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LEI DE INCENTIVO A CULTURA 



PROMOVENDO INCLUSÃO

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

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

Os principais objet ivos dos projetos são: estimular  a  autonomia e o 
desenvolvimento social  da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas 
práticas;  melhorar  a  qual idade de vida,  ampliar  os canais de comunicação e 
expressão dos part icipantes,  desenvolver  valores como cooperação e 
sol idariedade e promover  a  inclusão social .
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SINOPSE DO ESPETÁCULO

Inspirados pela trajetória da 
artista brasileira Lygia Pape, com 
ênfase em seus trabalhos neo-
concretistas, esta performance 
se propõe a discutir a relação 
entre corpo-objeto-espaço-pú-
blico muito presente nas obras 
da artista.

Desta forma, aspectos como: 
linhas retas e curvas, figuras geo-
métricas, estruturas bidimen-
sionais e tridimensionais, estão 
presentes em todas as constru-
ções das bolhas espaciais.

A bolha demarca espaços 
bem definidos, concebendo o 
princípio de interno e externo. 
A bolha em “Caminhos - eu e o 
outro” está presente de forma 
física e metafórica. A figura do 
plástico bolha permite levantar 
concepções associadas à sua 
própria função: embalar, pro-
teger e revestir; como traz uma 
subjetividade consigo: o que 
quero proteger? Quais bolhas 
eu gostaria de estourar e quais 
eu gostaria de fazer parte?

Nessa experiência cênica os 
participantes-artistas apresen-
tam a resultante de um processo 
curto de investigação de diferen-
tes propostas espaciais criadas e 
exploradas por eles mesmos, as 
quais aqui chamamos de Bolha. 
Como os corpos se relacionam 
com cada espaço-ambiente 
criado? O que é estar dentro e 
estar fora deste espaço e como 
isso influencia no movimento 
dançante? Essas problemáticas 
são as que permeiam “Caminhos 
- eu e o outro”.
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DEPOIMENTO DE ARTISTA

“O projeto Estilo Livre dei-
xou marcas que jamais serão 
esquecidas. Marcas essas de 
superação, de conquistas, de 
realização, de alegria... Mexer e 
soltar o corpo com a leveza e a 
sensibilidade da alma, do estar 
motivados e libertos para criar, 
dançar, mexer, sentir, imaginar, 
criar e simplesmente ser...

Esse é o sentimento que tive ao 
participar como Pedagoga dessa 
oficina, que tanto me encantou e 
me ensinou. Me ensinou a ver o 
outro com um olhar e um sentir 

com o corpo por inteiro. Não 
enxergo mais com meus olhos, 
eles apenas me possibilitam a 
visão. Enxergo com a pele, com o 
cheiro, com o som, com o sentir, 
com a palavra, com a ação, com 
a emoção, com o corpo inteiro.

Deixarei a parte técnica e didá-
tica da oficina para o decorrer da 
brochura. Me prenderei em falar 
de emoção, de aprendizado, de 
conquista e de realizações...

O meu papel como Pedagoga, 
concretizou-se no dia da apre-
sentação, quando olhares bus-
cavam o meu para um ok, um 
aceite, uma ajuda, uma entrada 
em cena para dar coragem, ou 
apenas um sorriso de “Está tudo 
bem, acredite, confie e arrase!” ... 
E eles arrasaram!!! Uma partici-
pante antes de entrar, disse: “Só 
entro com você abraçada”. Agar-
rou no meu pescoço e juntas 
entramos em cena, meio embo-
ladas, abraçadas, complemen-
tando uma à outra. O vínculo e a 
confiança estampadas. Sensação 
de dever cumprido, sensação de 
realização, de cumplicidade!!

No último dia de oficina, pós-
-apresentação, a qual foi mara-
vilhosa e completa, fizemos um 
encontro de fechamento e de 

partilha sobre as sensações da 
performance apresentada, tanto 
de uma casa, quanto de outra. 
Vários depoimentos me tocaram, 
onde muitos disseram que se 
sentiram artistas e foi o máximo 
entrar em cena, mas dois em par-
ticular mexeram comigo. Num 
deles, a participante Fabiana rela-
tava a emoção dela ao saber 
que sua mãe chorou ao vê-la se 
apresentando. A alegria contida 
em sua voz, o sorriso de uma 
felicidade sem fim, acoplada ao 
orgulho que sua mãe sentiu ao 
assisti-la, foi demais!  A outra, 
confesso que foi uma explosão 
de sentimentos e o principal dele 
foi de GRATIDÃO por poder fazer 
parte desse processo e ouvir 
essas palavras.

Poderia continuar meu depoi-
mento compartilhando vários 
momentos... encerro aqui, 
ressaltando apenas a alegria 
de fazer parte desse trabalho, 
dessa equipe e de ter o mere-
cimento e a confiança de cada 
um para poder crescer, receber 
um pouco de cada um de vocês 
e doar um pouquinho de mim. 
Fica aqui o meu “MUITO OBRI-
GADA A TODOS E A CADA UM 
DE VOCÊS!” Gratidão e amor 
sempre!!!”

Patricia L. Assolant – Pedagoga
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

O projeto Estilo Livre reuniu 
as linguagens da Dança e Artes 
Visuais enquanto norteadoras do 
processo de experimentação e 
aprendizagem artístico-pedagó-
gico. As oficinas foram realiza-
das em duas instituições: Nossa 
Escola e Galeria Olido, cada uma 
com particularidades que nos 
impulsionaram a compreender e 
compor cada realidade da melhor 
forma. Em cada espaço, parti-
ciparam das oficinas cerca de 
60 pessoas, que divididas em 
quatro turmas, semanalmente 
se envolveram com o projeto.

Assim, as propostas artísticas 
e pedagógicas caminharam no 
sentido de explorar o repertório 
de cada participante, conside-
rando suas próprias trajetórias, 
referências e impulsos, a fim de 
proporcionar a vivência da rela-
ção corpo-espaço no universo 
das duas linguagens artísticas.

As primeiras semanas de pro-
jeto foram destinadas às pro-
postas de acolhimento e escuta, 
conduzidas especialmente pela 
Pedagogia e pela Psicologia, 
que buscaram proporcionar 
um ambiente de trocas e maior 
familiaridade entre equipe e par-
ticipantes, criando espaço para 
o compartilhar de si e do outro, 

processo indispensável para a 
construção de um ambiente 
seguro, onde todos se sintam 
confortáveis em expressar o que 
são e experimentar novas pos-
sibilidades.

Nos encontros seguintes, as 
propostas artísticas trouxeram 
como referências as formas 
e composições possíveis nas 
relações entre nosso corpo e 
o espaço, explorando diversas 
materialidades no processo de 
criação. 

A primeira etapa de investiga-
ção deu-se ainda na bidimensio-
nalidade, onde os participantes 
foram convidados a experimentar 
as variadas maneiras de traçar 
linhas retas e curvas com giz 
pastel oleoso em papel sulfite, 
explorando qualidades, dire-
ções e organizações espaciais 
diferentes, identificando-as em 
objetos e imagens ainda em um 
campo figurativo, mas também 
abrindo caminhos para o reco-
nhecimento de suas possibilida-
des abstratas.

Diante disso, as linhas curvas 
e retas e as formas orgânicas e 
geométricas passaram a com-
por os experimentos das oficinas 
a partir de materialidades que 
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possibilitaram uma investigação 
tridimensional e sensorial que 
muito dialoga com o trabalho de 
Lygia Pape, valorizando outras 
maneiras de percepção da maté-
ria e das experiências comparti-
lhadas. Dessa forma, buscou-se 
trazer para a pesquisa corporal 
dos participantes, experiências 
de um repertório extra-cotidiano 
e a investigação de movimentos 
pouco explorados até então.

Durante os encontros foi-se 
observando as possibilidades 
cênicas para a performance 
final, construída durante todo o 
processo de forma cuidadosa, 
sempre considerando o que era 
significativo para o coletivo, e 
o que dentro deste espaço foi 
entendido pelo grupo como 
algo confortável e relevante a 
ser apresentado para todos.

A própria organização da 
sequência de cenas e a disposi-
ção das mesmas entre as turmas 
que participaram da amostra, 
levaram em conta a afinidade 
de cada grupo com a proposta 
artística de cada etapa.

A finalização deste processo 
que tanto nos atravessou, foi a 
realização de uma mostra de 
cenas performativas na Fábrica de 

Cultura Vila Nova Cachoeirinha, 
em 3 de dezembro de 2022, a 
qual contou com a presença dos 
familiares, amigos, trabalhadores 
das instituições parceiras, equipe 
e artistas. Além dos participan-
tes das duas instituições (Galeria 
Olido e Nossa Escola), cerca de 
150 pessoas puderam prestigiar 
o evento, em uma apresentação 
aberta ao público. 

A mostra propunha com-
partilhar com as pessoas o que 
havia sido vivenciado em oficina, 
trazendo de forma mais con-
cisa propostas desenvolvidas ao 
longo dos encontros, que leva-
ram os participantes a apropriar-
-se corporal e simbolicamente do 
conteúdo trabalhado. O evento 
contou com cenário, iluminação, 
trilha sonora, e figurinos produ-
zidos em sua maioria pelos pro-
fissionais do Instituto Olga Kos.

Este projeto também contem-
plou a entrega de kits de lanches 
para os participantes durante as 
oficinas realizadas, além da cami-
seta do projeto, que foi entre-
gue a cada um na finalização 
do mesmo.

Foram também realizadas 
duas formações com artistas 
convidados.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Estilo Livre foi um projeto que 
visou interligar as linguagens 
artísticas da Dança e das Artes 
Visuais. Para isso estabelecemos 
como princípios de investigação 
as relações criativas entre corpo 
e objetos. Como estas lingua-
gens podem compor juntas de 
forma horizontal sem estabele-
cer dicotomias entre si?

Nesse sentido, buscamos tra-
balhar de maneira integrada, com 

uma proposta onde elas estives-
sem em diálogo constante, pos-
sibilitando que no planejamento 
as duas sempre trabalhassem 
juntas nas dinâmicas de oficinas 
em parceria direta com a Peda-
gogia e a Psicologia. 

Como referencial do pro-
jeto levantamos os trabalhos da 
artista brasileira Lygia Pape, que 
atravessava o campo da per-
formance e das artes visuais, 

utilizando-se de pesquisas das 
relações entre corpo-objeto-
-público, o que nos possibilitou 
ir traçando possíveis relações 
de mútua provocação entre 
Artes Visuais e Dança por meio 
da dualidade Corpo e espaço e 
da produção de instalações que 
possibilitassem uma provocação 
direta entre público e plateia.

Dentro do seu amplo traba-
lho escolhemos enfatizar alguns 
aspectos: o seu movimento neo-
concretista, a maneira como 
‘borrar’ a fronteira entre o corpo 
e as materialidades do espaço e 
a relação mais aproximada com 
o público.

A partir disso se estabeleceu 
dois módulos de exploração: 

1- O objeto no corpo;

2- O corpo no objeto.

No primeiro módulo, per-
meado pelo movimento neocon-
cretista, exploramos o despertar 
da percepção das linhas e das 
formas que o corpo tem e criar 
ações de movimento no espaço. 
Nossos objetivos foram a sensi-
bilização do corpo, as relações 
com as materialidades, com 
peso, fluxo, espaço e como isso 
influencia o movimento e esta-
dos do corpo. Procuramos focar 
nas infinitas possibilidades do 
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que isso desperta e como nos 
relacionamos com nosso próprio 
corpo e com os dos outros.

No segundo módulo, a pro-
posta era aprofundar a relação 
com os objetos e o espaço, 
de modo a investigar como o 
corpo pode transformar e res-
significar esses objetos, criando 
espacialidades que possam ser 
adentradas e atravessadas e for-
mando imagens para si e para o 
outro. Nesse sentido também 
buscamos criar produções com 
algumas materialidades, como 
o plástico bolha, por meio da 
criação de figurinos e possíveis 
espaços cenográficos e tam-
bém a impressão de bolhas em 
suporte de tecido, possibilitando 
uma construção poética para 
esse desenvolvimento artístico: 
“O que eu protejo? Como isso 
se grava em algum lugar? Como 
estourar uma bolha?”, sendo essa 
construção com foco na dra-
maturgia.

Nos dois módulos pensamos 
em ressaltar aspectos do con-
cretismo e dessa forma, tanto 
na organização do movimento, 
quanto na construção de espa-
cialidades com objetos, enfati-
zamos as geometrias, as linhas 
retas e curvas, as figuras em 
composição entre si, etc.

Nas investigações com diver-
sos materiais, o plástico bolha 
se sobressaiu pelas possibilida-
des plásticas estéticas, como: 
as maneiras que podia revestir o 
corpo e o espaço, as sensações 
que despertava, as sonoridades 

que produzia nas explorações, 
etc. Assim, escolhemos este 
material como disparador da 
composição da obra, não só da 
criação de cenário e figurino, 
mas também da escolha do tema 
da dramaturgia, a metáfora da 
Bolha: O que ela une? O que/
Quem está dentro ou fora dela? 
O que/Quem ela protege? Qual 
queremos estourar ou não?

A referência artística do pro-

jeto, juntamente com os con-
teúdos trabalhados nos dois 
módulos, com o processo de 
formalização da obra teve como 
resultante a ação performática 
“Caminhos - eu e o outro” uma 
performance de oito cenas, as 
quais chamamos cada uma de 
Bolha e nas quais os participantes 
construíam diferentes interações 
de movimento em diversas espa-
cialidades e materialidades cons-
truídas ao longo do processo.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

A composição das turmas 
do projeto foi majoritariamente 
adulta, com média de idade de 
27 anos, com idades variando de 
5 (mínimo) até 59 anos (máximo), 
com maior participação de 
beneficiários do sexo masculino 
(63,87%), em relação ao feminino 
(36,13%). Houve participação 
totalitária de participantes com 
algum tipo de deficiência e/ou 
transtorno (97,48%) em relação 
àqueles que afirmaram não apre-
sentar nenhuma deficiência ou 
transtorno (2,52%), sendo elas: 
Deficiência Intelectual (76,47%), 
Síndrome de Down (31,09%), 
Autismo (TEA) (11,76%), Deficiên-
cia visual (2,52%), Hidrocefalia 
(0,84%), Transtorno Global de 
Desenvolvimento (5,04%), Trans-
torno mental (5,04%) e Deficiên-
cia motora (3,36%) (Atente-se 
que os participantes declaram ter 
uma ou mais deficiências e/ou 
transtornos). Dos participantes, 
aproximadamente 57% faz uso 
contínuo de medicação.

A renda familiar dos partici-
pantes bastante heterogênea, 
sendo: até R$ 1039,00 (25,86%), 
até R$ 2078,00 (31,03%). Den-
tre os beneficiários, 51,72% têm 
acesso ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).Aproximada-
mente, 78% dos beneficiários são 

dependentes do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Em relação à educação, 
46,55% respondeu não ter acesso 
à educação escolar, tendo níveis 
de escolaridade de 68,97%  para 
o ensino fundamental e 15,52% 
para o ensino médio; 6,9%  nunca 
frequentou a escola; sendo que 
destes, 56,90% apresenta o curso 
em situação incompleta e 36,21% 
completaram o ensino respec-
tivo. Como resultado, 60,34% dos 
beneficiários que compõem o 

grupo não são alfabetizados. Dos 
participantes, 87,93% estão sem 
trabalho e/ou desempregados 
no momento, sendo que apenas 
6,9% trabalham informalmente 
e/ou sem registro em carteira 
e 1,72% têm vínculo formal. Em 
relação à autonomia dos partici-
pantes, apenas 3,45% têm auto-
nomia para se deslocar sozinho 
pela cidade, sendo que 29,31% 
têm acesso ao voto e 5,17% têm 
algum relacionamento afetivo, 
como namoro, noivado, casa-
mento ou outro. 



QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA

O projeto Estilo Livre 
conquistou um lugar 
especial na sensi-

bilidade e poesia da memória 
e daquilo que nos é precioso. 
Retornar à primeira casa, nascer 
e renascer, explorar e conhe-
cer cada articulação e movi-
mento possível do nosso próprio 
corpo, entendendo esse corpo 
enquanto um espaço potente 
que pinta, desenha, dança e 
principalmente marca… marca 
em si suas vivências, experiên-
cias e histórias constituindo a 
riqueza que somos nós. Esse 
lugar poético só foi possível de 
ser construído pelo vínculo e 

É com muita satisfa-
ção que escrevo este 
depoimento, recor-

dando o que foram nossas ofi-
cinas do Estilo Livre. Para além 
de uma equipe extremamente 
atenta e cuidadosa com os pro-
cessos e as pessoas envolvidas, 
pudemos notar na finalização a 
entrega que os participantes tive-

Débora Hermann - Instrutora de Artes Visuais

Maria Luisa Lima - Psicóloga

proximidade que foi sendo cons-
tituído com os participantes ao 
longo do processo das oficinas 
e pela permissão afetuosa de 
nos deixarmos afetar uns pelos 
outros. Estilo Livre me ensinou 
sobre as bolhas concretas e ima-
ginárias que vamos construindo 
socialmente ao longo da nossa 
jornada, e sobre a importância 
de não só estourar bolhas limi-
tadoras, mas também de consti-
tuir bolhas protetoras e de afeto, 
espaços seguros que merecem 
ser protegidos com muito cui-
dado, como na música de Nando 
Reis, sinto que construímos um 
relicário imenso desse amor.”

ram, a emoção presente durante 
e após o evento final e o sentido 
criado pelo grupo. Ainda mais, a 
formação de fato de um coletivo 
potente e inspirador. Engrandece 
minha vivência ter participado 
desse processo com as pessoas 
as quais pude compartilhar e me 
alegra saber que esse sentimento 
não é só meu.”

12
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Gustavo Barros - participante da Galeria Olido

Ricardo Busato - participante da Nossa Escola

Senielly Silva - participante da Galeria Olido

Patricia Carla - participante da Nossa Escola)

Ana Maria - mãe do Emmanuel, participante da 
Nossa Escola

Adriana - mãe de Safira e Rebeca, participantes 
da Galeria Olido

Gabriel Menezes - participante da Galeria Olido

Eu gostei muito do projeto 
Estilo Livre, foi legal e divertido. 
Gostei das oficinas e da apre-
sentação.”

Eu adorei, foi muito ótimo, 
da minha parte eu fiz bem 

o trabalho e foi muito bem,  deu 
tudo certo não fiquei ansioso, 
correu bem e ficou bem legal! 
Pro ano que vem gostaria de 
participar em janeiro.”

Fiquei muito emocionada 
com a nossa apresentação. Eu 
aprendi muita coisa boa, não 
tenho palavras para falar. Fico 
muito grata por tudo, não quero 
parar as oficinas. Me sinto muito 
orgulhosa por tudo que aprendi, 
gostei de tudo. Quero conquistar 
mais e mais. Obrigada a todos do 
Instituto Olga Kos.”

Amei tudo! Parabéns a todos 
os envolvidos. Parabéns pela 

dedicação e amor que todos 
demonstraram. Parabéns por 
incluir todos, cada um da sua 
maneira e com seu jeitinho. GRA-
TIDÃO define. Orgulho”

Tem coisa que eu não fazia 
em casa e agora eu faço, eu 

danço. Nem com meu marido eu 
dançava, agora gosto de dançar. 
Estou fazendo coisas diferentes.

Meu esposo ficou muito triste 
que não pode ir com a gente na 
apresentação, mas eu falei pra 
ele que na próxima vez que tiver 
ele vai. E eu gostei de fazer essa 
aula, principalmente da bolha e 
quando eu segurei o copinho. 
Gostei muito!”

Gostei de participar do Estilo 
Livre, gostei de todos da equipe, 
dos colegas e do Luigi (cão guia 
de um dos instrutores).  

Gostei muito de passar pelo plás-
tico bolha, nas cabanas feitas na 
oficina e na apresentação. Tam-
bém de descobrir as partes do 
corpo sem ter uma coreografia 
montada, como tem em outro 
projeto de dança que faço. 

No estilo livre, desenvolvi outras 
partes do corpo que tem dança.

 Olá, eu sou Ana Maria,  sou 
mãe do Emmanuel, aluno da 
Nossa Escola, aqui da Vila Pru-
dente. Gravei este breve relato 
para fazer uma avaliação e eu 
acredito que duas palavras são 
necessárias nesta avaliação, 
apenas duas: ALEGRIA e REA-
LIZAÇÃO. Alegria porque eu 
pude ver no meu filho o envol-
vimento dele, o preparo dele 
para as aulas, a alegria na volta 
da escola, dizendo que traba-
lhou nas oficinas com plástico 
bolha, com tecidos, com muita 
música… Alegria, alegria e alegria!  

E a outra parte é realização. A 
outra palavra que eu gostaria 
de dizer é realização, porque 
na sociedade de hoje, vencem 
os mais inteligentes, os mais 
bonitos, os mais adaptados, os 
melhores sempre e os nossos 
filhos não têm a oportunidade 
desta realização e eu vejo que 
meu filho se sentiu muito rea-
lizado, principalmente na festa 
final. Então, quero agradecer 
pela sensibilidade, pela alegria, 
pela realização da linda festa 
que vocês  puderam propor-
cionar para nós. Muito obrigada 
de coração. Alegria e realiza-
ção Olga Kos. Tudo ligado, tudo 
muito bonito. Obrigada!.”
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VOCÊ SABIA?

A OBRA DE LYGIA PAPE

A arte transgressora de Lygia 
Pape foi fonte de inspiração para 
o planejamento das propostas 
pedagógicas da equipe do pro-
jeto Estilo Livre. Lygia foi uma 
artista carioca que deixou um 
legado importantíssimo na arte 
brasileira contemporânea.

Seu trabalho, que continha 
forte infl uência da formalidade 
do universo abstrato geométrico, 
enfatizou a importância da inte-
ração do público na composição 
da obra de arte, destacou a inter-
disciplinaridade de linguagens 
artísticas e evidenciou o caráter 
multissensorial de suas obras.

O processo criativo e a ceno-
grafi a de umas das cenas da mos-
tra fi nal realizada pelo projeto 
foi inspirada na obra O ovo, de 
1967. A obra consistia em cubos 
feitos com arestas de madeira e 
revestidos por um fi lme plástico, 
que é rasgado por dentro por um 
espectador. 

Para isso, ele deveria entrar 
na estrutura por uma abertura 
disposta em um dos lados do 
cubo e então romper o plástico 
para simular o seu nascimento.

Durante as ofi cinas refl etimos 
sobre as bolhas que temos em 
nossas vidas, e logo chegamos 

na que talvez seja a primeira de 
todas elas, o útero materno.

Propusemos uma vivência em 
que os participantes experimen-
tassem com o corpo como era 
ocupar esse espaço limitado e 
como seria então rompê-lo e 
experimentar o espaço de fora 
da bolha. Muitas imagens bonitas 
surgiram e esse foi um momento 
de partilha de memórias muito 
sensíveis.

Construímos com os par-
ticipantes estruturas envoltas 
em plástico bolha a fi m de criar 
bolhas gigantes e fazer uma reto-
mada a esse momento uterino, 
mas agora explorando uma nova 
relação com esse espaço.

A obra O ovo possibilita uma 
experiência que extravasa os 
limites do que pode ser feito ou 
não publicamente, pois propõe 
e institui um ambiente de prote-
ção onde a liberdade expressiva 
é incentivada.

Com isso, atravessar esse 
espaço, necessariamente consti-
tui um novo sujeito, que escolhe 
como se (re)apresentar para o 
mundo.

Discorremos bastante tam-
bém sobre as funções da mate-

rialidade eleita para o trabalho de 
artes visuais, o plástico bolha, e 
muito se falou sobre seu caráter 
de proteção, de embalar coisas 
frágeis. À vista disso, nosso pen-
samento foi se voltando também 
para as coisas frágeis e importan-
tes que gostaríamos de proteger 
em nossas vidas. 

Durante essa refl exão, os par-
ticipantes compartilharam o que 
gostariam que fosse protegido 
e dentre as escolhas estavam: 
família, amigos, equipes das insti-
tuições, espaço físico das institui-
ções, equipe Olga Kos, animais, 
natureza, times de futebol, pre-
sentes importantes, memórias e 
fotografi as.

Surgiu então a ideia de 
transformar esse momento tão 
sensível em uma cena a qual 
chamamos de “Relicário”, onde 
os participantes dançavam com 
bolhas que carregavam dentro 
imagens dos tesouros mais pre-
ciosos para cada um.
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EVENTOS

Os dois workshops que 
aconteceram durante o pro-
jeto contribuíram muito para o 
nosso trabalho e para a cons-
tante formação da equipe. 
“Dança como ferramenta para 
a promoção da inclusão cultural 
e social”, com Natalia Rocha, 
nos despertou mais ainda para 
a valorização das potencialida-
des individuais sempre em prol 
de um resultado coletivo. A 
sua fala sobre enxergar o outro 
com outros olhos, partindo da 
singularidade de cada um, foi 
um ponto central, pois é nessa 
diversidade que encontra-
mos a potencialidade de cada 
sujeito. Vale lembrar que Natalia 
Rocha é professora de dança 
com baixa visão e todo o seu 
conteúdo artístico-pedagógico 

traz essa provocação de como 
considerar corpos diversos em 
situação de protagonismo, algo 
essencial para as atividades pra-
ticadas pelo IOK.

 O segundo workshop foi 
realizado pela também artista 
da dança, Letícia Sekito, sobre 
dança e deficiência, trazendo 
para o coletivo a técnica de 
DanceAbility, que é um método 
de dança contemporânea 
criado pelo norte-americano 
Alito Alessi, em 1987. Ela utiliza 
a improvisação de movimento 
para promover a exploração 
artística e criativa entre todas 
as pessoas e pudemos explorar 
tanto o conceito dessa dança, 
como vivenciá-la por meio de 
uma atividade prática.
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MATERIAIS GRÁFICOS
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CAMINHO - EU E O OUTRO

“Esta ação cênica performática 
abordou a relação que os corpos 
estabeleciam artisticamente com 
os objetos e o espaço pelo viés 
da Dança e das Artes Visuais. 
Ao estabelecermos o material 
plástico bolha como objeto dis-
parador de investigações de pos-
sibilidades de movimento e de 
construções de espacialidades, 
passamos a lidar com aspectos 
físicos e também metafóricos 
acerca deste material. Quais as 
bolhas que construímos e estou-
ramos nas nossas vidas?

Esta questão, de forma simbó-
lica, atravessou todo o processo 
criativo desta ação performática, 
desde as escolhas de atividades 
em oficinas, até nas escolhas 
dramatúrgicas da obra.

Enquanto artista-orienta-
dor deste projeto, várias vezes 
durante o processo, me deparei 
com esta questão, não só dentro 
do projeto, mas reverberando 
e atravessando meu cotidiano. 
Em meio ao projeto vivi uma 

ruptura de uma bolha e cons-
trução de uma nova bolha em 
minha vida: me graduei como 
usuário de cão-guia. Meus cami-
nhos, deslocamentos, relações 
com o espaço se transformaram 
completamente de modo muito 
acelerado. A maneira como leio, 
mapeio e atravesso os espaços 
se alterou, agora com a presença 
de uma nova relação constante: 
o Luigi, meu cachorro.

Este é um exemplo pessoal 
de como ‘Caminhos - eu e o 
outro’ diz respeito a nós mes-
mos como autores das ações, 
sendo que cada pessoa presente 
neste projeto teve espaço para se 
colocar e se aproximar singular 
e coletivamente nesse trabalho.

As bolhas sociais estabelecem 
como devemos ser e o que deve-
mos fazer ou não, cria uniões e 
separações, mas aqui pudemos 
brincar, subverter, perfurar, atra-
vessar e criar novas bolhas de 
forma lúdica, artística e coletiva.”

Gabriel Domingues - instrutor de dança
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Expressividade

Pertencimento
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IDOK VARIÁVEIS
INDICADORES

1 2 3

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

1. OBJETIVOS 

2. MÉTODO

2.3 PROCEDIMENTOS

Os objetivos neste relatório de pesquisa 
são a) reunir dados que possam fundamentar 
o aprimoramento de projetos sócio culturais, 
pautando-se em evidências para acessibilizar 
a prática artística; b) tecer hipóteses a partir 
dos resultados para incentivar estudos de 
aprofundamento em temas emergentes.

O projeto Estilo Livre atendeu 120 parti-
cipantes e foi realizado no GALERIA OLIDO, 
localizado na Rua Gabriel dos Santos, 124, 
segunda-feira das 8h às 10h, 10h ao 12h; 
GALERIA OLIDO, segunda-feira das 13h às 
15h/15h às 17h; NOSSA ESCOLA, quarta-feira 
das 8h às 10h, 10h às 12h, 13h às 15h, 15h às 
17h., em 08 grupos de 15 participantes em 
cada grupo.

2.1 LOCAL 

2.2 INSTRUMENTO 

O instrumento utilizado para a produ-
ção de dados nas oficinas é denominado 
Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos 
(IDOK). Objetivou-se manter um registro do 
desenvolvimento humano no projeto a partir 
de perspectivas interdisciplinares. Cada IDOK 
é construído a partir de sua especificidade, 
sendo os fatores a serem contemplados 
escolhidos e fundamentados pelos profis-
sionais envolvidos diretamente nas oficinas, 
garantindo que o conteúdo avaliado esteja de 

A coleta ocorreu de modo longitudinal, 
a fim de representar o desenvolvimento 
durante o período de 08 meses, entre o início 
e o fim das oficinas (momentos pré e pós).  
A atribuição de valor de desenvolvimento 
em relação à cada indicador, varia de 1 a 
5, sendo que o valor 1 indica desenvolvi-
mento Iniciante, sendo assim: 1-Iniciantes, 
2-Moderado, 3-Intermediário, 4-Satisfatório 
e 5-Avançado. Enquanto, para o Indicador de 
Inclusão, o mesmo varia de 1 a 4, sendo que o 
1 representa: Acessibilidade reduzida, no qual 
as ações tendem à satisfação de necessidades 
individuais básicas; 2- Participação reduzida, 
com acesso restrito a pessoas de referência 

acordo com os princípios socioculturais da 
prática artística. Esta versão do instrumento 
foi desenvolvida e aplicada para o projeto 
Estilo Livre, e contemplou os IDOK’s Peda-
gogia, Psicologia, Artes visuais, Dança, e após 
alinhamento entre as áreas, considerou-se 
os seguintes fatores:
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2.4 ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram analisados a partir da 
compilação das informações registradas 
pelos colaboradores, sendo as mesmas sub-
metidas à padronização, com análises envol-
vendo média simples, valores de mínimo e 
máximo e desvio padrão amostral.

naquela atividade; 3- Participação suficiente 
para construir meios de favorecer o próprio 
desenvolvimento; 4- Autonomia e satisfação 
pessoal, participação prioritariamente coope-
rativa tendo em vista necessidades coletivas.

Os profissionais realizaram as avaliações 
por observação sistemática dos participantes, 
registrando o desempenho em cada indi-
cador contemplado no instrumento IDOK, 
incluindo, quando pertinente, observações 
que poderiam contribuir para a melhor com-
preensão do desenvolvimento do partici-
pante. 

3. INDICADORES DE 
DESENVOLVIMENTO 

OLGA KOS

Os resultados obtidos demonstraram o 
desenvolvimento no projeto Estilo Livre  para 
os 120 participantes, avaliados pelos IDOK’s: 
Pedagogia, Psicologia, Artes Visuais e Dança.

Por meio dos gráficos, tem-se por objetivo 
demonstrar a evolução dos participantes 
em quesitos tanto específicos das práticas 
artísticas como gerais do desenvolvimento 
humano. Vale a pena ressaltar que os fato-
res refletem os objetivos de trabalho dos 
profissionais envolvidos no projeto e foram 
escolhidos diretamente por eles, no intuito 
de garantir coerência entre elementos de 

Gráfico 1: IDOK Pedagogia aplicado para o 
Projeto Estilo Livre
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Observa-se que a linha de desenvolvi-
mento no momento pós se distanciou em 
pelo menos 0,93 pontos, considerando escala 
de 1 a 5, em relação ao momento pré, com 
exceção do Indicador de Inclusão. O indi-
cador Expressão de Ideias apresentou os 
menores valores médios de desenvolvimento 
nos momentos pré e pós (3,26 e 4,25, respec-
tivamente). Os indicadores Disponibilidade e 
envolvimento e Concretização das propostas 
apresentaram os maiores valores médios de 
desenvolvimento para o momento pré (3,66) 
e pós (4,66), respectivamente. O indicador 
Identidade coletiva foi o que apresentou 
maior desenvolvimento médio (3,41 e 4,60) 
pelo grupo entre os momentos inicial e final. 

Para a Pedagogia o grupo apresentou 
nos indicadores relacionados ao processo 
criativo Expressão de Ideias, Disponibilidade 
e envolvimento e Concretização das pro-
posta avanços significativos, com isso foi 

trabalho e de avaliação por observação. 

Os resultados produzidos por meio do 
instrumento IDOK - Pedagogia estão apre-
sentados no gráfico 1.
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 Observa-se que a linha de desenvol-
vimento no momento pós se distanciou 
em pelo menos 0,78 pontos, considerando 

escala de 1 a 5, em relação ao momento 
pré, com exceção do Indicador de Inclusão. 
Em ambos os momentos, o indicador Posi-
cionamento crítico apresentou os menores 
valores médios de desenvolvimento (2,67 e 
3,53, respectivamente). O maior valor médio 
de desenvolvimento, em momento pré, foi 
do indicador Compreensão (3,31); e, em 
momento pós, foi do indicador Autonomia 
(4,19). O indicador Autoria foi o que apre-
sentou maior desenvolvimento médio (2,77 
e 3,87) pelo grupo entre os momentos inicial 
e final.

No aspecto da psicologia, os indicado-
res de consciência corporal (Identidade, 
Autopercepção e Expressividade) no geral 
apresentaram as maiores médias, entretanto, 
as menores evoluções entre os momen-
tos pré e pós. Compreende-se que neste 
quesito o grupo apresentou bom domínio 
de percepção e apropriação da identidade 
singular em relação ao corpo integrado e 
ao mundo (biopsicossocial). Para os indi-
cadores de Apropriação (Responsividade, 
Posicionamento crítico e Pertencimento) o 
grupo apresentou avanços, o que corres-
ponde a resultados positivos nas descobertas 
e experimentações em relação ao outro, 
e a percepção do coletivo. No bloco de 
Processo Criativo (Autoria, Compreensão e 
Autonomia) os participantes apresentaram 
maiores médias e maiores diferenças entre 
os momentos pré e pós, que representa a 
possibilidade de criar e explorar a partir da 
trajetória de cada um e das relações estabe-
lecidas, obtendo novos sentidos ou também 
de significados presentes.

Os resultados produzidos por meio do 
instrumento IDOK - Artes Visuais estão apre-
sentados no gráfico 3. 

possível verificar a concretude do projeto 
no desenvolvimento das habilidades gerais 
do grupo, por meio do reconhecimento do 
próprio corpo enquanto espaço de inves-
tigação. É saber o quanto os participantes 
foram capazes de pensar/realizar qualidades 
de movimento adquiridas e comunicá-las 
para o outro. Estes avanços puderam auxiliar 
no alinhamento e apropriação de qualida-
des de movimentação no encontro com a 
linguagem proposta. Portanto, trata-se de 
um “pensar-artista” para o próprio corpo. 
Reverberando, ao longo do desenvolvimento 
da oficina, na construção de uma Identidade 
Coletiva com o reconhecimento de interesses 
e características do grupo. Como proposta 
de continuidade do projeto para a área de 
pedagogia, estima-se o trabalho de estímulo 
para atenção e concentração para melhor 
assimilação das propostas.

Os resultados produzidos por meio do 
instrumento IDOK - Psicologia estão apre-
sentados no gráfico 2. 

Gráfico 2: IDOK Psicologia aplicado para o 
Projeto Estilo Livre
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Observa-se que a linha de desenvolvi-
mento no momento pós se distanciou em 
pelo menos 0,72 pontos, considerando escala 
de 1 a 5, em relação ao momento pré, com 
exceção do Indicador de Inclusão. Em aná-
lise, os indicadores Senso Estético e Reflexão 
apresentaram os menores valores médios 
de desenvolvimento para os momentos pré 
(3,38) e pós (4,49) respectivamente. Já os 
maiores valores médios de desenvolvimento 
foram representados pelo indicador Coleti-
vidade e Experimentação para os momentos 
pré (3,83) e pós (4,67), respectivamente. Os 
indicadores Composição e Senso estético 
foram os que apresentaram os maiores valo-
res de desenvolvimento médio (3,47 e 4,64, e 
3,38 e 4,55) pelo grupo entre os momentos 
inicial e final.

Para Artes Visuais, os indicadores Coleti-
vidade e Experimentação apresentaram os 
maiores valores, por considerar a vivência e 
a experiência como prática social, no qual os 
processos musicais colocam os participantes 
interagem e vivenciam coletivamente.  Sendo 
assim, o repertório se enriquece a medida 
que as oficinas acontecem, por isso o Senso 
Estético possui o maior valor médio entre os 

Gráfico 4: IDOK Dança aplicado para o 
Projeto Estilo Livre

Observa-se que a linha de desenvolvi-
mento no momento pós se distanciou em 
pelo menos 0,41 pontos, considerando escala 
de 1 a 5, em relação ao momento pré, com 
exceção do Indicador de Inclusão. Em análise, 
os menores valores médios de desenvolvi-
mento para os momentos pré e pós, foram 
para os indicadores Pesquisa de linguagem 
(2,82) e Criação de repertório (4,14). Já os 
maiores valores médios de desenvolvimento 
foram representados pelo indicador Coorde-
nação motora para o momento pré (3,30) e 
pós (3,86). O indicador Espacialidade foi o que 

Gráfico 3: IDOK Artes Visuais aplicado para 
o Projeto Estilo Livre

IDOK - ARTES VISUAIS

E
SC

A
LA

 ID
O

K

3,0

4,0

5,0

2,0

1,0

0,0

PRÉ PRÓ

Rep
ert

ór
io

Se
ns

or
ial

ida
de

Es
pa

cia
lid

ad
e

Assi
m

ila
çã

o d
e

Con
teú

do
Ex

pe
rim

en
taç

ão

Refl
ex

ão

Se
ns

o E
sté

tic
o

Cole
tiv

ida
de

Com
po

siç
ão

IDOK - DANÇA

E
SC

A
LA

 ID
O

K

3,0

4,0

5,0

2,0

1,0

0,0

PRÉ PRÓ

Pr
op

rio
ce

pç
âo

Coo
rd

en
aç

ão
 M

ot
or

a
Es

pa
cia

lid
ad

e

Es
tu

do
 do

 M
ov

im
en

to
Te

m
po

/R
itm

o
Cria

çã
o d

e

Rep
ert

ór
io

Cole
tiv

ida
de

Pe
sq

uis
a d

e

Lin
gu

ag
em

Com
po

siç
ão

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

momentos pré e pós, afinal são realizadas 
discussões nas oficinas sobre o que pode 
ser considerado belo, das apreciações e lei-
turas de imagens trazidas, como referência 
de artistas de movimentos mais antigos, até 
contemporâneos. O senso estético também 
emerge das práticas, tentativas e experimen-
tações, minimizando um conflito dual entre 
certo e errado, substituindo-o pela valoriza-
ção de uma autenticidade criativa/livre. 

Os resultados produzidos por meio do 
instrumento IDOK - Dança estão apresen-
tados no gráfico 4.
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4. CONSIDERAÇÕES

apresentou maior desenvolvimento médio 
(3,11 e 3,78) pelo grupo entre os momentos 
inicial e final.

Para a Dança, o indicador Criação, apesar 
de apresentar menores valores, precisou 
considerar a vivência e a experiência como 
prática social, no qual os processos musicais 
colocaram os participantes como protago-
nistas e criadores. Sendo assim, o repertório 
se enriquece à medida que o indivíduo tem 
oportunidade de praticar, tentar e experimen-
tar dentro da oficina, refletindo, diretamente, 
na construção de novas habilidades, por isso 
o indicador de Coordenação motora apre-
sentou os maiores valores médios. Ou seja,  
o processo criativo  “[...] não é uma série 
de operações de exploração e experimen-
tação dos quais resulta, em princípio, uma 
obra “acabada” - mas sempre em aberto” 
(SANTOS, 2004, p.259). O indicador Arranjo 
Composição, refere-se à experiência sensível 
dos participantes, articulando a sensibilidade 
e a percepção, tomadas como forma de 
enriquecer a criação.

Para o Indicador de Inclusão, as informa-
ções estão apresentadas a seguir (Gráfico 5). 

Gráfico 5: IDOK Inclusão aplicado para o 
Projeto Estilo Livre

INDICADOR DE INCLUSÃO

E
SC

A
LA

 ID
O

K

4,0

3,0

2,0

1,0

0

PRÉ PRÓ

Pedagogia Psicologia Artes Visuais Dança

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Os resultados apresentados neste pro-
jeto representam não somente o progresso 
de oficinas culturais, mas também e talvez 
principalmente a confluência de profissões, 
visões de mundo e pluralidades culturais que 
contribuíram para que os encontros semanais 
fossem edificantes para todos os envolvidos. 
Tem-se por hipótese que os aprendizados 
obtidos podem generalizar-se para diferentes 
contextos de vida. Fatores como identidade, 
autoconhecimento, e engajamento em ati-
vidades coletivas podem ser extrapolados 
para fora do contexto educacional social 
das oficinas.

Entende-se também que o uso de instru-
mentos padronizados por um departamento 
de pesquisas e atualizados empiricamente 
pelos profissionais contribui para refletir a 
realidade dos projetos de modo fidedigno e 
construtivo para o aprimoramento de pro-
jetos sociais análogos. Os dados podem 
ser destacados e analisados em suas espe-
cificidades, de acordo com o interesse em 
aprofundamento em qualquer das temáticas 
abordadas neste relatório, que seguiu uma 
linha de análise genérica.E, por fim, tem-se o Indicador de Inclusão, 

que representa o quanto os participantes 
estão aptos a organizar o espaço de oficina 
juntos aos profissionais. O valor médio do 
Indicador de Inclusão para as áreas foi de 3,42 
a 3,83 para a Pedagogia, de 2,99 a 3,71 para a 
Psicologia e de 3,43 a 3,86 para Artes Visuais, 
de 3,16 a 3,69 para Dança. Ou seja, nos três 
IDOK’s os valores estiveram próximos a 3 em 
momento pré, sendo representativos de par-
ticipação suficiente para construir meios de 
favorecer o próprio desenvolvimento. E, em 
momento pós, os valores médios do indica-
dor de inclusão indicaram desenvolvimento 
para obtenção de autonomia e satisfação 
pessoal, participação prioritariamente coope-
rativa tendo em vista necessidades coletivas.
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Este projeto foi experienciado 
de forma singular e coletiva, onde 
o encontro de um com os outros, 
foi construído na relação cor-
po-espaço/espaço-corpo, por 
intermédio do plástico bolha que 
uniu toda a vivência, a criação 
e expressão corporal, artística, 
valorizando a representação de 
cada participante em seu contexto 
particular e coletivo.

Isso possibilitou a construção 
e ampliação de novos vínculos, 
saberes e o despertar do que cada 
um pode contribuir com o que 
tem em sua “bolha” e a forma com 
que deseja compartilhar seu con-
teúdo com o outro, atravessando 
as relações entre participantes, 
profissionais, familiares, trazendo 
com isso, como cuidar da própria 
bolha e maneiras de ressignificar 
o que acontece ao entorno de 
cada um e novamente ampliar 
para um futuro encontro.
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SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional 
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva 
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão 
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região 
Sudeste

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo 
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas 
que contribuem para o desenvolvimento social 
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

Prêmio Movimento 
Você e a Paz

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e 
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo 
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma ati-
vidade sem conotação religiosa ou política, que 
tem como propósito central desenvolver a cul-
tura de paz por meio da conscientização quanto 
à necessidade de se contribuir para a conquista 
de um mundo com mais harmonia, tolerância, 
respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPO-
CA Doar

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores 
ONGs do Brasil em 2017 de acordo com os padrões 
de gestão e transparência. É uma ONG pra se DOAR, 
e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo ho-
menageou o Instituto Olga Kos com o Voto de 
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços 
prestados às pessoas com defi ciência intelectual, 
particularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer 
deInclusão Social

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

Prêmio ABCA – 2015

Reconhecendo a contribuição, para a cultura 
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, ins-
tituições e personalidades atuantes na área das 
artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos 
de Arte instituiu, em 1978, com o patrocínio da 
FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um 
troféu. Desde então, vem sendo distribuído a per-
sonalidades do meio artístico. Todas as categorias 
de premiação possuem o nome de um crítico de 
reconhecida contribuição para a cultura e as artes 
plásticas brasileiras.

Prêmio LIF – 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara 
de Comércio França-Brasil com o objetivo de esti-
mular, por meio do destaque e visibilidade dados 
aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores, 
a criação e/ou multiplicação de iniciativas que 
promovessem uma transformação em prol de 
melhores condições para as pessoas e a socieda-
de. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da 
categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII 
Prêmio LIF.

Prêmio Areté

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

II  Encontro Cultural – Laços 
de Amizade Espaço K

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria 
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra ho-
menageou o Instituto Olga Kos como uma das 10 
entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Espor-
te, realizada na sede da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presi-
dente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do 
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Destaque 
do Ano – 2017

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

Medalha Anchieta

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade 
de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado 
do Diploma de Gratidão da Cidade de São Pau-
lo, é concedido a personalidades e a instituições 
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a 
admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Chico Xavier

O prêmio foi instituído em março de 2013, home-
nageando pessoas e entidades que se destacam 
por atos e obras de amor ao próximo e de estímu-
lo à elevação do espírito humano. A premiação 
visa ações que propiciem o engrandecimento e 
a harmonia nas relações entre os indivíduos na 
sociedade.

Prêmio Selo de Qualidade

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

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo 
outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A 
homenagem deve-se à realização de relevantes 
serviços prestados à sociedade paulistana, ao 
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os 
quais visam facilitar o processo de inclusão social 
e cultural, além de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com defi ciência 
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a persona-
lidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições 
que se destacaram por suas contribuições à Cul-
tura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura 
Viva – 2010

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

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019

O Prêmio é uma homenagem concedida anual-
mente pela Câmara dos Deputados, a empresas, 
entes federados (União, Estados e Municípios), 
entidades (ONGs, OSCIPS) ou personalidades que 
tenham realizado ações em prol da inclusão de 
pessoas com defi ciência ou sejam, elas próprias, 
exemplos de vida e superação.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de 
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias, 
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”. 
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, fa-
zendo parte do livro que reúne exemplos de que 
a arte também pode ser um meio para a inclusão 
social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de 
Excelência Gráfica IPSI

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio 
Excelência Gráfi ca IPSIS “Fernando Pini” 2018, na 
categoria livros culturais e de artes, no produto, 
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade – 
2020/2021

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

Prêmio Funarte Respirarte

O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020, 
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte 
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea 
anual abarca manifestações artísticas inéditas em 
diferentes segmentos e tem como intuito a pro-
moção da arte e de vertentes culturais em todas 
as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020

O grupo FJR homenageou o empresário Wolf Kos, 
presidente do Instituto Olga Kos, com o título 
“Empreendedores Inovadores” de 2020. A conde-
coração é uma resposta a dedicação, empenho e 
advocacy que o empreendedor social realiza na 
instituição desde sua fundação, em 2007.

Selo de Acessibilidade 
Arquitetônica

Atribuído a edifi cações, espaços, transportes 
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, 
indicando que são adequados e acessíveis para 
pessoas com defi ciência. É concedido pela Se-
cretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência 
(SMPED).

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da 
Síndrome de Down

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