BIOGRAFIA EM CENA
Vigência do projeto: Dezembro de 2021 á Setembro de 2022
Número de participantes: 60

PROMOVENDO INCLUSÃO

Sobre o IOK
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, p rop orcionando trocas de experiências e inclusão.
Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua
evolução durante a realização das oficinas, adapt ando e melhorando as
metod ologias por intermédio de pesquisas e instrumentos inédit os 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 aut onomia e o
desenvolvimento social da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas
práticas; melhorar a qualidade de vida, ampliar os canais de comunicação e
expressão dos participantes, desenvolver valores como cooperação e
solidariedade e p romov er a inclusão social.
#Viva a Inclusão!
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EXPLORANDO BIOGRAFIAS

4

O projeto Biografia em Cena possibilitou a continuidade de um
trabalho de pesquisa debruçado sobre a temática da autobiografia na
cena, iniciado no Instituto Olga Kos no Projeto Inclusão Encena (2021)
Por que esse tema?
O teatro proporciona um leque muito grande de possibilidades, mas
projetos com começo, meio e fim necessitam de uma temática, um
ponto de partida, e ao chegar em uma oficina ou para iniciar qualquer
relação, você precisa conhecer o outro. E nada melhor para conhecer
o outro e até a nós mesmos do que explorar a própria história.
“Relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, pondo ênfase na sua vida individual e, em especial, na
história de sua personalidade.”
(LEJEUNE, 1991, p. 48)

Pela visibilidade, pela descoberta de si e do outro, pela valorização
de quem são essas pessoas, de suas histórias, desejos, medos, sonhos…
é que a biografia foi o norte desse encontro com o teatro.
Deborah Hathner

JORNADA AO DESCONHECIDO
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O projeto Biografia em Cena
foi um mergulho no cotidiano
de cada participante, permeado
por caminhos que nem mesmo
eles conheciam, buscando meios
para alcançar o desconhecido.
As possibilidades eram gigantescas, mas como seria essa
jornada? A cada encontro descobrimos o quanto cada pessoa na
sua singularidade e cada grupo,
seriam distintos… que seria um
desafio com diversas ramificações.
Nas primeiras atividades, onde
cada um iria se colocar, observamos que em alguns casos, estava
incômodo falar de si e da sua
trajetória, então optamos em
manter uma margem em que

pudéssemos alcançá-los, sem
deixá-los desconfortáveis, até
porque, a maioria eram crianças
e jovens, com e sem deficiência.
Um dos grandes desafios foi
estabelecer regras e combinados que contemplassem otimizar o tempo e deixar as oficinas
leves e agradáveis, sendo que
grande parte dos integrantes não
se sentia confortável com isso.
Encontramos ferramentas distintas para lidar com cada situação
e é claro, que nem todas foram
de imediato, mas na construção dos grupos foi uma etapa e
nos ensaios do roteiro foi outra
etapa, sempre enaltecendo os
pontos positivos e dando um
objetivo para que eles pudessem
focar e encontrar dentro de si as

respostas e sair da zona de conforto, onde é muito cômodo, e
enxergar que aquele momento
seria uma alavanca para novos
caminhos.
Depois de contribuir para que
eles alcançassem autoconfiança,
com muita conversa chegamos
em um dos pontos mais lindos do
projeto, que foi falar sobre seus
sonhos e, por meio das orientações, que serviram como uma
bússola para eles, conseguiram
relatar quais eram suas ambições
e abrir o leque de possibilidades. Definitivamente, eles viajaram nas próprias ideias, além
de refletir e também enriquecer
as cenas, que foram totalmente
construídas com base nos seus
relatos.
Juliana - Pedagoga
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TRAJETÓRIA DO PROJETO
Começamos o projeto a partir da origem
dos nomes dos participantes com a finalidade
de que eles conhecessem um pouco sobre a
própria história e pudessem se conhecer. Além
disso, durante o primeiro módulo, também
fizemos uma caminhada pelo local onde a
Casa do Cristo Redentor se encontra. Por
ser um espaço frequentado por diferentes
organizações e também cercado por gramados e um pequeno bosque, as crianças
e adolescentes tinham uma ligação forte e
sabiam até lendas locais que fizeram parte
do espetáculo final, já que faziam parte da
biografia geográfica daquele coletivo.
6

Seguimos então com os módulos “Quem
Eu Sou” e “Como eu vejo o mundo e como
eu gostaria que ele fosse”, com o foco no
reconhecimento do próprio corpo, das suas
experiências de vida, músicas e comidas
favoritas, sonhos profissionais e desejos para
o futuro, enquanto espaço de investigação
cênica. Assim, utilizamos recursos teatrais
como: rodas de criação e compartilhamento,

experimentações com sons corporais e do
ambiente, improvisações a partir de histórias
e imagens, construção de imagens corporais
com tecidos e releituras cênicas feitas na visão
do outro. Além disso, buscamos também a
desconstrução dessas estruturas corporais
e vozes, por meio do uso de técnicas como
blablação e inspirações na figura dramática
do bufão.
Por último, em nosso terceiro módulo: “O
que eu quero dizer para o mundo”, partimos
para a construção das cenas que iriam para a
mostra teatral a partir das experimentações
feitas anteriormente, e é claro, buscando
mostrar a história de cada participante e
discutindo com eles como gostariam que
elas fossem contadas. Dessa forma, as oficinas proporcionaram não apenas um espaço
estimulante para a criação e exploração de
cenas teatrais a partir das biografias dos participantes, mas também um ambiente para a
escuta de si e do outro.

7
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
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A estrutura do projeto foi
desenvolvida a partir de uma
tríade de elementos que se tornaram os fios condutores do
planejamento e das propostas
realizadas durante o andamento
das oficinas. A tríade era composta pela sequência: VOZ/
MOVIMENTO/ENCENAÇÃO.
A equipe foi dividida em duplas,
que elegeram uma das frentes
para colaborar ao longo do projeto. Cada dupla, composta por
uma artista e uma psicóloga ou
pedagoga, ficou responsável por
pensar e desenvolver as atividades durante os encontros.
Ter profissionais de áreas de
conhecimento diferentes, trabalhando juntas no planejamento
pedagógico das oficinas, foi um

grande diferencial que contribuiu para o êxito da execução
do projeto, bem como para a
superação das dificuldades e
enriquecimento do processo de
criação final.

sonhos. Buscamos alternativas
para a comunicação que extrapolaram a palavra, por meio de
partituras corporais, desenhos
e imagens. Dialogamos com o
espaço, a Casa do Cristo, em
que essas pessoas convivem e
O conceito geral estabelecido pensamos sobre de que maneipelo projeto, apoiado no tema ras esse ambiente caracteriza as
da autobiografia, foi desenvol- relações entre eles estabelecidas.
vido a partir do exercício e da
prática da auto enunciação de
Foi um processo de intensa
seus participantes, tendo como troca, onde os participantes
um dos seus pilares a partilha e puderam conhecer mais uns aos
escuta de histórias e experiências outros e também descobrir um
de vida.
pouco mais sobre eles mesmos,
seus medos e a maneira como
Percorremos as trajetórias podem expressar e comunicar
pelo princípio de nossa exis- suas ideias.
tência, as escolhas de nomes,
seus significados e recorrência
Estabelecer esse espaço de
no núcleo familiar. Compartilha- auto enunciação, foi uma impormos gostos, memórias, jornadas, tante conquista do projeto. Per-

cebemos, desde as primeiras
oficinas, a dificuldade dos participantes em se expor na frente dos
colegas e de como não estavam
habituados a estar em evidência,
exercitando seu protagonismo
e por isso, se ver nesse lugar foi
bastante desafiador.
Por meio da partilha das rotinas familiares nos embrenhamos
pelo mundo da narrativa cênica,
onde o objetivo principal, o de
comunicar algo, possibilitou que
conhecêssemos um pouco mais
sobre a trajetória de cada um,
contribuindo para o fortalecimento desse núcleo de compartilhamento, onde a generosidade
se fez sempre presente.
Dentro da equipe, pensamos
em estratégias para transformar
essas relações, buscando por
linguagens que possibilitassem
o trabalho e a identificação das
singularidades como elementos
da potência de cada indivíduo e
para tanto, trouxemos o trabalho
com corpos grotescos, inspirados nas figuras de bufões.

Escutamos, criamos, vivemos
muitas histórias juntos… histórias
sobre dores, violência e abandono tiveram uma certa recorrência durante esse processo, o
que fez com que a equipe estivesse sempre atenta e empenhada em buscar estratégias que
pudessem contribuir para um
processo de ressignificar e transformar as realidades impostas
aos participantes, que vivenciam
de perto as dificuldades da vulnerabilidade social.

turma sobre o que do trajeto que
experienciamos juntos tinha sido
mais relevante para eles e quais
elementos gostariam que fizessem parte da apresentação final.
Após elencadas as preferências, partimos para a construção
de cenas que estivessem dentro
do universo escolhido por eles
e que trouxessem informações
relacionadas ao repertório compartilhado durante as oficinas.
Dessa maneira, cada turma
teve sua própria dramaturgia,
com personagens e transições
independentes. O que ligava
todos os fragmentos era a relação com as trajetórias dos participantes.

Percebemos no decorrer das
oficinas que as turmas eram
bastante singulares entre si e
isso afetava diretamente nossos
objetivos. Procuramos trazer os
elementos que reconhecemos
como importantes para cada
A apresentação final foi de
grupo e com isso, os planejamentos acabaram sendo ligei- uma força gigantesca. Nela
pudemos perceber como de fato
ramente diferentes.
a cumplicidade entre os parA característica particular de ticipantes, principalmente nas
cada grupo influenciou na esco- turmas formadas pelo CCA e o
lha dos fragmentos que seriam NAISPID, estava consolidada de
compartilhados na apresenta- maneira generosa e potente.
ção final. Refletimos com cada

9

Promovendo a Inclusão

10

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
11
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente infantil,
com média de idade de 7 anos, com idades variando de 10 (mínimo)
até 17 anos (máximo), com maior participação de beneficiários do sexo
masculino (55,41%), em relação ao feminino (44,59%). Houve participação
de beneficiários com (18,92%) e sem (81,08%) deficiências, transtornos
e/ou síndromes, sendo elas: Esquizofrenia (6,3%), Síndrome de Down
(18,8%), Deficiência Intelectual (31,3%), Transtorno Global de Desenvolvimento (18,8%), Paralisia cerebral (12,5%) e Transtorno do Espectro Autista
(12,5%). Dos participantes, 14,86% fazem uso contínuo de medicação.
Gráfico 1 : Relação percentual dos tipos de deficiências, transtornos
e/ou síndromes no projeto Biografias em Cena.
DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS E/OU SÍNDROMES
6,3%

ESQUIZOFRENIA

12,5%

SÍNDROME DE DOWN
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
12,5%

18,8%

TRANSTORNO GLOBAL DE
DESENVOLVIMENTO
PARALISIA CEREBRAL

18,8%

31,3%

TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA
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Para mim, como instrutora nova no Instituto, o Biografia em Cena foi
um projeto muito desafiador no âmbito do ensino do teatro, já que
eram grupos de idades, deficiências e situações de vida bem diversas,
e que por conta disso, nos fizeram pensar em atividades onde todos
poderiam participar do seu próprio jeito.
Agradeço à todas da equipe que sempre traziam diferentes possibilidades
de exercícios, referências teatrais e de vida também, às vezes quebrando
a cabeça juntas para repensar naqueles que talvez não estavam tão
interessantes ou de que forma poderíamos melhorar, mas sempre pelo
mesmo objetivo que era proporcionar um espaço de criação cênica
para aqueles participantes que estavam lá.
Ao mesmo tempo, as oficinas foram incrivelmente gratificantes, tanto
pela oportunidade de conhecer as histórias de vida dos participantes
da Casa do Cristo Redentor, mas principalmente, ver como cada um
compartilhou suas experiências e que apesar da timidez e medo do
julgamento, ampliou sua escuta para o outro sem menosprezar, refletiu
sobre si mesmo e pôde mostrar para o mundo quem era.
Laís Yumi - Instrutora de Teatro

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
“Acompanhei a apresentação deles, que foi sensacional! Na semana que antecedeu a
apresentação, eles ficaram muito ansiosos, comentando o papel que cada um iria exercer, a
gente via que eles estavam entregues naquele momento do projeto. No dia da apresentação
muitos chegaram mais cedo, por conta da empolgação, pois muitos nunca tiveram essa
oportunidade de se apresentar num teatro, em público. Víamos nos olhares deles que aquele
momento era mágico. A importância que eles tinham de estar ali, subir no palco e fazer o
melhor deles, se apresentar para as famílias, amigos, que acreditaram neles. Na semana
seguinte o assunto era o teatro, o papel de cada um, como foi marcante para a vida deles.
Cada vez mais a gente vê o quanto é importante inserir eles no contexto da sociedade,
de mostrar para eles o que eles são capazes de fazer, porque, na maioria das vezes, eles
se sentem limitados, ou pessoas enfatizam que eles não podem por suas limitações e não
permitem que eles avancem. Na verdade, eles podem muito mais do que imaginam quando
a gente tem pessoas que ajudam a gente a incentivar e despertar a curiosidade pelo teatro,
pela comunicação, pela socialização e mostrar que eles podem, dentro daquilo que eles
conseguem fazer, o que eles podem alcançar.
A grandiosidade que foi aquele dia, foi algo incrível! E hoje nas nossas atividades diárias com
eles, usamos o gancho das oficinas e eles querem representar papéis, sendo o Dj, o artista,
é muito importante pra gente, quanto mais projetos baseados nisso, na expressividade, mais
divertido vai ser para o mundo deles e a experiência que eles levam, porque eles não esquecem,
tudo que fazem e ensinam para eles, eles levam pra vida. E isso traz sonhos e possibilidades
de crescimento, de se autoconhecer dentro daquilo que eles vivem no dia a dia. Então, pra
mim, que subi no palco com eles, uma sensação única, ver os figurinos, podendo ser um
personagem em cena, representando, sentir a plateia, foi sensacional e maravilhoso. Muito
obrigada por essa oportunidade e que possamos ter muito mais momentos assim, porque
pra vida deles é completamente grandioso e a gente vê que o nosso trabalho vale a pena,
a gente se esforça cada dia mais e aprende muito mais com eles do que eles com a gente.”
Camila Miranda - Orientadora NAISPD (Casa do Cristo)

Gostei bastante das tias, do projeto e das atividades. Cada segunda-feira foi incrível. Eu aprendi
bastante com as pessoas do NAISPD, foi um desafio pra mim, pois eu nunca tinha convivido
com eles. Sobre a peça eu gostei muito, deu aquele frio na barriga, mas aí quando eu fui deu
tudo certo e eu quero repetir muitas vezes porque eu amei.
Karina Costa - Intérprete de Libras.
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VOCÊ SABIA?
Você sabia que tem um teatro incrível no bairro de Itaquera?
Pois é, dentro da Instituição Casa do Cristo Redentor existe um teatro incrível com capacidade de 340 lugares, um palco de mais de 15
metros e uma ótima estrutura. É o teatro Nelson Lobo de Barros. Seu
nome homenageia o escritor espírita, e recebe a galera que frequenta
o espaço da Casa do Cristo e também está disponível para locação.
Fica a dica e o link para saber mais:
https://casadocristo.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Teatro-Apresentacao.pdf

Teatro em Itaquera
14

IDENTIDADE VISUAL

CONTEÚDO

15
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FRAGMENTOS DO SER

Carol
18

Depoimentos sobre machucados e acidentes:
“Uma lembrança é quando eu estava brincando no SESC com meu irmão, andando
de bicicleta, brincando com meu pai, minha
mãe… almoçar na casa das minhas avós, deixa
eu pensar… quando eu me machuquei bem
feio.” (Heloísa)
“Bom, um dia eu estava na rua brincando
com meus amigos, a gente estava brincando
com a bike e eu caí e ralei o joelho. Minha
mãe disse que vai sarar algum dia, né… claro,
sempre sara. Então eu pedi pra ela colocar um
Band-Aid e ela colocou e foi isso.” (Bianca)
“Eu tenho uma história de quando eu vi
uma cobra no banheiro. Eu acabei de acordar
e fui lavar meu rosto e escovar meus dentes.
A porta da minha casa estava aberta. Lá é
chácara e tem bastante bichos. Aí, quando
eu olhei para a porta vi uma cobra. Eu gritei
pela minha vó, veio minha tia. Ela subiu em
cima do carrinho e pulou assim (risadas).

Minha tia estava gritando e chegou minha vó,
viu a cobra, pegou um pedaço de vassoura
e um pote de álcool, chamou a cobra assim
e a cobra foi embora.” (Kimberly)
“Eu estava andando com a minha mãe e
minha tia, daí eu fui nadar, né, e daí eu não
tinha visto uma pedra e bati meu pé. Aí, cara…
daí fez um bolão assim de sangue. Daí quando
chegou na casa da minha tia, minha tia tinha
falado assim: Vixi, eu vou te contar viu, que
ela quase me mata.” (Marina)
“E também uma vez, lá em Minas, quando
eu estava brincando, eu estava com meu pai
brincando e caí, me machuquei e quebrei o
dente. Mas aí depois, nasceu outro no lugar
dele.” (Otaviano)
“Duas coisas sobre mim: eu não andava,
não enxergava… e tive que orar a Deus para
andar com 5, 6 anos. Perdi meu pai em um
acidente 19 anos atrás em uma ponte de um
rio. Eu sou um cara feliz.” (Silas)
“E já aconteceu duas coisas comigo, que um
dia eu fui numa piscina, meu irmão pulando

lá na piscina, aí eu fui pular também, só que
aí ele mandou eu abaixar a cabeça para pular
e daí eu não abaixei e eu bati em um ferrinho
que tinha lá em cima e eu levei 3 pontos na
cabeça.” (Vanessa)
“Eu estava brincando com meus amigos
e aí a gente foi pular na cama e eu bati o
nariz.” (Pietro)
“Uma coisa que me deixou muito triste foi
quando meu irmão de um ano, a porta do
guarda roupa caiu no pé dele. Aí ele quebrou
os cincos dedinhos, mas hoje ele está bem.
Ele consegue andar e tudo direitinho.” (Miguel)
“Teve uma vez que eu estava brincando
de esconde-esconde na sala de aula. Tinha
um prego solto atrás da porta e eu fui me
esconder atrás da porta. Rasgou aqui” (Rafaela)
“E uma coisa interessante sobre minha vida,
é que eu já quebrei o braço e aí eu fui para o
médico. Só tinha saído do lugar e aí o médico
colocou de volta e colocou gesso.” (Arthur)
“Um dia eu estava andando de bicicleta e
aí eu caí dela e fiquei todo ralado” (Raphael)
“Um dia… é… eu estava andando e um
marimbondo me picou e ficou muito inchado.
Eu tive que correr para o hospital, aí no outro
dia eu fiquei bem.” (Paulo)
Sonhos
“Eu deito e fico refletindo sobre o que eu
vou ser um dia ou refletindo sobre a música.”
(Rafaela)
“Júpiter, Vênus, Saturno, Lua, Sol, deixa
eu ver… Marte, aí a Constelação das Três
Marias” (Miguel)
“Um dia, em um sonho meu, eu estava lá
embaixo no meu prédio e parecia que vinha
duas amigas minhas todas arrumadas, toda
palhaçada, com a maquiagem toda borrada.
E daí eu falei: O que tá acontecendo? Por que

vocês se arrumaram assim? Aí, sei que elas
falaram: Pra fazer você rir. Porque no dia eu
estava triste.” (Manuel)
“Uma vez eu sonhei que estava todo mundo
no CCA, aí a gente foi para um parque todo
mundo e a gente se divertiu muito.” (Analice)
“É um sonho meio estranho, mas… eu acho
que você não vai ligar. Uma vez eu sonhei
que estava em Júpiter sonhando com os
ETs (risos), é muito estranho… aí eu estava
lá falando com os ETs… e aí a gente foi lá na
casa deles. A casa dos ETs era uma casa bem
diferente, era uma casa redonda que ficava
flutuando assim em Júpiter, era muito legal.
A casa deles tinha vários móveis estranhos,
o sofá deles era de uma gosma, que eu não
sei muito bem o que era… era bem legal a
casa deles” (Helen)
“Eu penso que tem vezes que a gente é
meio grande assim, aí tem que fazer as coisas… aí esses dias eu pensei e falei: Ó mãe,
porque tem pessoas que quando tem que
fazer as coisas não pode voltar a ser criança?
Ou bebê? Aí ela perguntou para mim: Por
que você gostaria de voltar a ser bebê? Aí eu
não respondi porque eu não sabia direito.”
(Maria Vitória)
“Meu sonho é viajar por todos os países
do mundo” (Beatriz)

19
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O GRANDE DESAFIO
Assim, durante as primeiras oficinas, decidimos que o ideal seriam atividades que
eles pudessem se conhecer, compartilhar
suas experiências de vida e também alguns
exercícios corporais que todos se sentissem
à vontade para fazer. Percebemos então
que aqueles dois grupos não tinham tido
nenhum tipo de interação e levamos algum
tempo para que soubessem os nomes uns
dos outros e, principalmente as crianças
menores ficassem confortáveis e sem medo
do desconhecido dos jovens e adultos com
deficiência.

20
Em nosso primeiro encontro com os coordenadores do CCA e do NAISPD já era uma
grande preocupação que todos os participantes se sentissem incluídos nas atividades e
jogos teatrais propostos, independentemente
da idade e deficiência, principalmente como
conduzir de uma forma que fosse clara para
todos e interessante também.
Ao longo das primeiras oficinas pudemos
observar que havia um certo preconceito
das crianças e jovens sem deficiência com
os com deficiência. Existem barreiras que
são cultivadas ao longo da nossa história
que crescem conforme são alimentadas, e
diante de tamanha estranheza com o novo e
o desconhecido trilhamos o nosso caminho
inicial para atingir essa concepção formada
no ambiente das oficinas, e a cada semana
lançávamos novidades no âmbito coletivo
para minimizar a distância entre os participantes.

Propusemos grupos heterogêneos, com
crianças e jovens com e sem deficiência.
Dessa forma, com um contato direto uns com
os outros, o vínculo foi se estabelecendo, já
não víamos mais os olhares amedrontados,
as risadas, os passos para trás e as negativas para as propostas foram acabando, ao
ponto de presenciarmos rodas cada vez
mais solidificadas, com grupos parceiros,
compreensivos e afetuosos.
Conforme as oficinas foram ficando mais
focadas nas questões teatrais (tipos de movimentos, trabalhos de voz e encenação),
os participantes foram se soltando mais e
também se conhecendo e a inclusão foi
acontecendo naturalmente. Ainda que nós
tivéssemos que dividir os grupos, a interação
das crianças e adolescentes com as pessoas
com deficiência foi aumentando, ao ponto
deles mesmos encontrarem assuntos em
comum, fazerem amizades, ajudarem quando
necessário e pensarem nas limitações dos
outros… assim, o medo do estranho e desconhecido foi diminuindo.
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DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
1. OBJETIVOS
Os objetivos neste relatório de pesquisa são a) reunir dados que possam
fundamentar o aprimoramento de projetos sócio culturais, pautando-se em
evidências para acessibilizar a prática artística; b) tecer hipóteses a partir dos
resultados para incentivar estudos de aprofundamento em temas emergentes.

2. INSTRUMENTO
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O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denominado Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Objetivou-se manter
um registro do desenvolvimento humano no projeto a partir de perspectivas
interdisciplinares. Cada IDOK é construído a partir de sua especificidade, sendo
os fatores a serem contemplados escolhidos e fundamentados pelos profissionais envolvidos diretamente nas oficinas, garantindo que o conteúdo avaliado
esteja de acordo com os princípios socioculturais da prática artística. Esta versão
do instrumento foi desenvolvida e aplicada para o projeto Biografias em Cena,
e contemplou os IDOK’s Teatro, Pedagogia e Psicologia, e após alinhamento
entre as áreas, considerou-se os seguintes fatores:
Variáveis e Indicadores Contemplados nos IDOKs
IDOK
Teatro

Pedagogia

Psicologia

INDICADORES
2

VARIÁVEIS

1

Consciência Corporal

Reconhecimento de Padrões

Sensorialidade

Espacialidade

Apropriação
Processo Criativo

Desautomatização de Padrões

Expressividade Cênica

Coletividade

Atuação

Encenação

Enredo

Consciência Corporal

Identidade Individual

Identidade Coletiva

Articulação com o Grupo

Apropriação
Processo Criativo

Assimilação de Conteúdo

Concentração

Motivação

Expressão de Ideias

3

Disponibilidade e Envolvimento Concretização das Propostas

Consciência Corporal

Identidade

Autopercepção

Expressividade

Apropriação
Processo Criativo

Responsividade

Posicionamento Crítico

Pertencimento

Autoria

Compreensão

Autonomia

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

A coleta ocorreu de modo longitudinal, a fim de representar o desenvolvimento
durante o período de 10 meses, entre o início e o fim das oficinas (momentos
pré e pós). A atribuição de valor de desenvolvimento em relação à cada indicador, varia de 1 a 5, sendo que o valor 1 indica desenvolvimento Iniciante, sendo
assim: 1-Iniciantes, 2-Moderado, 3-Intermediário, 4-Satisfatório e 5-Avançado.
Enquanto, para o Indicador de Inclusão, o mesmo varia de 1 a 4, sendo que o
1 representa: Acessibilidade reduzida, no qual as ações tendem à satisfação de

necessidades individuais básicas; 2- Participação reduzida, com acesso restrito
a pessoas de referência naquela atividade; 3- Participação suficiente para construir meios de favorecer o próprio desenvolvimento; 4- Autonomia e satisfação
pessoal, participação prioritariamente cooperativa tendo em vista necessidades
coletivas.
Os profissionais realizaram as avaliações por observação sistemática dos
participantes, registrando o desempenho em cada indicador contemplado no
instrumento IDOK, incluindo, quando pertinente, observações que poderiam
contribuir para a melhor compreensão do desenvolvimento do participante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no Projeto Biografias
em Cena para os 60 participantes avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia, Psicologia
e Teatro, a partir dos gráficos 3a, 3b e 3c, respectivamente.
Gráfico 3 : IDOK - a) Pedagogia, b) Psicologia e, c) Teatro aplicada
ao projeto Biografias em Cena, respectivamente.
IDOK - PEDAGOGIA
PRÉ

PRÓ

5,0
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IDOK - PSICOLOGIA
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IDOK - TEATRO
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Para a Pedagogia, pode-se afirmar que houve trabalho para desenvolvimento
das habilidades de concentração e motivação em relação ao Teatro, considerando
que dentro da variável de Apropriação, envolve-se a apropriação de conceitos
e estruturação do processo de aprendizagem. Como resultado, obteve-se
melhores respostas aos estímulos externos, desenvolvimento de habilidades, a
fim de entender como e onde utilizá-las, a partir de um prisma criativo, dando
margem às ideias.
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Na visão de Katto (2011), o teatro atua como um forte aliado na criatividade
humana e, consequentemente, no aprendizado e no desenvolvimento humano,
tanto físico como psíquico. Além disso, considera os jogos simbólicos e a imaginação como fatores relevantes no processo do desenvolvimento cognitivo.
Ao participar do Teatro o praticante aprende a conhecer-se e a aceitar-se,
pois ele reconhece as dificuldades, tentando superá-las, bem como as qualidades. Para Silva (2000), o aluno organiza os seus afetos, (re)construindo seus
sentimentos e emoções, recuperando a auto-estima. O conhecimento de si
desperta a confiança de cada aluno em relação a si mesmo, favorecendo que
o educando sinta-se valorizado e capaz de integrar-se ao grupo de Teatro,
realizando com destreza e satisfação o ato de representar.
Sendo assim, em momento inicial de oficina, o participante inicia o estabelecimento de contato com o Teatro, com os colegas, com o orientador e com o
conjunto destes fatores, tornando este processo pregresso ao estabelecimento
de reflexão, construção de postura crítico-investigativa, de vínculos, e consequentemente, de pertencimento.
Spritzer (2003) salienta que o Teatro estimula o diálogo e o questionamento,
pois é uma atividade artística que ocorre na troca com os outros alunos-atores
participantes do grupo. Desse modo, fomenta-se a socialização entre os alunos
e, segundo Silva (2000), essa integração se dá por meio de emoção, sentimento
e dedicação partilhados.
Sendo assim, vê-se que a oficina contribuiu para a construção e fortalecimento do Enredo, possibilitando espaço para análise do sujeito e coletivo, no

qual uma ideia se consolida em uma narrativa cênica. Tais resultados corroboram com a visão de Spolin (2001), quando menciona que o Teatro exige um
relacionamento de grupo muito intenso, pois a partir da construção do grupo
e da própria atuação é que surgem as cenas para a peça. Aslan (2003) assinala
que, no Teatro, o aluno-ator aprende a trabalhar coletivamente, pois não atua
sozinho e sim com o grupo.
E, por fim, tem-se o Indicador de Inclusão, que representa o quanto os participantes estão aptos a organizar o espaço de oficina juntos aos profissionais.
O valor médio do Indicador de Inclusão para as áreas variou de 3,07 a 3,09
em momento pré, e correspondeu a 3,98 para os três IDOK’s aplicados, em
momento pós. Os valores variaram de 3 a 4, sendo representativos de participação suficiente para construir meios de favorecer o próprio desenvolvimento
(3) e autonomia e satisfação pessoal, participação prioritariamente cooperativa
tendo em vista necessidades coletivas (4), demonstrando que o grupo estava
disposto e contribuiu para que a oficina cumprisse, junto ao trabalho dos profissionais, seu objetivo.

4. CONSIDERAÇÕES
De maneira geral, os dados de desenvolvimento indicaram que a oficina contribuiu para a promoção da inclusão a partir do Teatro como ferramenta. Sendo
que, oficinas como esta, correspondem às necessidades de formação pessoal
e social de pessoas com (e sem) deficiência, pois valorizam a sensibilidade e as
múltiplas inteligências que um ser humano pode desenvolver durante a sua vida.
A arte visa proporcionar o processo de criação no indivíduo, levando-o a desenvolver sua criatividade e raciocínio, melhorar o seu potencial de pensamento
e realização de atividades, de exposição e solução de problemas em situações
sociais e cotidianas. Entende-se também que o uso de instrumentos padronizados e atualizados empiricamente pelos profissionais contribui para refletir a
realidade dos projetos de modo fidedigno e construtivo para o aprimoramento
de projetos sociais análogos.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde
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

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.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

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.

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizada na sede da Federação das Indústrias
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.

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

30

II Encontro Cultural – Laços
de Amizade Espaço K

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 serviços
prestados às pessoas com deficiência intelectual,
particularmente Síndrome de Down.

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

Prêmio ABCA – 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na área das
artes 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.

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.

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

Prêmio Destaque
do Ano – 2017
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.

Prêmio Chico Xavier
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 premiação
visa ações que propiciem o engrandecimento e
a harmonia nas relações entre os indivíduos na
sociedade.

Prêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado
de São Paulo (SELJ) destaca os projetos pelo nível
de excelência demonstrado na apresentação,
execução e prestação de contas, atingindo alto
grau de confiabilidade em conformidade com
os critérios técnicos definidos no programa de
incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições
que se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva – 2010

Salva de Prata
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
serviços 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.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019
O Prêmio é uma homenagem concedida 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
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 arte também pode ser um meio para a inclusão
social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica IPSI
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.

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 artísticas inéditas em
diferentes segmentos e tem como intuito a promoção da arte e de vertentes 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, transportes
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).

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

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da
Síndrome de Down

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade –
2020/2021

Reconhecimento pela relevância na atuação em
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câmara Municpal de São Paulo em 2022.

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte de
Respeito.
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