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"Um ponto de infl exão é gerado sempre que o antigo quadro estratégico se dissolve e 
dá lugar ao novo." Andy Grove *

A Associação Arte Despertar viveu no ano de 2007 o seu ponto de infl exão.
Constatou que após 10 anos de atividade precisaria remodelar sua estrutura interna 
e externa para que objetivos continuassem a ser cumpridos e bons resultados 
permanecessem.

Para tanto, houve inicialmente a busca de um aperfeiçoamento de sua tecnologia social 
e da criação de uma estrutura única de projeto, caracterizada pela fácil aplicabilidade 
e replicabilidade. Também foi revista a motivação dos profi ssionais e sua valorização 
através da oferta de oportunidades que ampliassem seu conhecimento e cultura.

Com foco nas dinâmicas externas, AAD explorou novas possibilidades de captação de 
recursos tendo em vista a profi ssionalização da sociedade civil, as oportunidades de 
isenção fi scal oferecidas pelo governo e o amadurecimento do investidor social que 
hoje, além da doação de recursos, se envolve, participa e investe seu tempo e suas 
habilidades nas propostas sociais.
Ainda fortaleceu o processo de crescimento ao ampliar a atuação em UTIs para 
cinco hospitais públicos de Guarulhos, comprovando sua vocação em projetos de 
humanização.

O crescimento da rede  de parceiros confi rmou a importância dos mesmos,  pois 
representam a agilização de propostas, a  troca de informações e conhecimento e, 
principalmente, a possibilidade de ampliação da prática de ações sociais junto à 
sociedade.

Findo o ano, percebeu-se que a identifi cação do ponto de infl exão por um lado, obrigou 
ao enfrentamento de desafi os, de acertos e desacertos, mas por outro, permitiu o 
surgimento de novas e importantes defi nições, responsáveis pelo cumprimento de 
objetivos e conquista de bons resultados.

* Andy Grove - Fundador da Intel - UBS Philanthropy Services
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RESULTADOS
Atendimento/ano: número de pessoas participantes por atividade 

(crianças, jovens e adultos)

5

2005

27.059

2006

37.294

32.265

2007





PROJETOS ARTE DESPERTAR

Este relatório apresenta os resultados do ano de 2007 da Associação  Arte Despertar/AAD, 
uma organização social criada em 1997 com a missão de “despertar a potencialidade 
de  indivíduos por meio da arte e da cultura, possibilitando o exercício de ações               
transformadoras – nossa arte é despertar o melhor do ser humano”. A AAD acredita que 
a descoberta e o desenvolvimento de competências e habilidades torna os indivíduos 
cada vez mais aptos a interagir com o ambiente de forma a transformá-lo positivamente.

A AAD atua com diferentes públicos - crianças, jovens e adultos, sem distinção de 
cor, sexo, crença ou orientação política. Os projetos são categorizados por temática, 
envolvendo estratégias diferenciadas por público e local de atendimento:

 • HOSPITAL: humanização por meio de atividades arte educativas em hospitais 
públicos. Projetos realizados no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas/InCor 
e Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer/GRAACC no Instituto de 
Oncologia Pediátrica/IOP.

 • COMUNIDADE: inclusão sócio cultural por meio de atividades arte educativas 
em comunidades de baixa renda. Projetos realizados no Programa Einstein na 
Comunidade de Paraisópolis/PECP e no Projeto Viver no Jardim Colombo.

 • CAPACITAÇÃO: disseminação de conhecimentos em hospitais, comunidades 
de baixa renda e organizações sociais. Projetos realizados em Paraisópolis, em 
hospitais públicos de Guarulhos e em Centros de Juventude da Associação Santo 
Agostinho/ASA. 

 • SENSIBILIZAÇÃO: atividades arte educativas pontuais por meio de cursos, 
ofi cinas, vivências, palestras e ação cultural. Atividades realizadas no V Congresso 
de Humanização Hospitalar, III Fórum de Responsabilidade Social da Associação 
Brasileira de Metais/ABM, Curso de Voluntariado GRAACC/IOP.
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Diante dessa caminhada, 
experienciando, observando, 

propondo, aceitando novos desafi os, 
concluimos que a arte, cultura e 
educação são fundamentais (...), 
humanizando vidas, favorecendo 

a conscientização do indivíduo, do 
outro e do mundo.

ho
sp

it
al

Projeto Despertar Arte e Cultura - Ofi cinas

Realizar atividades arte educativas em continuidade do projeto de humanização 
em hospitais públicos da cidade de São Paulo/SP, iniciado em 1997

Pacientes (crianças, jovens e adultos), acompanhantes, equipe de saúde e 
funcionários de hospitais

InCor e GRAACC/IOP- ambulatórios, salas de espera, salas de quimioterapia, 
UTIs, enfermarias, brinquedotecas, salas de exames e quartos

Linguagens artísticas: artes visuais, literatura/contação de histórias, música

Biblioteca Anne Frank 

Atendimentos: 18.797 
Duração: 12 meses

PESSOAS FÍSICAS

Maria Helena da Cruz Sponton 
Coordenadora Pedagógica

“

“

parceria

patrocinador

alianças

objetivo

público alvo

local

conteúdos

resultados
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Atividade arte educativa no espaço Brincar do Incor

Atividade arte educativa no Incor



Atividade arte educativa de contação de histórias na comunidade de Paraisópolis
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Projeto Arte Comunidades

Sesc/SP - Pinheiros, Teatro Vento Forte, Museu da Língua Portuguesa, 
Instituto Tomie Ohtake, Projeto Arrastão

Realizar atividades arte educativas em continuidade ao projeto de inclusão
sócio-cultural em comunidades de baixa renda na cidade de São Paulo/SP,
iniciado em 1997

Moradores das comunidades de Paraisópolis e Jardim Colombo

Comunidade de Paraisópolis - parceria com o Programa Einstein na Comunidade 
de Paraisópolis - PECP

Comunidade Jardim Colombo - parceria com a Associação Viver em Familia para 
um Futuro Melhor - Projeto Viver

Atendimentos: 2.628
Duração: 12 meses

Linguagens artísticas: artes cênicas, artes visuais, literatura/contação de 
histórias e música

PESSOAS FÍSICAS

As propostas, elaboradas a partir 
da vivência dos conceitos e das 

experiências artísticas, tem sempre 
a vantagem de ir colocando nas 

mãos dos participantes a posse do 
seu próprio trabalho, possibilitando a 
identificação de seu potencial de 

realização pessoal e ampliando seu  
 percurso individual.

“

“

Maria Angela de Souza Lima Rizzi
Coordenadora Pedagógica

parceria

patrocinador

alianças

objetivo

público alvo

local

resultados

conteúdos 11
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Projeto Música em Comunidades

parceria

patrocinador

objetivo

público alvo

local

conteúdos

Realizar atividades arte educativas com foco em música em continuidade 
ao projeto de inclusão social com crianças e jovens da comunidade de 
Paraisópolis na cidade de São Paulo/SP

Crianças e jovens

Comunidade Paraisópolis - parceria com o Programa Einstein na Comunidade 
de Paraisópolis - PECP

resultados
Atendimentos: 1.442
Duração: 12 meses
Início: abril/2007

Linguagem artística: música

apoio institucional

alianças

Museu da Língua Portuguesa

12

Atividade de música em Paraisópolis
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Apresentação de música na comunidade de Paraisópolis



Atividade arte educativa com música na UTI pediátrica do HGG
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs

parceria

patrocinador

apoio institucional

objetivo

público alvo

local

conteúdos

Realizar atividades arte educativas de humanização em UTIs e capacitar multiplicadores 
de hospitais com atendimento público no município de Guarulhos/SP

Pacientes (crianças, jovens e adultos), acompanhantes, equipe de saúde 
e funcionários de hospitais

resultados
Atendimentos em humanização: 652
Duração: 12 meses
Início: julho/2007

Linguagem artística: artes visuais, literatura/contação de histórias e música 
Pedagogia e psicologia

Hospital Geral de Guarulhos/HGG

Hospital Geral de Guarulhos/HGG
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Atividade arte educativa com música e arte visuais
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs

parceria

patrocinador

apoio institucional

objetivo

público alvo

local

conteúdos

resultados
Atendimentos em humanização: 324
Duração: 12 meses
Início: julho/2007

Linguagem artística: artes visuais, literatura/contação de histórias e música 
Pedagogia e psicologia

Hospital Municipal da Criança/HMC

Hospital Municipal da Criança/HMC

Realizar atividades arte educativas de humanização em UTIs e capacitar multiplicadores 
de hospitais com atendimento público no município de Guarulhos/SP

Pacientes (crianças, jovens e adultos), acompanhantes, equipe de saúde 
e funcionários de hospitais
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 Atividade arte educativa com artes visuais na UTI pediátrica do HMC



Atividade arte educativa com artes visuais na UTI pediátrica do HMC



Capacitação para equipe de saúde e funcionários do Hospital Stella Maris
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs

parceria

patrocinador

apoio institucional

objetivo

público alvo

local

conteúdos

resultados
Atendimentos em:
Humanização: 415 
Capacitação: 74
Duração: 12 meses
Início: julho/2007

Linguagem artística: artes visuais, literatura/contação de histórias e música 
Pedagogia e psicologia

Hospital Stella Maris

Hospital Stella Maris

Realizar atividades arte educativas de humanização em UTIs e capacitar multiplicadores 
de hospitais com atendimento público no município de Guarulhos/SP

Atividade arte educativa com música na UTI neonato do Hospital Stella Maris

Pacientes (crianças, jovens e adultos), acompanhantes, equipe de saúde 
e funcionários de hospitais
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs

parceria

patrocinador

apoio institucional

objetivo

público alvo

local

conteúdos

resultados
Atendimentos em humanização: 214
Duração: 12 meses
Início: julho/2007

Linguagem artística: artes visuais, literatura/contação de histórias e música 
Pedagogia e psicologia

Hospital Municipal de Urgências/HMU

Atividade arte educativa com música para equipe de saúde do HMU

Hospital Municipal de Urgências/HMU

Realizar atividades arte educativas de humanização em UTIs e capacitar multiplicadores 
de hospitais com atendimento público no município de Guarulhos/SP

Pacientes (crianças, jovens e adultos), acompanhantes, equipe de saúde 
e funcionários de hospitais
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Atividade arte educativa com música na UTI do HMU



Atividade arte educativa com contação de histórias e música na UTI Pediátrica do HJJM



Capacitação para equipes de saúde e funcionários do HJJM

ca
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs

parceria

patrocinador

apoio institucional

objetivo

público alvo

local

conteúdos

resultados
Atendimentos em:
Humanização: 413
Capacitação: 52
Duração: 12 meses
Início: julho/2007

Linguagem artística: artes visuais, literatura/contação de histórias e música 
Pedagogia e psicologia

Hospital Maternidade Jesus José e Maria/HJJM

Realizar atividades arte educativas de humanização em UTIs e capacitar multiplicadores 
de hospitais com atendimento público no município de Guarulhos/SP

Pacientes (crianças, jovens e adultos), acompanhantes, equipe de saúde 
e funcionários de hospitais

Hospital Maternidade Jesus José e Maria/HJJM
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Projeto Multiplicando Arte | IMPAES - Educadores ASA 

parceria

patrocinador

objetivo

público alvo

local

conteúdos

Realizar atividades de capacitação com conteúdos arte educativos. 
Continuidade do projeto, iniciado em 2005

resultados
Atendimentos: 550 
Duração: 12 meses

Linguagem artística: artes visuais
Psicologia e pedagogia

Educadores, jovens e adultos

ca
pa

ci
ta

çã
o

Recantos da Associação Santo Agostinho/ASA:
 Gaetano e Carmela, Bosque da Saúde/SP
 Pássaros, Jardim Ester/Osasco

Capacitação para educadores
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Projeto Multiplicando Arte | IMPAES - Reciclagem ASA

objetivo

público alvo

local

conteúdos

Realizar atividades de capacitação e reciclagem com conteúdos arte educativos 
para grupo de funcionários dos Recantos ASA

Recantos da Associação Santo Agostinho/ASA:
 Gaetano e Carmela, Bosque da Saúde/SP
 Pássaros, Jardim Ester/Osasco
 Primavera, Paraisópolis/SP
 São José, Mandaqui/SP
 Santa Mônica, Caxingui/SP

resultados
Atendimentos: 189
Duração: 12 meses

Linguagem artística: artes visuais 
Psicologia e pedagogia

Educadores

parceria

patrocinador

Capacitação e reciclagem para funcionários 

ca
pa

ci
ta

çã
o
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resultados

Projeto Multiplicando Arte | IMPAES - Encontros Formativos ASA

objetivo

público alvo

local

conteúdos

Realizar atividade de capacitação e sensibilização em ação cultural (visitas 
monitoradas)

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Atendimentos: 38
Duração: 12 meses

Linguagem artística: artes visuais 

Educadores dos Recantos da Associação  Santo Agostinho/ASA:
 Gaetano e Carmela, Bosque da Saúde/SP
 Pássaros, Jardim Ester/Osasco
 São José, Mandaqui/SP

parceria

patrocinador

ca
pa

ci
ta

çã
o

aliança
Pinacoteca do Estado de São Paulo
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Atividade na Pinacoteca



Projeto Aprendizes

parceria

patrocinador

objetivo

alianças

público alvo

local

conteúdos

Sesc/SP - Pinheiros

Realizar atividades de capacitação/reciclagem com conteúdos arte educativos 
para jovens

resultados
Atendimentos: 82
Duração: 12 meses

Linguagem artística: artes cênicas, artes visuais, literatura/contação de histórias 
e música
Psicologia e pedagogia

Jovens da comunidade de Paraisópolis

Comunidade Paraisópolis - parceria com o Programa Einstein na Comunidade 
de Paraisópolis - PECP

ca
pa

ci
ta

çã
o

Pessoas Físicas

Ana Marta Oliveira do Nascimento
Jovem do Projeto

O maior resultado que vi foi meu aprendizado,
crescimento pessoal e profi ssional.

“
“

Atividade arte educativa realizadas pelos jovens
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patrocinador

objetivo

público alvo

conteúdos

resultados

Projeto Desperta Galera

parceria

Finalizar atividades de capacitação com conteúdos arte educativos para 
grupo de jovens

Jovens da comunidade de Paraisópolis

Linguagem artística: artes visuais e música
Psicologia e pedagogia

Comunidade de Paraisópolis - parceria com o Programa Einstein na Comunidade 
de Paraisópolis - PECP

Capacitação:
76 atendimentos
246 atendimentos realizados pelos jovens capacitandos
Duração: 12 meses
Início: janeiro/2006

local

Capacitação para jovens de Paraisópolis
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Equipe Arte Despertar
patrocinador

alianças
CCBB/Centro Cultural Banco do Brasil
Sesc/SP - Pinheiros

PESSOAS FÍSICAS

público alvo

local

Diretoria, conselhos, associados e equipe técnica 

resultados
Atendimentos: 53
Duração: 12 meses

conteúdos
Linguagens artísticas, pedagogia, psicologia, terceiro setor e 
responsabilidade social

objetivo
Realizar atividades de qualifi cação e capacitação para as equipes da Associação 
visando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados à comunidade

CCBB/Centro Cultural Banco do Brasil
Sesc/SP - Pinheiros

Atividades arte educativas com a equipe técnica
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Apresentações em Comunidade
patrocinador

parceria

público alvo Público participante dos seguintes eventos:

• Impact Day na empresa Deloitte
• Semana da Paz no PECP
• Sarau Paraisópolis no PECP
• Mostra Cultural de Paraisópolis
• Contação de histórias para crianças na biblioteca do PECP
• Show de abertura do PECP no clube A Hebraica
• Show de abertura da banda Cidade Negra na festa dos funcionários do 
hospital Albert Einstein
• Festa de encerramento Arte Despertar para a comunidade

resultados
Atendimentos: 4.900

objetivo
Realizar atividades de sensibilização com música e contação de histórias para
diferentes públicos

Show de abertura da banda Cidade Negra

 Impact Day na empresa Deloitte



se
ns

ib
ili

za
çã

o

Humanização Hospitalar
patrocinador

parceria

público alvo
Público participante dos seguintes eventos:
V Congresso de Humanização Hospitalar 
3º Fórum de Responsabilidade Social ABM 
Curso de Capacitação “Santa Maluquice”
Curso de Voluntariado GRAACC/IOP
Evento de fi nal de semestre no INCOR e GRAACC

resultados
Atendimentos: 1.120

objetivo
Realizar atividades de sensibilização para diferentes públicos

Curso de Voluntariado GRAACC/IOP

V Congresso de Humanização Hospitalar 
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SUSTENTABILIDADE

“sustentável: capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, por longo período”
Ferreira, Aurélio B. de Holanda – Novo Aurélio, Século XXI – 3ª edição – RJ: Nova Fronteira, 1999

Desde sua fundação, a Associação tem como preocupação a perpetuação de seus 

projetos, por acreditar que isso infl uencia no impacto social das suas ações. Entende 

a questão da sustentabilidade como algo maior que a perenidade do patrimônio e 

recursos da organização. 

Suas diretrizes projetam uma organização empreendedora, idônea, efi caz e efi ciente. 

Para isso estabeleceu uma missão e uma visão de futuro relevantes a partir da 

composição de uma equipe competente. Investe no capital humano, promovendo 

uma constante e contínua qualifi cação do quadro de colaboradores. 

Atua na causa dos problemas detectados, adequando as demandas e necessidades 

sociais à visão de mercado. Procura manter os objetivos e atuação alinhados com a 

realidade do público-alvo e com os locais onde são realizados os projetos.

Articula uma rede de relacionamentos, parcerias e alianças, potencializando ações. 

Acredita que o equacionamento dos problemas sociais é via mobilização de esforços 

dos setores governamental, empresarial e sociedade civil. 

O sistema de gestão é profi ssionalizado, visando o aprimoramento e o desenvolvimento 

contínuo da capacidade interna da organização. Mantém uma certifi cação envolvendo a 

organização e aprovação dos projetos nas instâncias: municipal, estadual e federal. 

 Diversifi ca as fontes de captação de recursos, procurando oferecer aos patrocinadores e 

doadores diferentes opções de leis de incentivo, aprovando projetos pela Lei Rouanet, 

Fumcad e PAC, além de participar de seleções públicas de projetos. 

A AAD baseia suas ações na ética, solidariedade, cidadania, respeito, autonomia e 

valorização humana.
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Hospital Geral de Guarulhos/HGG
Hospital Municipal da Criança/HMC
Hospital Municipal de Urgências/HMU
Hospital Maternidade Jesus José e Maria/HMJJ
Hospital Stella Maris

patrocinador

apoio institucional

alianças

apoio jurídico pro-bono 

reconhecimento público

PriceWaterhouseCoopers
auditoria

2007

Biblioteca Anne Frank
CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil
Instituto Tomie Ohtake
Museu da Língua Portuguesa
Projeto Arrastão
Teatro Vento Forte

PESSOAS FÍSICAS

parcerias

Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Estadual  de Assistência Social 
Conselho Nacional  de Assistência Social
Utilidade Pública Municipal 
Utilidade Pública Estadual 
Utilidade Pública Federal

33

Selo
Organização Parceira do Centro de Voluntariado de São Paulo - CVSP  

Rede
Membro da Rede Agente de Marketing Relacionado a Causas - MRC
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Projeto Gráfi co: Solange Salva
Arte: Cristiane Sayegh



Rua Helena, 309 | cj. 11
Vila Olímpia
04552-050
São Paulo-SP
(11) 3845-3349
www.artedespertar.org.br


