Inclusão Encena
Lei de Incentivo à Cultura
Vigência do Projeto: Janeiro 2021| Dezembro 2021
Número de participantes: 60
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Sobre o IOK
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Fundado em 2007, o Instituto
Olga Kos (IOK) é uma organização
sem ﬁns lucrativos, que desenvolve projetos artísticos, esportivos e cientíﬁcos para atender,
prioritariamente, crianças, jovens e
adultos com deﬁciência intelectual
ou física e, também, abre espaço
para pessoas sem deﬁciência em
vulnerabilidade social, proporcionando trocas de experiências e a
inclusão.

Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneﬁciário
e sua evolução durante a realização das oﬁcinas, adaptando e
melhorando as metodologias por
intermédio de pesquisas e instrumentos inéditos como o Indicador
de Desenvolvimento Olga Kos (Idok)
e o Índice Nacional de Inclusão
da Pessoa com Deﬁciência Olga Kos
(Iniok).

Os principais objetivos dos projetos são: estimular a autonomia e
o desenvolvimento social da Pessoa
com Deﬁciência por intermédio de
suas práticas; melhorar a qualidade
de vida, ampliar os canais de comunicação e solidariedade e promover a
inclusão social.
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FALA AÍ TIME!
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Desde o início do projeto, onde começamos a discutir os primeiros passos para o
espetáculo final, surgiam frequentes questões sobre como conseguir abarcar a autobiografia de cada participante, sabendo que cada história era única e particularmente
diferente, envolver todas elas em um produto cultural que se impunha sobre nós era
o grande desafio.
Pensar que um possível ponto em comum entre essas biografias era o próprio Projeto
Inclusão Encena, contar histórias de uma ação partindo do ponto de sua idealização, de
quais foram as condições para sua concepção ou mesmo dos objetivos que justificavam
a sua criação, era a chave. Mas também podíamos pensar nesta contação sob outra
perspectiva, olhando para as pessoas que faziam parte desta trajetória e se engajando e
protagonizando estes cenários. Vejo que foi isso que fizemos no Encena, abrindo espaço
para que a biografia de cada um viesse à tona e fosse contada a partir das reações dos
participantes perante as atividades propostas em oficinas, dos personagens e narrativas
trazidas durante os encontros virtuais, das memórias que familiares e responsáveis nos
contaram tão vivamente nos encontros mensais, ...
No dia 12 de dezembro de 2021, quando um punhado de histórias únicas foi adoçado
e subiu ao palco do MIS, também contamos a biografia do Projeto Inclusão Encena, um
processo que abriu espaço para que outras narrativas se contassem, se acolhessem e
tivessem essa biografia-projeto como um momento único, para não dizer um “marco”,
que constituiu o desenrolar de suas histórias.
Tomas Negreiros

TRAJETÓRIA DO PROJETO
Sobre o Projeto
O projeto Inclusão Encena teve
como objetivo principal a montagem de um espetáculo com cenas
teatrais que retratassem a autobiografia de pessoas com deficiência e/
ou em situação de vulnerabilidade
social, com apresentação na cidade
de São Paulo. A proposta principal
era a produção de um espetáculo de
teatro que mobilizou um trabalho
coletivo entre pessoas com ou sem
deficiência.
Como forma de compartilhar
os aprendizados obtidos, a turma
realizou uma apresentação da peça
denominada “Duas colheres de açúcar e um punhado da minha história”
no MIS, que contou com recurso
do audiovisual com cenas gravadas, e cenas de abertura ao vivo.
Apresentação essa realizada para
o público presente; em suma familiares, beneficiários e funcionários
do instituto Olga Kos, e com transmissão em tempo real via youtube
para o público online.
As oficinas começaram virtualmente, devido ao momento pandêmico que nos encontrávamos, com
média de 30 pessoas cada. Turmas
essas que semanalmente preenchiam a plataforma do zoom, com
muita ânsia de desvendar a lingua-
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gem do teatro. Com a melhoria nas condições de saúde do pais foi possível
retornar as atividades presencialmente, tendo então o modelo hibrido.
Para a concretização do projeto realizamos sessões de gravações, nas
próprias instituições, no MIS e também vídeos caseiros, que os próprios
participantes e familiares se dispuseram a realizar em casa, fazendo com
que mais uma camada de linguagem ganhasse espaço no processo, que
foi a camada do audiovisual.
Podemos concluir que o conceito inicial de autobiografia se fez presente
na trajetória do projeto e em seu resultado, não somente na linguagem
teatral, mas também nas artes visuais, que se utilizou do autorretrato
como forma de construir o paralelo entre a cena e a obra, contando com
a ajuda de toda a equipe que soube conduzir com respeito e sensibilidade
todo o processo.

Promovendo a Inclusão

O projeto Inclusão Encena veio com o objetivo de
promover a inclusão cultural e autonomia de pessoas
com deficiência e /ou em situação de vulnerabilidade
social, fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura.
Como resultado de um processo de aprendizagem
que explorou majoritariamente a linguagem do teatro
em diálogo com as artes visuais de forma virtual, sua
finalização foi a apresentação da peça multimídia
“Duas colheres de açúcar e um punhado da minha
história”, que contou com recurso audiovisual com
cenas gravadas e cenas de abertura ao vivo.
6

A apresentação foi realizada no MIS para o público
presente; em suma familiares, beneficiários e colaboradores do instituto Olga Kos, e com transmissão
em tempo real via youtube para o público online.
Em decorrência do momento epidêmico em que nos
encontramos, começamos virtualmente com duas
turmas de uma média de 30 pessoas cada. Turmas
essas de usuários das instituições Espaço K e AAEB
que semanalmente preenchiam as telas da plataforma
zoom, com muita ânsia de desvendar a então estreante
no instituto linguagem do teatro.
Ser o primeiro projeto de teatro no instituto, e ainda
acontecer durante uma pandemia, fazendo com que
o processo fosse adaptado para o mundo virtual, já
foi um grande desafio, pois o teatro é a linguagem
da troca, do diálogo, do afeto, do outro, e do eu em
contato com o todo. E limitar a tela a essa troca que
se dá muito na presença física, na troca de olhares e
energia, foi sem dúvida o grande dilema e superação
dessa empreitada. Mas surpreendentemente aconteceu, nos encontramos online, visitamos espaços
virtualmente, recebemos convidados, conhecemos a
casa um do outro, e o teatro mesmo através das telas
aos poucos foi se desenhando e ganhando espaço

para o aprendizado de sua arte e o desenvolvimento
tecnológico dos participantes. Ao longo do processo,
com a melhora nas condições de saúde do país, foi
possível retomarmos as atividades presenciais e assim
o fizemos. Tendo então o modelo híbrido de projeto,
com encontros onlines e presenciais, além de realizarmos também ensaios abertos e passeios.
Para colaborar com o nosso processo contamos
também com alguns encontros e ações formativas na
qual convidamos alguns especialistas para compartilhar seus conhecimentos, foram eles Toscano que nos
deu uma introdução sobre a história do teatro, Clara
Rocha que nos encantou com sua lição sobre a voz,
Elisa Band que dividiu conosco parte do seu trabalho
e conhecimento com a inclusão, e a Janaina Leite que
nos deu uma bagagem para trabalharmos com o que
veio a ser a temática do processo que é a Autobiografia
na cena. O tema nos permitiu conhecer ainda mais os
nossos participantes que se permitiram a se reencontrar
durante o processo que culminou na construção do
roteiro dramatúrgico “Duas colheres de açúcar e um
punhado da minha história” inspirado nos relatos, e
vivências das histórias de vida desses participantes,
coletados a cada dia em nossos encontros. Para a
concretização dessa dramaturgia fizemos sessões de
gravações, nas próprias instituições, no MIS e também vídeos caseiros, que os próprios participantes e
familiares se dispuseram em casa a realizar, fazendo
com que mais uma camada de linguagem ganhasse
espaço no processo, que foi a camada do audiovisual.
Portanto, podemos concluir que desde o início o
conceito de autobiografia ficou bastante presente na
trajetória e em seu resultado, não somente na linguagem teatral como nas artes visuais, que se utilizou do
auto retrato como forma de construir o paralelo entre
a cena e a obra.

LINHA DO TEMPO

JANEIRO - FEVEREIRO
Pré-Produção

MARÇO

ABRIL

Contratação de
Equipe
+
Plano Pedagógico

Formação de
Equipe
+
Início das Oficinas
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MAIO - SETEMBRO
Período de
Atividades do
Projeto (5 meses)

OUTUBRO - NOVEMBRO

DEZEMBRO - JANEIRO

Produção do
Espetáculo

Apresentação
+
Prestação de
Contas

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente de jovens, com
idades variando de 8 (mínimo) até 37 anos (máximo), com maior participação
de beneficiários do sexo masculino (58,33%), em relação ao feminino (41,67%).
Houve participação quase que totalitária de participantes com algum tipo de
deficiência e/ou transtorno, sendo elas: transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, transtorno mental
e deficiência motora, e uma pequena parcela de pessoas que indicaram não
apresentar nenhuma deficiência ou transtorno; sendo que 45,83% fazem uso
contínuo de medicação.

TIPO DE DEFICIÊNCIA
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3,3%

3,3%
13,3%

6,7%
3,3%
3,3%

66,7%

TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
NENHUMA DEFICIÊNCIA
OU TRANSTORNO MENTAL

DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA
VISUAL

DEFICIÊNCIA
AUDITIVA

TRANSTORNO
MENTAL

DEFICIÊNCIA
MOTORA

A renda total da família foi bastante variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00
(25%), até R$ 2.078,00 (20,8%), até R$ 3.117,00 (20,8%), até R$ 4.156,00 (4,2%),
e acima de R$ 5.195,00 (29,2%), e 45,83% têm acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada).

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA

25%
29,2%

4,2%

20,8%

20,8%

ATÉ R$
1.039,00

ATÉ R$
2.078,00

ATÉ R$
3.117,00

ATÉ R$
4.156,00

ACIMA DE R$
5.195,00

Em relação à educação, 33,33% respondeu não ter acesso à educação escolar,
tendo níveis de escolaridade de 70,83% para o ensino fundamental e 20,86%
para o ensino médio; 4,16% para o ensino superior e 4,16% nunca frequentou;
sendo que destes, 66,67% apresenta o curso em situação incompleta e 33,34%
completaram o ensino respectivo. Como resultado, 66,67% dos beneficiários que
compõem o grupo não são alfabetizados. Dos participantes, 91,67% estão sem
trabalho e/ou desempregados no momento, sendo que apenas 4,17% trabalham
informalmente e/ou sem registro em carteira e 4,17% têm vínculo formal. Em
relação à autonomia dos participantes, apenas 4,17% têm autonomia para se
deslocar sozinho pela cidade, sendo que 29,17% têm acesso ao voto e 8,33%
têm algum relacionamento afetivo, como namoro, noivado, casamento ou outro.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
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A estrutura pedagógica proposta para o primeiro projeto dentro da linguagem teatral
da instituição instaurou uma tríade com conceitos que desenhassem, de maneira objetiva e transparente, quais seriam os caminhos de ação para o Inclusão Encena. Tal tríade
contou com os trabalhos de voz, encenação e movimento. Com um corpo de profissionais
compostos, em parte, por três artistas, cada um desses escolheu a vertente que pudesse
contribuir, mais efetivamente, durante os módulos do projeto. A partir dessa escolha,
cada artista contou com um(a) parceiro(a) da equipe cuja formação se dava no campo
da pedagogia ou psicologia. Cada dupla de trabalho pôde criar o seu próprio estilo de
abordagem, dentro da tríade proposta. O intuito era que, desde o início, artistas e não-artistas pudessem criar coletivamente, contribuindo, inclusive, para o pensamento do
projeto artístico final. Um pensamento que contemplasse as diferentes áreas do saber, mas
que também criasse pontes de diálogo em todas as etapas do processo, ou seja, desde a
criação dos temas de cada módulo até as cenas de um espetáculo.
Para além da tríade proposta, a equipe estava respaldada por um conceito geral que foi
o “norte” deste projeto: a autobiografia. Tal conceito foi motivador para o desenho pedagógico do planejamento e, consequentemente, das oficinas e espaços de escuta seguintes. A
escolha pela autobiografia se deu por ser também um método de criação conhecido dos
artistas envolvidos e que caberia para uma situação na qual há vários participantes com
repertórios diversos, sobretudo, aqueles que teriam a sua primeira experiência na linguagem teatral. Partir da própria história para uma criação artística aproxima pessoas e dilui
as possíveis interpretações de que para fazer teatro é preciso uma formação inalcançável.
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Ouvir histórias foi um dos grandes motes de criação deste projeto e está escuta também
passou por um processo de discussão entre equipe e que, diretamente, contaminou o
processo de aprendizagem. É preciso cuidado e afeto com a intimidade do outro e, por
esse motivo, a equipe buscou traçar diferentes abordagens para descobrir as histórias por
trás de cada participante e seu grupo familiar. As abordagens propuseram espaços de
intervenção lúdicos, coletivos e artísticos; objetos, sonhos, fotografias e desenhos foram
alguns dos disparadores para o encontro dessas narrativas singulares.
Buscando fomentar a equipe de profissionais envolvidos, criou-se encontros chamados
de formação continuada aos quais foi possível discutir a história teatral ocidental, recursos
vocais para a encenação, métodos de criação com autobiografia e troca de saberes artísticos no campo da pessoa com deficiência. Todos esses encontros culminaram em uma
equipe preparada para lidar com a diversidade de participantes e suas potencialidades,
reunindo esse contato com os propósitos do projeto em questão.
As famílias foram ponto alto deste processo de aprendizagem, pois com elas foi possível entender diferentes perspectivas das histórias contadas pelos participantes. Além
disso, foi importante reconhecer esses familiares em uma posição de protagonismo, em
relação ao fato deles terem espaços específicos para falar sobre si e suas experiências. A
equipe de profissionais do projeto Inclusão Encena soube conduzir espaços de escuta,
criação e compartilhamentos. A sensibilidade do espetáculo final só foi possível devido a
real criação de vínculo entre os representantes da instituição e seus participantes.
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA
“Sim… vai ter teatro no IOK!!!!
Iniciar um novo projeto é sempre uma grande emoção! Começar uma
área nova - o TEATRO - e trazer esse conhecimento para os participantes
foi o nosso maior desafio!
A instrumentalização da equipe, a formação desses profissionais e a
energia de troca entre todos foi fundamental para esse projeto tomar
forma e seguir seu caminho. Começamos a entender quem eram esses
corpos, corpos que falam, expressam suas vontades, necessidades,
anseios, angústias, desejos, segredos, raivas, prazeres e assim se anunciam.
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Com esse amontoado de gente tomando forma, começamos a
entender como se relacionavam e acreditamos que sim. Seria possível
tecer algo valioso. Foram meses de muita troca online, pois vivia-se um
cenário pandêmico e lentamente o presencial foi voltando… todos os
cuidados sendo tomados e uma energia brilhando entre nós.
Muitos momentos foram potentes em todo este processo. A entrega
de cada um, o envolvimento e principalmente a parceria com as famílias.
A necessidade de tê-las fazendo parte foi tão importante que criamos
um encontro só com elas. Desses encontros o que mais me tocou foi a
fala de muitas dessas famílias, quando trouxeram objetos indesejáveis
na vida delas, tipo o ferro de passar roupa veio forte, objeto quente,
pesado, que sufoca. Às vezes não percebemos o que nos aprisiona e
falar disso nos liberta. Sim, foi em pequenas falas, entregas, e grandes
histórias que o respirar fundo libertou muita tristeza aprisionada!
Nesse projeto a ARTE veio com toda sua intensidade, sou sempre
muito grata por fazer o que amo, em um espaço respeitoso, de muita
troca, amor e parceria!
Que venham mais Encenas!”
Marcia Carvalho - Coordenadora de Produção

“Somos todos quadrados, triângulos, retângulos e esferas. Somos
todos, formas. Somos todos, diversidades de seres. Diversidades de
olhares que o mundo precisa, isso já dizia um texto de um dos encontros
online do projeto Inclusão Encena. Diversos, plurais, talvez esta seja uma
palavra dentre tantas, que poderia designar os caminhos percorridos por
este projeto. Não! Pessoas! Pessoas que observam com cuidado todos os
âmbitos, em suas excentricidades, em suas particularidades de mundo,
em seus muitos quadros surrealistas, pedindo para pintar e ouvir, um
certo Salvador Dali teve a ousadia, porque não pincelar?
Andamos! Descobrimos certos tipos de andares diferentes, que jamais
tentamos, mas estavam ali, esperando para gracejar. Ladroamos os sons
de muitos lugares. Lugares estes com suas discrepâncias, distantes um
do outro, pedindo passos mais largos de se atravessar a cidade e em
muitos outros casos apenas de adentrar em um lugar familiar; uma sala,
uma cozinha, um quarto, um espaço chamado seu.
Movimentamos. De maneiras objetivas, lógicas e tortuosas. Flutuamos nas vozes dos nossos sonhos. Fechamos os olhos, seguimos retas
e sentimos curvas. Afundamos também, nos nossos receios e medos,
nos que nos machucam. Colocamos pra fora e sublinhamos; eu odeio!
Entramos em cena, experimentamos personagens, fizemos teatro!
Caminhamos com nossas malas pela nossa cidade imaginária e nos
apanhamos arrebatados com o que encontramos; surpresas e indesejos, assombros e carícias, mas muitas carícias. Optamos por olhar para
nossa janela, nosso infinito particular. Encontramos maneiras de se
abraçar mesmo de longe, de se gostar mesmo nunca se encontrando,
de estranhar e notar alternativas, de pronunciar os desejos de mãos e
olhos apartados pelo espaço.
Embelezamos nossas ações, nossos comportamentos, dizemos bom
dia, boa noite e até mais. Encenamos as relações, ficamos cheios e vazios.
Distinguimos o deslumbramento do viver agora. Já dizia um texto dos
nossos encontros online, dizia que somos todos um, com nossas incalculáveis particularidades.”
Igor Ierbert - Instrutor de teatro
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Foi um projeto maravilhoso, bem legal, conheci novas
pessoas, fiz novos amigos. Ano passado foi difícil, mas
conseguimos superar as incertezas de um ano ambíguo.
Não foi fácil, mas foi necessário seguir em frente.
Marcos Kenji Kaneko – Beneficiária
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Eu gostei do meu vestido e da parte da debutante. O
projeto foi muito bom e eu aprendi muito. Obrigada
Deborah e Instituto Olga Kos.
Marcela Soares dos Santos – Beneficiária

VOCÊ SABIA?
Teatro é a representação artística feita por atores, que dão vida a personagens para contar histórias que podem ser fictícias ou reais (no nosso
caso foi autobiografia [narrativa da própria história]).
Acredita-se que a ideia de teatro tal como conhecemos hoje surgiu na
Grécia Antiga, no século IV a.C. o termo grego “theatron” significa “lugar
para ver”.
No Brasil, o teatro surgiu no século XVI através das composições teatrais escritas pelos padres Jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa
para os índios.
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MATERIAIS GRÁFICOS
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EVENTOS
Durante o projeto rolaram vários eventos legais.
Fomos virtualmente conhecer cada cantinho do teatro Municipal.
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Foto por Wilfredor - Obra do próprio

Passeamos com a câmera e o olhar da equipe pelo espaço da
Cia Mungunzá no teatro de Container:

Assistimos do nosso sofá com o olhar atento à peça
“Tião meu glorioso Café”.

Foto do site Festival Sem Barreiras - Arthur Baldin

E de olhos arregalados e maravilhados, fomos encantados pela magia do
circo presencialmente no Centro de Memória do Circo.
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E fizemos nossos ensaios abertos que também foram essenciais para a
construção do nosso trabalho:
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA

Te juro… até agora estou emocionada!
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Olho as fotos e choro por ver como Deus cuida de nós!
Me preocupei tanto no início, pensando em como seria
nossa vida aqui em São Paulo, se Isabelle iria se adaptar,
e hoje estamos mais felizes do que nunca. Encontrar
o Instituto Olga Kos foi um presente tão maravilhoso.
Isabelle entrou após o início do projeto Inclusão Encena,
mas foi um espetáculo!
Presenciei a mudança de perto, o corpo se soltar mais, a
fala mais presente, o levantar da mão para compartilhar,
pois Isabelle sempre se intitulou tímida. Esta ação
despertou nela a vontade de ver os amigos, dançar,
criar, falar… se eu soubesse que encontraria pessoas
como vocês, teria relaxado mais.
Beijos e muito obrigada por todo carinho, por toda a
troca e por transformar as nossas vidas. As lágrimas
descem e meu coração vibra de felicidade e gratidão!!
Isabel mãe da Isabelle

O projeto Inclusão Encena, foi o primeiro projeto de
teatro para pessoas com deficiência e/ou em situação de
vulnerabilidade social realizado pelo Instituto Olga Kos.
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”.
Alex Melgaço - Dep. De Projetos e Captação de Recursos
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“O Encena para o Gustavo”
No dia da apresentação ele estava muito animado, era
visível a ansiedade dele quando chegou e durante a
apresentação. A superação do Gustavo no palco me
emocionou bastante, ver o quanto ele estava gostando
de estar ali, querendo dar o melhor dele foi satisfatório.
Ele sempre gostou da Oficina. Era a que ele mais gostava,
acho que por ter música, teatro e ele poder fazer as
estereotipias dele à vontade. Ele estava Feliz, fazendo
o que gosta, e ver meu filho feliz é muito gratificante!
Estou muito feliz pelo Projeto, e pela apresentação dele,
agradeço pelo empenho de todos do Instituto Olga Kos.
Só Gratidão por tudo que fazem pelo meu filho
Cristina mãe do Gustavo
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
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Iniciar um projeto de teatro em
meio a uma pandemia, de maneira
remota, e construir um caminho no
qual o destino final fosse uma peça
teatral, que contasse a história de
todos foi um grande desafio.
Desafio esse que a equipe, os
participantes e as famílias, encararam de frente com muita convicção, dedicação e amor. Aprendemos
a usar a internet e a tela a nosso
favor, aprendemos sobre as histórias,
manias, medos, sonhos e peculiaridades de cada um, e aprendemos
a contá-los, a compartilhar com o
outro um pedacinho do nosso eu.
Aprendemos teatro e fizemos teatro!
O resultado dessa empreitada
foi uma peça teatral emocionante,
envolvente na qual o público se
reconhecia e se sentia parte da história, pois se tratava da história de
cada um. E quando nos reconhecemos e nos entendemos enquanto
grupo, enquanto coletivo, chegamos ao ponto do que se traduz a
inclusão.
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DESAFIO CONCLUÍ

24

ÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
O projeto Inclusão Encena aconteceu entre janeiro e dezembro de 2021 com o objetivo
de produzir a montagem de um espetáculo com cenas teatrais, criado por pessoas com
e sem deficiência, em vulnerabilidade social, com apresentação na cidade de São Paulo.
Neste período foram 05 postagens no Instagram do Instituto Olga Kos que impactaram
7.073 pessoas, com 417 curtidas e 26 comentários. No Facebook, as quatro publicações renderam 56 curtidas, 134 visualizações, 07 compartilhamentos e impactaram 1.922 pessoas.
Dois vídeos foram inseridos no Youtube que conquistaram 643 visualizações e 91 curtidas.

Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento nos dois campos de atividade
a) Espaço K e b) AAEB, compondo 60 participantes, avaliados pelos IDOK’s de Teatro, Pedagogia e Psicologia:

Gráfico: IDOK Teatro aplicado para o Projeto Inclusão - Encena.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

O gráfico demonstra como os diferentes fatores avaliados evoluíram gradualmente
segundo a compreensão dos profissionais envolvidos. Um dos maiores desafios foi a
“desautomatização de padrões”, fator avaliado no agrupamento “consciência corporal”. O
fator com maior grau de evolução segundo os profissionais do teatro foi a “coletividade”,
que representa habilidades de socialização. Sendo possível a hipótese de que as oficinas,
mesmo em seus modelos remotos, contribuíram expressivamente para o desenvolvimento
no senso de coletividade.

Gráfico: IDOK Psicologia aplicado para o Projeto Inclusão - Encena.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

A avaliação dos profissionais da psicologia demonstra a complexidade da maturação
sócio emocional inerente ao processo criativo em grupo. Fatores como “reflexão e posicionamento crítico” não seguiram uma evolução linear, oscilando entre índices altos e baixos
no decorrer do projeto. Já fatores como “responsividade”, ou seja, a disposição dos participantes em responder às propostas com proatividade, tiveram índices altos do início ao fim,
possibilitando a hipótese de que as atividades foram de interesse dos envolvidos, facilitando
o desenvolvimento de demais fatores tais como identidade, autoria e pertencimento.
Gráfico: IDOK Pedagogia aplicado para o Projeto Inclusão - Encena.
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Por meio do IDOK - Pedagogia, profissionais da educação puderam avaliar o desenvolvimento dos participantes, identificando a evolução de fatores trabalhados nas oficinas.
Houve um destaque para o fator motivação que, seguido de disponibilidade e envolvimento,
evoluíram significativamente.
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Considerações
De acordo com as evidências produzidas pelo método de pesquisa proposto nota-se
que os participantes mantiveram um desenvolvimento sólido, do início ao fim do projeto.
A utilização de instrumentos de mensuração permitiu aos profissionais analisar o desenvolvimento humano de modo individualizado, compreendendo em toda a sua complexidade
as especificidades de cada habilidade desenvolvida durante o projeto.
Considera-se que fatores referentes a processos de conscientização, apropriação e
criatividade, como “desautomatização de padrões”, “reflexão e posicionamento crítico” e
“expressão de ideias”, apresentam resultados semelhantes, corroborando com a hipótese
de que estes fatores avançam de modo gradual, em ritmo mais devagar, se comparados
aos demais.
O projeto trouxe benefícios globais aos participantes. Com atividades remotas e presenciais, o projeto Inclusão Encena propiciou aos participantes oportunidades de crescimento
pessoal e evidenciou a arte como caminho de conscientização, expressão individual, e
identidade coletiva.
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É preciso um olhar de carinho e
respeito com a intimidade do outro,
por isso o projeto Inclusão Encena
buscou alinhar corpo e mente através do teatro e trazer aos seus participantes algo novo e único. Uma
experiência jamais vivida, mas que
trouxe à tona muitas descobertas,
autoconhecimento e autonomia. Foi
muito satisfatório poder proporcionar este tipo de aprendizado para
os beneficiários e suas famílias. Em
meio a um ano epidêmico, onde

as aulas foram realizadas em sua
grande maioria de forma virtual,
o projeto foi um grande sucesso
mesmo sendo a primeira ação teatral realizada pelo Instituto Olga Kos.

só deixou mais latente a importância
da inclusão e respeito pelas pessoas
com deficiência e/ou em situação
de vulnerabilidade social. Juntos
promovemos uma sociedade cada
Por isso gostaríamos de agra- vez mais humanitária.
decer aos nossos participantes e
suas famílias, apoiadores e patroContribuir para o projeto reprecinadores por esta ação histórica sentou promover equidade, diverde transformação e afeto com o sidade e respeito, podendo assim
outro. Poder conhecer a fundo a transformar vidas e criar um mundo
autobiografia de cada participante, cada vez mais inclusivo.
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