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dos com pinturas produzidas no ateliê garante repasses
que bancam asbolsasdeestudoeo pagamento de direitos autorais aos artistas, além de assegurar a sustentabilidade do instituto. "Via pinturas nos cartões natalinos
e achava um modelo esgotado", diz. Ele teve uma ideia
original: colocar a arte dos garotos em cadernos universitários, que também trariam informações sobre inclusão social. Uma parceria com a Tilibra, iniciada em 1997
e em vigor até hoje, tirou a empreitada do papel.
De lá para cá, os desenhos produzidos no instituto
já foram exibidos em brindes corporativos de empresas como Citibank, nas caixas de guloseimas da Bauducco e em lençóis da Artex. No ano passado, o Grupo Pão de Açúcar importou 50 mil peças de porcelana
chinesa e imprimiu os desenhos. Em 2011, a arte pode
ser encontrada em datas temáticas nos produtos da
fabricante de chocolates Kopenhagen.
Uma vez por ano, os trabalhos realizados pelos alunos
são exibidos em um vemissage: toda a renda é revertida para os estudantes. Até agora,
as vendas de obras já garantiram
uma receita de R$ 75 mil; os direitos autorais renderam R$ 100 mil.
"Queremos mostrar ao aluno outras possibilidades de trabalho e
criação, para que ele fique apto a
seguir o seu caminho", diz Augusto Citrangulo, educador do Programa Singular. Um exemplo de
sucesso é o do artista plástico Alberto Kideo. Aluno do Instituto
Rodrigo Mendes por 15 anos, Kideo, hoje com 55, especializouse em pinturas com tinta acrílica
"Além das exposições coletivas
no final do ano, passei a receber
encomendas em casa", conta.
Cada obra demora cerca de um
mês para ficar pronta — Kideo já
vendeu 30 quadros, com preços
que chegam a R$ 1.500.
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Quando a ONG foi criada, em 1994, o objetivo era buscar o desenvolvimento artístico de jovens com algum
tipo de deficiência Dois anos depois, ampliou o conceito de inserção social e passou a receber qualquer pessoa interessada em aprender arte, independentemente
de suas origens sociais ou características físicas. Desde a fundação, 1.250 alunos passaram pelas aulas semanais, cursos e oficinas de arte do instituto.
"Existe uma conexão forte entre arte e inclusão", diz
Rodrigo Mendes, 39 anos, criador da entidade e coordenador da equipe de 12 pessoas que ocupa um espaço de
3.600 metros quadrados na Granja Viana, em Cotia, na
Grande São Paulo. A história do instituto se confunde
com a do fundador. Assim como seus alunos, Mendes
encontrou na pintura uma maneira de se expressar e superar as dificuldades do dia a dia—ele ficou tetraplégico
aos 18 anos, depois de levar um tiro durante um assalto.
Um ano depois, já expunha seus trabalhos e ganhava dinheiro com isso. "Havia muitas pessoas dispostas a me
ajudar. Depois de receber toda aquela energia positiva,
achei que poderia retribuir de alguma maneira", diz.
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abriel Coelho, 13 anos, remexe a colorida pilha de livros
deixada sobre uma prateleira na sala de aula. Escolhe um dos mais pesados e
vai para uma bancada Com
a tela branca à sua frente e
um lápis preto na mão, começa a desenhar sua versão de "Fachada das Bandeiras
Brancas", do pintor Alfredo Volpi. Ele é um dos 48 alunos selecionados para a edição 2010 do Programa Singular, um dos projetos do Instituto Rodrigo Mendes,
entidade sem fins lucrativos que proporciona a inclusão social por meio da arte e da educação.

o

Faro empreendedor

ut

iliz
aç

ão

de

st

e

ar

tig

Foi com essa motivação que criou o Instituto Rodrigo
Mendes, instituição que completa 17 anos em 2011. Chegar perto da maioridade foi possível graças à ligação de
Mendes com o empreendedorismo. A graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas
(FGV) garantiu extenso networking. Em 1997, quando
ainda estava na FGV, escreveu um projeto de consultoria para o próprio instituto que ganhou um prêmio de
R$ 20 mil da Federação Nacional dos Estudantes de Administração (Fenead). Um ano depois, aceitou o convite para trabalhar na empresa de consultoria americana
Accenture, onde ficou por quatro anos—o experimento
proporcionou um conhecimento aprofundado em gestão de negócios. "Adorei a experiência no universo corporativo, mas em um determinado momento decidi me
dedicar inteiramente ao instituto", diz.
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Mendes não queria apenas proporcionar desenvolvimento artístico para os jovens carentes — seu objetivo
era garantir a eles uma fonte de renda Para tanto, a partir
de 2003, costurou parcerias com empresas privadas de
diversos setores. O licenciamento de produtos estampa-

A educação também está no
foco do instituto. Desde 2005, o
Programa Plural trabalha na formação e capacitação de
gestores e educadores de escolas públicas em questões
relacionadas a inclusão e arte. Até agora, mais de 3.600
pessoas passaram pelos cursos e workshops da entidade, em cidades como São Paulo, Santo André (SP), Taboão da Serra (SP), Ouro Preto (MG), Recife (PE) e Florianópolis (SC). Segundo os organizadores, o projeto
serve para multiplicar os conteúdos aprendidos nos 17
anos de história do instituto. "Os próprios alunos e suas
diferenças nos ajudam a definir caminhos, para que os
cursos de arte atendam a diferentes necessidades", diz
Renata Santanna, coordenadora do Programa Singular.
"Mas o melhor modelo de inclusão ainda é a disponibilidade em entender o que o outro quer de você. A deficiência está em não querer escutar."

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 272, p. 74-75, set. 2011.

