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PROMOVENDO INCLUSÃO

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos  ( IOK) é uma organização sem fins 
lucrativos,  que desenvolve projetos artísticos,  esportivos e científicos  para 
atender,  pr ioritar iamente,  cr ianças,  jovens e adultos com deficiência 
intelectual  ou f ís ica e,  também, abre espaço para pessoas sem deficiência em 
vulnerabi l idade social ,  proporcionando trocas de experiências e inclusão.

Ao traçar sua rota ,  o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua 
evolução durante a real ização 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 objet ivos dos projetos são: estimular  a  autonomia e o 
desenvolvimento social  da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas 
práticas;  melhorar  a  qual idade de vida,  ampliar  os canais de comunicação e 
expressão dos part icipantes,  desenvolver  valores como cooperação e 
sol idariedade e promover  a  inclusão social .
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EM BUSCA DO EXPLORAR

Buscando explorar conceitos e 
recursos próprios às Artes Visuais 
e à Música, os encontros reali-
zados ao longo do projeto Cor 
e Música tiveram como tema a 
“Transformação”, consistindo em 
uma apropriação de elementos 
pertencentes aos cotidianos dos 
participantes e ressignificando 
esses mesmos elementos em 
novas possibilidades. 

Para tanto, os encontros foram 
planejados de uma maneira em 
que partimos dos recursos: vivên-
cias, materiais, sons, referências 
artísticas e outros, já familiares 
aos participantes, para então 

podermos pensar em novas pro-
duções e modos de expressão 
que compusessem uma apre-
sentação coletiva. Nesse sentido, 
além de (re)conhecer as referên-
cias que já permeavam o grupo 
antes dos encontros, também foi 
importante poder compartilhar 
com eles produções artísticas e 
técnicas que operam no sentido 
da transformação daquilo que 
já é conhecido, como é o caso 
da técnica “Upcycling”, que foi 
uma referência importante na 
produção dos bonecos produ-
zidos a partir de garrafas e latas, 
e do grupo musical “Fulu Miziki”, 
grupo musical do Congo que 

se utiliza de materiais encon-
trados em lixões para produzir 
seus instrumentos, criando uma 
sonoridade única. 

Tanto a produção dos bone-
cos, quanto a criação coletiva 
da apresentação tiveram como 
tema norteador a “Transforma-
ção” daquilo que foi apresentado 
pelos próprios participantes ao 
longo dos encontros. “Transfor-
mação” no sentido de uma rea-
propriação criativa, onde novas 
dimensões e facetas do conhe-
cido são reveladas e produzidas, 
evidenciando como o familiar 
pode não ser o mesmo.
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Núbia de Oliveira Simões
Coordenadora Pedagógica – Carmen Diva

O projeto “COR E MÚSICA” 
ofereceu oficinas de ARTES e 
MÚSICA, de maneira integrada, 
para pessoas com e sem deficiên-
cia, em vulnerabilidade social, 
onde aconteceram atividades 
práticas e de grande integração 
ao longo dos encontros sema-
nais.

Grandes desafios foram 
encontrados, com um traba-
lho realizado em instituições e 
públicos tão específicos e com 
características próprias.

A maioria dos integrantes do 
Espaço K, já estava familiarizada 
com a dinâmica de trabalho do 
IOK e alguns também já haviam 
participado de apresentações 
finais, como fechamento de 
projetos. No entanto, encontros 
e desencontros aconteceram, 
principalmente quando os par-
ticipantes tiveram pela primeira 
vez a vivência de uma oficina do 

instituto Olga Kos, no caso, na 
Instituição Carmen Diva.

Momentos de apresentação e 
explanação do projeto, diálogos, 
construção de regras e com-
binados, paradas para reflexão, 
tudo fez parte desse contexto 
para conseguir envolver, seduzir 
e motivar os participantes, além 
de encorajá-los a experimentar as 
propostas e principalmente, em 
acreditar na capacidade de todos 
e de cada um em apresentar-se 
num palco como encerramento 
de trabalho.

Abaixo, segue o depoimento 
de uma das pessoas mais impor-
tantes desse processo, que acom-
panhou e orientou os educandos 
do Carmen Diva, juntamente 
com a equipe do IOK, além de 
incentivá-los e de acreditar no 
desenvolvimento desse grupo, 
tão ímpar.

“Transformação”, esse foi o 
tema para um espetáculo formi-
dável. Mas, antes da transforma-
ção existiu um processo através 
da arte, do diálogo e principal-
mente da construção coletiva 
que criou caminhos, fortaleceu, 
respeitou e incentivou o melhor 
de cada um/uma que participou 
das atividades.

QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA

Entender dificuldades, buscar 
por meio das vertentes que a arte 
possibilitou para dissipar o medo, 
a vergonha, fortalecer a autoes-
tima, a confiança e ampliar os 
olhares para além do que se pode 
ver do conhecido do micro ao 
macro em potência.  Fazer cada 
educandos acreditar em si, sem 
ferir quem são... Foi dessa cons-
trução que houve o transformar e 
deu-se em Transformação, onde 
o projeto Cor e Música, junto 
aos maravilhosos profissionais – 
Patrícia, Xavier, Débora e Tomás 
– que a todo momento, com 
um olhar sensível e persistente, 
possibilitaram essa troca, nesse 
caminho para esse transformar 
cheio de acolhimento, resultando 
em educandos confiantes, crí-
ticos e com a criatividade em 
ascensão.

E nos presenteou com um 
espetáculo sublime, que trans-
bordou emoção, entusiasmo, 
permeando cada passagem no 
palco com sensibilidade e res-
peito entre todos.

De fato, uma grande transfor-
mação cheia de enriquecimento 
e crescimento.”
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

O projeto Cor e Música uniu 
as linguagens de artes visuais e 
música enquanto norteadoras 
do processo de experimentação 
e aprendizagem. Foram duas as 
instituições que nos receberam 
para o desenvolvimento do pro-
jeto: Espaço K e Casa Carmen 
Diva, ambas com particularida-
des próprias, que nos desafiaram 
a pensar propostas que se afinas-
sem às duas realidades.

Nesse sentido, tanto as pro-
postas artísticas como as peda-
gógicas e da psicologia, tiveram 
como principal objetivo inicial 
apurar e enaltecer o repertório 
pessoal de cada participante, 
de maneira com que pudésse-
mos nos aproximar das realida-
des apresentadas por eles. Por 
meio desse caminho de escuta 
e acolhida, também pudemos 

apresentar as nossas referências 
pessoais, até chegarmos num 
lugar comum que possibilitasse a 
criação de um trabalho coletivo.

Os primeiros encontros tive-
ram uma condução especial da 
pedagogia e da psicologia, que 
se debruçaram em proporcio-
nar uma chegança que possibi-
litasse a troca, o aconchego e a 
criação de um espaço seguro, 
onde todos pudessem se sen-
tir à vontade para expressarem 
seus processos, anseios e fazer 
artístico, possibilitando a cons-
tituição de vínculos afetivos, tão 
necessários para a segurança da 
expressão e para a constituição 
de um processo de aprendiza-
gem e trabalho.

Enquanto proposta artística, 
buscamos um fio condutor que 

pudesse unir essas duas lingua-
gens artísticas, possibilitando 
um trabalho efetivamente con-
junto e não fragmentado, onde 
pudéssemos experimentar e 
desenvolver propostas e ativi-
dades plásticas e musicais. Nesse 
caminho, procuramos buscar 
referências e interesses comuns 
para esse desenvolvimento, até 
que encontramos a banda Fulu 
Misiki, que traz um diálogo entre 
música e artes visuais, utilizando 
a técnica do upcycling para sua 
constituição, tanto no que diz 
respeito à criação de instrumen-
tos musicais, como de máscaras 
e figurinos.

Assim, ao longo das oficinas, 
buscamos possibilitar a expe-
rimentação e produção de ati-
vidades plásticas, explorando a 
técnica escolhida, desde ativi-
dades mais livres, até chegarmos 
num lugar mais focado que foi 
a criação e produção de bone-
cos, que a princípio seria mais 
um exercício de experimenta-
ção, mas que se despontou de 
tal maneira criativa e dedicada, 
que entendemos enquanto um 
potencial trabalho a ser refinado 
enquanto produção de finaliza-
ção e expositiva.

Da mesma forma, as propos-
tas musicais buscaram possibili-
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tar uma sensibilização sonora por 
meio de brincadeiras e atividades 
que despertassem a percepção 
de ritmo, intensidade, altura, tim-
bre e duração. Pensando num 
diálogo entre as referências 
levadas por nós e pelos partici-
pantes, realizamos um Show de 
Talentos buscando evidenciar os 
interesses dos participantes, cul-
minando em ideias para a criação 
do roteiro da apresentação final.

Sendo assim, a exposição e 
apresentação Transformação 
tiveram como ponto de partida 
a referência da banda já men-
cionada, Fulu Misiki, procedente 
do Congo. Fulu, em Lingala (lín-
gua bantu), significa lixo, e Misiki, 
música, e é nesse sentido que a 
banda cria máscaras, figurinos 
sonoros e instrumentos musicais 
com materiais encontrados no 
lixo, advindos do incômodo com 
o crescimento dos lixões nas ruas 
da cidade.

Em artes visuais a técnica do 
upcycling parte desse mesmo 
princípio, ou seja, a utilização de 
materiais de reuso para composi-
ção de uma criação visual, trans-
formando o lixo em arte.  Nesse 
sentido buscamos explorar ele-
mentos e objetos do cotidiano 
e encontrar um novo sentido e 
significado que possibilitasse sua 
transformação.

A produção dos bonecos nas-
ceu a partir dessa referência e 
técnica, no intuito de explorar 
possíveis protótipos de figurinos 
sonoros, e principalmente expe-
rienciar a possibilidade de produ-
zir artisticamente com materiais 
de reuso. Os corpos dos bonecos 
foram feitos de latas e garrafas de 
diferentes tamanhos, finalizados 
com figurinos criados a partir de 
retalhos de tecidos e aviamentos. 
Já a cabeça contou com uma 
técnica mista, tendo como base 
o jornal, a modelagem com o 
gesso e finalização com tinta 
acrílica, verniz e outros materiais 
de reuso.

Além disso, ao longo do pro-
cesso também produzimos ins-
trumentos musicais a partir da 
mesma técnica, e fruto dessas 

experimentações nasceram as 
Araras Sonoras, dois grandes 
instrumentos musicais nada 
convencionais, sendo um mais 
metalizado, feito com latas, cha-
ves, guizos, e outro feito com 
sementes do caqui e unhas de 
cabra, que possibilitaram dife-
rentes sonoridades e sensações.

Transformação consiste na 
abrangência da singularidade 
de cada participante, através 
das suas escolhas de materiais, 
criações e sentidos, mas princi-
palmente num trabalho coletivo 
em que o olhar e a criatividade 
de cada um contribuíram para 
materialização de um grande tra-
balho, dar novo sentido a objetos 
cotidianos comuns e transformar 
em arte.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

TRANSFORMAÇÃO

O processo de desenvolvi-
mento de identidades não é 
estático e passa por diversas 
transformações, assim como 
objetos e materiais reciclados, 
o que nos inspirou ao fio con-
dutor deste projeto, a técnica 
do“Upcycling”.

O desafio foi transformar 
peças usadas, materiais descartá-
veis, retalhos, objetos que fazem 
parte do cotidiano dos partici-
pantes em algo que mesmo sem 
ser descaracterizado do material 
original, teria uma nova função, 
como um adereço, um boneco, 
instrumentos, figurinos e insta-
lações.

O lixo, inclusive, foi uma das 
principais inspirações, tendo 
como referência, artistas que 
dão outros sentidos a objetos 
e materiais em desuso, como a 
banda do Congo “FULU MISIKI” 
que produz todos os seus ins-
trumentos musicais e figurinos 
com materiais recicláveis, evi-
denciando a transformação de 
lixo em arte. 

Nessa perspectiva, o projeto 
pretendeu partir daquilo que diz 
respeito à familiaridade e dia a 
dia dos participantes, abrindo 
espaço para que cada um 
pudesse apresentar ao grupo e 
se apropriar desses elementos, 
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para que depois fosse possível 
criar e produzir peças e perfor-
mances novas.

Garrafas foram transforma-
das em bonecos e instrumen-
tos musicais, assim como canos 
de papelão, quadros e telas de 
estamparia, que viraram tam-
bores.

Os bonecos foram o ponto de 
partida para trazer técnicas de 
tridimensionalidade, utilizando a 
modelagem e criação de escul-
turas/personagens trazidos pelos 
participantes e que fizeram parte 
da apresentação final do projeto.

O que foi muito importante 
para o processo de aprendiza-
gem do projeto foram as trocas 
de referências, fator predomi-
nante para a criação do tema 
roteiro do espetáculo de encer-
ramento do projeto, além de 
artistas da música como as ban-
das de lata, grupos percussivos, 
artistas que trazem a dança e a 
percussão como foco em seus 
trabalhos, como a banda baiana 
“Afrocidade” e os africanos “Fulu 
Misiki”, trouxemos muitas refe-

rências de artistas visuais que de 
alguma forma utilizam a técnica 
do Upcycling em seus trabalhos, 
como: Vermelho Steam, Daniel 
Normal, Vik Muniz, Bordalo II, 
Holli Conger, Alicia Macussa e 
Narcélio Grud.

Por meio das técnicas e refe-
rências apresentadas, procura-
mos desenvolver oficinas que 
estimulassem as percepções 
musicais e visuais, além de sen-
sações, utilizando desde pinturas 
neon no próprio corpo, como os 
processos de modelagem utili-
zando o gesso.

A percepção sonora, desde a 
escuta, reprodução de sons até 
a criação de novas sonoridades 
por meio de instrumentos cria-
dos em oficinas, que inclusive, 
nos inspirou para a criação das 
estruturas sonoras que levamos 
para o palco no espetáculo, as 
“araras sonoras” surgiram da 
ideia de recriação de objetos e 
a criação de novas possibilidades 
musicais e visuais, com sonori-
dades distintas, uma explorando 
sons metalizados e de ação per-
cussiva, onde para se tirar o som 

tem que tocar, ter atrito, percutir, 
e outra mais sensitiva, onde os 
sons era produzidos por meio 
de sementes, unhas de cabra, 
uma espécie de cortina sonora 
com chocalhos, onde o som 
era explorado através do ato de 
mexer, agitar, chacoalhar. 

Nas trocas com os participan-
tes pudemos perceber o poder 
do universo lúdico e o quanto 
todos se afetam por séries, dese-
nhos, personagens que falam 
ou se ambientam em cenários 
e mundos da ficção científica, 
até que chegamos nos universos 
paralelos, os multiversos, lugares 
de viagem no espaço-tempo.

Após entender um pouco mais 
sobre esse universo, começa-
mos a propor atividades que esti-
mulavam o criativo, o lúdico, a 
fantasia, e a partir daí pudemos 
roteirizar a história desses dois 
mundos paralelos que faziam 
arte e carregavam duas estru-
turas sonoras separadas pela 
parede do multiverso. Essa his-
tória foi narrada pelos bonecos 
criados pelos participantes em 
oficinas, fazendo com que eles 
pudessem se apropriar ainda 
mais do processo de construção 
do espetáculo. 

Percebemos então que o tra-
balho de artes visuais e música 
abria ali um campo extenso e 
amplo de multilinguagens. 

Pudemos juntar nesse balaio 
de mundos, desde a música, as 
artes visuais, incluindo vídeos, 
trilhas sonoras espaciais e até 
mesmo contação de histórias.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

SÍNDROME DE DOWN

PARALISIA CEREBRAL

SEM DIAGNÓSTICO

TIPO DE DEFICIÊNCIA

10%

30%

50%

5% 5%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 1: Relação percentual dos tipos de deficiências, transtornos e/ou síndromes 
dos participantes no projeto Cor e Música - Ritmo da Inclusão. 

A composição das turmas do projeto foi 
majoritariamente adolescente, com média 
de idade de 11 anos, com idades variando 
de 7 (mínimo) até 17 anos (máximo), com 
maior participação de beneficiários do sexo 
masculino (56,82%), em relação ao feminino 
(43,18%). Houve participação de beneficiários 
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com (50,91%) e sem (49,09%) algum tipo de 
deficiência, transtorno e/ou síndrome, sendo 
elas: Transtorno do Espectro Autista (30%), 
Deficiência Intelectual (10%), Síndrome de 
Down (50%), Paralisia cerebral (5%) e Sem 
diagnóstico (5%). Dos participantes, 20,45% 
faz uso contínuo de medicação.
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Acredito que esse tenha sido um dos pro-
jetos mais desafiadores até o momento, em 
que participei, levando em conta a logística 
e a diversidade do público atendido. As dife-
renças não ficaram apenas nos participan-
tes, mas também envolviam as equipes e as 
instituições.

Uma questão muito latente foi o vínculo e 
a escuta, tivemos algumas dificuldades, prin-
cipalmente com os participantes do Carmen 
Diva, a cada encontro um novo desafio era 
apresentado e por diversas vezes me senti um 
pouco frustrado com as trocas e vivências, 
principalmente levando em consideração o 
tempo do projeto.

Foi importante perceber novas maneiras 
de diálogo e contornar todos os desafios, e 
no momento em que os preparativos para 
apresentação começaram, algo foi se trans-
formando em cada um e foi bonito perceber 
essa mudança, o empenho de todos e ver o 
resultado de todo esse processo foi emo-
cionante.

“Olhando para a trajetória seguida ao longo 
do Projeto Cor e Música, entendo que esse 
caminho foi muito marcante, especialmente 
sobre aquilo que toca a relação entre nós, 
da equipe do projeto e os participantes de 
ambas as instituições. Foi um trajeto que a 
questão do vínculo veio à tona diversas vezes, 
fazendo com que essa palavra fosse questio-
nada e revisitada, sempre buscando pensar 
na qualidade de cada encontro e sobre as 
relações que estavam sendo construídas ali. 

No final, compreendo que esse projeto 
foi muito desafiador (e acredito que tenha 
sido para muitos envolvidos nesse processo), 
no sentido de fazer com que eu tivesse que 
sair da minha zona de conforto profissional, 
repensando em algumas práticas e concep-
ções do meu atuar.  Mas, ao mesmo tempo, 
poder ser marcado de tal maneira por essa 
trajetória e esses encontros não deixou de ser 
uma oportunidade, uma experiência muito 
significativa”

Francisco Xavier Tomás Fiore Negreiros

QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA
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“Conforme eu fui fazendo as atividades, 
eu fui gostando e no final consegui me iden-
tificar muito e me encontrar, gostei muito 
de construir os bonecos e os instrumentos.  
Foram muito legais essas atividades porque 
podia expressar minha criatividade. A apre-
sentação foi muito boa, a parte do camarim 
foi incrível, me senti um “artista “de verdade 
e estar no palco me fez me sentir potente e 
maravilhosa.”

“Foi muito boa a experiência de ter as ativi-
dades com esse projeto com música e cores, 
foi muito legal sair do espaço e conhecer um 
outro lugar como o teatro.  A apresentação 
foi super legal, foi difícil subir no palco por 
um pouco de medo, mas foi muito legal a 
experiência e conhecer a estrutura do teatro 
e foi muito bom pois me senti incentivada a 
conhecer mais sobre a arte e quero seguir 
esse caminho.”

“Gratidão ao IOK por mais uma oportuni-
dade de mostrar que nossos filhos têm um 
grande potencial, só precisam de pessoas 
que acreditem neles. E o instituto Olga kos, 
com seus profissionais envolvidos e compe-
tentes, dão voz e vez ao nosso maior tesouro. 
Gratidão.

Um espetáculo incrível onde todos foram 
protagonistas, todos tiveram oportunidade 
de mostrar talento e graciosidade. Foi emo-
cionante ver o comprometimento de cada 
um e dos profissionais. Não tem palavras que 
defina o que sentimos.”

“Gente, sem palavras pra descrever o 
quanto foi especial a apresentação do projeto 
do Olga Kos com as crianças. Ver a Letícia 
ali, se apresentando, foi uma emoção que 
meus olhos se encheram de lágrimas, mas 
o sorriso despontava nos meus lábios… uma 
coisa muito emocionante mesmo é especial 
porque era a primeira vez do pai dela em 
um teatro e eu tinha ido na época de Ensino 
Fundamental em excursão da escola. Então, 
foi muito especial, nos proporcionou um 
final de semana diferente né, um domingo 
diferente em família, não só a nossa, mas 
com a família das crianças que estão ali 
convivendo juntas. Enfim, foi muito especial 
e a gente, eu, nós todos, pais e responsáveis 
das crianças, acredito que só temos mesmo 
que agradecer a todos os envolvidos, todo 
o carinho, preocupação e amor que sempre 
todos têm com nossas crianças. Muito obri-
gada a todos!” 

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Letícia, participante Carmen Diva

Ana Beatriz, participante Carmen Diva

Eliane N. Silva, mãe do participante Luís Felipe Porto

Ana Paula, mãe da Letícia, Carmen Diva
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VOCÊ SABIA?

Você sabia que a primeira vez 
que os dois grupos do Projeto 
Cor e Música (participantes que 
frequentaram o Espaço K e o 
Carmen Diva) se encontraram 
foi no dia da apresentação? Mais 
especificamente, minutos antes 
do espetáculo, no próprio palco.

Promover esse encontro entre 
as turmas foi uma preocupação 
da equipe do projeto, até para 
que pudessem ensaiar juntos.  
Entretanto, apenas foi possível 
realizar ensaios gerais, inclusive 
na própria Galeria Olido, entre 
os participantes de uma mesma 
instituição. 

Tendo isso em vista, fica evi-
dente o quanto cada turma 

ensaiou e se apropriou do roteiro 
e das cenas que participaram, 
até para conseguirem dividir o 
palco com outro grupo que não 
conheciam e que iriam contra-
cenar juntos em alguns momen-
tos.

Apesar disso, o encontro no 
dia da apresentação foi per-
meado com a mesma atmosfera 
de encontro com um “novo uni-
verso desconhecido” que esteve 
presente no espetáculo. Quando 
a fronteira entre um universo e 
outro foi rompida e ultrapas-
sada, se deu concretamente um 
encontro entre desconhecidos, 
trazendo à tona o estranhamento 
e a curiosidade experienciados 
pelos participantes.
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IDENTIDADE VISUAL

1 AVENTAL

1 CAMISETA

CERTIFICADO



171717



Promovendo a Inclusão

18

EVENTOS

Dois eventos importantes per-
mearam o projeto Cor e Música: 
o ensaio geral, que aconteceu na 
Galeria Olido e foi de extrema 
importância para equipe estrutu-
rar a apresentação, com o toque 
a mais de satisfação da turma 
do Carmen Diva, pois muitos 
participantes conheceram o 
centro da cidade pela primeira 

vez e tiveram a oportunidade 
de pisar no palco de um espaço 
público importante que é a Olido 
e se sentir parte dessa cidade, 
pertencentes àquele lugar, com 
deslumbre, alegria e correria.  O 
evento aconteceu em dois horá-
rios, ainda no processo divisório 
das turmas, dando ao segundo 
espetáculo a sua “cereja final’’.

ENSAIO GERAL OLIDO:

A apresentação, segundo 
evento de grande importân-
cia e significado no projeto. O 
dia onde todo o processo foi 
compartilhado com o público, 
composto de amigos, familiares 
e equipe do Instituto Olga kos. 

E foi memorável, começando 
pela Exposição dos trabalhos 
dos participantes, que foram 
os bonecos feitos por eles em 
oficina, e também com fotos 
do processo todo, exposto no 
Foyer do teatro Sala Olido, já 
foi o início do gostinho doce e 
saboroso do dia.
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EXPOSIÇÃO:  

Na sala de espetáculo o cená-
rio já à vista do público, dividia o 
palco no meio, deixando nítido a 
atmosfera de dois mundos que 
se apresentaria. 

E foi um encontro lindo, Car-
men Diva e Espaço K, jovens de 
mundos e universos distintos na 
vida real, encenados no mundo 
fantástico no palco. E há tanto 
em comum entre nós. Os anseios 
e desejos de estar ali eram vistos 
de longe no palco e o brilho nos 
olhos de cada um fazia a luz do 
espetáculo secundária diante de 
tamanha força de se apresentar, 
de se mostrar e se colocar para 

a cena como ser pertencente e 
apropriado a ela. 

Ao rasgar o pano, já ao fim 
do espetáculo, esses mundos 
se encontraram e se misturaram 
com a naturalidade e a beleza 
que se deve ser… “Isso é inclusão, 
essa é a nossa causa!”, palavras 
finais da nossa matriarca Olga 
Kos encantada com o desfecho 
e a apresentação que comoveu, 
emocionou e alegrou a todos, 
naquele domingo nublado e 
espantosamente calmo no cen-
tro histórico da cidade de São 
Paulo.



Promovendo a Inclusão

20



21



Promovendo a Inclusão

2222

O GRANDE DESAFIO

A diversidade encanta e desa-
fia…. O desconhecido dá medo, 
assusta e às vezes paralisa…

O encontro dos participantes 
do Carmen Diva conosco, pro-
vocou diferentes sensações em 
cada um deles e em cada um de 
nós... Vimos que precisávamos 
nos empenhar em acolher, sentir, 
ouvir, mas sempre colocar limites 
e construir relações. Relações 
essas de respeito, de afeto, de 
troca, de confiança.

Dias difíceis surgiram, algumas 
vezes não sabíamos se conse-
guiríamos.

Encontros uma vez na semana 
pareciam pouco perto da neces-
sidade de trabalhos específicos. 

As realidades e demandas nos 
fizeram repensar algumas dinâ-
micas, para quebrar um pouco 
a quantidade de negativas que 
recebíamos do grupo: “não 
gosto, não sei, tudo que faço 
fica feio, não quero, não vou, 
não conheço, etc” 

Sempre encontrávamos resis-
tência…

As conversas paralelas conti-
nuavam e parecíamos invisíveis 
em certos momentos. Com o 
tempo acendemos uma luzi-
nha e conseguimos apresentar 
possibilidades por meio da Arte 
e da Música, das atividades de 
aquecimentos e fechamentos 
que fizeram com que pudessem 
acreditar em si mesmos!

Ao longo de nossa vivência, 
altos e baixos aconteceram 
como em todos os projetos e 
trabalhos que realizamos na vida. 
Dificuldades e desafios fazem 
parte de todo e qualquer pro-
cesso de aprendizagem, de troca 
ou em relações, não importam 
quais sejam. Mas… quando vimos 
no encontro das duas turmas, 
os olhares cheios de brilho, a 
ansiedade, o sorriso estampado 
nos lábios, lágrimas de emoção 
que afloraram repentinamente, 
vimos e sentimos que alcança-
mos mais do que tínhamos em 
mente, TRANSFORMAMOS mais 
do que os bonecos e instrumen-
tos que construímos, atingimos 
almas, educamos corpos e cres-
cemos enquanto seres humanos, 
nosso maior desafio!!!
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D E S A F I O  C O N C L U Í D O  C O M  S U C E S S O
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CONQUISTAS EM NÚMEROS 

Artes Visuais 

Música 

Pedagogia

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Repertório

Assimilação de Conteúdo

Coletividade

Identidade

Repertório

Criação

Identidade Individual

Assimilação de Conteúdo

Expressão de Ideias

Identidade

Responsividade

Autoria

Sensorialidade 

Experimentação 

Composição 

Escuta

Experimentação

Expressão

Identidade Coletiva

Concentração
Disponibilidade e

Envolvimento

Autopercepção

Posicionamento Crítico

Compreensão

Espacialidade

Reflexão 

Senso Estético

Mapeamento Corpo-Som

Paisagem Sonora

Arranjo-Composição 

Articulação com o Grupo 

Motivação

Concretização das
Propostas 

Expressividade

Pertencimento

Autonomia
Psicologia 

IDOK VARIÁVEIS
INDICADORES

1 2 3

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

1. OBJETIVOS 

2. MÉTODO

3. PRODUÇÃO E ANÁLISE 
DE DADOS

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.

O instrumento utilizado para a produ-
ção de dados nas oficinas é denominado 
Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos 
(IDOK). 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 Cor e Música - Ritmo da Inclu-
são, e contemplou os IDOK’s Artes Visuais, 
Música, Pedagogia e Psicologia, e após ali-
nhamento entre as áreas, considerou-se os 
seguintes fatores:

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, 
com correspondência de Iniciante a Avan-
çado, sendo assim: 1-Iniciantes, 2-Moderado, 
3-Intermediário, 4-Satisfatório e 5-Avançado. 
Enquanto que, para o Indicador de Inclusão, 
o mesmo varia de 1 a 4, sendo o 1 represen-
tativo de 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 coope-
rativa tendo em vista necessidades coletivas. 

Os profissionais realizaram as avaliações 
por observação sistemática dos participantes, 
registrando o desempenho em cada indi-
cador contemplado no instrumento IDOK, 
incluindo, quando pertinente, observações 
que poderiam contribuir para a melhor com-
preensão do desenvolvimento do partici-
pante. Os dados foram analisados a partir 
da compilação das informações registradas 
pelos colaboradores, sendo as mesmas sub-
metidas à padronização, com análises envol-
vendo média simples, valores de mínimo e 
máximo e desvio padrão amostral.
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4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstraram o 
desenvolvimento no Projeto Cor e Música - 
Ritmo da Inclusão para os 40  participantes, 
avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia, Psicologia, 
Artes Visuais e Música, dispostos nos gráficos 
2, 3, 4 e 5, respectivamente. 

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

IDOK - PEDAGOGIA

E
SC

A
LA

 ID
O

K

3,0

4,0

5,0

2,0

1,0

0,0

Ide
nt

ida
de

 In
div

idu
al

Ide
nt

ida
de

 C
ole

tiv
a

Artic
ula

çã
o n

o G
ru

po
Assi

m
ila

çã
o d

e

Con
teú

do
Con

ce
nt

raç
ão

M
ot

iva
çã

o

Con
cre

tiz
aç

ão
 da

s

pr
op

os
tas

Ex
pr

es
sã

o d
e I

de
ias

Disp
on

ibi
lid

ad
e e

En
vo

lvim
en

to

PRÉ PRÓ

E
SC

A
LA

 ID
O

K

3,0

4,0

5,0

2,0

1,0

0,0

PRÉ PRÓ

IDOK - ARTES VISUAIS

Rep
ert

ório

Se
ns

oria
lid

ad
e

Es
pa

cia
lid

ad
e

Assi
m

ila
çã

o de

`C
ont

eú
do

 

Colet
ivid

ad
e

Ex
pe

rim
en

taç
ão

Se
ns

o Es
tét

ico

Refl
ex

ão

Com
po

siç
ão

E
SC

A
LA

 ID
O

K

PRÉ PRÓ

INDICADOR DE INCLUSÃO

4,0

3,0

2,0

1,0

0
Pedagogia Psicologia Artes Visuais Música

E
SC

A
LA

 ID
O

K

3,0

4,0

5,0

2,0

1,0

0,0

PRÉ PRÓ

Ide
nt

ida
de

Es
cu

ta

Map
ea

m
en

to

Corp
o-S

om

Rep
ert

ório

Ex
pe

rim
en

taç
ão

Pa
isa

ge
m

 So
no

ra

Arra
njo

 C
om

po
siç

ão

Cria
çã

o

Ex
pr

es
sã

o

IDOK - MÚSICA

E
SC

A
LA

 ID
O

K

3,0

4,0

5,0

2,0

1,0

0,0

PRÉ PRÓ

Ide
nt

ida
de

Aut
op

erc
ep

çã
o

Ex
pr

es
siv

ida
de

Res
po

ns
ivid

ad
e

Po
sic

ion
am

en
to

Críti
cio

Pe
rte

nc
im

en
to

Aut
on

om
ia

Aut
or

ia
Com

pr
ee

ns
ão

IDOK - PSICOLOGIA

Gráfico 2: IDOK - Pedagogia

Gráfico 4: IDOK - Artes Visuais

Gráfico 3: IDOK - Psicologia

Gráfico 5: IDOK - Música 

Gráfico 6: Indicador de Inclusão

Para o Indicador de Inclusão, as informa-
ções estão apresentadas a seguir (Gráfico 6). 

Para a Pedagogia, a Identidade Coletiva, 
apesar de exibir menor valor em momento 
pré, foi o indicador que mais se destacou, 
demonstrando que houve trabalho indivi-
dual para a construção da convivência em 
grupo, favorecendo a interação, o compar-
tilhamento de vivências, o pertencimento do 
indivíduo no grupo, a escuta com paciência 
a opiniões opostas e experimentação de ati-
vidades novas, ao ponto de ser integrado e 
integrar-se. E, pode-se justificar o destaque 
do indicador Concretização das propostas 
pela realização de uma apresentação musical. 
O menor valor do indicador de Concentração 
em momento pós não demonstrou com-
prometimento para a realização da oficina, 
como denotado pela Assimilação de Con-
teúdo, que indica que houve entendimento 
de ideias e como aplicá-las, se apropriando 
dos conceitos trabalhados.
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Para a Psicologia, a Autonomia indica 
avanços no reconhecimento e demonstração 
dos beneficiários de suas potencialidades, 
de maneira a contribuir com o grupo, posi-
cionando-se e se responsabilizando pelas 
escolhas feitas. A dificuldade no desenvol-
vimento deste indicador se dá, segundo 
Bartalotti (2006), no fato de que no pro-
cesso de consciência, há o envolvimento do 
reconhecimento de desejos e necessidades, 
além da compreensão da realidade social; 
que, somado à malha da vulnerabilidade 
social, às maturidade em desenvolvimento 
e às deficiências, estabelece-se um arranjo 
complexo. Este processo de consciência se 
mostra em desenvolvimento pelo indicador 
Responsividade que denota a forma com 
que cada um interpreta e responde ao que 
acontece ao redor e às propostas apresen-
tadas em oficina.

Para a Artes Visuais, o indicador Coletivi-
dade ressalta o trabalho realizado do indivi-
dual para o coletivo, podendo este ter sido 
melhor explorado visando integração da 
turma, participação e envolvimento em todos 
os momentos da produção. Ponto positivo da 
não heterogeneidade, que consiste na prática 
artística, na organização de seu pensamento 
artístico numa composição de formas, cores, 
texturas, materiais, tamanhos, suportes, etc, 
incorporando o entendimento da proposta e 
o manuseio dos materiais. Culminando assim, 
no desenvolvimento do senso estético do 
grupo pela valorização de uma autenticidade 
criativa/livre.

Para a Música, o indicador Arranjo-Com-
posição, apesar de exibir menor valor em 
momento pré, foi o indicador que mais se 
destacou, demonstrando que houve trabalho 
de sensibilidade e a percepção de maneira 
articulada, como forma de enriquecer a cria-
ção. Assim como o trabalho de reconheci-
mento do indivíduo dentro do coletivo, na 
tomada de consciência do próprio corpo 
sonoro como ferramenta para a criação e 
desenvolvimento da linguagem musical.

5. CONSIDERAÇÕES

De maneira geral, os dados de desenvol-
vimento indicaram que a oficina contribuiu 
para a promoção da inclusão a partir da 
arte 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 desen-
volver 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 instru-
mentos padronizados e atualizados empiri-
camente pelos profissionais contribui para 
refletir a realidade dos projetos de modo 
fidedigno e construtivo para o aprimoramento 
de projetos sociais análogos. Os dados podem 
ser destacados e analisados em suas espe-
cificidades, de acordo com o interesse em 
aprofundamento em qualquer das temáticas 
abordadas neste relatório.

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 foi de 
3,84 a 3,89 para a Pedagogia, de 2,69 a 3,38 
para a Psicologia, de 3,41 a 3,77 para Artes 
Visuais; e, de 3,62 a 4,00 para Música. Ou 
seja, as variações estão entre 3 a 4, sendo 
representativos de participação suficiente 
para construir meios de favorecer o próprio 
desenvolvimento (3) e autonomia e satisfa-
ção 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.
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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

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 ati-
vidade sem conotação religiosa ou política, que 
tem como propósito central desenvolver a cul-
tura 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 ÉPO-
CA 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 ho-
menageou o Instituto Olga Kos com o Voto de 
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços 
prestados às pessoas com defi ciência 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, ins-
tituições 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 per-
sonalidades 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 esti-
mular, 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 socieda-
de. 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.

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 ho-
menageou 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 Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presi-
dente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do 
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Destaque 
do Ano – 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementa-
ção de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de 
políticas públicas, em especial na atuação com os 
municípios paulistas com ações inclusivas volta-
das ao segmento das pessoas com defi ciência. 
O IOK, além de ser um dos fi nalistas de ações 
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque 
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para 
pessoas com defi ciência.

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 Pau-
lo, 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, home-
nageando pessoas e entidades que se destacam 
por atos e obras de amor ao próximo e de estímu-
lo 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 Se-
cretaria 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 confi abilidade em conformidade com 
os critérios técnicos defi nidos no programa de 
incentivo ao esporte.

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 defi ciência 
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a persona-
lidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições 
que se destacaram por suas contribuições à Cul-
tura 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.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019

O Prêmio é uma homenagem concedida anual-
mente 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 defi ciência 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, fa-
zendo 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 Gráfi ca 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 – 
2020/2021

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de 
gestão da diversidade e promoção dos direitos 
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte 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 artísticas inéditas em 
diferentes segmentos e tem como intuito a pro-
moção 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 conde-
coração 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 edifi cações, espaços, transportes 
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, 
indicando que são adequados e acessíveis para 
pessoas com defi ciência. É concedido pela Se-
cretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência 
(SMPED).

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da 
Síndrome de Down

Reconhecimento pela relevância na atuação em 
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câma-
ra Municpal de São Paulo em 2022. 
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2018

858

41

2019

479

33

2138

43

2021

1132

43

2021

962

76

2020

2018

960

40

2019

663

33

695

39

2020

PROMOVENDO INCLUSÃO

RESULTADOS IOK!




