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artes visuais/GRAACC/IOP literatura/contação de histórias/Paraisópolis

artes cênicas/Paraisópolis

artes visuais/Pinacoteca música/InCor

música/Paraisópolis

música/UTI Santa Casa

artes integradas/Teatro Padre Bento
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*Missão: despertar a potencialidade de indivíduos por meio da arte e da cultura, 

possibilitando o exercício de ações transformadoras.

*Visão de Futuro: ser referência na área de arte educação aplicada a iniciativas 

sociais, ter reconhecimento nacional e internacional, ter seu projeto ampliado 

quanto a novos locais e número de pessoas atendidas, diversifi car projetos.

*Valores:   AD acredita que o equacionamento das questões sociais é 

responsabilidade de toda a coletividade - organizações sociais, governos, setor 

privado e comunidades - e de cada indivíduo em particular

              AD acredita que a descoberta de potencial torna indivíduos cada vez 

mais aptos a interagir com o ambiente de forma a transformá-lo positivamente

            AD acredita que, do ponto de vista do público, trabalhar com a arte 

não exige conhecimentos prévios nem habilidades específi cas, é uma atividade 

onde todos são iguais perante a proposta, trazendo um aprendizado profundo com 

resultados que permanecem ao longo do tempo

           AD baseia sua atuação na ética, solidariedade, cidadania, respeito, 

autonomia e valorização humana.
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Regina Vidigal Guarita
Diretora-presidente

Juntamente com a crise mundial surge a necessidade de refl exão e criação de 

soluções que, não só reestruturem uma sociedade fragilizada, mas que também 

inspirem a geração de novas e desafi adoras oportunidades.

O cenário da Arte Despertar/AD não é diferente.

Também ela em processo de atualização de suas estruturas busca se adequar às 

demandas de uma sociedade mais madura e exigente. 

Como resultado identifi ca o foco ideal para seu projetos, a necessidade de  criação

de uma tecnologia reaplicável para a disseminação de suas ações, diferentes 

possibilidades de geração e diversifi cação de fontes de renda e a necessidade de 

articulação de parcerias e alianças.

Com foco em humanização, cujo objetivo é acolher e valorizar o ser humano, a 

AD confi rma sua missão, potencializa suas ações e resultados e fortalece a sua 

identidade.

Para a replicabilidade de ações voltadas à humanização, a AD entende que deve 

sistematizar sua metodologia, criando uma tecnologia social que atenderá ao 

público de forma mais ampla, através de um sistema simples, econômico, de fácil 

entendimento e aplicação.

Dessa forma, cria a sinergia que alimenta as novas fontes de renda e promovem 

um desenvolvimento sustentável.         

Os recursos mobilizados por meio de geração de renda são utilizados com maior 

autonomia, proporcionando à AD melhores condições para profi ssionalizar sua 

gestão, o que, por sua vez, favorece a qualidade do serviço oferecido.

A Arte Despertar reconhece a necessidade das redes sociais, de fi rmar e  fi delizar 

parcerias e alianças e sintonizá-las com seus objetivos e propostas.  Transparência 

e credibilidade trazem novas possibilidades de fusões e de recursos não só 

fi nanceiros, mas também em tecnologias, equipamentos e infraestrutura.

Apesar do processo de atualização, a Missão, a Visão de Futuro e os Valores da 

AD* permanecem os mesmos. As reestruturações acima descritas representam 

unicamente o propósito de colaborar com uma transformação social ainda mais 

competente.
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RESULTADOS QUANTITATIVOS

Atendimento/ano: número de pessoas participantes por atividade 
(crianças, jovens e adultos)

7

Obs: em 2008 a AD priorizou a replicabilidade das ações de humanização e para 
tal promoveu a refl exão interna com a equipe técnica. Como consequência houve 
uma diminuição nos atendimentos.

27.059

37.294

32.265

26.547

2005 2006 2007 2008
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PROJETOS ARTE DESPERTAR

Associação Arte Despertar/AD agradece a todos que estiveram  envolvidos em 

sua ação social e apresenta os resultados obtidos em 2008 na promoção da 

humanização por meio de projetos arte educativos e culturais.

Viabilizados mediante parcerias com patrocinadores, hospitais, comunidades,

escolas e organizações sociais, envolveu diferentes públicos e faixas etárias.

PROJETOS 2008

Hospital: atendimento em hospitais públicos do município de São Paulo/SP, parceria 

com o Instituto do Coração do Hospital das  Clínicas/InCor, o Grupo de Apoio à Criança 

e Adolescente com Cancer/GRAACC do Instituto de Oncologia Pediátrica/IOP e a Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo.

Comunidade: atendimento em comunidades de baixa renda do  município de  São 

Paulo/SP, parceria com o Programa Einstein na Comunidade/PECP e a Associação 

Viver em Família para um Futuro Melhor/Projeto Viver.  

Capacitação: formação de multiplicadores, parceria com hospitais públicos 

do município de Guarulhos/SP e comunidades do município de São Paulo/SP - 

Paraisópolis, Jardim Colombo, Vila Morse, Monte Kemel,  Bosque da Saúde, Jardim 

Ester, Mandaqui e Caxingui.

Sensibilização: disseminação da causa da humanização por meio de palestras e 

apresentações relacionadas aos projetos.

Material didático e publicações: disseminação da causa da  humanização por 

meio da produção de manuais, CD multimídia, DVD e livro, relacionados aos 

projetos.

Humanização envolve “o resgate do respeito e valorização da 
vida, levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, 
educacionais e psíquicas em todo o relacionamento humano”
                                                            Ministério da Saúde
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artes visuais/Pinacoteca

governança

artes visuais/UTI Guarulhos

literatura/contação de histórias/Paraisópolis

música/InCor

música/Jd. Colombo

artes visuais/GRAACC/IOP

música/Santa Casa

RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd 9RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd   9 4/1/2009 6:03:56 PM4/1/2009   6:03:56 PM



Projeto Despertar Arte e Cultura - Ofi cinas

Pessoas Físicas

patrocínio

Atividade arte educativa com artes visuais no GRAACC/IOP

h
o
sp

it
al

parceria

Promover a humanização em hospitais da cidade de São Paulo/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais

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

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

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

Atendimentos: 8.290 
Duração: 12 meses

objetivo

público alvo

local

conteúdo

resultado

apoio institucional

10

RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd 10RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd   10 4/1/2009 6:04:04 PM4/1/2009   6:04:04 PM



11

Atividade arte educativa no espaço Brincar do Incor

Atividade arte educativa com música no InCor
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs 

parceria

objetivo

apoio institucional

Promover a humanização em hospitais da cidade de São Paulo/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais

Atividade arte educativa com música 

público alvo

local

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

UTIs - geral, neurologia, pronto atendimento

conteúdo

resultado
Atendimentos: 4.950
Duração: 4 meses
Início: setembro/2008

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

Atividade arte educativa com artes visuais e música

h
o
sp

it
al

patrocínio

12
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Atividade arte educativa de contação de histórias na comunidade de Paraisópolis
Atividade arte educativa com literatura/contação de histórias em Paraisópolis
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co
m

u
n
id

ad
e

Projeto Arte Comunidades

patrocínio

15

Atividade arte educativa com música no Jd. Colombo

SESC/SP - Pinheiros, Biblioteca Hans Cristian Andersen e 
Bibliotecas de Paraisópolis

parceria

aliança

Promover a humanização em comunidades de baixa renda da 
cidade de São Paulo/SP, por meio de atividades arte educativas 
e culturais

Crianças e jovens

objetivo

público alvo

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

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

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

Atendimentos: 3.120
Duração: 12 meses

resultado

conteúdo

local

apoio institucional

Galo SA
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co
m

u
n
id

ad
e

Projeto Música em Comunidades

parceria

aliança
Bibliotecas de Paraisópolis 
Museu da Casa Brasileira
SESC/SP - Pinheiros

objetivo

local

público alvo
Crianças e jovens

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

conteúdo

resultado
Atendimentos: 941
Duração: 12 meses

Linguagem artística: música
Pedagogia e psicologia

apoio institucional

Promover a humanização em comunidades de baixa renda da 
cidade de São Paulo/SP, por meio de atividades arte educativas 
e culturais

16

Apresentação para comunidade 

patrocínio
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17

Atividade arte educativa com música
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Hospital Municipal da Criança/HMC

Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

18

Atividade arte educativa com artes visuais e música na 
UTI pediátrica 

ca
p
ac

it
aç

ão

Pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de 
hospitais

Promover a humanização em hospitais da cidade de Guarulhos/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais, 
capacitando multiplicadores

parceria

público alvo

Hospital Municipal da Criança/HMC

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

Atendimentos: 209
Duração: 7 meses
Término: julho/2008

local

conteúdo

resultado

apoio institucional

objetivo

aliança
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos

patrocínio

RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd 18RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd   18 4/1/2009 6:04:15 PM4/1/2009   6:04:15 PM



Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

Hospital Geral de Guarulhos/HGG

Atividade arte educativa com música e artes visuais na UTI 
neonatal

19

ca
p
ac

it
aç

ão

parceria

Pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de 
hospitais

Promover a humanização em hospitais da cidade de Guarulhos/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais, 
capacitando multiplicadores

público alvo

Hospital Geral de Guarulhos/HGG

Atendimentos: 952
Duração: 7 meses
Término: julho/2008 

local

conteúdo

resultado

apoio institucional

objetivo

aliança
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos

patrocínio

Linguagens artísticas: artes visuais, literatura/contação de 
histórias e música 
Pedagogia e psicologia
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

Atividade arte educativa com literatura/contação de histórias 
na UTI

20

ca
p
ac

it
aç

ão

Hospital Municipal de Urgências/HMU
parceria

apoio institucional

Pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de 
hospitais

Promover a humanização em hospitais da cidade de Guarulhos/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais, 
capacitando multiplicadores

público alvo

Hospital Municipal de Urgências/HMU
local

conteúdo

Atendimentos: 188 
Duração: 7 meses
Término: julho/2008

resultado

objetivo

aliança
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos

patrocínio

Linguagens artísticas: artes visuais, literatura/contação de 
histórias e música 
Pedagogia e psicologia
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

Atividade com música na UTI  neonatal

21

ca
p
ac

it
aç

ão

Promover a humanização em hospitais da cidade de Guarulhos/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais, 
capacitando multiplicadores

público alvo

Hospital Stella Maris
local

conteúdo

Atendimentos: 387
Duração: 7 meses
Término: julho/2008

resultado

apoio institucional

objetivo

Hospital Stella Marisparceria

aliança
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos

patrocínio

Pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de 
hospitais

Linguagens artísticas: artes visuais, literatura/contação de 
histórias e música 
Pedagogia e psicologia
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Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

parceria
Hospital Maternidade Jesus José e Maria/HJJM

Atividade de humanização com pedagogia e psicologia

22

ca
p
ac

it
aç

ão

apoio institucional

objetivo

público alvo
Pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de 
hospitais

aliança
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos

Promover a humanização em hospitais da cidade de Guarulhos/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais, 
capacitando multiplicadores

patrocínio

local
Hospital Maternidade Jesus José e Maria/HJJM

conteúdo

resultado Atendimentos: 321
Duração: 7 meses
Término: julho/2008

Linguagens artísticas: artes visuais, literatura/contação de 
 histórias e música 
Pedagogia e psicologia
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23

Projeto Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

parceria
Teatro Padre Bento 

Atividade arte  educativa com linguagens integradas para 
multiplicadores

23

ca
p
ac

it
aç

ão

apoio institucional

objetivo

público alvo Pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de 
hospitais

aliança
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos

patrocínio

local

conteúdo

resultado Atendimentos: 287
Duração: 7 meses
Término: julho/2008

Teatro Padre Bento - Prefeitura de Guarulhos

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

Promover a humanização em hospitais da cidade de Guarulhos/
SP,  por meio de atividades arte educativas e culturais, 
capacitando multiplicadores
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Histórias e Saberes

parceria

Atividade arte educativa com literatura/contação de histórias

ca
p
ac

it
aç

ão

Pessoas Físicas

apoio institucional

objetivo

24

Promover a humanização por meio de atividades arte educativas
e culturais, capacitando multiplicadores

público alvo

local

conteúdo

resultado Atendimentos: 149
Duração: maio a junho - 4 meses 

Linguagem artística: literatura/contação de histórias
Pedagogia e psicologia

Creche Primavera
Creche Girassol

Educadores da comunidade de Jardim Colombo

Creche Primavera

Creche Girassol

patrocínio
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Atividade arte educativa com literatura/contação de histórias

Multiplicando Arte/Projeto de Vida- Histórias e Saberes

parceria

Pessoas Físicas

objetivo

apoio institucional

local

conteúdo

resultado
Atendimentos: 128 
Duração: abril a agosto - 5 meses

Linguagem artística: literatura/contação de histórias 
Pedagogia e psicologia

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

ca
p
ac

it
aç

ão

público alvo
Educadores da comunidade de Paraisópolis e entorno

25

Promover a humanização por meio de atividades arte educativas
e culturais, capacitando multiplicadores

patrocínio
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Arte e Ecologia

parceria

aliança

Atividade arte educativa com artes visuais e ecologia

ca
p
ac

it
aç

ão

26

apoio institucional

Jardim Botânico de São Paulo

objetivo
Promover a humanização por meio de atividades arte educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

público alvo

local

conteúdo

resultado
Atendimentos: 127
Duração: abril a agosto - 5 meses 

Linguagem artística: artes visuais
Ecologia, pedagogia e psicologia

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

Educadores da comunidade de Paraisópolis e entorno 

patrocínio

Pessoas Físicas
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Jogos Teatrais 

Atividade arte educativa com artes cênicas

ca
p
ac

it
aç

ão

27

patrocínio

parceria

objetivo

apoio institucional

público alvo

local

conteúdo Linguagem artística: artes cênicas
Pedagogia e psicologia

resultado
Atendimentos:235 
Duração: junho a outubro - 5 meses

Projeto Viver/Creches do Jardim Colombo
Núcleos Sócio Educativos do Mosteiro São Geraldo: Comunidade 
de Paraisópolis, Vila Morse e Monte Kemel

Educadores dos Núcleos Sócio Educativos do Mosteiro São 
Geraldo

Promover a humanização por meio de atividades arte educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

Pessoas Físicas
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p
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it
aç

ão

28

Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Artes Visuais

parceria

Apresentação de encerramento

objetivo

apoio institucional

público alvo

local

conteúdo
Linguagem artística: artes visuais
Pedagogia e psicologia

resultado
Atendimentos: 325
Duração: junho a outubro - 5 meses 

Núcleos Sócio Educativos do Mosteiro São Geraldo:  Comunidade
de Paraisópolis, Vila Morse e Monte Kemel

Promover a humanização por meio de atividades arte educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

patrocínio

Pessoas Físicas
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - FUMCAD

parceria

apoio institucional

Atividade arte educativa com música na E.E. Maria Zilda 

objetivo

público alvo
Crianças e adolescentes da comunidade de Paraisópolis

local

conteúdo

resultado
Atendimentos: 1.304
Duração: março a dezembro - 10 meses

Comunidade de Paraisópolis - parceria com o Programa Einstein 
na Comunidade de Paraisópolis - PECP e Escola Estadual Maria 
Zilda Gamba Natel - E.E. Maria Zilda

Linguagem artística: música 
Pedagogia e psicologia

Promover a humanização por meio de atividades arte educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

ca
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Escola Estadual Maria Zilda Gamba Natel
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Multiplicando Arte JPMorgan - Projeto de Vida

parceria
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Atividade arte educativa com artes cênicas

30

público alvo
Jovens de 15 a 24 anos da comunidade de Paraisópolis e 
Jardim Colombo

local

conteúdo
Linguagem artística: artes cênicas
Pedagogia e psicologia

resultado
Atendimentos: 188 
Duração: 12 meses

Núcleos Sócio Educativos do Mosteiro São Geraldo 
Projeto Viver - Jardim Colombo

objetivo
Promover a humanização por meio de atividades arte  educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

patrocínio
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Projeto Multiplicando Arte | IMPAES - Educadores ASA 

parceria

Atividade arte educativa com artes visuais

objetivo

Recanto Primavera, Paraisopólis/SP
Recanto  Santa Mônica, Caxingui/ SP

público alvo

local

conteúdo

resultado Atendimentos:  129
Duração: 12 meses

Linguagem artística: artes visuais
Psicologia e pedagogia

Educadores do Centro de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente/CCA da Associação Santo Agostinho/ASA

Promover a humanização por meio de atividades arte  educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

patrocínio
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Projeto Multiplicando Arte | IMPAES - Reciclagem ASA

objetivo

local Recanto Gaetano e Carmela, Bosque da Saúde/SP
Recanto Pássaros, Jardim Ester/SP
Recanto Primavera, Paraisópolis/SP
Recanto São José, Mandaqui/SP
Recanto Santa Mônica, Caxingui/SP

resultado Atendimentos: 193
Duração: 12 meses

conteúdo Linguagens artísticas: artes visuais e cênicas 
Psicologia e pedagogia

público alvo Educadores do Centro de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente/CCA da Associação Santo Agostinho/ASA

parceria

Atividade arte educativa com artes cênicas

Promover a humanização por meio de atividades arte  educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

patrocínio
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Multiplicando Arte | IMPAES - Encontros Formativos ASA

parceria

aliança
Pinacoteca do Estado de São Paulo

Atividade arte educativa com artes visuais

Educadores do Centro de atendimento à Criança e ao 
Adolescente/CCA da Associação  Santo Agostinho/ASA:
Recanto Santa Mônica, Caxingui/SP
Recanto Primavera, Paraisopolis/SP

local Pinacoteca do Estado de São Paulo

conteúdo Visitas monitoradas à Pinacoteca

resultado Atendimentos: 32
Duração: abril a junho - 3 meses

objetivo

público alvo

Promover a humanização por meio de atividades arte  educativas 
e culturais, capacitando multiplicadores

patrocínio
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Desperta Galera 2008 - Projeto de Vida

parceria

Atividade arte educativa com artes visuais

34
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Pinacoteca do Estado de São Paulo
Parque Burle Marx
Jardim das Esculturas/Parque da Luz

objetivo

Crianças e adolescentes

Núcleos Sócio Educativos do Mosteiro São Geraldo 

público alvo

Atendimento: 2.422
Duração: abril a dezembro - 9 meses

Linguagem artística: artes visuais
Psicologia e pedagogia

resultado

conteúdo

local

Promover a humanização por meio de atividades arte  educativas 
e culturais

aliança

patrocínio
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Atividade arte educativa com artes visuais
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Encontro Formativo com Rejane Coutinho

Encontro Formativo com Gisa Picosque

Encontro Formativo com Rosane Almeida
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Equipe Arte Despertar

aliança

público alvo

resultado

conteúdo

objetivo

37
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Pessoas Físicas

Equipe técnica 

Atendimentos: 96
Duração: 12 meses

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

Realizar atividades de qualifi cação e capacitação para a  equipe
Arte Despertar visando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços 
prestados à comunidade

Instituto Tomie Ohtake
SESC/SP - Pinheiros
Teatro Brincante

patrocínio

Reunião equipe hospital
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Palestras e Apresentações - Humanização

parceria

. 15° Congresso Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio 
à Criança e ao Adolescente com Câncer/CONVOCC
. II Semana de Bibliotecas de Paraisópolis - apresentação de 
literatura/contação de histórias na Feira de Literatura
. II Semana de Bibliotecas de Paraisópolis - apresentação de 
música na Caminhada Cultural
. II Semana de Bibliotecas - palestra AD no “Diálogo sobre o 
Fazer Cultural”
. Colóquio Desafi os no Ensino das Artes/IMPAES - palestra AD
. Festa de encerramento da AD para a comunidade de 
Paraisópolis
. Ofi cina de projetos de responsabilidade social da empresa 
Bandeirante Energias do Brasil

Realizar atividades de sensibilização para diferentes públicos 
por meio de palestras e apresentações

público alvo

Atendimentos: 832
resultado

objetivo

Palestra da AD no 15° CONVOCC

38
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patrocínio

Galo SAPessoas Físicas 
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Palestra da AD no Colóquio IMPAES

Apresentação de literatura/contação de histórias na II Semana de 
Bibliotecas de Paraisópolis
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Projeto Livro Arte Despertar: primeira década

patrocínio

público alvo
Educadores, organizaçoes sociais, empreendedores, parcerias, 
patrocinadores e instituições congêneres

resultado Produção de texto em andamento
Atendimentos: 72

Produzir e editar livro contendo 10 anos de trajetória da AD

objetivo

Pessoas Físicas

Reunião para elaboração do livro

40
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Material de Apoio

patrocínio

apoio institucional

objetivo
Produzir  material didático de apoio

público alvo

41

resultado

Acompanhantes, equipe de saúde e funcionários de hospitais
Educadores de comunidade de baixa renda
Jovens de comunidades de baixa renda

Manual de apoio: 8 projetos
Vídeo: 3 projetos
Multimídia/CD e DVD: 1 projeto
Caixa de possibilidades: 5 kits com material de uso nas 
atividades para os hospitais de Guarulhos 
Atendimentos: 671

m
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Despertar Arte e Cultura em UTIs/Guarulhos

Pessoas Físicas
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Histórias e Saberes - PECP

Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Artes Visuais
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Histórias e Saberes - Jardim Colombo
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Multiplicando Arte/Projeto de Vida - Arte Ecologia
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Multiplicando Arte/ Projeto de Vida - Jogos Teatrais

Multiplicando Arte JP Morgan - Projeto de Vida
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Multiplicando Arte - IMPAES

Desperta Galera 2008 - Projeto de Vida
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Resultados Qualitativos
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O projeto tem sido muito importante 

tanto para pacientes quanto para 

funcionários, porque isto ameniza a 

hospitalização do paciente e cria uma 

expectativa agradável para todos

““
Alice M. Oliveira

Chefe do serviço social  do HGG

“

O projeto foi muito importante para 

nós aqui da maternidade, tanto para 

os profi ssionais da saúde quanto 

para os bebês. A música também 

para a mãe leva a uma calma e isso 

aumenta os hormônios que levam à 

produção do leite materno

“
“

Dra. Denise Lourenço
Médica da UTI neonatal da 

Maternidade Jesus José  e Maria

Podíamos ver como elas percebiam 

e gostavam da música pela própria 

frequência cardíaca, que baixava 

quando elas estavam taquicárdicas, 

que fi cavam mais tranquilas. E o 

som espalhava pela UTI toda, era 

muito gratifi cante

“
Paciente que a gente vê que não 

responde muito bem com a gente no 

dia-a-dia, pacientes que fi cam um 

pouco deprimidos, quando chega a 

AD, cantando música, fazendo 

desenhos, eles já começam até a 

cantar juntos

“

“

Regia Ferreira
Enfermeira da UTI adulto HGG

Transformar a vida das pessoas em 

uma vida feliz, recuperar mais 

facilmente o paciente; o tempo de 

permanência no hospital é menor e 

o desenvolvimento da resposta ao 

tratamento estabelecido também é 

melhor

“

“

Dra. Heloísa Helena de Castro
Médica Diretora do HMC

“
Fátima Cardoso

Enfermeira da UTI Neonatal do Stella 
Maris

Nos ajudou a unifi car mais a equipe, 

descontraindo o ambiente

Depoimentos da equipe de saúde dos hospitais parceiros

“

RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd 46RELATORIO_FINAL_alterado_cor.indd   46 4/1/2009 6:05:51 PM4/1/2009   6:05:51 PM



Resultados Qualitativos 

47

Depoimentos da equipe de saúde dos hospitais parceiros

O projeto possibilita ver o 

paciente como um ser humano, 

não como um objeto que a gente 

está cuidando

“ “

Rogério de Souza
Enfermeiro da UTI  adulto do HGG

A gente não vê a doença em 

si, a gente vê aquela alma 

que precisa ser despertada

“ “

Nazaré Antunes Botama
Arte educadora da Secretaria  de Cultura 

município de Guarullhos, 
capacitada pela AD

Mesmo o paciente que está em 

estado de coma, ele tem reações 

quando a música é tocada ou é 

contada uma história

“ “
Denise Hansel

Ouvidoria do HME

O trabalho da AD é essencial para 

uma UTI, porque ele modifi ca 

inevitavelmente a perspectiva de 

melhora dos pacientes

“ “

Raquel F. de Abreu
Fisioterapeuta da UTI  adulto Hospital 

Stella Maris

A psicologia trabalha as tensões que 

são vividas no ambiente da UTI e 

também a relação com o paciente 

que está em uma situação de 

fragilidade

“ “

Camila Bigio Grynszpan
Psicóloga

Pretendemos formar 

multiplicadores para 

replicarem as nossas ações

“ “

Maria Helena Sponton
Coordenadora pedagógica

Depoimentos da equipe AD
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“
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Resultados Qualitativos

Depoimentos de participantes dos projetos de capacitação

Se tratando de jovens que vivem em 

uma comunidade como essa onde se 

tem muita violência o resultado está 

sendo ótimo, porque eles estão se 

tornando jovens mais espontâneos, 

eles participam bastante das 

atividades, estão se tornando jovens 

com cabeças mais críticas

“

“

Rafael Alexandre Gomes
Monitor do Mosteiro São Geraldo

As atividades ganharam 

importância no 

desenvolvimento do projeto, 

com mudanças no 

entrosamento do grupo, reforço 

dos vínculos e ampliação dos 

horizontes culturais

“

“

Maria Ângela Rizzi
Coordenadora pedagógica

Isso também despertou 

nossas opiniões e nossos 

atos, a gente parou para 

pensar um pouco e tomou 

consciência, até mudou um 

pouco nosso olhar  

“

“

Vaneza do Santos Piauy
Participante

É possível  perceber um grau de 

envolvimento grande do grupo com 

a proposta (...) Essa oportunidade 

deles trabalharem este tipo de 

proposta é fundamental para o 

desenvolvimento de qualidades 

necessárias a conquistar no futuro

“

“

Marilisa Galvão
Coordenadora pedagógica

No fundo é um projeto de 

cidadania, os jovens tem se 

envolvido cada vez mais

““
Alberto Tembo 

Coordenador pedagógico

Depoimentos da equipe AD
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Ao iniciar o Curso de Artes, não acreditava que o mesmo pudesse ajudar a 

melhorar minha prática cotidiana enquanto educador.

Foi difícil compreender de que forma as diversas abordagens  artísticas ali 

tratadas poderiam subsidiar meu trabalho como  educador que trabalho com 

crianças de 6 a 15 anos com expectativas e  interesses bastante diferenciados.

Na medida em que fui me apropriando dos conceitos e abordagens, comecei 

a estabelecer relações entre a prática educativa, as  diferenças individuais e 

a importância da expressão artística para o desenvolvimento da criatividade 

humana.

Considerando-se que a “Arte” está muito presente no cotidiano,  embora nem 

sempre seja percebida, como um bom exemplo é  quando ao acordarmos 

olhamos no espelho e utilizando dos padrões com os quais nos identifi camos, 

elaboramos nosso desenho para  iniciar o dia, ou quando observamos uma obra 

de arte desenvolvemos nossa sensibilidade ao atentarmos para o sentimento 

que o artista expressa através das cores, sombras, luz, etc.

Sei que é preciso aprender muito ainda sobre a importância da arte.No 

entanto, gostaria de deixar registrado que o curso da AAD  trouxe-me 

contribuições valiosas à medida em que fui aplicando os conhecimentos 

adquiridos em minha prática podendo observar que apesar das expectativas 

e interesses diferenciados para cada faixa etária, as expressões  e criações 

produzidas pelos educandos favoreceram não só o desenvolvimento da 

criatividade como também possibilitou um melhor relacionamento entre 

eles, os quais, mais tolerantes e sensíveis, passaram a observar a arte 

sob um outro olhar, agora pautada no respeito pelo diferente.

49

Resultados Qualitativos

Depoimentos de participantes dos projetos de capacitação
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“
“

Pedro João da Silva
Recanto Gaetano e Carmela -  ASA
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2008

Pessoas Físicas

50

Creche Girassol
Creche Primavera
Escola Estadual Maria Zilda Gamba Natel
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

parceria

aliança

Biblioteca Hans Cristian Andersen
Bibliotecas de Paraisópolis
Instituto Tomie Ohtake
Jardim Botânico de São Paulo
Jardim das Esculturas/Parque da Luz
Museu da Casa Brasileira
Secretaria de Cultura do município de Guarulhos
Parque Burle Marx 
Teatro Padre Bento - Prefeitura de Guarulhos

Galo SA

patrocínio

Recanto Gaetano e Carmela
Recanto Pássaros
Recanto Primavera
Recanto São José
Recanto Santa Mônica
Teatro Brincante

MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A.M
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2008
apoio institucional

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

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

Rede
Membro da Rede Agente de Marketing Relacionado a Causas - MRC

apoio jurídico pro-bono 

PriceWaterhouseCoopers
auditoria

reconhecimento público

51
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
Alberto Duvivier Ortenblad
Maria Angela de Souza Lima Rizzi
Maria Helena da Cruz Sponton
Marilia Pontone Hellmeister
Marilisa Galvão Basso Oliveira

ASSESSORIA PSICOLÓGICA
Camila Bigio Grynszpan
 
EDUCADORES
Adriana Freires Aragão
Alex Rosato
Amaury Costa Brito
André Viccino de Lucca
Andréa de Almeida Bossi
Angélica Costa Arechavala
Célia Gomes Chaves
Cristiane Alves da Silva
Edson Pereira de Luna
Elisabeth Belisário
Fábio Nogueira de Matos Martins
Kelly Orasi
Letícia Cocciolito
Luis Roberto Soares dos Santos 
Maíra Daniel Vaz Valente
Marco Aurélio Silva
Marco Antonio da Silva
Marilisa Galvão Basso Oliveira
Mauricio Anacleto
Paula Galasso
Rita de Cássia Demarchi
Sandra Urizzi Lessa
Tânia Marilis de Oliveira Piffer 
Thelma Azevedo Lobel

CONTABILIDADE
Seteco Serviços Técnicos Contábeis

VOLUNTARIADO
Cristiane Sayegh
Rodrigo Dionísio
Rosângela Almeida

DIRETORIA
Regina Vidigal Guarita – Presidente
Dario Ferreira Guarita Neto
José Ferraz Ferreira Filho

CONSELHO CONSULTIVO
Carlos Vicente Serrano Jr 
Cristiano Biagi
Fabiana Fagundes 
Lúcio de Castro Andrade 
Patrick Charles Morin Jr
Vera Masagão Ribeiro
Viviane Cohen Nascimento

CONSELHO FISCAL
Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves
Luiz Eduardo da Costa Carvalho
Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho

ASSOCIADOS FUNDADORES
Alberto Malta de Souza Campos
Dalva Funaro Gasparian
Dario Ferreira Guarita Filho
G. Augusto de Bueno Vidigal
José Ferraz Ferreira Filho 
Lígia Souto Vidigal
Manoel Carlos da Costa Santos
Maria Christina de Souza Lima Rizzi
Maria Nadir Azevedo de Moraes
Patrícia de Queirós Mattoso
Regina Vidigal Guarita
Virgínia Garcia de Souza

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Celso Clemente Giacometti
Gastão de Souza Mesquita 
Lígia Cortez 
Sérgio Paula Souza Caiuby

PRODUTOS
Sonia de Almeida Sampaio Teixeira 

PROJETOS
Andrezza Medeiros Vieira da Silva

FINANCEIRO
Claudia Viri de Oliveira

OPERACIONAL
Helena Domingos

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Joelma Correia de Andrade
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Rua Helena, 309 | cj. 11
Vila Olímpia | 04552-050
São Paulo-SP
11 3845-3349
www.artedespertar.org.br
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