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Sobre o IOK

+67+67 +90+90
ORGANIZAÇÕES PESSOAS ATENDIDAS COLABORADORES

Fundado em 2007, o Instituto 
Olga Kos (IOK) é uma organização 
sem fins lucrativos, que desen-
volve projetos artísticos, espor-
tivos e científicos para atender,  
prioritariamente, crianças, jovens e 
adultos com deficiência intelectual 
ou física e, também, abre espaço 
para pessoas sem deficiência em 
vulnerabilidade social, proporcio-
nando trocas de experiências e a 
inclusão.

Ao traçar sua rota, o IOK acom-
panha a trajetória do beneficiário 
e sua evolução durante a reali-
zação das oficinas, adaptando e 
melhorando as metodologias por 
intermédio de pesquisas e instru-
mentos inéditos como o Indicador 
de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) 
e o Índice Nacional de Inclusão  
da Pessoa com Deficiência Olga Kos 
(Iniok). 

Os principais objetivos dos pro-
jetos são: estimular a autonomia e 
o desenvolvimento social da Pessoa 
com Deficiência por intermédio de 
suas práticas; melhorar a qualidade 
de vida, ampliar os canais de comuni-
cação e solidariedade e promover a  
inclusão social.
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FALA AÍ TIME!

O projeto Um Passo Para a Inclusão foi um grande desafio, pois precisou sofrer muitas adaptações 
para a sua realização. O contexto pandêmico exigiu que toda a equipe repensasse a forma de executar 
as atividades a partir do modelo virtual. 

Eu por muito tempo executei o papel de fotógrafa do projeto, mas no decorrer das oficinas come-
cei a aprofundar meus conhecimentos e estudos sobre conteúdos audiovisuais com o objetivo de 
entregar edições de vídeos que pudessem auxiliar ao transmitir o material que seria produzido em 
oficinas presenciais.

A pandemia acelerou nosso processo de criação. Nós como equipe aceitamos inovar e assumir o 
desafio de produzir o conteúdo visual de um espetáculo de dança de forma híbrida.

Com a contribuição de todos, foi possível selecionar fragmentos que representassem completa-
mente o roteiro construído a cada encontro. Saímos ainda com as ruas vazias para captar imagens 
que fizessem sentido para o início da “Vídeo Dança”. Fomos desde a um estádio de futebol vazio até 
ao teatro, respeitando todos os protocolos de segurança exigidos contra o Covid19.

A estética visual da “Vídeo Dança” é representada por sobreposições, cortes previsíveis e formas 
ora suaves ou rígidas. Em momentos específicos editamos alguns efeitos em câmera lenta.

 A sobreposição traz uma dinâmica ao vídeo representando o conceito de que não estamos 
sozinhos fazendo alusão a sintonia que temos mesmo em um momento de distanciamento físico. 

A transição de um ângulo aberto para um ângulo fechado faz referência ao contraste entre imen-
sidão e singularidade. Esse artifício traz subjetivamente a sensação de que estávamos dentro de casa, 
mas que mesmo assim temos a possibilidade de grandes movimentos, respeitando os limites das 
articulações do corpo.

Construir essa apresentação foi um estímulo para a minha criatividade e aprendizado”.

O projeto Um Passo para Inclusão 
fomentado pela Lei de Incentivo à 
Cultura, teve como intuito promover 
a inclusão cultural e autonomia de 
pessoas com deficiência e /ou em 
situação de vulnerabilidade social. 
O resultado dessa empreitada cul-
minou na criação coletiva de uma 
“Vídeo Dança” concebida e reali-
zada na cidade de São Paulo. Ela foi 
exibida virtualmente para todo o 
país por meio de uma live com os 
beneficiários, familiares e equipe 
multidisciplinar. 

As primeiras oficinas do projeto 
ocorreram de forma presencial nas 
instituições Centro Cultural Olido 
e Academia União Ken In Kan Goju 
Ryu com duas turmas de quinze 
participantes totalizando 60 bene-
ficiários atendidos. Com a iminência 
da pandemia, o projeto sofreu adap-
tações compondo oficinas artísti-
cas online, rodas de conversas com 
artistas convidados, ensaios abertos 
e apresentação final. 

Inicialmente, a transição parecia 
um grande desafio, mas a turma 
começou a se desenvolver de forma 
bastante positiva. As plataformas 
digitais foram convertidas em um 

TRAJETÓRIA DO PROJETO 

Sobre o Projeto 

Juliana Martinez - fotógrafa do instituto

6060
Beneficiários

meio fértil de criação, promovendo 
além do ensino da dança a inclu-
são digital com o acesso aos novos 
meios e plataformas de comuni-
cação.

Como forma de extensão e com-
partilhamento do conhecimento 
o projeto também incluiu ações 
formativas com os artistas Edu Ó e 
Estela Lapponi. Nos encontros, os 
convidados puderam compartilhar 
um pouco sobre o seu processo de 
criação e experiências enquanto 
pessoas com deficiência ocupando 
espaços artísticos. O evento também 
abriu a possibilidade para que os 
artistas pudessem exibir suas per-
formances ao vivo para o público. 

Em sua reta final, a turma do 
projeto empenhou grande parte 
do tempo nos preparativos para a 
grande “Vídeo Dança” As gravações 
foram realizadas em teatros, espaços 
públicos abertos e estúdio. Alguns 
dos beneficiários contribuíram com 
narrações, danças e improvisações 
na rua. As famílias contribuíram com 
o envio de vídeos caseiros para a 
equipe do projeto. Todo o material 
foi coletado, editado e resultou no 
espetáculo final do projeto. 

A “Vídeo Dança” recebeu o nome 
de Querido, Rudolf. O registro audio-
visual contemplou todos os parti-
cipantes que puderam colocar em 
prática os conteúdos abordados ao 
longo das oficinas. A apresentação 
foi transmitida ao vivo por meio das 
redes sociais do Instituto Olga Kos. 
O sucesso do evento e o grande 
número de visualizações refletiu o 
potencial criativo dos beneficiários 
e equipe artística.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Para a construção de uma linha metodológica de ensino, a equipe multidisciplinar 
definiu os objetivos gerais e específicos do projeto. O desenho pedagógico teve 
como principal referência o tema das articulações e possibilidades inusitadas de 
dançar com partes diferentes do próprio corpo. A técnica escolhida demonstrou 
a diversidade de corpos e possibilidades infinitas que a turma poderia explorar. 
As oficinas compunham uma série de encontros (no primeiro momento de forma 
presencial e posteriormente de maneira online) que provocassem a mobilidade das 
diferentes articulações que existem. 

Além de autoconhecimento, a proposta buscou exemplificar o quanto a dança 
pode acontecer para qualquer pessoa. Para ilustrar a proposta a equipe trouxe os 
bonecos de madeira articulados como forma de envolver os participantes nas oficinas. 

O uso do boneco de madeira articulado foi importante para as camadas da cria-
tividade e identidade, pois cada participante pôde pintar, texturizar e criar roupas 
de uma maneira única. 

A cada oficina a turma aprendia uma nova articulação e maneiras de movimen-
tá-la. Ao final do encontro os participantes eram direcionados a pintarem aquela 
determinada região “dançada” como forma de mapeamento do corpo e memo-
rização do encontro. 

A criação artística do projeto final foi estruturada a partir de um roteiro de 
filmagens. O objetivo trouxe a vivencia frente ao isolamento social. Era preciso 
pensar em como o distanciamento afetou a criação de laços entre colegas de 
oficina, seus familiares e instrutores?

 A partir dessa questão algumas cenas foram captadas e narradas. Os parti-
cipantes foram protagonistas de todo o processo. A segunda motivação para a 
criação foi relacionar o boneco de madeira articulado às cenas seguintes. 

 O conceito do vídeo foi o trânsito solitário entre sair de casa, caminhar pelas 
ruas vazias e reencontrar seus parceiros e parceiras no palco novamente (ainda 
que de maneira virtual e imagética). A estética visual do trabalho consiste pri-
meiramente, em um cenário completamente escuro e que no desenvolver das 
cenas vai se colorindo até ficar completamente iluminado. A metáfora posta é 
referente às dúvidas e medos que a pandemia trouxe até uma total explosão 
de cores que retoma a sensação da alegria e o otimismo para uma nova etapa 
da vida social.

Gustavo Paulino
Orientador Artístico-Pedagógico do projeto
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QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA

“O projeto teve início em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Com o cenário que exigia 
o distanciamento físico, tivemos que parar e pensar como manter aquela conexão e contato. 
Fizemos um exercício de empatia para entender o que vivíamos e principalmente como 
acolher as famílias. O período foi intenso e conhecemos muita gente.  Trocamos conheci-
mentos e conversas. Escutamos e pesquisamos caminhos a seguir para nos reinventarmos. 

Aprendemos juntos muitas coisas. Eu mesma não entedia muitas coisas com relação a 
tecnologia, mas tive que aprender para que essas famílias pudessem chegar até nós. Foi 
um processo bonito, uma construção. 

Aprendemos a usar muitas ferramentas. Começamos pelo WhatsApp, Zoom, Padlet, 
fotos, vídeos, conversas e uma energia forte entre os participantes, famílias e equipe. Gra-
vamos de casa  a distância e no respiro da flexibilização conseguimos gravar com alguns 
participantes no teatro.  Uma emoção sem tamanho tomou conta de mim. A organização 
e fechamento do projeto aconteceu na mesma intensidade, com abraços virtuais, relatos e 
devolutivas emocionantes de muita entrega. Como foi importante viver essa emoção num 
momento tão delicado. Foi um respiro  de alívio para todos.

Marcia Carvalho, Pedagogia

A ideia do cenário para o pro-
jeto Um Passo Para a Inclusão 
advém do momento pandêmico 
que aprendemos a nos adaptar 
às aulas online. Nesse momento, 
nos víamos apenas através de 
janelas virtuais. Cada um em sua 
realidade e contexto familiar e 
social. Trazer essa atmosfera da 
casa dos participantes para o 
palco  parecia fazer muito sen-
tido, já que serviu de cenário 
para todos os encontros e danças 
compartilhadas.

O cenário foi composto por 
vinte caixas de papelão pintadas 
à mão. Nas caixas eram represen-
tadas diferentes tipos de janelas  e 
do outro lado as caixas foram pin-
tadas de preto. No chão, alguns 

“Foi possível criar e fortalecer os vínculos com os participantes 
e familiares mesmo no contexto virtual. Todos contribuíram para 
a concretização do projeto com excelência.

A constância, dedicação e disponibilidade de todos possibili-
tou a expansão do desenvolvimento dos participantes tanto em 
aspectos sociais, cognitivos, e, principalmente, a autonomia que 
muitos exercitam quanto a consciência corporal, noção espacial 
e amplitude que o próprio corpo pode desenvolver.  

Foi prazeroso vivenciar essa experiência repleta de aprendiza-
dos pessoais e profissionais permeados por relações singulares 
de muito respeito e carinho”.

Kátia Pereira, Psicóloga

tapetes de crochê de cores diver-
sas. Para remeter ao ambiente 
caseiro, plantas e um filtro de 
barro compuseram a cena. 

 Os elementos foram pensa-
dos para ter um diálogo direto 
com a narrativa dramatúrgica do 
espetáculo em que todas as cai-
xas começaram com o lado preto 
virados para a plateia e as janelas 
foram virando progressivamente 
acompanhando as mudanças no 
figurino e na música.

Foi um prazer poder contribuir 
com um projeto tão bonito em 
um momento tão importante.

Daniel Normal, Artista Visual
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VOCÊ SABIA?

Você sabia que o nome do espe-
táculo - Querido, Rudolf - é uma 
homenagem a um dos nossos parti-
cipantes? Richard foi um dos nossos 
beneficiários no projeto Um Passo 
Para a Inclusão. O menino junto com 
a irmã, colocou o nome Rudolf no 
boneco de madeira articulado uti-
lizado em oficinas. A equipe gostou 
do nome por uma coincidência artís-
tica. O fato peculiar é que Rudolf 
Laban foi um homem muito impor-
tante no século passado para a histó-
ria da dança. As contribuições para o 
estudo do movimento de Laban são 
conhecidas no mundo inteiro e ser-
viu como base para muitos criado-
res de dança moderna, além de ser 
referência teórica importante para 
os estudos de movimento até os 
dias atuais. O conceito desenvolvido 
pelo artista influencia diretamente 
as práticas de dança conduzidas 
dentro do Instituto Olga Kos.

Imagem da Internet sobre o estudo do movimento de Laban

Rudolf Von Laban

Meus agradecimentos a todos os envolvidos no projeto. 
Fico feliz em saber que apesar das dificuldades impostas 
pela pandemia, ficou nítido que com força de vontade é 

possível realizar um projeto incrível. Grato a todos!

Esse projeto foi um presente para os participantes. A dedi-
cação e o estímulo que todo tem é de encher os olhos de 

alegria. A cada oficina e vídeo sempre é uma grata surpresa.

Agradeço a todos pelos aprendizados e o carinho foi um 
projeto maravilhoso!

Eu quero agradecer a todos profissionais e amigos que 
participaram desse projeto maravilhoso. Foi muito bom 
e importante para mim. Obrigado por tudo!

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Antônio, pai da Fernanda beneficiária do Projeto

Thiago – Beneficiário

Vanessa Barbalho, beneficiária do projeto

Marcos Kenji, beneficiário do projeto
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MATERIAIS GRÁFICOS

Ensaios Abertos

EVENTOS

 Um Passo Para a Inclusão possibilitou quatro ensaios abertos realizados de 
maneira online na conta oficial do Instituto Olga Kos do Youtube. O evento aberto foi 
destinado ao público em geral e teve a presença de familiares, participantes, equipe 
e convidados. As trocas virtuais abordaram o processo de criação, improvisações 
de dança e rodas de conversas com familiares sobre o uso das plataformas digitais. 
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Ação Formativa

O projeto propôs dois diálogos 
abertos ao público com comentários 
simultâneos que a equipe multi-
disciplinar poderia direcionar aos 
palestrantes. As conversas aconte-
ceram como forma de apresentar 
aos participantes e suas famílias 
que existem diversos artistas com 
deficiência no país trabalhando de 
maneira profissional nas diferentes 
linguagens artísticas existentes. 

Evento de Apresentação

No dia 29 de outubro de 2021 aconteceu o encontro online por meio da live na conta do 
Youtube do IOK para celebrar o encerramento do projeto Um Passo Para a Inclusão. O formato 
definido ocorreu devido às restrições da pandemia e impossibilidade dos teatros receberem 
o público no momento.

A live trouxe depoimentos dos artistas e equipe envolvida além do testemunho dos par-
ticipantes e familiares relatando como foi o processo de criação para eles. A última parte do 
encontro contou com a exibição do espetáculo em forma de Vídeo Dança “Querido, Rudolf “. 
A apresentação retratou os movimentos dos participantes e sua imersão criativa com muita 
leveza. 

O evento também prestou homenagem à família de um beneficiário participante de um 
Passo Para a Inclusão que faleceu durante o projeto.

Em eventos separados, os artis-
tas Edu Ó e Estela Lapponi foram 
convidados para participar de um 
momento de compartilhar expe-
riências, conhecimentos e o seu 
processo individual de criação. Os 
artistas exibiram seus trabalhos e 
também trouxeram importantes 
reflexões sobre o contexto da pes-
soa com deficiência.
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA

O projeto Um Passo Para a Inclusão abrilhantou a vida de todos os evolvidos nessa 
aventura artística. Foram centenas famílias que aceitaram o convite de participar 
abrindo espaço no ambiente de suas casas para uma jornada virtual de alegria, 
emoção e muito aprendizado. Cada sorriso ficará eternizado em nossa história.

MARCAS SÃO CONSTRUÍDAS POR PESSOAS. 
PESSOAS ABRAÇAM CAUSAS.

VIVA A INCLUSÃO!

Juntos nós:

Reinventamos a 
maneira que nos 

conectamos 

Levamos sorrisos e 
amizades 

Construímos uma 
Vídeo Dança que 

levou alegria a cada 
visualização 

Valorizamos a 
individualidade 
e conhecemos o 

potencial de toda a 
turma 

Aprendemos que o 
corpo é um grande 

instrumento de 
expressão 

Deixamos a emoção 
contagiar cada 

oficina do projeto

Promovendo a Inclusão
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As famílias dos participantes são parte fundamental para que os projetos do Instituto 
Olga Kos sejam eficazes. São elas que abraçam a causa e fazem com que os participantes 
tenham constância. 

 A Kátia, irmã e responsável pela participante Silvana, acompanhou todo o processo e 
se encantou com a finalização do projeto Um passo para inclusão. Suas palavras refletem 
a missão do Instituto Olga Kos.

“O vídeo ficou lindo, muita criatividade e sensibilidade. Cada oficina mostrou o envol-
vimento dos alunos e familiares. A gravação no teatro, trilha sonora e vídeos caseiros 
foram perfeitos. Um trabalho primoroso especialmente pelo desafio da pandemia: 
possibilitar o “encontro” dos corpos, justo quando impedidos de se encontrar. 

Muita consistência na proposta. Além de parabenizar e agradecer, anseio pelo pró-
ximo projeto.

Parabéns a todos!

GRATIDÃO CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 

O maior desafio encontrado durante o processo foi a transição do formato presencial 
tão habitual para equipe e famílias para o (novo) formato online. 

Houve um processo importante, orientado pela área da pedagogia do instituto que 
priorizou olhar para essas famílias e encorajá-las a aprender a utilizar as plataformas 
digitais. Essa aprendizagem foi a prioridade do início dessa jornada virtual. 

Essa transição foi uma grande oportunidade para trabalhar a criatividade e o entu-
siasmo de todos.

O último desafio foi lidar com a perda de um dos nossos participantes que estava 
envolvido desde o princípio com todo o trabalho de criação. Foi preciso recalcular a 
rota e propor uma Vídeo Dança que contasse uma história que culmina em uma linda 
homenagem para família do beneficiário que sempre esteve perto de nós.

A beneficiária Silvana sendo orientada pela instrutora Camila.

Bia e Richard, beneficiários do projetos, nos primeiros encontros antes da pandemia.
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

Tainá, beneficiária do projeto, no primeiro encontro. Sensações com o corpo todo no chão.O cabo de vassoura foi um importante instrumento de trabalho.

Instalação usada para sensibilização.O reconhecimento das expressões faciais foi um dos objetivos trabalhados. Sensações com os pés.
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CONQUISTAS EM NÚMEROS

1. Método

1.2 Resultados

Participaram da pesquisa profissionais representando as áreas da pedagogia, dança 
e psicologia. Houve oferta de formação na construção de instrumentos de pesquisa e 
coleta de dados por meio da observação sistemática dos participantes. A ferramenta 
utilizada é denominada “indicadores de desenvolvimento Olga Kos” (Idok). No projeto 
Um Passo Para a Inclusão a versão utilizada foi adaptada/reduzida, buscando adequação 
ao ambiente de oficinas remotas. Os procedimentos para coleta de dados seguiram o 
calendário do projeto e a disponibilidade dos profissionais para a pesquisa e os registros 
ocorreram nos últimos meses de atividade. Os resultados serão apresentados seguidos 
de breves comentários em cada gráfico.

A utilização de um instrumento de pesquisa colabora para identificação e definição de 
objetivos profissionais durante o projeto. A equipe de pedagogos, durante a construção 
coletiva do instrumento, elegeu três categorias essenciais para definir as contribuições 
da pedagogia nas oficinas interdisciplinares do Instituto Olga Kos, sendo elas: 1. Articu-
lação com o grupo, 2. Motivação e 3. Exposição de ideias.

26

A pontuação máxima para cada fator era o nível cinco (5,00), a maior 
média atingida pelo grupo foi o fator motivação, com (3,77). Esse 
resultado demonstra que apesar da distância nas atividades remotas, 
os participantes mantiveram-se engajados e continuaram ampliando 
seus repertórios de articulação com o grupo, bem como os meios para 
a exposição de ideias, sendo fundamental a pedagogia nesse processo 
de aprendizagem e reinvenção. 
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volvimento de uma consciência corporal (3,31). Seguida pelo fator 
“apropriação”, que significa o sentimento de pertencimento ao grupo, 
e permite aos participantes expressarem-se em ambientes coletivos. 
O fator processo criativo também apresentou uma média satisfatória 
(2,87), indicando que os participantes puderam experimentar e conceber 
respostas espontâneas, articulando repertório e materiais.

AGRADECIMENTO

As conquistas do projeto Um Passo Para a Inclusão foram surpreendentes. Por isso, agra-
decemos com muita satisfação o empenho dos profissionais em ação, familiares, parceiros 
e patrocinadores por abraçarem a causa e promoverem a inclusão social em parceria com o 
Instituto Olga Kos. Contribuir para o projeto representou fomentar a inclusão, diversidade 
e construir uma sociedade cada vez mais justa e pautada pelos direitos humanos. Juntos 
atuamos para a maior equidade social e transformamos vidas.

O encontro com as famílias foi necessário desde o inicio.
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Prêmio ABCA 2015

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Empresário 
Amigo do Esporte

Prêmio Movimento 
Você e a Paz

Prêmio Colar de Honra 
ao Mérito Legislativo

Prêmio Ordem do Mérito 
Cultural

Prêmio Tuxáua Cultura 
Viva 2010

Prêmio Brasil Esporte e 
Lazer de Inclusão Social

Prêmio II Encontro Cultural 
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA Doar

Prêmio Destaque do 
Ano 2017

Prêmio Brasil Mais 
Inclusão 2018/2019

Prêmio Empreendedor e
Inovadores - 2020

Selo de Acessibilidade 
Arquitetônica

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfica IPSIS

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade

Prêmio Funarte Respirarte

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Areté

Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Salva de Prata

ABRACE ESTA CAUSA!

ARTES

ESPORTES

Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300

2018

858

41

2019

479

33

962

76

2020

2018

960

40

2019

663

33

695

39

2020

PROMOVENDO INCLUSÃO

RESULTADOS IOK!

IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA

31
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REALIZAÇÃO


