LEI DE INCENTIVO A CULTURA

CONTOS, CANTOS E INCLUSÃO
Vigência do projeto: Dezembro de 2021 à Julho 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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UM OLHAR ALÉM DA VISÃO

4

Contos e cantos que encantam... foi assim que
senti essa oficina!! Meu primeiro trabalho como
pedagoga no IOK!! Pensava... “De que forma poderei
ajudar e ser significativa neste grupo??” Mas, o dia
a dia construído com a equipe e com os participantes, foi me conduzindo e me elucidando para
onde ir e como deveria atuar!!
Cheguei e as primeiras oficinas foram de pura
descobertas. Os participantes não me conheciam
e fui me aproximando um a um durante as atividades para que nos conhecêssemos. Alguns mais
desconfiados e apreensivos, outros mais soltos, mas
aos poucos os risos fáceis apareceram, abraços
calorosos surgiram, olhares afetuosos e de cumplicidade, confiança e pronto... vínculo estabelecido!!

Conviver com essas turmas e fazer parte dessa
equipe, nessa oficina em específico, foi maravilhoso. Acompanhar o processo de cada um, o
desenvolvimento e crescimento do grupo, foi fantástico. Dias mais fáceis, outros mais desafiadores.
Dias com mais participantes, outros lidando com
as faltas... Dias de agitação, dias mais tranquilos...
Não importa... Foram dias e dias de conquistas,
de envolvimento, de energia, de construção, de
trocas, de aprendizados, de histórias!!
Escutar as vivências, as narrativas de cada um...
Vê-los por meio do objeto escolhido para compartilhar etapas ou ciclos especiais de suas vidas...
Sentir a emoção na fala, no olhar, no apego... Urso
de pelúcia (um amigo inseparável), chaveiros de
lugares diferentes por onde viajou, Ipad que transporta para lugares e conhecimentos nunca vistos
antes, fone de ouvido, canivete (retratando o perigo
e os acontecimentos da roça), caixinha de esmaltes
e batons (revelando toda vaidade e intimidade de
mulher), um boneco, um carrinho, uma história. A
história de todos e de cada um, que se debruçou
na magia dos contos e cantos!!!
Patrícia Assolant - Pedagoga
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TRAJETÓRIA DO PROJETO
Os contos fantásticos particularizam as histórias curtas com recursos inexplicáveis e/ou
impossíveis, transitando entre o sublime e o
grotesco, ou seja, um repertório que vai dos
contos de fadas aos contos de terror.
Apesar de serem muitas vezes associadas ao
universo infantil, essas narrativas nos acompanham em diversas etapas da vida, trazendo
elementos de criação que vão além da realidade
lógico-material, apresentando em suas jornadas o diferente, o estranho como um elemento
corriqueiro.
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Por meio dessas novas relações com a realidade, podemos ressignificar referências e experiências de vida de uma maneira lúdica e branda,
empregando o repertório pessoal de cada indivíduo para a compreensão dos códigos apresentados, e dessa maneira possibilitando diferentes
interpretações de uma mesma história.
Assim, podemos experimentar ver o mundo
de maneiras diferentes e compreendermos a
beleza das particularidades de sujeito e as nossas
também.
Na nossa trajetória, contamos e escutamos
muitas histórias, algumas existentes, outras inventadas na hora a partir das referências pessoais e
coletivas de cada grupo. Foram puxadas muitas
linhas da memória, do afeto, da conexão entre
nós, costurando ideias, criando laços. Essa imagem ficou muito forte e presente no processo,
quando nos demos conta da quantidade de
fábulas, cenas e sonhos criados. Assim surgiu
a imagem do bordado de contos fantásticos,
fio a fio, um imenso e rico universo de afetos,
sonoridades, narrativas, cores e personagens.

LINHA DO TEMPO
Contos, Cantos e Inclusão
Cronograma de Execução
CONTOS, CANTOS E INCLUSÃO

ANO
MÊS*

ELAB/APROVAÇÃO
NOV

DEZ

EXECUÇÃO 2021
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

Eleboração
Aprovação/Captação
Pré-Produção
Produção
Planejamento - Equipe
Oficinas de teatro e música
04 Oficinas abertas
03 Palestras
01 Apresentação
Pós-Produção
Prestação de contas
*Os meses podem sofrer ligeiras alterações em função do mês de liberação de recursos (mês 01) e de férias escolares,
pois estas influenciam diretamente na frequência dos participantes.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Da escuta à narrativa, o processo de criar e contar histórias
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Contos e Cantos foi um projeto que
trilhou o caminho da escuta, para o
desenvolvimento do processo criativo.
Escuta de cada um de nós, que possibilitou a criação de um laço, de um espaço
acolhedor para que o grupo pudesse
narrar e viver suas histórias. Quem somos
nós, através de nossos gostos, memórias
e trajetórias? Como nos enunciamos
sonoramente, corporalmente, verbalmente? Quais as histórias que permeiam
nossos imaginários, que personagens?
Perguntas traduzidas em atividades de
acolhimento que abriram campos para
nos reconhecermos no outro e para
reconhecer o outro como parte desse
coletivo.
Ainda não sabíamos, mas desde o
começo já estávamos bordando histórias. Com sons, com gestos, por meio
de objetos do cotidiano… o objetivo foi
abrir para as diversas possibilidades de
auto-enunciação, e permitir que elas
interagissem de forma criativa e afetiva.
Os objetos marcaram um ponto chave
no processo: a abertura para o universo
narrativo. Por meio deles, foi possível
criar e encenar pequenas histórias que,
de uma forma ou de outra acabaram
aparecendo na narrativa final. Trabalhamos com objetos do cotidiano e também
com objetos pessoais, afetivos de cada
um. Foi possível também nos aprofundar
na escuta de cada um, saber um pouco
mais sobre cada história de vida.

Houve nesse caminho
momentos muito comoventes,
em que histórias pessoais foram
compartilhadas e escutadas por
todos. Histórias familiares, da
infância, de lugares afetivos visitados, histórias tristes que foram
acolhidas, histórias de medo, de
perdas e de conquistas.
Escutamos e recontamos juntos histórias conhecidas dos participantes, como a Chapeuzinho
Vermelho, João e Mari e Os Três
Porquinhos, entre outras, que
em comum tinham a floresta
como palco principal. Foi nesse
momento que apresentamos
dois contos: um africano e um
indígena, que foram narrados e
posteriormente encenados coletivamente. Foi nessa passagem
que muitos dos personagens
surgiram : na ação de viver as
histórias, de recontá-las e de
transformá-las em outras narrativas.
Foi nesse momento que surgiu
a linha em sua materialidade, o
fio da meada do processo criativo. Uma atividade em que a

narrativa foi construída coletivamente a partir da formação
de uma teia, uma trama desenhada por um barbante, um fio,
passado de mão em mão. Essa
narrativa conectava todas as narrativas já vivenciadas, de diversas
maneiras, num incrível bordado
de contos fantásticos.

A linha marca a terceira etapa
do processo, em que essas
narrativas se consolidaram na
estrutura do espetáculo. Essa
montagem envolveu diversos
processos, entre eles a exploração de figurinos e adereços
que pudessem transportar-nos
para esse lugar que estávamos
construindo. Um destaque especial para o momento em que
desenhamos uma das histórias,
criando uma outra visão da narrativa, gráfica e múltipla.
Já na reta final da apresentação, pudemos experimentar
as narrativas criadas, com um
grupo apresentando para o outro
sua história. O resultado desse
processo foi um momento de
muita entrega coletiva, em que
todo o percurso se concretizou
numa magia, vivida no palco, no
encontro. Um bordado de afetos,
tecido de relações, de escuta, de
acolhimento e de criatividade.
Foi possível sentir a verdade em
cada um, o comprometimento e
o desenvolvimento individual e
coletivo, de todos, participantes
e equipe.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A composição das turmas do projeto foi de crianças, jovens e adultos, com média
etária de 22 anos, variando de 8 (mínimo) até 47 anos (máximo), com maior participação
de beneficiários do sexo masculino (69,44%), em relação ao feminino (30,56%). Todos os
participantes declararam ter algum tipo de deficiência, transtorno e/ou síndrome, sendo
elas: Deficiência Intelectual (52,78%), Transtorno do Espectro Autista (8,33%), síndrome
de Down (22,22%), Paralisia Cerebral (5,56%), Transtorno Global de Desenvolvimento
(8,33%) e visão subnormal (2,78%); sendo que, 27,78% faz uso contínuo de medicação
e 11,11% possuem algum tipo de restrição ao movimento.

Gráfico 1: Relação percentual dos tipos de deficiências, transtornos e síndromes
declaradas pelos participantes do projeto Contos, Cantos e Inclusão.
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TIPO DE DEFICIÊNCIA
Visão - 2,78%

Transtorno do Espectro Autista - 8,3%

Paralisia Cerebral - 5,56%

Transtorno Global
de Desenvolvimento - 8,33%

Síndrome de Down - 22,2%
Deficiência Intelectual - 52,8%
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA

12

“Fazer parte do projeto “Contos, Cantos e Inclusão” foi particularmente especial.
Me encantou desde o princípio a proposta de trabalhar a música e o teatro como
disparadores para construção de um espaço de escuta e partilha de contos, memórias,
canções, dores, amores e universos imaginários. Percorremos juntos trilhas que
nos revelaram muitos tesouros. Desbravamos paisagens desconhecidas, abrimos
portas que nos levaram para lugares extraordinários, na Terra e no espaço sideral.
Edificamos nosso vínculo pela troca e escuta, valorizando sempre as singularidades
de cada um, compreendendo os limites e celebrando juntos cada pequena grande
conquista. Percebemos que as histórias mais imprevisíveis são as mais divertidas.
Foram muitos momentos de aprendizado nesse processo, momentos potentes e
intensos. Me lembro dos primeiros sorrisos, primeiros abraços, da primeira vez que
aquele ou aquela participante aceitou o convite para brincar em cena. Foi lindo
perceber como tudo isso se manifestou no dia da apresentação final. Ali, no palco,
pudemos ter ainda mais dimensão das proezas que alcançamos juntos. Observálos em cena, vivendo uma história criada por eles, seguros, sentindo-se à vontade
para improvisar, com os olhares atentos e sedentos por mais, correndo para falar no
microfone, agradecer, declamar um poema, se sentir artista, ser artista. Perceber a
força daquelas vozes, a solidez do vínculo e confiança que estabelecemos, foi algo
de uma potência imensurável e emocionante. Desfrutar dessa constância fantástica,
foi também uma oportunidade de ressignificar histórias delicadas divididas pelos
participantes, assim como uma chance de perceber que esse recorte imaginário
também pode pertencer aos jovens e aos adultos.”
Caroline Araújo - Instrutora de teatro

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

“Foi muito maravilhoso e gostei muito, gostei da aula de dança. Foi maravilhoso quando fui lá no palco, mas foi difícil ficar de frente para o público,
por que me deu uma timidez.”
Taíssa - Participante da CCSA

“Eu gostei do projeto na AAEB é mais fácil dia de quarta, foi bom eu interagi com as pessoas e com o grupo do Olga Kos, eles falaram que era pra
nós criar um teatro e que no final iriamos fazer uma apresentação. E aí
eles me deram as ideias de como era o bicho, eu dei ideia pra eles, eles
começaram a aceitá-las também e gostou das minhas ideias e aí foi indo
e eu gostei bastante. Teve bastante zuera, brincamos, fizemos de tudo.
Teve uma parte de brincadeira e teve uma parte de diversão e a diversão
foi mais legal. Teve também a parte séria, que era pra todo mundo ficar
quietinho e deu um pouquinho de trabalho, mas rolou, deu certinho e
agora nós vamos apresentar e vamos ver como vai ficar.”
Eric - Participante da AAEB

“O projeto é tão legal que gostei bastante. Gostei bastante do museu. Foi
tão legal, gostei bastante, só isso.”
Daniel Júnior - Participante da AAEB
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VOCÊ SABIA?
Você sabia que durante as oficinas do projeto “Contos, Cantos e Inclusão” os
participantes construíram um repertório inédito de histórias e ilustrações?
Foram muitas narrativas vivenciadas em grupo, muitas delas atravessadas pelo
universo fantástico e embebidas pelo repertório pessoal de cada participante, com
referências em contos e histórias amplamente conhecidas.
Dentre os elementos recorrentes nos contos, estavam a floresta, os animais,
festas, magias e músicas. Tivemos a oportunidade de experimentá-los de formas
diferentes, além de ressignificá-las em uma criação plural, sensível e muito divertida.
Nessa viagem, fomos compondo o enredo final do espetáculo, a partir da costura
das aventuras vivenciadas durante as oficinas.

14

Compartilhamos com vocês em seguida, histórias que se destacaram em nosso
percurso juntos.

A FESTA NA FLORESTA - AAEBA
Certo dia, uma princesa chamada Rapunzel, maravilhosa e
solitária, com cabelos compridos
e um vestido rosa, estava caminhando por uma floresta sozinha, quando escutou um som
vindo dos arbustos. Parou. Ouviu
o som novamente e pensou em
voz alta:
- O que será que é isso? Eu
preciso descobrir o que faz esse
som.
Ela decidiu seguir o som floresta adentro. Foi caminhando,
caminhando, caminhando até
escutá-lo novamente bem de
perto. Ao procurar de onde o

som vinha, a princesa encontrou
Ao chegarem no castelo, o
um rei, para quem pediu ajuda: segredo acabou vindo à tona e
o rei foi preso pela polícia flo- Olá, senhor rei, estou perdida restal, pois a cobra morta pelo
na floresta. Poderia me dizer se exército era na verdade uma boa
existe por perto um lugar onde cobra, um animal importante
eu possa me abrigar do frio?
para aquela floresta, tão importante que tinha até um nome:
O rei resolveu ajudar Rapunzel cobra Vítor.
e a levou para o castelo, mas o
que ela não sabia era que esse
A polícia florestal, na hora da
rei tinha segredos muito miste- prisão, ficou muito revoltada e
riosos. O primeiro deles, era o de acabou matando o rei.
que ele na verdade era feito de
vidro e o outro, de que tinha um
Enquanto tudo isso acontecia,
exército, com armas potentes. a princesa Rapunzel continuava
Este exército havia matado um no castelo sem saber de nada.
animal perigoso da floresta. Uma Quando resolveu passear pelos
cobra muito venenosa.
jardins do castelo, teve uma

surpresa desagradável. Eis que
se encontrou com uma cobra
que a picou e gritou bem alto,
desmaiando depois. A Loba MC
Gui, que estava passando pela
vizinhança no momento que
tudo aconteceu, ajudou a princesa jogando-a para cima com
o feitiço PLOC, na tentativa de
acordá-la.
O feitiço funcionou e após
acordar, Rapunzel resolveu fugir
com os cavalos que estavam presos pelo rei nas masmorras do
castelo.
Durante a fuga, após correr
por algum tempo, os cavalos se
assustaram na mata parando de
repente, fazendo com que a princesa se desequilibrasse e caísse,
soltando um grito ensurdecedor.
- AHHHHHH!!!
Muito machucados e assustados, Rapunzel e os cavalos
resolveram procurar por ajuda e
nisso eles encontraram um novo
castelo, um castelo que guardava um baú gigante! E deste
baú havia uma surpresa…uma
festa!!! A Festa do Baú, que estava
bastante animada pelas batidas
de funk, que de longe podiam

ser ouvidas.

nuaram revirando tudo atrás de
comida. Até que a Loba MC Gui,
Logo que chegaram na festa, muito corajosa resolveu interRapunzel e os cavalos foram rogá-los:
recebidos pelo príncipe, que já
chegou dando um grande beijo
- Quem são vocês?
na princesa.
- Nós somos os zumbis!!!
Rapunzel, que tinha uma carreira secreta de DJ (MC Rapunzel),
- E o que vocês querem?
resolveu tocar a música Glamurosa. Com isso, foram chegando
- Estamos com fome e que15
na festa outros animais: o jacaré, remos arroz!!!
a raposa, o cachorro, o urubu, o
pitbull, os leões, o pavão, a porOs animais foram atrás do
quinha, a joaninha, o elefante e arroz, que estava dançando anio DJ Boladão. Todos dançaram mado na festa. O leão o agarrou e
e se divertiram muito, dançando jogou-o em direção aos zumbis,
músicas como “Olha a Explosão” que começaram a comer, mas
e “Parado no Bailão”.
não gostaram muito do sabor e
o devolveram reclamando.
Aos poucos, todos começaram a perceber que um som
- Credo, que arroz ruim!!!
estranho parecia se aproximar Vocês precisam aprender a fazer
cada vez mais da festa e de um arroz melhor.
repente, dois zumbis invadiram
o baú. Os zumbis estavam nervo- Nós ainda estamos com
sos porque estavam com fome: fome! Vamos procurar comida
na floresta! Vamos para a casa
- Estamos com muita fome! da vovó.
Arrrrgh!!!
Com a partida dos zumbis, os
Os animais, com medo, se animais ficaram tão cansados
reuniram e começaram a correr. que resolveram todos dormir. E
Correram para um lado, depois roncaram bem alto.
para o outro e os zumbis conti-
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ENTREGA DE KITS E
MATERIAIS GRÁFICOS
A entrega dos uniformes aos participantes foi realizada durante
as oficinas. O momento foi importante para valorizar cada
inscrito e a identidade do projeto.

CONTEÚDO DO KIT
16

1 CAMISETA
CERTIFICADO
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EVENTOS
O Projeto “Contos, Cantos e Inclusão”, contou com 03 Palestras sobre o teatro e a
música como ferramentas para inclusão cultural e social de pessoas com deficiência,
com parte expositiva sobre o processo de criação e execução do projeto, sobre as linguagens como meio de inclusão cultural e social.

Palestra e Oficina de bonecos da Regina Pessoa - Atriz, Contadora de histórias,
Coordenadora da área de projetos do Instituto.
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Palestra da maravilhosa Elisa Band, performer, encenadora e pesquisadora. Professora
do curso de performance do Programa Igual Diferente (Mam –SP) e diretora de teatro
da Ong Ser em Cena e da Cia Ueinzz.

Oficina de música incrível da Flora Poppovic, cantora, percussionista, compositora e
arte educadora

Também tivemos muito momentos de troca com as famílias dos participantes

19

E por último e não menos importante: nossa apresentação, resultado do processo vivido
em oficina:

Promovendo a Inclusão

RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
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Oferecendo muito mais do
que recursos, os patrocinadores,
apoiadores, colaboradores do
Instituto Olga Kos demonstram
que acreditam e incentivam nossas ações. Juntos formamos um
grande Time!
É pela credibilidade e pela
confiança demonstrada em
nosso trabalho, e por compartilharem conosco este sonho,
que agradecemos a parceria.
Sabemos que se não fosse a confiança de vocês, nossas ações e
projetos não seriam possíveis de
serem alcançados. Mais uma vez
o nosso muito obrigado!

GRATIDÃO

“O empenho e dedicação sempre irão nos levar mais longe em prol da pessoa com
deficiência. Hoje, quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa equipe do
Instituto Olga Kos, do projeto Contos, Cantos e Inclusão. O trabalho de vocês é inspirador e sem vocês nada disso seria possível com esses, trazer a magia do saber, agradecer
pelo sorriso diário de cada assistido e famílias e vibrando, hoje é dia de Olga Kos.”
Sandra - Funcionária da AAEB
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Então, eu fiquei super emocionada sabe, porque o Igor já tem uns 5 anos no Instituto, faz alguns projetos, mas nunca chegou a se apresentar e esse projeto do Contos
e Cantos foi assim, ele conseguiu subir no palco e se apresentar. O vínculo que ele
criou com a Patrícia foi muito bacana, porque geralmente ele leva meses pra criar vínculo com a equipe e pra ele participar, entra e já sai né? Não consegue ficar o tempo
inteiro em oficina. E esse projeto foi muito bacana assim sabe, eu acho que foi uma das
melhores coisas que aconteceu na minha vida e na vida do Igor. Ele gostou muito, até
que ele falou que se tivesse outro projeto igual ou semelhante ao Contos e Cantos, ele
faria novamente. Ele iria aproveitar muito mais, porque seria tipo uma continuação e
não cortaria esse processo, né? Ele conseguiu subir no palco, se apresentar... e a gente
queria que, sei lá, tivesse um projeto meio parecido, pois ele gostou do teatro. Perguntei
pra ele e ele falou que queria fazer mais...”
Lucimeiry Gomes - Mãe do participante Igor Gomes

Promovendo a Inclusão

CONQUISTAS
O Grande Desafio
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“Rita, Patrícia, Carol, Letícia e a Márcia Carvalho, eu quero agradecer muito vocês e
eu preparei uma poesia Contos e Cantos:
Subir no palco, não é fácil, para lutar pelos seus sonhos, não desista!!
O palco é a vida!! Lute, lute, lute, lute o seu talento! Mostre que é o seu talento!
Talento é difícil, não é? Mas, a gente subir em um palco... Nós somos artistas!!!
Lute, lute e lute!!!”
Tamires Sousa

23
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DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO

25
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
PARA QUÊ FAZEMOS PESQUISA?
A fim de compartilhar o que foi pesquisado, o Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento do Instituto Olga Kos desenvolveu um relatório final, contando em detalhes
sobre o desenvolvimento de seus beneficiários, a partir do trabalho dos profissionais e
do grupo na oficina.
As informações que são compartilhadas tem por objetivo incentivar novos projetos
como o Cantos, Contos e Inclusão, a partir de evidências para tornar cada vez mais
acessível a prática artística. E, também, explicar ou levantar suposições sobre o porquê
o trabalho do Instituto Olga Kos fortalece tanto o desenvolvimento pessoal e coletivo.

COMO FAZEMOS ISSO?
26

O “como” é chamado de método, como se fosse uma receita de bolo mesmo, para
deixar acessível o que fazemos para inspirar outras instituições e/ou receber sugestões
de como melhorar o trabalho, e nossa receita se chama: “Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK)”, e sempre contamos com profissionais de áreas diferentes para
garantir um olhar bem dinâmico e complementar.
Temos um time bastante grande, e cada área se organiza junto aos seus profissionais
para escolher 9 ingredientes para a receita, os chamados “indicadores”. Para o projeto
Contos, Cantos e Inclusão, os IDOK’s foram de Pedagogia, Psicologia, Música e Teatro.
Durante 7 meses, os profissionais das áreas observaram a dinâmica e desenvolveram
as oficinas. No começo do projeto, estabelecemos um marco de “momento pré”, e
acabando o projeto, o “momento pós”. E, para preencherem os IDOK’s, eles precisavam avaliar como o desenvolvimento estaria se dando, sendo de forma Iniciante (1),
Moderado (2), Intermediário (3), Satisfatório (4) e Avançado (5). Os níveis apresentados
indicam um critério de qualidade no desenvolvimento, e os números em seguida, um
critério de quantidade. Ou seja, transformamos uma resposta em um único número.

O QUE OBSERVAMOS?
Isso é importante para que a pesquisa consiga entender como o grupo respondeu aos
indicadores, e assim, gerar alguns gráficos, que facilitam a interpretação das informações, e assim, gerar explicações e/ou suposições. Os gráficos das áreas de Pedagogia,
Psicologia, Teatro e Música estão abaixo:

Gráfico 1: IDOK - Pedagogia aplicado ao projeto
Contos, Cantos e Inclusão.

Gráfico 2: IDOK - Psicologia aplicado ao projeto
Contos, Cantos e Inclusão.
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PÓS

Gráfico 4: IDOK - Música aplicado ao projeto
Contos, Cantos e Inclusão.

IDOK - TEATRO

IDOK - MÚSICA

27

5,0
ESCALA IDOK

5,0
ESCALA IDOK

ão
lus
Inc

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 3: IDOK - Teatro aplicado ao projeto
Contos, Cantos e Inclusão.
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Os dados observados indicaram que em todas análises o momento pós teve valores
superiores em relação ao momento pré, indicando que todos os indicadores responderam de forma linear ao trabalho realizado nas oficinas.
No IDOK de Pedagogia, a Identidade coletiva demonstrou que houve o estabelecimento de uma convivência saudável no grupo, a partir da interação, compartilhamento
de vivência e abertura para situar-se e envolver-se, corroborado pelo próprio indicador
de Disponibilidade e Envolvimento e pelo Indicador de Inclusão.
Para a Psicologia, a Autopercepção teve o maior desenvolvimento; e, o menor foi o de
Pertencimento. Um dos indicadores que obteve destaque foi a Identidade, demonstrando
que os beneficiários compuseram um grupo diverso, com características próprias e únicas,
contribuindo para o desenvolvimento observado no indicador de autopercepção. Este

Promovendo a Inclusão

último se dá pela percepção de ações, sentimentos e sensações individuais, relacionais
com o grupo e com o ambiente.
Para o IDOK Teatro, a Coletividade desenvolveu-se a partir de espaço criativo e social
em comum que permitiu a escuta e a empatia entre todos os beneficiários. No momento
pós, a Expressão Cênica chamou a atenção, permitindo novas experimentações, novos
estímulos, trabalho com a expressividade, criações, improviso, entre outros elementos.
O IDOK Música destacou o indicador de Identidade, reforçando a percepção da área
de Psicologia; o que apresentou menores valores está associado ao indicador de Paisagem Sonora, que depende da consciência da escuta.
As respostas do Indicador de Inclusão apresentou decrescimento para as quatro
áreas analisadas, nos momentos pré e pós, quando comparados com os desenvolvimentos dos demais indicadores das áreas específicas. Ao final, o indicador “inclusão”
representa o quanto os participantes estão aptos a organizar o espaço de oficina juntos
aos profissionais, o resultado demonstra um grau de dependência considerável nesse
ponto, apesar do progresso nos demais fatores avaliados, nesta oficina, os resultados
indicaram que o grupo participou o suficiente para construir meios de favorecer o próprio desenvolvimento.
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O QUE CONCLUÍMOS DISSO?
Os resultados apresentados neste projeto mostram a importância de oficinas culturais
e a participação de diferentes profissionais no trabalho nas oficinas, permitindo novas
visões de mundo e pluralidades culturais que contribuíram para os encontros semanais.
Inclusive, faz-se pensar ”o que é realmente um índice de inclusão?”, questionamento este feito por um dos profissionais atuantes no projeto. A inclusão é um processo
que permeia a vida humana e perpassa por mais indicadores do que estes que estão
contemplados aqui. Necessariamente, integra o processo educativo, através da arte,
pedagogia e psicologia, como indicado pela mesma profissional. Entende-se assim que,
o uso de instrumentos padronizados contribui para refletir a realidade dos projetos de
modo fidedigno e construtivo para o aprimoramento de projetos sociais análogos.
Considera-se que o projeto Contos, Cantos e Inclusão foi um sucesso pois utilizou-se de jogos teatrais e experiências musicais com instrumentos e canto, permitindo
a adaptação metodológica para qualquer singularidade que os participantes possuam,
ou seja, esse projeto foi pensado para todos.
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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
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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.

RESULTADOS IOK!

ARTES

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

ESPORTES
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2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43
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