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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 .

#Viva a Inclusão!

Sobre o IOK

COLABORADORES

+ 90  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+67
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FALA AÍ TIME!

Foco nas libras

Todos - Livres

As primeiras ideias do projeto surgiram em 
investigar figurinos e esculturas sonoras com 
referências nas artes cinéticas, misturando 
cores, formas, sons e movimentos. O cami-
nho para devagar e explorar estes elementos 
foi dar vazão à imaginação, possibilitando o 
imaginário a criar e voar. Para isso foi preciso 
mergulhar em referenciais criativas por meio 
de narrativas dos próprios participantes. Neste 
percurso de aglutinar cor, movimento, música 
e imaginário, nos deparamos com os aspectos 
da comunicação visual, e é neste ensejo que 
a Libras opera com vigor e curiosidade de 
desvelar algo experimental.

A Língua Brasileira de Sinais, utilizada por 
pessoas surdas, manifestou possibilidades 
para equipe experimentar, som, gestualidade 
e visualidade, componentes que foram vis-
lumbrados desde a concepção da pesquisa 
criativa do projeto Notas em Cores. 

Os participantes ficaram muito animados 
em conhecer os sinais da Libras, a exemplo, 
cumprimentos diários como “bom dia”, “boa 
tarde”, sinais de animais, pato, cachorro, gato 

A incrível viagem dos seres 
imaginários.

A pesquisa criativa deste 
projeto teve como foco o tema 
Identidades Imaginárias.  A con-
temporaneidade trouxe consigo 
transformações sociais, econô-
micas, tecnológicas e geopo-
líticas em escala mundial, com 
implicações para os modos de 
ser dos sujeitos e suas formas 
de agir na sociedade. 

Essas transformações, ao 
produzirem um contexto mar-
cado por características como 
transitoriedade, efemeridade, 
atingem algumas categorias teó-
ricas chaves na área das ciên-
cias humanas e sociais, dentre 
elas a identidade. O conceito 
de identidade, vem sendo ques-
tionado por diferentes áreas do 
conhecimento, desconstruindo 
a ideia de uma identidade única 
e integral. 

Trazendo para nosso recorte 
artístico, a identidade cultural 
não está distante da definição 
de identidade, pois ela é a iden-
tificação essencial da cultura de 
um determinado povo. Os seres 
imaginários fazem parte de nos-
sas fantasias, criadas geralmente 

TRAJETÓRIA DO PROJETO 

Karina Costa - Intérprete de Libras

etc. que fizeram parte dos “seres imaginários” 
despertados pelos exercícios de música. Per-
cebeu-se que os beneficiários memorizaram, 
aprenderam com facilidade e compreenderam 
a importância da Libras existir como forma de 
comunicação e interação.

O instrutor de música incorporou os sinais 
nas atividades, resultando em uma “música 
da Libras” usou as vogais do alfabeto manual, 
explorou sons de cada uma e elaborou uma 
regência junto aos participantes, formando 
uma canção emocionante. O experimento de 
usar a Libras foi tão assertivo que despertou 
um campo de descobertas. Expressar melodias 
por meio da gestualidade-visual num grupo 
de pessoas que estão desenvolvendo a fala e/
ou por vezes a fala é comprometida, foi uma 
revelação.

Desvelar a comunicação das linguagens 
artísticas por este prisma da língua de sinais, 
nos permitiu adentrar na expressão da sub-
jetividade e da autonomia, manifestada pela 
gestualidade do corpo (vocalização e manua-
lidade).

Este projeto junto aos participantes, nos 
ajudou a expandir a forma de expressar música 
e a arte visual com a Libras.

através da nossa própria imagi-
nação, que nos fazem, muitas 
das vezes, projetarmos experiên-
cias ou situações extremamente 
lúdicas, vividas ou não. Mergu-
lhar nesse imaginário, é também 
produzir um novo olhar sobre a 
vida, as relações, e suas trans-
formações, a arte, de diferentes 
modos é um instrumento impor-
tante para ser um dos caminhos 
nesse sentido. 

Para chegarmos nessa cons-
trução de seres imaginários atra-
vés da música e das artes visuais, 
foi preciso reconhecer através da 
sinestesia, as diversas sonorida-
des, texturas, cores, movimen-
tos, “o som ao redor”, utilizando 

de várias ferramentas que pos-
sibilitem e instiguem os partici-
pantes a buscarem na memória 
essa “nova identidade” e essa 
sonoridade desconstruída, que-
brando ideias “tradicionais” sobre 
a música e arte como um todo. 
Além da cultura popular, que 
nos alimenta desses seres, temos 
a cultura pop, que traz dese-
nhos animados, heróis, mutan-
tes, seres híbridos, que mexem 
com a imaginação diária das 
pessoas. Os papangus, paran-
golés, caboclos de lança, reis, 
rainhas e guerreiros de reisado. 
E se você pudesse ter um poder? 
E se esse poder fosse artístico? E 
se sua armadura fosse sonora e 
sua arma um instrumento?
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IOK   ARTES    ESPORTE   PESQUISA
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Os seres imaginários fazem parte de nossas fantasias, em que 
muitas das vezes, projetamos experiências ou situações extrema-
mente lúdicas, vividas ou não. Mergulhar nesse imaginário significou 
buscar nova escuta e novo olhar sobre a vida, as relações, a arte e 
suas transformações de diferentes modos. 

Para chegarmos nessa construção de seres imaginários, foi pre-
ciso acessar esse universo lúdico e pessoal de cada participante, 
tendo na música e nas artes visuais o caminho para tal. De forma 
integrada, essas duas linguagens se articularam ao longo do projeto 
no sentido de abrir processos para que a imaginação de cada um 
pudesse despertar e se desenvolver. 

Valendo-se do fato de que todos estavam em suas casas, foi 
possível caminhar de encontro a essas identidades a partir de um 
lugar bastante conhecido e íntimo: a possibilidade de criar com o 
que se tem, foi essencial nessa construção, tendo como resultado 
identidades bastante diversificadas e ao mesmo tempo conectadas 
com a expressão pessoal dos participantes. 

No campo da música, foi possível trabalhar com a escuta e 
percepção da paisagem sonora, investigação da sonoridade de 
objetos do cotidiano e exploração da voz de diferentes maneiras 
(através de sons vocais diversos, línguas inventadas e narrativas). 

Abordamos o tema do imaginário também através das vestimentas 
e do desenho, de maneira que cada um poderia se vestir de um 
ser imaginário, nomeá-lo e desenhá-lo, também representando 
graficamente o som que estes seres fazem. O desenho se localiza 
na fronteira entre o que é palpável e o que é imaginado, é uma 
maneira de expressar como as coisas são imaginadas por cada um.

Por: metodologia, assuntos do planejamento
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
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A média de idade entre os 120 participantes inscritos no projeto 
foi 31 anos, variando entre 6 e 65 anos. A distribuição entre parti-
cipantes masculinos e femininos foi relativamente proporcional, 
cerca de 55% do sexo feminino. A seguir os gráfi cos de carateri-
zação amostral referentes ao a) uso contínuo de medicação e b) 
tipo de defi ciência.

USO CONTÍNUO DE MEDICAÇÃO

38

40

36

34

NÃO SIM
32

TIPO DE DEFICIÊNCIA

SÍNDROME DE DOWN

PARALISIA CEREBRAL

AUTISMO (TEA)

NÃO POSSUI DEFICIÊNCIA

Gráfi co 1: Questionário Sócio 
Demográfi co / Uso Contínuo 

de Medicação, aplicado ao 
projeto Notas em Cores.

Gráfi co 2: Questionário Sócio 
Demográfi co / Uso Contínuo 

de Medicação, aplicado ao 
projeto Notas em Cores.



Promovendo a Inclusão

12 13

QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA

Foi maravilhoso, a dedicação dos orientadores para com os alunos, assim também 
com os pais. Muito interativo. Os jovens atendidos são tratados com respeito, incen-
tivo, liberdade de expressar sentimentos.  Participaram das oficinas naturalmente, 
tudo fluiu espontaneamente, ambiente acolhedor, orientadores excelentes. Espero 

que façam mais projetos assim. Muito obrigada.

Eu adorei participar e meu filho Gabriel, com certeza, gostou muito também. Dar 
vida a um ser imaginário com figurino e sons, com objetos que tínhamos em casa, 
foi desafiador e também muito divertido. Participar das gravações das pinturas em 
telas e dos vídeos foi maravilhoso. Agradeço imensamente ao IOK e a sua fantástica 
equipe. Foram momentos mais que especiais e a finalização do projeto feita pela 

equipe foi maravilhosa.

Matheus gostou muito do Notas em Cores. E foi importante para ele. Foi uma coisa 
diferente tanto pra ele quanto pra mim, pensávamos que não íamos dar conta, mas 
foi muito proveitoso aprendemos muito. Vocês todos sem exceção foram pacien-
tes com todos nós, que toda hora, Gabi, Márcia, Tomás “como faz isso, e aquilo”, e 

todos estavam prontos a nos ajudar. Obrigada a todos. Agradeço ao Olga Kos este projeto Notas em Cores. Obrigada!

Sobre o projeto Notas em Cores, olha, eu achei legal, porque nós já estávamos no 
clima, fizemos vários projetos online, então não foi tão difícil. Só demos continui-
dade, por ter acabado outros projetos. Foi um projeto gostoso. Foi curto, mas muito 
bem aproveitado. Pelo menos minha filha amou esse projeto, foi incrível. E quando 
voltamos para o presencial, nós achamos assim uma coisa tão diferente, parece que 
estávamos em outro planeta, mas aos poucos fomos retornando e graças a Deus foi 
assim uma maravilha. Amei esse projeto Notas em Cores! Vocês estão de parabéns 
pela organização, pelo figurino, por tudo, foi maravilhoso, um projeto curto, mas 

que deu pra aproveitar muito. Obrigada.

O Projeto Notas em Cores foi maravilhoso para o Caio, ele adorou dançar, desenhar, 
e adorou o personagem imaginário dele que era o pirata. E no presencial foi ótimo! 
Como ele não estava saindo de casa, ele pode rever os amigos, os professores e 
conhecer pessoalmente, ele adorou. E pintar? Ele nunca pintou em tela, aí desenhar 
e pintar na tela, foi uma experiência única. Chegou em casa contando para o irmão 
que tinha pintado na tela, foi muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer a vocês 
e ao IOK, que nessa pandemia fizeram toda a diferença para o Caio, porque ele não 
saia e com essas oficinas estava ocupando o tempo e cabecinha dele. Então, muito 

obrigado a todos. 

Apesar do Marcos gostar muito do presencial e sentir falta dos encontros, ele amou 
o online também. Ele não via a hora de chegar para começar a oficina, pois gos-
tou muito. No presencial então, nem se fala. Ele se jogou mesmo! Ele se entregou 
totalmente. Foi muito bom. Obrigada a todos, por tudo que vocês proporcionaram 
ao Marcos e a toda a galera. Antes do projeto online, ele era um menino que não 
falava muito, não se expressava direito. Nesse tempo todo que foi um projeto atrás 
do outro online, ele se soltou, ele começou a falar mais, se expressar mais. Então, 

eu só tenho a agradecer a todo mundo

Lourdes- mãe da Pamela

Inês- mãe do Gabriel

Yeda- mãe do Mateus Tamires relatando em libras o que achou do projeto

Helenita- mãe da Tamires

Mena- mãe do Caio

Rosa- mãe do Marcos
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“Oi amigos, tudo bem? Eu gostei do online porque tem música e eu gosto de música. 
E no presencial porque eu mexi na tela, fi z coisas diferentes, vi meus amigos, a Márcia 
e os instrutores. Gostei muito. Eu gostei muito dos dois lados. Do presencial e do 
online. Porque no online não dava pra ver todo mundo e no presencial dava pra sair 
e ver as pessoas. Fazer experiências novas. Me faz bem, eu me sinto feliz. Por isso 
que eu gosto do projeto. Gabi, eu amei fazer todos os projetos que eu participei. 

Fazer experiência nova. Ver pessoas novas. Isso me deixa muito feliz. ” 

Mãe da Cigana: Nós somos um povo muito 
festivo. E quando Ciganinha nasceu havia 
uma Lua muito linda. O povo não sabia 
se era choro ou se era riso. Porque essa 
criança chegou fazendo festa. Fazendo 
festa. De pequenininha já olhava pra gente 
e dizia: deixa eu ver sua mão, deixa eu ver 
sua mão. Aí a gente deixava ver a mão. E 
quando ela via a mão... ouro, ouro, ouro, 
ouro. Quero ouro. Muito ouro, ela gosta 
de muito ouro. Adora falar do destino dos 
outros. Muito curiosa, muito curiosa.“O projeto online foi legal. A gente encontrou um monte de amigos e se divertiu 

muito. Nos fantasiamos de personagens, de seres vivos, de seres intergalácticos e de 
seres de outros planetas. O presencial foi muito legal a gente pintou, rimos muito. 
Cantamos, brincamos de tudo que tinha vontade. Porque é muito legal o online e 

o presencial.”

Mãe do Homem de Lata: Quando o Homem de Lata era criança, pequenininho, o 
apelido dele era Latinha. Ele adorava fi car na chuva, né Latinha? E ele adorava fi car 
na chuva, por isso vivia enferrujado. Tomou muito óleo na mamadeira. Ele adorava 
chupar parafuso. Engoliu muitos parafusos. Mas ainda faltam alguns aqui, nessa 

cabecinha.

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Linda, Rainha das Flores

Lourdes e Pamella)

Marcos Kenji, Caipira e Mágico Mascarado

Inês e Gabriel
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MATERIAIS GRÁFICOSVOCÊ SABIA?

Como soa sua casa? Você já parou para escutar o som de cada cômodo? Qual seria o 
lugar mais silencioso? E o que tem mais som? E os objetos da casa, fazem som? E esses 
sons produzidos são agradáveis ou desagradáveis? Que memórias chegam até você através 
da escuta e manipulação desses sons? É possível transformar esses sons em música? O que 
faz um som ser musical? O que faz um som ser barulho? E se você pudesse representar esse 
som em um papel, através de um desenho, como seria? 

A magia de criar com sons dentro de um espectro amplo de possibilidades, trazendo para 
a cena objetos do cotidiano, como raladores, panelas, brinquedos e até um pente (sim, um 
pente!) É parte da nossa cultura. Nesse projeto, pudemos acessar essa magia coletivamente, 
e escutar a musicalidade de cada pessoa através dessa exploração.

Muitas vezes, só consideramos música aquele som que toca nas plataformas de strea-
ming, nas mídias e nos shows. Mas a música reside no som, na forma como produzimos e 
escutamos esse som, no comprometimento com essa escuta e com esse gesto sonoro, de 
uma forma muito mais ampla e aberta. Está ao nosso alcance, todos os dias, basta parar para 
escutar, brincar, jogar. Podemos ouvir uma torneira aberta como música, podemos ouvir 
o som dos passarinhos como música, podemos tocar nossos objetos sonoros para fazer 
música junto com o que já está soando ao nosso redor, sejam vozes, pássaros, máquinas ou 
um instrumento musical tradicional. 

Fica o convite para mergulhar nesse mundo mágico de possibilidades.

A entrega dos uniformes aos participantes foi realizada durante as ofi cinas. 
O momento foi importante para valorizar cada inscrito no projeto.

1 AVENTAL

1 CAMISETA

CERTIFICADO

CONTEÚDO DO KIT
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EVENTOS

CONFIRA NOSSA APRESENTAÇÃO: 

Na nossa jornada tivemos dois eventos, um deles foi para pintar as telas com as 
imagens dos seres que foram criados e aconteceram no Espaço K. Nesse evento de 
pintura, foi solicitado aos participantes que levassem os seus desenhos e materiais 
visuais produzidos em casa, enquanto estávamos no virtual. Diversos desenhos de 
instrumentos e de objetos que produzem som, desenhos de símbolos gráfi cos que 
representam o som e desenhos dos seres imaginários foram selecionados, recortados 
e rearranjados sobre telas que foram pintadas coletivamente.

O último evento e mais importante foi a apresentação fi nal que ocorreu no Cen-
tro de Cultura de Santo Amaro. As telas pintadas anteriormente foram expostas no 
evento fi nal e também fi zeram parte da edição do vídeo que foi exibido, reunindo as 
criações visuais e sonoras do projeto. O vídeo fi nal abarca os resultados estéticos do 
projeto e em seu roteiro estão as diversas manifestações sonoras e visuais ocorridas 
online e presencialmente. O vídeo também tem pequenas cenas dos participantes 
com objetos sonoros em grupos pequenos, entrevistas com alguns seres imaginários, 
nossa importante Música das Libras, alguns solos e uma grande festa visual e sonora 
dos seres imaginários. 

Finalização do Projeto Notas Em CoresFinalização do Projeto Notas Em Cores
O Grande Baile
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA BAILÃO DOS SERES

“O projeto Notas em Cores, deu vazão à imaginação dos nossos 
benefi ciários, possibilitando o imaginário a criar e voar, trazendo ele-
mentos de cor, movimento, música e imaginário. Esta ação não teria 
acontecido sem o apoio dos nossos patrocinadores, que acreditam 
no trabalho social que o Instituto realiza. E é com grande satisfação 
e felicidade que agradeço muito essa parceria, acredito que juntos 
podemos realizar a inclusão e transformar vidas”.

Promovendo a Inclusão
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CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 
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A atividade de conclusão das oficinas do projeto 
Notas em Cores, que aconteceram online teve a 
exibição de um vídeoarte com os beneficiários do 
Instituto Olga Kos. A iniciativa proporcionou expe-
riências culturais, por meio de oficinas de artes 
plástica e música sob o tema “seres imaginários”. As 
ações deste projeto buscaram explorar o imaginário 
imprimindo sonoridades, ritmos, texturas, cores e 
movimentos das pessoas com e sem deficiência ou/
em vulnerabilidade social. 

O projeto composto por uma equipe multidisci-
plinar previu um Intérprete de Libras que para além 
de traduzir as oficinas, pôde interagir com todos os 
beneficiários e ensiná-los sinais básicos do idioma, 
independente da necessidade ou não do intérprete. 

Os participantes puderam integrar uma regência 
musical sendo conduzida pelos instrutores de música, 
através do alfabeto manual em Libras, um ponto de 
destaque entre as inúmeras atrações proporcionadas. 
A instrutora mostrava o sinal em Libras e os inscri-
tos faziam a vocalização da letra e assim formou-se 
uma inédita performance.  A ideia de utilizar a Libras 
dentro de um projeto musical e artístico foi explorar 
o visual-gestual do idioma. 

A apresentação final aconteceu no dia 23/03/2022. 
A equipe produziu um videoarte aglutinando as pin-
turas, os sons e vocalizações que foram trabalha-
dos nas oficinas, o filme sintetizou todo o processo 
desenvolvido junto aos participantes. É importante 
destacar que a vocalização dos próprios participantes 
se tornou uma música/trilha sonora. 
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS 

Os objetivos neste relatório de pesquisa são a) reunir dados que possam funda-
mentar 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

A seguir serão apresentados os resultados entre pré e pós avaliação. A apresenta-
ção será realizada por especificidade profissional envolvida no projeto, começando 
pelas Artes Visuais.

O instrumento utilizado na pesquisa, deno-
minado “Indicadores de Desenvolvimento Olga 
Kos” (IDOK), teve por objetivo manter um registro 
da compreensão dos profissionais a respeito do 
desenvolvimento dos participantes no projeto 
Notas em Cores. 

A partir da padronização no registro de dados, 
os resultados podem oferecer diferentes soluções 
para aprimoramento das oficinas no Instituto 
Olga Kos. Os resultados desse estudo serão 
apresentados aqui a fim de compartilhar com as 

A coleta ocorreu de modo longitudinal a fim de 
representar o desenvolvimento durante o período 
de 1 ano, entre o início e o fim das oficinas.  A 
escala utilizada nos instrumentos varia de 1 a 5, 
sendo: 1. Iniciante, 2. Moderado, 3. Intermediário, 
4. Satisfatório e 5. Avançado, para todos os fatores 
analisados, mencionados na tabela acima.

Para o Indicador de Inclusão, a variação é de 
1 a 4, sendo: 1. 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 

1. Objetivo

2. Método

3. Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos

2.1 Instrumento

2.2 Produção e Análise de Dados

partes interessadas os caminhos do desenvolvimento 
humano no projeto.

Cada IDOK é construído a partir de sua especi-
ficidade, sendo os indicadores contemplados no 
instrumento escolhidos e fundamentados pelos 
profissionais, garantindo que o conteúdo avaliado 
esteja de acordo com os princípios socioculturais 
e práticas artísticas trabalhadas semanalmente nas 
oficinas. Desta maneira, o instrumento desenvolvido 
e aplicado para o projeto contemplou os indica-
dores descritos na tabela a seguir:

prioritariamente cooperativa tendo em vista neces-
sidades coletivas. 

Os profissionais realizaram as avaliações por 
observação sistemática dos participantes, regis-
trando o desempenho em cada indicador con-
templado no instrumento IDOK, incluindo, quando 
pertinente, observações que poderiam contribuir 
para a melhor compreensão do desenvolvimento 
do beneficiário. Os dados foram analisados a partir 
da compilação das informações registradas pelos 
colaboradores, sendo as mesmas submetidas à 
padronização, com análises envolvendo média 
simples, valores de mínimo e máximo e desvio 
padrão amostral. 

Os resultados sugerem que as oficinas contri-
buíram ao desenvolvimento de diferentes fatores 
que compõe a prática artística. Segundo a percep-
ção dos profissionais de artes visuais, as maiores 
diferenças entre pré e pós concentraram-se nos 
indicadores repertório e sensorialidade, sendo 
possível a hipótese de que as oficinas ampliaram 
o repertório artístico dos participantes, o que 
implica também na descoberta de novos canais de 
comunicação individual em ambientes coletivos.

A avaliação realizada para avaliar o desenvol-
vimento na aprendizagem da música indica que 
todos os fatores trabalhados em oficina apre-
sentaram desenvolvimento estável durante o 
projeto, com destaque ao fator experimentação, 
que corrobora ao resultado “repertório”, obser-
vado no IDOK – Artes Visuais; sendo possível a 
hipótese de que o projeto viabilizou o contato 
com novos materiais, instrumentos e sonoridades, 
tornando-se um espaço de descobertas tanto na 
expressão artística como no autoconhecimento.
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IDOK VARIÁVEIS
INDICADORES

1 2 3 Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022 Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Variáveis e Indicadores Contemplados nos IDOKs
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O projeto Notas Em Cores reuniu pessoas por um ideal comum: a equidade. 
O desenvolvimento humano aqui apresentado ilustra muito pouco do que foi 
vivenciado por participantes e profissionais no decorrer do projeto - houveram 
evoluções imensuráveis para todos os envolvidos. Mesmo com o obstáculo 
do Online, para criação de seres místicos e conseguir manter a atenção e 
interesse de todos os beneficiários diante da tela, Notas em Cores fez ressoar 
o novo, o desconhecido.

Nossos participantes desabrocharam a criatividade e trouxeram para esta 
grande ação a liberdade coletiva, movimento das emoções e o raro senti-
mento de confiança e pertencimento. Os beneficiários puderam ouvir, sentir 
e descobrir novos sons, novas formas de fazer arte e perceber a singularidade 
dentro de cada aspecto apresentado. 

Cada profissional foi fundamental, para o desenvolvimento não apenas das 
atividades, mas acima de tudo dos beneficiários. Foram trocas constantes de 
experiências. Por isso a determinação foi necessária para chegar ao espetáculo 
final, que foi o Grande Baile dos Seres, foi nítido o crescimento e a entrega de 
todos no palco. 

Para o instituto Olga Kos, foi gratificante poder fazer este projeto incrível 
acontecer, e só foi possível com a ajuda de nossos colaboradores, participan-
tes, familiares, apoiadores e patrocinadores. Cada passo que demos ao longo 
da jornada, foi enriquecedor para que espetáculo final fosse mais do que o 
encerramento das oficinas, mas sim uma memória vivida para sempre na vida 
de cada pessoa que fez parte desta ação!

A partir dos dados coletados e análises condu-
zidas, considera-se que o projeto trouxe benefí-
cios significativos aos participantes, e o registro 
multiprofissional do processo por meio de instru-
mentos padronizados e adaptados aos contextos 
de trabalho ofereceram parâmetros para correção 
de rotas durante as atividades.

A combinação entre Artes Visuais e Música 
propiciou um ambiente rico em estímulos artís-
ticos, e linguagens que se complementam na 
construção de uma comunicação universal, um 
ponto importante para a inclusão de pessoas com 

4. Considerações
deficiência, particularmente no caso da deficiência 
intelectual, síndrome de Down e transtorno do 
espectro autista. 

Espera-se que as pessoas que participaram 
desse projeto possam continuar pelo caminho 
da arte, do autoconhecimento e da socialização, 
buscando meios de trabalho pela arte da comuni-
cação trabalhada no projeto, que possam continuar 
contribuindo para a criação de sociedades mais 
inclusivas, por meio do exemplo, mostrando que 
todas as pessoas são eficientes, dadas as oportu-
nidades que condizem com as suas inteligências.

As contribuições da pedagogia durante o projeto 
puderam ser avaliadas por meio do IDOK – Peda-
gogia, que reuniu fatores de avaliação relativos ao 
desenvolvimento social dos participantes. Fatores 
como expressão de ideias e concretização das 
propostas demonstram o engajamento dos partici-
pantes com o projeto, sugerindo a possibilidade de 
que as atividades estavam adequadas ao estimulo 
da socialização.

Segundo os dados produzidos, os profissionais 
das quatro áreas envolvidas no projeto (pedagogia, 
psicologia, música e artes visuais) relataram um 
amadurecimento na autonomia dos participantes, 
tendendo cada vez mais a criação de ambientes 
cooperativos, onde o protagonismo das pessoas 
com deficiência possa ser evidenciado. 

Os resultados obtidos pelo instrumento IDOK 
– Psicologia corroboram com os resultados das 
demais áreas no que tange a observação de um 
desenvolvimento contínuo em todos os fatores 
avaliados. Destaca-se o sentimento de pertenci-
mento, indicando que o local de oficina foi aco-
lhedor e inclusivo o suficiente para os participantes 
sentirem-se responsáveis pela organização e bom 
andamento das oficinas. Resultado que também 
pode ser observado no gráfico a seguir, referente 
ao indicador de inclusão, que mede o grau de 
autonomia e cooperação nas atividades.
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IDOK - PSICOLOGIA
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PROMOVENDO INCLUSÃO

RESULTADOS IOK!

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. 




