 2014, o grafite foi explorado  pela primeira vez em um projeto  
em que  os participantes criaram uma série de grafites e intervenções em tapumes 
espalhados pela cidade de São Paulo. O sucesso e engajamento positivo, trouxe 
novamente a arte urbana para mais um proposta  incrível como o “Entre Cores”.
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EVENTOS

O evento de encerramento do projeto é composto por uma exposi-
ção que se deu em dois períodos distintos e complementares. O primei-
ro aconteceu num evento em que os participantes puderam colocar em 
prática as técnicas que aprenderam ao longo das oficinas online. 

Um grande grafite coletivo foi desenvolvido na parede da nova loja 
colaborativa do Instituto Olga Kos, localizada no shopping West Plaza. O 
processo artístico aconteceu seguindo todos os protocolos de seguran-
ça e foi aberto apenas aos educadores, pais e responsáveis. O segundo 
momento dessa exposição funcionou como um desdobramento do pri-
meiro, em que o resultado foi exposto no período de um mês ao público 
em geral.  

Durante a finalização do projeto, pudemos perceber um grande en-
volvimento no processo de criação, não só entre os participantes e equi-
pe, mas também entre os responsáveis que se aproximaram de nosso 
trabalho e passaram a ter um conhecimento maior de processos educa-
tivos e de sua importância na formação de seus filhos e familiares.

Participantes e instrutores no evento final do projeto após realizarem grafite utilizando técnica de estêncil. 
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA 

Nossa parceria foi incrível! Alcançamos muitas famílias e superamos 
desafios. O projeto Entre cores conectou arte, cultura urbana e o espaço 
doméstico de forma lúdica e divertia. Temos a certeza que ficaram mui-
tas lembras alegres em nossos corações. Juntos vivenciamos : 

Aprendizado coletivo. 

Superação de barreiras. 

Frente ao isolamento social, compartilhamos 
conhecimento e afeto.

Levamos alegria em tempos de incertezas.

Experimentamos técnicas novas.

Levamos cores eternizadas em uma exposição.

MARCAS SÃO CONSTRUÍDAS 
POR PESSOAS. 

PESSOAS ABRAÇAM  CAUSAS.
VIVA A INCLUSÃO!
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Meus sinceros agradecimentos ao Instituto Olga Kos e à equipe do 
curso de grafite. Não apenas pelo conteúdo, que foi realmente muito 
legal, mas o mais importante foi ter sido tão bem recebido. O Instituto 
promoveu a inserção do meu filho Henrique, de 8 anos, entre jovens 
com deficiência. Percebi que isso foi muito natural para ele. Vejo isso 
como uma inclusão de mão dupla: ele era “diferente”, e não se sentiu 
excluído, pelo contrário! 

Esse tipo de interação só acrescenta para os envolvidos, pois apenas 
assim, conseguimos criar uma sociedade mais igualitária e sem precon-
ceitos. Oportunidades como esta, em que meu filho pode crescer como 
indivíduo na sociedade, valem ouro. Parabenizo o Instituto pelo seu  
trabalho e por contar com tantos profissionais tão fantásticos!

    Ana Carolina, Mãe do beneficiário Henrique

GRATIDÃO

Máscara de estêncil produzido 
pelo participante Henrique. 



Promovendo a Inclusão

18

CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 

O maior desafio foi a realização de uma mostra coletiva, com o intuito 
de expor os trabalhos realizados ao longo da oficina. O contexto pandê-
mico agregou complexidade nos preparativos e envolveu uma série de 
transposições e adaptações que, a princípio, não eram previstas. 

Para a surpresa de todos, a turma participou ativamente de todo pro-
cesso e se mostrou ansiosa para mostrar ao público o resultado de seus 
respectivos processos criativos. O envolvimento e cuidado de todos per-
mitiu que o evento fosse realizado seguindo todos os protocolos de segu-
rança. Para preservar a saúde e bem-estar dos beneficiários e colaborado-
res, o evento ocorreu em duas partes. 

A primeira explorou o processo de criação e intervenção por meio de 
técnicas provenientes da arte urbana, a um público exclusivo de beneficiá-
rios, equipe, pais e responsáveis. Na segunda parte, o resultado se tornou 
o objeto da exposição e ficou aberto para visitação ao público em geral.
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

Participantes mostram alguns de seus esboços que serão reproduzidos através de técnicas diversas de arte urbana.
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Moldes de mandalas criados pelos participantes são aplicados na parede.

Telas produzidas pelos participantes no evento final utilizando técnica de estêncil.



21

1. Método 

A realização do Projeto “Entre Cores” foi estruturada em diferentes 
etapas de elaboração e execução, sendo que, a etapa inicial consistiu na 
construção de instrumentos de pesquisa e coleta de dados a partir de uma 
adaptação dos Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) aplicável 
ao contexto de oficinas remotas. 

A pesquisa foi composta por uma amostra de 26 pessoas (N amos-
tral = 26) inscritas no Projeto “Entre Cores”. A análise seguiu a partir da  
observação sistemática dos participantes via plataforma digital, exigindo 
adequação, tanto do instrumento como na equipe, que produziu os dados 
coletivamente, em reuniões específicas.

Profissionais das áreas de Pedagogia, Artes e Psicologia contribuíram 
ativamente para a realização desta pesquisa e obtenção dos resultados 
elencados, visto que os dados foram computados a partir da perspectiva 
do profissional atuante. 

Cada área foi responsável por eleger três fatores essenciais para definir 
as contribuições de seu nicho. É válido ressaltar que esses profissionais 
passaram por uma formação específica que visou desenvolver as habilida-
des de observação e a ética em pesquisa.

Esse projeto seguiu rigorosamente calendário pré-determinado, a fim 
de coletar os dados pertinentes ao final da realização da oficina, que ocor-
reu entre os meses de abril e maio de 2021. 

A apresentação dos resultados foi realizada com a utilização de gráficos 
de barras e média aritmética entre os resultados obtidos, considerando 
níveis para a classificação de peso de cada fator, sendo que para nível mí-
nimo atribuiu-se valor 1 (um) e nível máximo o valor de 5 (cinco) para cada 
tópico observado. 

CONQUISTAS EM NÚMEROS 



Promovendo a Inclusão

22

2. Resultados

A partir da aplicação da abordagem metodológica a equipe de Peda-
gogas contou com profissionais que se empenharam em construir cole-
tivamente os fatores a serem analisados, entre as quais destacaram-se 
três: “Articulação com o Grupo”, “Motivação” e, “Imersão nas Pro-
postas”. A média aritmética dos resultados, referentes a essas catego-
rias em relação à Pedagogia, para cada participante está apresentada no 
gráfico a seguir (Gráfico1):

Gráfico 1: Resultados dos fatores “Articulação com o Grupo”, 
“Motivação” e, “Imersão nas Propostas” para a área de Pedagogia.

Fonte: IOK (2021).
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Dentre os três fatores selecionados, a “Motivação” e a “Imersão 
nas Propostas” apresentaram valor máximo, com igual valor de 4,24.  
A “Articulação com o Grupo” apresentou valor próximo de 4, re-
forçando que, dentro da área da pedagogia, esses três fatores estão  
inter-relacionados.

De forma semelhante, a equipe artística foi composta por  profissio-
nais que construíram coletivamente os fatores analisados. Com apoio 
dos instrumentos de pesquisa e coleta de dados, objetivando avaliar as 
contribuições da Arte nas oficinas interdisciplinares do IOK, os três fato-
res essenciais foram: “Processo Criativo”, ‘‘Apropriação” e “Execução 
Artística”, sendo os dados referentes a esta área apresentados a seguir 
(Gráfico 2):

Fonte: IOK (2021).

Gráfico 2: Resultados dos fatores “Execução Artística”, 
“Processo Criativo” e, “Apropriação” para a área de Artes.
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Dentre os resultados obtidos, observa-se que não houve grande am-
plitude de variação nos valores, considerando que os mesmos variaram 
de 3,90 a 4,10 para “Execução Artística” e “Processo Criativo”, respec-
tivamente; assim como valor de 3,95 para “Apropriação”.

O processo criativo é estimulado durante todo o processo de oficina e 
é um conhecimento generalizável, ou seja, que repercute em diferentes 
momentos e situações da vida, facilitando a comunicação e a resolução 
de conflitos. A apropriação e a execução artística referem-se a processos 
de ambientação ao contexto das oficinas e também atingiram níveis sa-
tisfatórios de desenvolvimento, indicando que o contexto foi acolhedor 
e propício aos participantes.

A equipe de psicólogos contou com profissionais que se empenha-
ram em construir coletivamente os fatores a serem analisados, entre as 
quais destacaram-se três fatores: “Assimilação”, “Cooperação” e “Fle-
xibilidade Emocional”, sendo os resultados apresentados no gráfico a 
seguir (Gráfico 3):

Gráfico 3: Resultados dos fatores “Assimilação”, “Cooperação” e 
“Flexibilidade Emocional” para a área de Psicologia.

Fonte: IOK (2021).
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Os resultados obtidos para os três fatores apresentaram-se próximos, 
considerando valores de: 3,76; 3,81 e 4,19 para os fatores “Cooperação”, 
“Flexibilidade Emocional” e “Assimilação”, respectivamente.

Os dados coletados pelas psicólogas indicam que a “Assimilação” foi o 
fator mais desenvolvido, ou seja, o processo mental atribuído à integra-
ção de novos saberes aos aprendizados já consolidados. Isso significa 
que as oficinas contribuíram principalmente para estimular o processo 
de aprendizagem de modo global, oferecendo experiência de sucesso 
em atividades acessíveis a qualquer pessoa. A “Flexibilidade Emocional” 
e a “Cooperação”, fatores que caminham juntos, também atingiram mé-
dias expressivas de desenvolvimento, sendo possível tecer a hipótese de 
que as atividades ocorreram de modo coletivo e compartilhado.

3. Considerações

O projeto contribuiu para o desenvolvimento socioemocional e 
psicomotor dos participantes. De maneira exemplar, cumpriu os obje-
tivos específicos durante a pandemia, incentivando a reflexão sobre o 
espaço onde vivem, o reconhecimento de diferentes texturas e dimen-
sões e valorizando a subjetividade de cada participante. Além disso, a 
proposta foi desenvolvida em torno de elementos pessoais e mesclan-
do a novas técnicas artísticas, ressignificando o espaço de moradia  
dos participantes.

Técnicas utilizadas na arte urbana são experimentadas e aplicadas sobre diversos suportes.
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 O projeto “Entre Cores” reafirmou 
a potência da arte e da educação 
como instrumentos de transforma-
ção da realidade. Promoveu de for-
ma lúdica, o desenvolvimento da 
autonomia, inclusão e elevação da 
estima. Como uma bússola, o pro-
jeto apontou para a importância da 
manutenção de ações inclusivas, 
seja no modelo presencial ou remo-
to. Agradecemos com entusiasmo a 
dedicação dos profissionais em ação, 
famílias, parceiros e patrocinadores  
por abraçarem a causa e promove-
rem a inclusão. 

AGRADECIMENTO IOK

Participantes preparando os materiais para a oficina de encerramento.
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SOMOS VENCEDORES

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério 
da Cultura – Secretaria de Cidadania Cultural, 
em 2010.

II  Encontro Cultural – Laços de 
Amizade Espaço K

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.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

6ª edição do Prêmio Empresár io Amigo do 
Esporte,  realizada na sede da Federação das 
Indústr ias 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 Destaque do Ano 2017

O  o b j e t i v o  d o  P r ê m i o  é  e s t i m u l a r  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 v isa  ações  que propic iem 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 Espor te,  Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os projetos 
pelo nível  de excelência  demonstrado na 
apresentação, execução e prestação de contas, 
at ingindo alto  grau de conf iabi l idade em 
conformidade com os critérios técnicos definidos 
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural

R e c o n h e c i m e n t o  d o  G o v e r n o  Fe d e r a l  a 
personalidades, grupos ar tísticos,  iniciativas 
e  inst ituições que se destacaram por suas 
contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 
2010

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto 
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de 
Cultura através do programa Cultura Viva.

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

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

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.

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

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 
de Inclusão 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,  ar tistas,  pesquisadores, 
inst i tuições  e  personal idades 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.

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  Prê m i o  é  u m a  h o m e n a g e m  co n ce d i d a 
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

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.

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfica IPSIS

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.

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de 
gestão da diversidade e promoção dos direitos 
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte 
de Respeito.

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.

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).




