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• Promove a cultura em hospitais a partir de 
intervenções com arte, utilizando narração de 
histórias e música para o resgate da autoestima 
do paciente.

• Possibilita que por meio da arte e da cultura o 
paciente faça uma conexão com suas histórias 
de vida e ressignifique o momento pelo qual 
está passando.

• Beneficia pacientes, acompanhantes e 
profissionais da saúde em hospitais com o 
objetivo de humanizar relações e ambientes.

O PROJETO



Pacientes, acompanhantes 
e profissionais de saúde

PÚBLICO

7 hospitais públicos e/ou filantrópicos de São Paulo

ONDE ACONTECE

• Grupo de Apoio ao Adolescente e 
à Criança com Câncer (GRAACC)

• Instituto do Câncer do Estado de SP (ICESP)
• Instituto Central do Hospital das Clínicas
• Instituto do Coração (Incor)
• Santa Casa de São Paulo
• Hospital Municipal Tide Setúbal
• Hospital Infantil Darcy Vargas

Janeiro a Dezembro de 2020

QUANDO



• Por semana são realizadas 8h de intervenção em 
cada hospital. No total, serão mais de 1.350 
intervenções no ano de 2020, em 7 hospitais.

• As atividades são realizadas por arte-educadores 
especializados nas linguagens de narração de 
histórias e música.

COMO ACONTECE



30 MIL
ATENDIMENTOS

PREVISÃO 
PARA 2020



BENEFÍCIOS PARA OS PACIENTES

Contribui para o resgate da 
autoestima e, por consequência, 

para a melhora da saúde.

PARA AS 
ACOMPANHANTES

Contribui para o reforço de 
vínculos familiares e afetivos



PARA OS 
PROFISSIONAIS
DOS HOSPITAIS

Provoca o contato com a sua 
própria história, colabora para o 
fortalecimento das relações no 
ambiente de trabalho e propicia 

um atendimento mais 
humanizado ao paciente.

PARA O AMBIENTE 
HOSPITALAR

Ressignifica, harmoniza e 
humaniza o ambiente 

hospitalar, promovendo o 
bem-estar.

BENEFÍCIOS



AÇÕES 
EDUCATIVAS

Ações sobre a contribuição da 
Cultura e da Arte na área da 
Saúde, a partir de dados 
históricos, casos e resultados 
aferidos junto a pacientes, 
acompanhantes e profissionais 
da saúde. As ações acontecerão 
por meio de:

PALESTRAS WORKSHOP
CURSOS DE 
EXTENSÃO

FORMAÇÃO EM 
NARRAÇÃO DE 

HISTÓRIAS



“Senti felicidade no meu coração. Senti 
muito bem, porque eu queria brincar, 
agora tô relaxado

Depoimento de paciente de 4 anos no GRAACC.

”



“É um projeto muito rico e transformador, o
ambiente fica mais calmo e leve. Traz
benefícios para os pacientes e com certeza
para nós que trabalhamos aqui também.
Acho que qualquer momento que tire a
gente da realidade do dia a dia no hospital já
tem um valor enorme

Depoimento de enfermeira do Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas

”



“Acho que só de ver a carinha dela quando elas
chegam já diz tudo né, falta só pular da cama.
É a verdadeira magia, elas entram no mundo
da minha filha, ou melhor, elas levam a minha
filha para outro mundo fora deste hospital. A
gente que tá aqui acompanhando também
sente um alivio tão grande quando elas entram
no quarto

Depoimento da mãe de paciente no Hospital Infantil 
Darcy Vargas.

”



“Maravilhoso! A humanização e a terapia com
música despertam a emoção dos pacientes e
faz eles pensarem um pouco sobre sua
trajetória, sobre seu momento de vida atual.
Com certeza é muito bom para a gente
também. A gente fica mais tranquila. É uma
pausa em meio a tanta coisa que acontece
ao mesmo tempo aqui. É um lindo trabalho
de humanização. É uma terapia para nós e
torna o ambiente muito mais harmonioso.
Somos fãs do trabalho

Depoimento de profissional da saúde no Instituto do 
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)

”



Qualquer empresa pode contribuir com o projeto doando 
parte do Imposto de Renda (IR) devido para ações 
culturais. Isso porque as empresas podem escolher o 
destino do imposto a pagar.

TODOS GANHAM COM ISSO!

DOAÇÃO IR 
Lei de Incentivo 
à Cultura



O PACIENTE:
• Aumenta sua autoestima, o que contribui com a 

recuperação de sua saúde. 

A EMPRESA:
• Contribui com o bem-estar dos pacientes.

• Fortalece a sua imagem como uma empresa cidadã. 
Contribui para a manutenção da Arte Despertar na 
realização do atendimento nos hospitais.

BENEFÍCIOS DE 
DOAR IR 
Lei de Incentivo à 
Cultura



INFORMAÇÕES 
PARA DOAR
Lei de Incentivo 
à Cultura

• Orçamento: R$ 2.326.496,95

• Incentivo Fiscal: Lei de Incentivo à Cultura da 
Secretaria Especial de Cultura do Ministério da 
Cidadania

• Mecanismo: Mecenato 

• Pronac: 190923

• Enquadramento: Artigo 18 – Dedução de 100%*

• *Pessoa Jurídica: tributadas em lucro real, podem 
deduzir até 4% do IR devido

• *Pessoa física: podem deduzir até 6% do IR devido



*Transparência: Informativo digital sobre o projeto semestralmente e relatório final do projeto inclusos em todas as categorias

CONTRAPARTIDAS PARA O PATROCINADOR  

• Logomarca no site e no Relatório Anual da Arte Despertar
• Logomarca nos materiais de comunicação do projeto (site, cartazes, informativos e mídia social)
• Logomarca nos uniformes da equipe
• Menção aos patrocinadores em apresentações e press releases
• Post em mídias sociais sobre o projeto, com menção ao apoio da empresa
• Vídeo (1’) sobre a ação no hospital

Categoria 1 
acima de 300 mil

Categoria 2 
acima de 200 mil
até 299.999

Categoria 3 
acima de 100 mil
até 199.999

Categoria 4 
até R$ 99.999 mil

Ação cultural para os funcionários da 
empresa, simulando a intervenção 
realizada nos hospitais (duração de 1 
hora). 

4 turmas 
(25 pessoas cada)

3 turmas 
(25 pessoas cada)

2 turmas
(25 pessoas cada)

-

Imagens cedidas 24 fotos 18 fotos 12 fotos 06 fotos



Mais de meio milhão e meio de pessoas. Esse é o total de 
pessoas que impactamos ao longo de nossa trajetória.

Somos uma organização social que desenvolve projetos e ações 
na área da saúde para conectar pacientes, acompanhantes e 
profissionais de um jeito profundo e significativo.   

Usamos a arte e a cultura para proporcionar experiências que 
impulsionem descobertas, reflexões e mudanças de atitudes. A 
arte funciona como um instrumento de comunicação e 
expressão. E a cultura entra com elemento essencial no 
resgate de identidade e de histórias de vida. Tudo isso tendo a 
educação como base.

SOBRE A ARTE 
DESPERTAR



Desde 1997, nos dedicamos à criação de metodologias e 
abordagens, assim como à formação de profissionais da saúde. 
Além dos projetos sociais, criamos uma linha de produtos que 
envolve treinamentos, cursos presenciais e de educação a 
distância, workshops e palestras.

Queremos, com isso, engajar as pessoas na causa da 
humanização da saúde e promover o bem-estar e a melhora da 
saúde dos pacientes.



RECONHECIMENTO

• Finalista do Prêmio Empreendedor Social 2013

• Prêmio Cultura e Saúde 2009 e 2010

• Certificado Fundação Banco do Brasil de 
Tecnologia Social



TÍTULOS E 
CERTIFICADOS

• Qualificação de Organização Social de Interesse 
Público (OSCIP)

• Certificado Reconhecimento de Instituição Cultural

• Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

• Inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social

• Título de Utilidade Pública Estadual



Relatório Anual
http://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2018/

TRANSPARÊNCIA

Auditoria
Parker Randall Brasil

Auditores Independentes

http://www.artedespertar.org.br/relatorio_anual_2018/


ASSOCIAÇÃO 
ARTE DESPERTAR
CNPJ 02.469.083/0001-98
Rua Helena, 309 – cj. 11 Vila Olímpia – São 
Paulo – SP
(11) 3845-3349 / 9 8752-3246

CONTATO
Edna Muniz
relacionamento@artedespertar.org.br



www.artedespertar.org.br www.facebook.com/artedespertar www.youtube.com/artedespertar



http://www.artedespertar.org.br/
http://www.artedespertar.org.br/

	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24

