In Batukada – Música Para a Inclusão
Lei de Incentivo à Cultura
Vigência do Projeto: janeiro 2020 | julho de 2021
Número de participantes: 72
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Sobre o IOK
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A equipe de instrutores apresenta alguns instrumentos de percussão que serão utilizados ao longo do projeto.

Fundado em 2007, o Instituto
Olga Kos (IOK) é uma organização
sem ﬁns lucrativos, que desenvolve projetos artísticos, esportivos 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, proporcionando trocas de experiências
e a inclusão.

Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneﬁciário e
sua evolução durante a realização
das oﬁcinas, adaptando e melhorando as metodologias por intermédio de pesquisas e instrumentos 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
projetos 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 comunicação e solidariedade e promover a
inclusão social.
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FALA AÍ TIME!
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“O Projeto In Batukada iniciou no ano de 2020 de maneira presencial,
migrando, com a pandemia, para o modelo remoto. O entrosamento da
equipe foi imediato e a acolhida dos participantes aos novos instrumentos digitais, muito calorosa e receptiva.
Os vínculos estabelecidos com os beneficiários e familiares mesmo
em formato virtual foram muito positivos. A entrega das atividades via
plataforma Padlet foram significativas e necessárias para o acompanhamento pedagógico. Foi nítido o desenvolvimento dos integrantes do
projeto no que diz respeito ao conhecimento musical, expressividade,
escuta e habilidades com as ferramentas tecnológicas.
Participar do projeto e conduzir o caminho musical que culminou em
uma apresentação virtual, foi muito emocionante e repleto de aprendizados. Com certeza, o In Batukada deixou marcas na minha prática profissional, no olhar para o outro como indivíduos únicos e na construção
das relações por meio das trocas sonoro musicais.”
Alessandra, instrutora de música.

TRAJETÓRIA DO PROJETO
Sobre o Projeto
O projeto In Batukada teve
como intuito promover a inclusão
cultural e autonomia de pessoas
com deficiência e /ou em situação
de vulnerabilidade social, fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura. Foi a partir da criação coletiva
de uma apresentação musical com
percussão na cidade de São Paulo,
que o projeto ganhou tom e harmonia para muitas famílias.

Com início em formato presencial em diversas instituições, In Batukada sofreu adaptações devido
a pandemia para o formato online.
Inicialmente, a transição parecia
um grande desafio, mas a turma
começou a se desenvolver de forma bastante positiva e as plataformas digitais foram convertidas em
um meio fértil de criação e produção musical, promovendo além do
ensino de música a inclusão digital
com o acesso aos novos meios e
plataformas de comunicação.

Participante explora diversas possibilidades de ritmo com pandeiro.

72
Beneficiários
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Como forma de extensão e
compartilhamento do conhecimento, o projeto também incluiu
ações formativas com a professora
Marili Macruz. O público alvo foi a
equipe de instrutores, participantes, familiares e a comunidade em
geral. A professora e pesquisadora
abordou metodologias pedagógicas para o ensino musical com
crianças compartilhando técnicas
e conhecimento acadêmico.
Uma grande externalidade positiva do modelo online foi notada ao longo do projeto em que os
beneficiários tiveram a oportunidade de visitarem locais e eventos
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relacionados à música. Os espaços que dificilmente seriam visitados pelos participantes devido
ao acesso e distância geográfica,
foram explorados junto com os
instrutores por meio de visitas
guiadas. Um aspecto que reafirma
a relevância do projeto e aponta
para um leque de possibilidades
que surgiram no formato remoto.

Para celebrar o encerramento
do projeto, uma apresentação musical em formato de vídeoclipe, foi
produzida e contemplou todos os
participantes que puderam colocar em prática os conteúdos abordados no decorrer das oficinas. A
apresentação foi transmitida ao
vivo por meio das Redes sociais
do IOK.

Todas as atividades e ações forO sucesso do evento e o grande
mativas com a turma tem sua re- número de visualizações tornou
levância no cenário pedagógico, público o potencial criativo dos
mas o clímax do projeto e a razão beneficiários e equipe artística.
de grandes expectativas estavam
para o produto final de todos os
esforços do grupo.

LINHA DO TEMPO
1

2

3

4

5

Contratação
de equipe
multidisciplinar
e de serviços

Aquisição
de materiais

Planejamento
artístico e pedagógico

Articulação com
participantes, pais
e responsáveis

Criação musical e rítmica
para apresentação
de concerto

Estamos
aqui

9

8

7

6

Prestação
de contas

Apresentação/
Concerto

Ação formativa e
produção de uma
escultura sonora

Visitas a locais e
eventos relacionados
à música

Exercício de aquecimento no qual os participantes criam sons com o próprio corpo.
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Atividade de percepção da respiração por meio de exercícios com o diafragma.

Participantes exploram diversas formas de fazer sons com
os instrumentos, utilizando outras partes do corpo.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Para a construção de uma linha metodológica de ensino foi preciso
definir os objetivos gerais e específicos do projeto.
O desenho pedagógico teve como principal referência grandes composições da música clássica, que criam nas canções uma representação
de emoções e sentimentos em que é possível a partir da sensação rítmica construir uma narrativa.
Dentre as inúmeras composições, o destaque central do projeto consiste na obra “As quatro estações” de Antonio Vivaldi. A composição logra por meio da música representar e trazer a sensação de cada estação
ao ouvinte.
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É na linha que celebra o meio ambiente que os 4 elementos da natureza (fogo, terra, ar e água) foram selecionados como temática. Além
de ser algo comum e acessível, abre espaço para a conscientização e
respeito à natureza. O eixo escolhido foi assertivo à medida que os componentes naturais podem ser encontrados em qualquer espaço, sobretudo no universo doméstico, tornando viável a transposição do formato
presencial para o online.

Exercícios de alongamento realizados no início das oficinas, durante o aquecimento.

Cada encontro foi preparado de forma que cada parte fosse abordada e trabalhada individualmente. As vídeo aulas gravadas e disponibilizadas pelo Youtube, continham um panorama sobre o elemento
abordado e as possibilidades musicais que poderiam surgir a partir dele.
Além disso, ao final de cada encontro virtual as dúvidas eram sanadas e
uma proposta de tarefa a ser realizada era enviada na plataforma digital
Padlet.
Ao longo do processo com muitas confluências de ideias e a participação ativa da turma surgiu a necessidade de criar uma canção para
cada elemento. Água, Fogo, Terra e Ar teriam letra, melodia e ritmo próprio seguindo o mesmo campo harmônico. Essas canções se tornaram o
elemento central da conclusão do projeto conduzindo todo o planejamento para uma apresentação online em formato videográfico respeitando o momento pandêmico.
As canções foram criadas com base nas linhas rítmicas binárias trabalhadas em oficinas. Do ponto de vista artístico e pedagógico, o desenvolvimento da turma foi extraordinário. Muitos dos conceitos foram
aplicados naturalmente. As frases rítmicas são executadas com qualidade, seja nos instrumentos, em percussão corporal ou mesmo no canto.
Com muita determinação a turma adquiriu grande autonomia sobre
todo o processo de criação e execução.

Beneficiários do projeto realizam exercícios vocais durante a oficina.
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA
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“O projeto In Batukada passou por uma série de adequações importantes considerando adaptação e migração do formato presencial para o ambiente virtual. No entanto, com o estabelecimento dos vínculos entre profissionais e beneficiários, foi possível
realizar e desenvolver atividades sonoras que ampliaram consideravelmente não só
os aspectos musicais, cognitivos e sociais. A mudança envolveu novos aprendizados
como o manejo e o uso da tecnologia pelas famílias e participantes. Tudo que foi conquistado a cada encontro ou proposta, será levado para outros setores da vida de cada
participante e familiar, assim como a dedicação e empenho observado nos vídeos e na
apresentação do grupo com a evolução da musicalidade.”
Kátia, psicóloga do projeto

“Durante os encontros criamos uma rotina entre os participantes com a produção
musical. Incentivamos propostas de pesquisa sonora no entorno do ambiente doméstico de cada beneficiário. A estratégia sempre caminhou em paralelo aos exercícios
de consciência corporal. Esse processo apresentou o corpo como um potencial instrumento musical. A voz foi trabalhada com a preparação. Essa prática rítmica e criativa
que trouxemos criou uma espécie de “roda virtual” em prol do fazer musical.
O recurso da canção agregou e gerou identidade ao projeto. É a partir do momento em que cada participante passa a se apropriar daquela canção que demos forma
ao nosso imaginário.A evolução musical propiciou trabalharmos a constância com os
participantes. Assim, ficou evidente ao grupo que a noção e técnica musical enquanto
construção carece de rotina e prática para que os resultados sejam alcançados.”
Antônio, instrutor de música do projeto

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
Laura iniciou o Projeto In batukada de modo presencial no Espaço K, com o
acompanhamento da pedagoga, Cláudia (in memorian).
De forma súbita, tudo mudou. Distanciamento físico e medos passaram a
fazer parte do nosso dia a dia. Entretanto, o Instituto Olga Kos persistiu e inovou com as oficinas remotas.
Os encontros às sextas- feiras foram muito desejados. Foram momentos
para a troca de energias e conexão entre toda a turma. Durante as práticas
podíamos ouvir e comunicar mesmo que por janelas virtuais. Que bem que a
conexão nos faz quando não se tem mais o toque!
As propostas das aulas, as atividades de lição de casa e as visitas virtuais
enriqueceram o repertório musical de Laura, minha filha. Ela sempre muito
alegre, não verbaliza, mas, com o projeto passou a verbalizar e se comunicar
muito mais por sons do que antes.
Hoje, Laura cantarola feliz em tudo o que faz. O dia da gravação do videoclipe no Parque do Ibirapuera foi mágico. O encontro dos professores e participantes foi o momento de afagar os corações cheios de saudades. Que venham
mais projetos como esses!
E que tenhamos mais pessoas em nossas vidas como toda equipe do
Olga Kos.
(Glaucia, mãe da beneficiária Laura Basílio)

A participante Laura praticando percussão nos objetos domésticos
durante atividade conduzida pelos instrutores de música.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
Gênero

10
Feminino

14

24
Masculino

Faixa etária

Tipo de deficiência

Menor que 10 anos: 2

Deficiência auditiva: 2

De 11 a 15 anos: 13

Deficiência Intelectual: 29

De 16 a 20 anos: 7

Deficiência Motora: 1

De 21 a 25 anos: 2

Deficiência Visual: 2

De 26 a 30 anos: 4

Transtorno do Espectro Autista: 2

Maior que 30 anos: 6

Transtorno Mental: 2
Nenhuma deficiência ou transtorno: 2

Participou da pesquisa o
total de 34 Participantes

VOCÊ SABIA?
outros eventos. São encontrados
em todas as culturas e em todos os
continentes. Eles são indispensáveis até os dias de hoje a quase todos os gêneros e estilos musicais,
garantindo um ritmo marcado e
Originalmente, os tambores
dançante as músicas.
eram produzidos com um pedaço
de pele de animal esticado sobre
um pedaço oco de madeira. O surgimento dos instrumentos estão
associados às festas, celebrações
religiosas, cerimônias fúnebres,
comemorações, danças e muitos
Você sabia que os instrumentos de percussão figuram entre os
gêneros mais antigos de instrumentos musicais e remontam aos
primórdios da civilização humana?
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MATERIAIS GRÁFICOS
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Camiseta do projeto.

Anúncio no Jornal.
Banner do projeto.

EVENTOS
Apresentação em forma de videoclipe
O evento mais esperado durante as oficinas foi a apresentação
online de um videoclipe que uniu
música e elementos gráficos do
projeto In Batukada. Os ensaios
para o grande momento foram
constituídos por meio da divisão
de turmas.
A estratégia tornou possível
acompanhar os participantes individualmente entendendo suas
necessidades e adaptando o método de ensino para que todos

pudessem executar um padrão rítmico. Um exemplo foi a execução
do pandeiro com a palma da mão
como fonte de produção sonora.
Outra ferramenta pedagógica
utilizada foi o estudo de pulso rítmico. O recurso visual e auditivo do
som do batimento do metrônomo
foi um convite para os participantes acompanharem essa sequência
rítmica com o uso de instrumentos
(Pandeiro, Ganzá, agogô, tambores) e percussão corporal.

A instrutora de música apresenta um metrônomo para os participantes enquanto aborda o conceito de tempo na música.
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Visitas virtuais
Dentre as visitas realizadas o
passeio ao Museu do Instrumento
Musical de Milão ganhou destaque. No ambiente online, cerca de
600 anos de história foram percorridos. O museu faz uma cronologia
da guitarra Clássica (Violão) passando pela guitarra Barroca e Alaúde. O mesmo processo também foi

realizado com o Piano, desde um
de seus mais remotos ancestrais
o instrumento Dulcimer, chegando até os Virginais e Cravos para a
criação do Piano Moderno, Orgão
de Pipe e Sintetizadores Futuristas.
Cada item musical foi demonstrado com vídeo de execução do instrumento.
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Vista do Museu do Instrumento Musical de Milão.

Visita virtual em aldeia indígena
Como o conteúdo norteador estava baseado nos 4 elementos da
natureza, uma proposta diferenciada foi sugerida: visitar uma aldeia indígena. É possível perceber
mesmo que de maneira virtual a
relação estreita entre a natureza e
seus elementos.
Durante o período da oficina,
os espaços da aldeia Tekoa Itakupe foram percorridos com disponibilização em um mapa virtual.

Agregando valor ao passeio, Alguns indígenas trouxeram em suas
falas a importância da natureza
e como constroem o dia a dia da
aldeia considerando o respeito ao
meio ambiente na sua amplitude
e compreendidos.

grande parte, constroem uma manifestação sonora musical própria
em que é muito comum o uso e a
criação de instrumentos percussivos como os que foram utilizados
em oficinas como chocalhos, ganzá e afouxé.

Vídeos de alguns rituais e ativiA partir dessa riqueza e diverdades cotidianas da aldeia foram sidade que a música foi instruricas fontes para a construção de mento de aproximação e união
uma pedagogia que promove a de culturas.
autonomia. As aldeias, em sua

19

Imagens da visita virtual feita na aldeia Tekoa Itakupe.
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Workshop de capacitação
Outro importante evento realizado no decorrer do projeto foi a
ação formativa com a Professora
Marili Macruz, Bacharel em Piano e
Mestre em Musicologia pela Escola
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP).
O Workshop aconteceu em
formato presencial para a equipe
de instrutores do projeto e transmitido online para participantes,
familiares, amigos e comunidade
em geral.

A educadora musical abordou
metodologias pedagógicas para o
ensino de música para crianças. O
tema é o grande foco de sua prática educativa e pesquisa acadêmica. Na formação também ocorreu,
em paralelo, a construção de uma
escultura sonora, na qual vários
materiais foram dispostos em conjunto, de modo que poderiam ser
combinados e experimentados de
diferentes formas para a criação
sonoro musical.
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A Professora Marili Macruz apresenta sua pesquisa à equipe de instrutores de música do Instituto Olga Kos.

RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
O projeto In Batukada tocou fundo em nossos corações. Foi ao ritmo
dos 4 elementos que nos conectamos com a natureza e seus sons. A
simplicidade gerou harmonia e mostrou que a canção está dentro de
cada um de nós.

Juntos nós conseguimos:
Romper barreiras e nos conectarmos.
Construímos uma canção que celebra tudo que a
natureza nos oferece.
Conhecemos lugares que contam histórias deixando
nosso projeto ainda mais rico.
Aprendemos que o corpo é um grande instrumento
de cada um de nós.
Fizemos uma apresentação incrível cheia de ritmo e
alegria.
Levamos sorrisos e amizades.
Vivenciamos a natureza em sua forma mais pura e
genuína.

21
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GRATIDÃO

Quero agradecer ao Instituto Olga Kos pelo lindo trabalho que faz. Participamos do
Projeto In Batukada, mesmo morando em outro estado. Graças ao modelo online tivemos essa experiência incrível. Foi muito enriquecedor para o João conhecer e trabalhar
os elementos da natureza por meio da música, conhecer novos instrumentos e fazer
tours por museus. O que mais nos alegrou foi a possibilidade de fazer novos amigos
e conhecer esses professores maravilhosos, competentes e envolvidos no que fazem
com amor.
Gratidão a todos!
(Ester Rizzuto, mão do beneficiário João Victor)
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O beneficiário João Victor tocando o Ukulele durante oficina do In Batukada.
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Beneficiário Antônio Maurício.

Serei eternamente agradecida por vocês acreditarem no meu meninão!
Ele ama vocês de paixão. Esse curso o deixou sentir que tem capacidade de cantar e
tocar! Todos que chegavam em casa ele falava: “Eu sou inteligente! Sei tudo! A Patrícia
(instrutora) falou que sou lindo!”
Quando gravamos o vídeo ele fez até pose!
Só tenho que agradecer a todos que fazem com muito amor esse trabalho.
Dá para sentir no olhar e na fala de cada um. Que Deus continue abençoando a
todos vocês.
(Marlene, mãe do beneficiário Antônio Maurício)
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
O maior desafio encontrado durante o processo foi a realização do
encontro online por uma aparente limitação técnica. A princípio, parecia
ser complicado estabelecer a dinâmica entre ouvir e tocar os instrumentos simultaneamente com clareza. A alternativa foi a de inserir pequenos ruídos. Assim, o foco seria em torno da tentativa de realizar a ação
de tocar coletivamente deixando a execução metódica de sonoridade
no âmbito individual.
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Essas escolhas funcionaram perfeitamente, uma vez que o participante ao tocar ou cantar sozinho o beneficiário conseguia reproduzir
exatamente o que era proposto. Ao longo do tempo, o ato de tocar em
equipe era possível mesmo com as dificuldades técnicas. Era perceptível
notar pelas telas que todos estavam em conjunto e com os movimentos
sintonizados numa espécie de coreografia.
Para a apresentação final era primordial que os participantes conseguissem executar a ação de cantar e tocar ao mesmo tempo. Inicialmente a tarefa parecia muito desafiadora e preocupava bastante a equipe
de profissionais. Cantar e tocar de forma sincronizada requer técnica
e dedicação.
Com um ato de persistência, a turma engajada surpreendeu a todos,
pois muitos beneficiários conseguiram realizar ambas ações simultaneamente transformando o In Batukada em um projeto inesquecível.
A dedicação dos participantes pode ser traduzida com muito brilho no
olhar. Os vídeos caseiros enviados nas plataformas de compartilhamento são uma joia rara que ficará em nosso acervo como motivo de muita
alegria e orgulho.

DESAFIO CONCLUÍDO
COM SUCESSO

25

Frames do vídeo de apresentação final do projeto.

O participante Luiz Felipe Porto junto dos instrutores
em gravação no estúdio da música do elemento terra.
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
1. Método
O monitoramento do projeto “In Batukada” foi realizado em diferentes etapas, sendo a etapa inicial a construção de instrumentos de pesquisa e coleta de dados a partir de uma adaptação dos Indicadores de
Desenvolvimento Olga Kos (Idok), tornando-a mais aplicável ao contexto de oficinas remotas.
Foram participantes desta pesquisa 34 pessoas (recorte para N amostral) inscritas no Projeto “In Batukada”. A análise seguiu a partir de observação sistemática dos participantes via plataforma digital, exigindo
adequação tanto do instrumento como na equipe, que produziu os dados coletivamente em reuniões específicas.
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Profissionais das áreas de Pedagogia, Artes e Psicologia contribuíram
ativamente com a realização da pesquisa e obtenção dos resultados
elencados. Os dados foram computados a partir da perspectiva dos profissionais de cada área, que foram responsáveis por eleger três fatores
essenciais para definir as contribuições de seu segmento. É válido ressaltar que os profissionais vivenciaram formações específicas que visam
desenvolver habilidades de observação e a ética em pesquisa.
O projeto seguiu calendário pré-determinado com a coleta de dados
pertinentes ao final da realização da oficina entre os meses de abril e
maio de 2021. A apresentação dos resultados foi realizada a partir de
gráficos de barras com média aritmética entre os resultados obtidos.
Também foi importante considerar os níveis para a classificação de peso
de cada fator, sendo que para nível mínimo atribuiu-se valor 1 (um) e
nível máximo o valor de 5 (cinco).
A partir da aplicação do método proposto, os seguintes fatores se
destacaram em suas respectivas áreas, compondo um instrumento que
contemplou os seguintes coeficientes: “Articulação com o Grupo”, “Motivação” e “Imersão nas Propostas” (Pedagogia); “Execução Artística; “Processo Criativo” e “Apropriação” (Artes); e, “Assimilação”; “Cooperação”; e,
“Flexibilidade Emocional” (Psicologia).

2. Resultados e Hipóteses
A média aritmética dos resultados referentes a essas categorias em
relação à Pedagogia para cada participante está apresentada no gráfico
a seguir (Gráfico 1).

(In Batukada – Música para a Inclusão)

A utilização de um instrumento de pesquisa colaborou para identificação e definição de objetivos profissionais a serem alcançados por
meio do trabalho interdisciplinar. Assim, tem-se por hipótese que as intervenções semanais propostas contribuíram expressivamente para o
desenvolvimento dos fatores observados. Em destaque, segundo a percepção de profissionais da pedagogia, para o fator “imersão nas propostas”, que representa o engajamento dos participantes nas atividades.

(In Batukada – Música para a Inclusão)
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Segundo a observação dos instrutores de música, os participantes
desenvolveram principalmente a ‘concentração’ durante as oficinas de
música, uma habilidade comumente generalizável a outras atividades
da vida e também essencial para a preparação ao trabalho. A ‘identificação sonora’ e o ‘repertório’ (musical) mantiveram-se também em desenvolvimento, com índices semelhantes de progresso, sugerindo que
quanto mais uma pessoa amplia suas referências culturais, maior também é o potencial de identificar semelhanças e diferenças nas variadas
expressões de comunicação artística.
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(In Batukada – Música para a Inclusão)

Os fatores avaliados pela psicologia demonstram os benefícios socioemocionais do projeto. O fator com maior índice de desenvolvimento foi a ‘cooperação’, habilidade fundamental para a maioria das atividades realizadas diariamente por todos nós.
A ‘flexibilidade emocional’, ou seja, a abertura ao diálogo e negociações também se desenvolveu expressivamente, sugerindo a hipótese
de que um ambiente inclusivo tende a estimular a compreensão tanto
das próprias necessidades, como as dos demais.

3. Considerações
Apesar do ambiente de oficinas remoto, fatores como motivação
e imersão mantiveram-se em contínuo desenvolvimento do início ao
fim do projeto, sugerindo que as adaptações ao ambiente virtual de oficinas não prejudicaram o engajamento de participantes e profissionais
no processo de oficinas no Instituto Olga Kos.
Uma oficina de música é um evento coletivo, onde o ritmo (de aprendizagem) de todos os participantes é considerado. Os efeitos de um ambiente inclusivo são notáveis em diversos aspectos: pedagógicos, artísticos e psicológicos, conforme observado nos resultados.
A adaptação do instrumento de pesquisa em uma versão mais simples, com três fatores para cada especialidade (ao invés de 9, em seu original), permitiu aos profissionais conduzirem as oficinas com excelência,
e também realizar a avaliação de modo adequado.
A música e o compromisso coletivo semanal contribuíram significativamente para o desenvolvimento integral de pessoas com
(e sem) deficiência.
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Os benefícios socioemocionais do projeto foram notáveis.

Promovendo a Inclusão

AGRADECIMENTO
In Batukada – Música para a inclusão foi surpreendente. As conquistas foram
inéditas e memoráveis. Por isso, agradecemos 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 cidadã respeitando os direitos humanos. Juntos atuamos para a maior equidade social e transformamos vidas.

30

Escultura sonora criada no workshop do projeto In Batukada.

SOMOS VENCEDORES
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Areté

Salva de Prata

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura
Viva em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural foi o único a ganhar “Nota 100”
na região Sudeste

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério
da Cultura – Secretaria de Cidadania Cultural,
em 2010.

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo
outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A
homenagem deve -se à realização de relevantes
ser viços prestados à sociedade paulistana, ao
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os
quais visam facilitar o processo de inclusão social
e cultural, além de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida de pessoas com deficiência
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
É a mais alta comenda do Poder Legislativo
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas
que contribuem para o desenvolvimento social
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

Prêmio Movimento
Você e a Paz
4ª edição do Movimento Você e a Paz – Criado e
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma
atividade sem conotação religiosa ou política,
que tem como propósito central desenvolver
a cultura de paz por meio da conscientização
quanto à necessidade de se contribuir para a
conquista de um mundo com mais harmonia,
tolerância, respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA
Doar
O IOK foi selecionado como uma das 100
melhores ONGs do Brasil em 2017 de acordo
com os padrões de gestão e transparência. É
uma ONG pra se DOAR, e alcançou a admiração
e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo
homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto
de Júbilo e Congratulações pelos relevantes
ser viços prestados às pessoas com deficiência
intelectual, particularmente Síndrome de Down.

II Encontro Cultural – Laços de
Amizade Espaço K
O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra
homenageou o Instituto Olga Kos como uma das
10 entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte
6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do
Espor te, realizada na sede da Federação das
I ndústrias do Estado de São Paulo – FIESP,
premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural (IOK), Wolf Kos, na categoria
Maiores Amigos do Esporte – Pessoa Física.

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério
do Esporte.

O objetivo do Prêmio é estimular a
implementação de práticas inclusivas e aprimorar
a gestão de políticas públicas, em especial na
atuação com os municípios paulistas com ações
inclusivas voltadas ao segmento das pessoas com
deficiência. O IOK, além de ser um dos finalistas
de ações inclusivas 2017, ganhou na categoria
Destaque do Ano pela pluralidade cultural e
esportiva para pessoas com deficiência.

Medalha Anchieta
A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade
de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado
do Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo,
é concedido a personalidades e a instituições
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram
a admiração e o respeito do povo paulistano.

O prêmio foi instituído em março de 2013,
homenageando pessoas e entidades que se
destacam por atos e obras de amor ao próximo
e de estímulo à elevação do espírito humano.
A p re m i a ç ã o v i s a a çõ e s q u e p ro p i c i e m o
engrandecimento e a harmonia nas relações
entre os indivíduos na sociedade.

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, ar tistas, pesquisadores,
i n s t i t u i çõ e s e p e r s o n a l i d a d e s at u a nte s n a
área das ar tes visuais, a Associação Brasileira
dos Críticos de Arte instituiu, em 1978, com o
patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual, em
formato de um troféu. Desde então, vem sendo
distribuído a personalidades do meio artístico.
Todas as categorias de premiação possuem o
nome de um crítico de reconhecida contribuição
para a cultura e as artes plásticas brasileiras.

P rêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela
Secretaria de Espor te, Lazer e Juventude do
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os projetos
p e l o n í ve l d e exce l ê n c i a d e m o n s t ra d o n a
apresentação, execução e prestação de contas,
at i n gi n d o a l to gra u d e co n f i a b i l i d a d e e m
conformidade com os critérios técnicos definidos
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural
Prêmio LIF 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara
de Comércio França-Brasil com o objetivo de
estimular, por meio do destaque e visibilidade
dados aos projetos inscritos, sobretudo aos
vencedores, a criação e/ou multiplicação de
iniciativas que promovessem uma transformação
em prol de melhores condições para as pessoas
e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou
o 3º lugar da categoria “Apoio às Comunidades
Locais” do XII Prêmio LIF.

O Prê m i o é u m a h o m e n a g e m c o n c e d i d a
anualmente pela Câmara dos Deputados, a
empresas, entes federados (União, Estados
e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) ou
personalidades que tenham realizado ações em
prol da inclusão de pessoas com deficiência
ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e
superação.

Pela Arte se Inclui
Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier
Prêmio Brasil Esporte e Lazer
de Inclusão Social

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

R e c o n h e c i m e n t o d o G o v e r n o Fe d e r a l a
personalidades, grupos ar tísticos, iniciativas
e instituições que se destacaram por suas
contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva
2010
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de
Cultura através do programa Cultura Viva.

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias,
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”.
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos,
fazendo parte do livro que reúne exemplos de
que a ar te também pode ser um meio para a
inclusão social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS
O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio
Excelência Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na
categoria livros culturais e de artes, no produto,
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade
Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Espor te
de Respeito.

Prêmio Funarte Respirarte
O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020,
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea
anual abarca manifestações ar tísticas inéditas
em diferentes segmentos e tem como intuito a
promoção da arte e de ver tentes culturais em
todas as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020
O grupo FJR homenageou o empresário Wolf
Kos, presidente do Instituto Olga Kos, com o
título “Empreendedores Inovadores” de 2020.
A condecoração é uma resposta a dedicação,
empenho e advocacy que o empreendedor social
realiza na instituição desde sua fundação, em
2007.

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
Atribuído a edificações, espaços, transpor tes
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos,
indicando que são adequados e acessíveis para
pessoas com deficiência. É concedido pela
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED).
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