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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!
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FALA AÍ TIME 

Imagine só “fazer parte de uma grande transformação, fazer parte de uma 
grande construção, fazer parte da mudança”. Agora imagine só, estar vivendo do 
lado de dentro desta mudança.

O projeto “Corpo Sonoro” foi para mim um grande processo de crescimento 
e enriquecimento do saber. Digo isso, partindo da experiência de poder com-
partilhar a vida com tanta gente, tantos participantes, instrutores, familiares, 
instituições, espaços e tanto amor, e quando digo amor falo do que o amor faz. 
Cuidado, atenção, comprometimento, responsabilidade e por aí vai. Tamanha 
foram as entregas de cada lado, todos os lados aqui acima citados. Gigantesco 
foi o suporte às demandas singulares de cada um e cada uma neste processo, e 
daí falo de tudo, do elaborar o projeto, do contatar cada envolvido, do realizar 
de cada etapa, cada encontro até o grand finale. 

Projetos como esse possibilitam o desenvolvimento do melhor presente em 
cada um de nós. Olhando principalmente para os participantes no início e no 
final do projeto é incontestável sua evolução, respeitando cada singularidade e 
reconhecendo que não podemos parar por aqui. Identificando de onde estamos 
partindo, e observando, imaginando, mirando onde queremos chegar. “Corpo 
Sonoro” é mais um passo dado, um passo firme e consistente com marcas pos-
sivelmente inenarráveis da direção em que acreditamos. Porém, ousamos dizer 
“mais um passo na direção da mudança que queremos ver’’.

Ricardo Januário - Instrutor de Dança do projeto
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TRAJETÓRIA DO PROJETO

O projeto Corpo Sonoro iniciado em 2020, 
ofereceu oficinas semanais nas linguagens 
de Dança e Música para pessoas com defi-
ciências diversas, a partir dos 7 anos e sem 
limite de idade, atendidas por instituições 
parceiras espalhadas pela cidade de São 
Paulo. Teve como objetivo criar um ambiente 
de aprendizagem artístico-pedagógico com 
uma proposta multidisciplinar que além de 
integrar as duas linguagens artísticas de forma 
horizontal, também envolveu práticas de 
profissionais da psicologia e pedagogia. 

O conceito geral escolhido para permear 
o trabalho desenvolvido no projeto é o que 
chamamos de “Camadas do Corpo”, que 
consiste na abordagem de espaços corporais 
como forma de aprofundar a consciência e as 
possibilidades de criações através da Dança 
e da Música. Esse conceito foi gerador de 
subtemas que deram vazão a disparadores 
criativos e experimentais. A proposta foi de 
realizar o fazer artístico no trânsito entre 
as duas linguagens que permaneceram em 

constante afetação, hora sendo trabalhadas 
em uníssono, horas em momento separados.

Em seus dois anos de execução, o projeto 
contou com dois espetáculos, ao final de cada 
ano, criados a partir do processo vivenciado 
nas oficinas, e pensados como resultantes 
do trabalho que pudessem proporcionar 
a experiência da etapa de partilha de uma 
obra artística, contando com levantamento 
de materiais cênicos experimentados, orga-
nização e a apresentação em si, momento 
tão importante no processo artístico. Os 
dois trabalhos, mesmo sendo conduzidos 
pelos instrutores e coordenação artística, 
contaram com uma criação colaborativa, 
em que os participantes pudessem se ver 
como agentes da produção do espetáculo, 
levando ideias, sugestões e propostas. Esse 
aspecto colaborativo faz parte de um modo 
de fazer e pensar processo de criação cal-
cado em abordagens contemporâneas da 
cena, mas, mais importante, vai de encontro 
com a promoção da autonomia e de uma 
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experiência integral que envolve ação, pro-
dução e reflexão. 

Num projeto convencional, é comum 
que a equipe elabore estratégias para que 
os conteúdos que se deseja trabalhar sejam 
desenvolvidos com assertividade e riqueza 
de referências, possibilitando que o partici-
pante se conecte e perceba o propósito das 
atividades. Assim, num contexto como foi o 
da pandemia, investiu-se muito na escuta aos 
participantes como estratégia de aproxima-
ção e construção de vínculo com a equipe, 
algo que se mostrou de extrema importância, 
considerando o momento de distanciamento 
social, e o quanto isso teve um impacto no 
desenvolvimento dos participantes. 

Nesse sentido, o papel desempenhado 
conjuntamente pelas pedagogas e psicólogas 
que compuseram o projeto foi essencial para 
um bom andamento e engajamento com 
as atividades, com a elaboração de diferen-
tes propostas que pudessem promover o 
reconhecimento da identidade pessoal de 
cada  participante, identificando suas carac-
terísticas, gostos e interesses, percebendo 
aqueles se assemelham e se diferem entre os 
colegas, para posteriormente proporcionar a 
criação de uma identidade de grupo dentro 
de cada turma.
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LINHA DO TEMPO

2021

2022

2021

2022

Ensaio Aberto III

Ensaio Aberto III

Ensaio Aberto II

Ensaio Aberto II

Ensaio Aberto I

Ensaio Aberto I

Espetáculo “Longe, logo ao 
lado”

Espetáculo “Movediço”

Local: CEU Vila Rubi - 
Evento “Semana da Inclusão”

Local: Sala Olido - Galeria 
Olido

Local: Sala Olido - Galeria 
Olido

Local: Teatro West Plaza

Local: Sala Café - Galeria 
Olido

Local: AAEB - Associação de 
Amigos dos Excepcionais do 

Brooklin

Local: Teatro CEU Vila Rubi

Local: Teatro West Plaza 
Espetáculo Digital e Presencial

2021

2022

2021

2022
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Quem veio primeiro, a Música ou a Dança? 
Será este questionamento válido? Ou a per-
gunta seria: A Dança gera estímulos musicais 
ou os estímulos musicais geram Dança? 
Podem essas duas linguagens existir em 
plena integração? São diversas as reflexões, 
indagações e questionamentos que surgem 
quando se trata dessas duas áreas artísticas, 
e em busca de desmistificar essa separação 
entre corpo e som, e responder a essas 
questões de forma ativa, elaborou-se um 
modo desse “fazer” integrado no projeto 
Corpo Sonoro. 

Através de planejamentos artístico-peda-
gógicos realizados por toda a equipe, foram 
organizadas atividades e estratégias que 
pudessem unir as duas linguagens a todo 
momento. Partindo da temática principal 
das “Camadas do Corpo”, que envolveram 
o estudo e apropriação das estruturas da 
pele, osso, músculo, órgãos e fluidos, foram 
aliados elementos musicais como percutir, 
intensidades, altura, andamento e duração. 

Todos esses conteúdos foram desenvolvidos 
em diferentes ciclos de planejamento, em 
que uma estrutura corporal era escolhida 
para aprofundamento e relacionada aos 
elementos musicais. 

Um ponto de encontro importante para a 
efetividade das propostas, foi o entendimento 
de que os conteúdos da Música também 
passam pelo corpo no processo de aprendi-
zagem, dessa forma, um conteúdo específico 
dessa linguagem foi experimentado de for-
mas diversas, com ações criativas que resul-
taram na exploração de movimento que os 
grupos construíram, podendo suscitar meios 
de investigação também na Dança. Assim, 
um arrastar no chão que poderia ser usado 
para o estudo da duração sonora, também 
se tornava uma qualidade de movimento a 
ser aprofundada e reaproveitada com um 
olhar cênico.

Uma outra prática para o estudo dos ele-
mentos musicais, aliando-os ao trabalho de 
Dança, foi o uso de materiais não conven-
cionais. No período de oficinas online, cabos 
de vassoura, tecidos, e utensílios domésticos 
variados se transformaram em instrumentos 
de percussão; o que nas oficinas presenciais 
ganhou uma nova camada, com a produção 
de instrumentos com materiais recicláveis, 
como um chocalho de pé e o ‘percutampa’ 
(instrumento como uma luva com tampas 
acopladas na parte interna das mãos). Essa 
experiência aproximou os participantes dos 
conteúdos, por propor materiais conhecidos, 
modificando a visão de sua utilidade, bem 
como por inserir um aspecto lúdico a essas 
práticas.

Instrutor de dança Ricardo Januário e participante 
Miguel interagem em oficina no CEU Vila Rubi
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Agora, voltando nossa atenção especifi-
camente para a linguagem da Dança, para a 
construção das práticas em oficinas, parti-
mos do princípio de que o corpo é singular, 
mas se constrói na coletividade, a partir das 
relações que se estabelecem com outros 
corpos e com os ambientes que ocupam 
através do movimento, para a criação de 
um corpo mais consciente de si e das ações 
que realiza no mundo.

Através de procedimentos com a utiliza-
ção de diferentes objetos, buscamos des-
pertar a atenção dos participantes para estes 
aspectos do corpo que serviram como base 
para a exploração do movimento dançante 
e da produção sonora. O que posso criar de 
movimentos e modos de interação com o 
entorno quando sensibilizo a minha pele, 
ou os músculos ou qualquer outra camada? 
Esta curiosidade provocada nos participantes 
foram as raízes do Corpo Sonoro.

Agora, voltando nossa atenção especifi-
camente para a linguagem da Dança, para a 
construção das práticas em oficinas, parti-
mos do princípio de que o corpo é singular, 
mas se constrói na coletividade, a partir das 
relações que se estabelecem com outros 
corpos e com os ambientes que ocupam 
através do movimento, para a criação de 
um corpo mais consciente de si e das ações 
que realiza no mundo.

Através de procedimentos com a utiliza-
ção de diferentes objetos, buscamos des-
pertar a atenção dos participantes para estes 
aspectos do corpo que serviram como base 
para a exploração do movimento dançante 
e da produção sonora. O que posso criar de 
movimentos e modos de interação com o 
entorno quando sensibilizo a minha pele, 
ou os músculos ou qualquer outra camada? 
Esta curiosidade provocada nos participantes 
foram as raízes do Corpo Sonoro.

Além disso, a percepção, sensibilização 
e autonomia do movimento dançante e da 
produção sonora foram responsáveis por 
rememorar nos participantes a consciên-
cia de que é ele o agente da sua arte. Isso 
partiu do princípio do corpo como ferra-
menta de comunicação e que, embalados 
por sonoridades do espaço e do ambiente 
se reconhecem, comunicam, se asseme-
lham, constroem e tramam. E o corpo em 
meio a linhas, palavras, níveis, contornos 
e dobras preenchidos pelos sons que seu 
contato e sua ação produzem, fez com 
que cada participante pudesse identificar, 
investigar e expandir a sua comunicação, 
ativar a sua imaginação, atiçar a sua criação, 
num movimento de retornar ao nascimento, 
ao processamento, a tudo que pulsa, vibra, 
expele, retrai, cria, organiza, comunica.Condução de oficina na instituição VEM SER
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Participantes do Corpo Sonoro em ofi cina na Galeria Olido 

Benefi ciários Pedro e Daniel participam da ofi cina na Instituição Nosso Lar

Condução de ofi cina no CEU Vila Rubi
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

A composição das turmas do projeto foi 
majoritariamente adolescente, com média 
de idade de 18 anos, com idades variando 
de 6 (mínimo) até 73 anos (máximo), com 
maior participação de beneficiários do sexo 
masculino (62,06%), em relação ao feminino 
(37,94%). Houve participação quase tota-
litária de participantes com algum tipo de 
deficiência e/ou transtorno (96,46%), parte 
não soube informar (2,25%) e os demais afir-
maram não apresentar nenhuma deficiência 
ou transtorno (1,29%).

TIPO DE DEFICIÊNCIA

SEM DIAGNÓSTICO E/OU LAUDO    DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA AUDITIVA    DEFICIÊNCIA FÍSICA/MOTORA

DEFICIÊNCIA VISUAL

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA/TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
 

TRANSTORNO MENTAL    NÃO SOUBE INFORMAR    DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

5%

1,2%

44,5%

8%

0,9%

19,2%

5,9%

2,4%

13%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 1: Relação percentual dos 
tipos de deficiências dos participantes no 

projeto Corpo Sonoro.

Considerando a caracterização etária do 
grupo, as análises de emprego, acesso ao 
voto, autonomia no deslocamento e relacio-
namento afetivo foram considerados apenas 
para os participantes com mais de 18 anos. 
Destes, 89,80% estão sem trabalho, 7,14% 
têm trabalho informal e 3,06% têm trabalho 
formal. Apesar da maioridade etária e direito 
ao voto, 58,16% dos participantes indicaram 
não ter acesso ao voto. Apenas 12,24% dos 
participantes têm algum relacionamento afe-
tivo como namoro, noivado, casamento, etc. 
Mais de 80% indicou não ter autonomia no 
deslocamento, sendo tal suporte, majoritaria-
mente representado pela figura materna, foi 
reforçado pelo reporte de responsável pelo 
beneficiário no projeto, sendo composto 
por mães em sua maioria (80,06%) e/ou por 
responsável de gênero feminino (86,75%).

Em relação à educação, os níveis de esco-
laridade variaram de 78,40% para o ensino 
fundamental, 11,25% para o ensino médio, 
0,32% para o ensino técnico e 1,61 para o 
ensino superior, sendo que 8,36% nunca fre-
quentou a escola, com a declaração de que 
21,54% não têm acesso à educação escolar. 
Dos níveis de escolaridade apontados, apenas 
11,58% estão concluídos e 88,42% apresenta 
nível de escolaridade incompleto, sendo que 
destes, 35,69% é alfabetizado.
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QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA

Nosso corpo é carregado e transborda 
sentidos! Através dos movimentos e sons 
que realizamos a partir da expressão cor-
poral é possível compreender que ele tem 
memória e é carregado de histórias, simbo-
lismos e afetos que fazem parte do mundo 
interno de cada um. Ter contato com todas 
essas expressões e mundos internos de cada 
participante, que em suas singularidades 
entrelaçadas, possibilitaram uma constru-
ção coletiva e repleta de sentidos foi uma 
experiência transformadora.

O Corpo Sonoro teve seu desenvolvi-
mento marcado pelo contexto pandêmico, 
onde não somente o projeto foi afetado, 
mas cada um de nós, em diferentes formas 
e níveis. Dessa maneira, o processo criativo Mirte Albuquerque - Pedagoga

e de experimentação envolveu vivenciar em 
nossos corpos os diferentes sentidos e afetos 
que este momento pandêmico escreveu em 
nossas histórias. 

Esta exploração sensível se mostrou muito 
potente pois os movimentos expressos vie-
ram ainda mais carregados de energia, de 
valor e de sentido. Ao expressar isso em 
nossos corpos - sim, em “nossos” corpos, 
pois nós da equipe também vivenciamos 
tudo isso! - foi possível uma organização e 
ressignificação destes momentos. Explorar 
os movimentos corporais é também integrar 
processos psíquicos, mesmo que esse não 
seja o objetivo principal de nossas oficinas. 
Podemos pensar em diversos desdobramen-
tos decorrentes dessa experiência, assim, 
afetos e significados eram expressos em 
movimentos, e estes movimentos faziam 
surgir novos significados que se interliga-
vam, para que, coletivamente novos sentidos 
pudessem ser construídos e uma experiên-
cia ainda mais potente e transformadora 
emergisse.

Atuo em oficinas para pessoas com 
deficiência há aproximadamente 6 anos, 
escutando histórias, conhecendo e me 
conectando com diferentes singularidades 
e experimentando diversas formas de expres-
são artística, mas sinto que o que vivemos 
com os participantes no Corpo Sonoro, foi 
uma das experiências mais transformadoras, 
acolhedoras e integrativas que vivenciei. 
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

“O Projeto foi muito importante na vida 
e no aprendizado do Gabriel. Observei que 
ele saía do projeto todo feliz, cantando, dan-
çando, contando o que aconteceu na oficina. 
Contando das novas amizades e do carinho 
que todos tinham com ele. O Gabriel era 
uma criança muito tímida e isso favoreceu 
muito para que ele perdesse a timidez, ele 
começou a se desenvolver, a se expressar e se 
comunicar melhor com as pessoas. Ele ficou 
mais tagarela, mais brincalhão, mais curioso.

Eu observei que ele aprendeu a respeitar os 
colegas, cada um com seu jeito. Da mesma 
forma que os outros respeitavam ele, com 
suas limitações. Aprendeu a conviver e a 
ajudar os colegas da forma que cada um é. 

O Projeto não ensina apenas a parte da 
Dança, da Música, ele também ensina o res-
peito ao próximo. Eu só tenho a agradecer a 
todos vocês pelo Projeto.”

“A Gabriela tem baixa visão e tinha um 
bloqueio muito grande com a Dança e com 
a Música, devido a uma professora de ballet 
que a humilhou e desdenhou dela na frente 
de todo mundo. E no Instituto Olga Kos, a 
gente conseguiu quebrar esse paradigma 
dela, nós conseguimos fazer com que ela 
dançasse, escutasse música e percebesse 
que ela não precisa fazer os movimentos 
tão perfeitos quantos os outros, que dançar 
é simplesmente mover o corpo.

No começo a Gabi chorava, falava que 
não ia fazer a aula, que o pessoal ia rir dela, 
e quando ela assistiu as primeiras aulas e 
percebeu que não precisava fazer perfeito 
e simplesmente participar, ela ficou muito 
feliz e ela se desenvolveu muito bem. Hoje a 
Gabi aceita que consegue fazer as coisas, a 
autoestima da minha filha melhorou muito, 
e agradeço muito a Heloise (professora da 
EMEF Frei Damião) e ao pessoal do IOK, que 
me ajudou muito nessa etapa com a Gabi. Eu 
fico muito feliz. Muito obrigada a todos da 
equipe por tudo o que fizeram pela minha 
filha.”

Adriana Cristina Marinho Batista da Costa
Mãe do participante Gabriel Lucas

Jaqueline de Araújo Garcia – mãe da participante 
Gabriela Cristina da EMEF Frei Damião
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VOCÊ SABIA?

O projeto Corpo Sonoro teve como 
principal característica a experimenta-
ção corporal a partir da conexão entre 
as linguagens da Dança e Música. Todo o 
pensamento que estruturou as ações artís-
tico-pedagógicas e criativas do projeto, 
tiveram como objetivo uma real integra-
ção entre as linguagens. Nesse sentido, 
não existiu um fazer artístico que assumia 
o protagonismo das ações, mas as ações 
aconteceram no encontro do som com 
o movimento, e nesse espaço “entre”, foi 

possível criar um modo próprio de pensar e 
fazer as propostas cênicas que resultaram 
no espetáculo de encerramento nomeado 
“Movediço”.

Essa mistura de conhecimentos também 
se manifestou na troca entre participan-
tes e instrutores, em que as vivências dos 
participantes e suas singularidades foram 
parte essencial do processo, integrando as 
propostas trabalhadas em oficina, e poste-
riormente a narrativa do espetáculo.

Condução de oficina no EMIA
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EVENTOS

Ensaio aberto I - AAEB 2021

Todos os ensaios abertos e espetáculos:

ENSAIO ABERTO II - Teatro West Plaza 2021
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Ensaio Aberto III - CEU Vila Rubi

Apresentação I - Teatro West Plaza 2021

Ensaio Aberto I - Teatro CEU Vila Rubi 2022
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Ensaio Aberto II 2022 - Galeria Olido

Ensaio Aberto III 2022 - Galeria Olido Sala Olido

Espetáculo Movediço 2022 - Sala Olido Galeria Olido 
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MATERIAIS GRÁFICOS
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RESULTADOS DO PROCESSO

A obra audiovisual e apresentação “Longe, 
logo ao Lado” foi o primeiro experimento 
cênico compartilhado como parte do pro-
jeto, marcando assim a fi nalização do seu 
primeiro ano. Como forma de lidar com os 
obstáculos impostos pela pandemia, o tra-
balho contemplou além da interlinguagem 
já realizada entre Dança e Música, a inserção 
também da linguagem audiovisual. Foram 
realizadas captações de vídeo pelas reuniões 
da plataforma Zoom, em que os participan-
tes realizaram criações a partir de propostas 
cênicas organizadas por um roteiro, e que 
pudessem expressar em síntese o conjunto 
do que foi trabalhado no primeiro ano de 
ofi cinas. 

A utilização do vídeo foi o artifício encon-
trado para incluir participantes de diferentes 
regiões da cidade, que estavam sendo atendi-
dos pelo projeto, mas dos quais os familiares 
ainda não sentiam segurança para circular 
em espaços públicos por conta da pande-
mia. Dessa forma, todos poderiam colaborar 
para o encerramento de modo seguro e 
proveitoso. Aqueles pertencentes a famílias 
que se sentiram confortáveis em participar 

“Longe, logo ao Lado” Produção 
Audiovisual e Apresentação - 

Encerramento do 1º Anoespetáculos:

presencialmente, também contribuíram com 
a apresentação de células cênicas conectadas 
com os assuntos e qualidades investigados na 
produção audiovisual, e em todo o processo. 

O resultado do conjunto de ações foi uma 
obra que com delicadeza tratou do encontro 
entre equipe, participantes e famílias através 
do projeto, encontro que apesar da barreira 
espacial, se mostrou muito signifi cativo, e 
possibilitou evidenciar os movimentos, sons 
e interesses de criação de cada participante.

Espetáculo “Movediço”
Encerramento do 2º Ano 

“Movediço” foi o espetáculo responsável 
por encerrar as atividades do projeto, arre-
matando os assuntos desenvolvidos durante 
o período de 2 anos. Pensando em atender 
essa demanda, uma estrutura conceitual foi 
concebida, motivada pela rememoração do 
projeto, bem como a observação dos con-
textos e situações que o marcaram, a partir 
de três perspectivas: a relação entre equipe, 
entre equipe e participantes e o contexto 
global afetado pela pandemia. Tendo esses 
pontos em mente, que se infl uenciaram a 
todo momento, foi possível chegar a algu-
mas palavras que pudessem dizer um pouco 
sobre o processo, como instabilidade, fl uidez, 
transformação constante, reconhecimento 
e quebra de padrões. 

Relacionando o funcionamento do corpo 
e seus sistemas a esses assuntos, pode-se 
considerar também, a sua capacidade de se 
reinventar dia após dia, através do contato 
consigo, com o outro, com o espaço, ao 
atravessar processos de doença e recupe-
ração da saúde, sempre em busca de um 

Trecho do processo de criação do vídeo-espetáculo - "Longe, logo ao lado"



Promovendo a Inclusão

20

ponto de estabilidade por meio de ajustes 
que possam garantir a vida em sua máxima 
potência. Isto posto, o tema principal das 
“Camadas do Corpo” investigado ao longo 
de todo o projeto, neste momento passou a 
ser acompanhado por três fios condutores, 
nomeados como CONSTRUÇÃO, DESTRUI-
ÇÃO e RECONSTRUÇÃO, pensados como 
elementos organizacionais da narrativa, e 
como disparadores poéticos e recursos para 
aprofundamento da pesquisa nas linguagens 
de Dança e Música. No trabalho de Dança, 
esses fios se conectaram àquelas camadas 
do corpo que pudessem refletir em seu 
próprio mundo, as ações de construir, des-
truir e reconstruir sendo assim, fizemos as 
seguintes conexões: 

Construção        Ossos

Destruição        Órgãos e Fluidos

Reconstrução        Músculo

Para garantir que os participantes pudes-
sem desenvolver e aprofundar os conteú-
dos específicos de cada camada, optou-se 
pela divisão de uma camada por artista da 
Dança, possibilitando que cada profissional 
desenvolvesse o seu tema nas instituições 
que atendia.

Já em relação à linguagem da Música, 
neste momento optou-se pelo foco nos fios 
condutores ao invés das camadas. Aliado a 
isso estão os elementos musicais trabalhados 
até o momento e descritos anteriormente. 
Dentro deste contexto, um outro mote foi 
pensar em criar propostas musicais que desde 
o início pudessem refletir uma ideia de tri-
lha para o espetáculo, sem perder o caráter 
pedagógico e investigativo do trabalho. A 
partir da recapitulação dos exercícios que 
foram melhor recebidos pelos participantes 
ao longo do processo, os artistas criaram 
uma nova camada conceitual relacionando 
os três fios condutores a aspectos musicais.

A Construção foi pensada como um 

momento de introdução, ações mais lentas 
que se desenvolvem em uma crescente, é 
o amanhecer que se abre aos poucos para 
receber os diferentes fluxos que compõem 
nosso dia. A Destruição foi entendida como 
uma abertura dos temas iniciais, permitindo 
a expressão mais livre, o improviso, a des-
construção dos padrões previamente esta-
belecidos. Caracterizou-se por tudo o que 
é externo, mas também pela bagunça da 
casa; os ruídos da cidade, e os sons que 
atravessam nossos espaços. A Reconstrução 
é a síntese desse corpo que experimentou 
pontos extremos, e agora reconhece a si, ao 
outro e ao espaço de forma mais consciente, 
está desperto. Apropriado das cargas sonoras 
com que teve contato, e capaz de reconstruir 
sonoridades que fossem mais significativas 
para si e para os seus. 

Todo esse trabalho resultou em uma expe-
riência extremamente rica, em que os parti-
cipantes puderam realizar o que foi ensaiado 
de forma tranquila e divertida, desfrutando 
dessa etapa que, mais do que uma obra a ser 
vista, foi entendida como parte do processo 
pedagógico de apreensão do fazer artístico, 
onde os participantes puderam exercitar suas 
habilidades, articular o conhecimento cons-
truído até o momento e perceber-se sobre 
uma nova ótica, ao compartilharem publi-
camente esse processo. Foi um momento 
muito gratificante e que, pela autonomia 
demonstrada por cada participante, nessa 
etapa tão relevante dentro do fazer da arte, 
nos deu a sensação de dever cumprido.

Cenografia, Figurinos e Objetos cênicos: 

Os elementos cenográficos tiveram papel 
fundamental para o desenvolvimento da 
narrativa do espetáculo. Pensados a partir 
do levantamento dos materiais usados nas 
oficinas, foram selecionados e configurados 
no espaço de tal forma que pudessem ser 
utilizados como disparadores de qualidades 
de movimento aos participantes, que sempre 
estariam em contato com essas estruturas, 
como se fossem extensões de seus corpos: 
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As esculturas feitas de papel kraft ao fundo 
que apontavam para a organicidade das 
formas  encontradas nas partes internas do 
corpo; os tecidos e os totens revestidos de 
tecidos e tensionados no chão, que foram um 
lembrete sobre a camada da pele, recobrindo 
estruturas e partes do palco; e a trama de 
fi os que teve como referência a camada da 
fáscia (tecido fi broso fi xado aos músculos), e 
a percepção dos caminhos que os sistemas 
corporais propõem no corpo.

A paleta de cores, norteadora de todas 
as composições plásticas do espetáculo, 
também foi inspirada no universo da cor-
poreidade, utilizando de muitas tonalidades 
avermelhadas e terrosas para fazer menção às 
camadas formadoras de nossa matéria física. 

Os fi gurinos, por sua vez, também foram 
pensados a fi m de complementar cada ato 
com uma cor característica. Na “Constru-
ção” fazemos o uso do branco, e uma das 
razões para esta escolha é que iniciam o 
espetáculo com a luz baixa e deitados no 
chão, são o primeiro grupo que adentra o 
palco, e a cor branca funciona como con-
traste ao ambiente soturno, e dá destaque 
aos corpos através da dissonância com o 
espaço. Os fi gurinos são complementados 
por uma listra vermelha que acompanha o 
tecido formando uma espécie de silhueta 
que destaca seus movimentos. Utilizam tam-
bém um cinto com moedas douradas, que 
chamamos de “cinto sonoro”, pois dentro da 

cena o seu propósito é justamente sonorizar 
os movimentos do corpo. 

O grupo “Destruição” utiliza de uma tona-
lidade profunda de vermelho, um bordô, 
com detalhes sutis de “enrrugamento” no 
tecido, para fazer menção a organicidade dos 
tecidos internos do corpo. Além de ser um 
grupo que traz a energia alta para o palco, e 
o vermelho é a tonalidade ligada a ação, ao 
fogo, a paixão, a ira, sentimentos profundos 
de causadores de grandes transformações.  

O momento da “Reconstrução” pede uma 
cor que traz equilíbrio, mais seriedade, mas 
que ainda conversa com a visceralidade 
de nossa temática. É utilizado, portanto, o 
marrom. Os fi gurinos são adornados com 
broches feitos de tecidos diversos, que 
relembram os tons da cenografi a, e trazem 
diferentes texturas através do uso de rendas, 
cetins e juta. Durante todo o espetáculo a 
equipe também acompanha os grupos no 
palco, todos utilizam fi gurinos cor-de-rosa 
claro com adereço de fi os de malha da 
mesma cor posicionados em cima de um dos 
ombros, também destacando o movimento. 

Os objetos cênicos integram as cenas 
trazendo mais uma nuance, o dourado. A 
relação com os objetos tornou-se muito 
terna durante os dois anos de projeto, foi 
através do uso de materiais comuns e/ou 
de signifi cância para os participantes que 
construímos muito de nosso planejamento 
pedagógico e estreitamos relações. Muitos 
também têm objetos específi cos que uti-
lizam para manter a calma, para sentir-se 
seguros, e foi através dessa conexão que a 
cor dourada nos objetos surgiu. Uma forma 
de transformar o que parece ordinário em 
extraordinário.

Da esquerda para a direita - Figurino I: Construção; Figurino II: Destruição, Figurino 
III: Reconstrução

Paleta de cores norteadora para as composições de cenografi a e fi gurino

Desenho da concepção cenográfi ca I 
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CONQUISTAS EM NÚMEROS 
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 3: IDOK - Pedagogia aplicada ao projeto Corpo Sonoro

Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no Projeto Corpo Sonoro para os 
360  participantes, avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia, Psicologia, Música 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 res-
saltar que os fatores refletem os objetivos de trabalho dos profissionais envolvidos no projeto 
e foram escolhidos diretamente por eles, no intuito de garantir coerência entre elementos de 
trabalho e de avaliação por observação.

Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Pedagogia estão apresentados 
no gráfico 3.

Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em pelo menos 
0,61 pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento pré, com exceção do 
Indicador de Inclusão. Em ambos os momentos, o indicador expressão de ideias no Grupo 
apresentou os menores valores médios de desenvolvimento para os momentos pré e pós (2,54 
e 3,19) em relação aos demais indicadores e o indicador Identidade Individual apresentou os 
maiores valores médios de desenvolvimento (2,65 e 3,38). O indicador Identidade Coletiva foi 
o que apresentou maior desenvolvimento médio (2,90 e 3,35) pelo grupo entre os momentos 
inicial e final a diferença de 0,70. 
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IDOK - PSICOLOGIA
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 4: IDOK - Psicologia aplicada ao projeto Corpo Sonoro

Para a Pedagogia, o melhor resultado das oficinas diz respeito sobre a variável de Cons-
ciência Corporal envolve três indicadores: Identidade Individual, Indentidade Coletiva e Arti-
culação no Grupo, demonstra que houve trabalho de construção da forma como cada um se 
sente situado no grupo  e a forma de ocupar cada lugar dentro do coletivo. Neste sentido, os 
resultados da Identidade coletiva conversam, visto que reflete a interação e convivência no 
grupo, ao ponto de ser integrado e integrar-se. Neste movimento há a construção da própria 
identidade, compreendido como aquilo que “eu sou”, o que me identifico e me classifico, 
neste sentido ela é positiva e afirmativa, tendo como referência a si própria: ela é autocontida 
e auto-suficiente (SILVA, 2000). 

Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Psicologia estão apresentados 
no gráfico 4. 

Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em pelo menos 
0,43 pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento pré, com exceção do 
Indicador de Inclusão. Em ambos os momentos, o indicador Posicionamento Crítico apre-
sentou os menores valores médios de desenvolvimento para os momentos pré e pós (2,37 e 
2,80) em relação aos demais indicadores; e os maiores valores médios de desenvolvimento 
dependeram do indicador Identidade, em momento pré (2,88), e do indicador Expressividade, 
em momento pós (3,41). O indicador Responsividade foi o que apresentou maior desenvolvi-
mento médio com diferença de 0,64 entre os valores médios do grupo entre os momentos 
inicial e final (2,61 e 3,25).

Para a Psicologia, o Posicionamento Crítico apresenta os menores valores de desenvolvimento 
dentro da oficina, sendo estes compreensíveis visto que envolve reflexão a níveis cognitivos 
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superiores, no qual ter uma postura crítica exige maior grau de complexidade. Desse modo, o 
posicionamento crítico envolve a análise do contexto, que vai além da sua concepção e movi-
mento interno, de como “eu me sinto”, me identifico ou me integro, mas de uma percepção 
do ambiente em  “como eu compreendo o mundo que vivo” e além dessa compreensão como 
eu me coloco frente a situações diversas, de forma crítica e assertiva. Portanto, a característica 
deste grupo apresenta maiores indicadores Psicológicos relacionados às questões individuais, 
do que na percepção e atuação no ambiente. 

Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Dança estão apresentados no 
gráfico 5. 
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Gráfico 5: IDOK - Dança aplicado ao projeto Corpo Sonoro

Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em pelo menos 
0,45 pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento pré, com exceção do 
Indicador de Inclusão. Em análise, o indicador Pesquisa de Linguagem apresentou o menor 
valor médio de desenvolvimento para os momentos pré e pós (2,63 e 3,07). Já os maiores 
valores médios de desenvolvimento, foram representados pelos indicadores Coordenação 
Motora (2,95) em momento pré e para Propriocepção (3,49), em momento pós. O indicador 
Propriocepção foi o que apresentou maior desenvolvimento médio (2,92 e 3,49) pelo grupo 
entre os momentos inicial e final, com a diferença de 0,57 pontos.

Para a Dança o indicador Pesquisa de Linguagem apresentou menor valor, percebe-se 
que as experiências do grupo em relação a variável de Processo Criativo é menos expressiva, 
até por exigir maior grau de complexidade cognitiva e desenvolvida a partir das experiências 
e vivências de cada indivíduo. Em contrapartida, o indicador Propriocepção, Coordenação 
Motora e Espacialidade que fazem parte da variável Consciência Corporal, apresentam os 

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022



27
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Gráfico 6: IDOK - Música aplicada ao projeto Corpo Sonoro

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

maiores valores médios, isso sugere que o grupo tem mais consciência de sua individualidade 
e cinestesia, controle de seus movimentos e maior compreensão do seu corpo e o espaço 
que ocupa. 

Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Música estão apresentados no 
gráfico 6.

Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em pelo menos 
0,42 pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento pré, com exceção do 
Indicador de Inclusão. Em ambos os momentos, o indicador Arranjo e Composição apresentou 
os menores valores médios de desenvolvimento para os momentos pré e pós (2,50 e 2,92) em 
relação aos demais indicadores; e os maiores valores médios de desenvolvimento dependeram 
do indicador Escuta (2,85 e 3,53). O indicador Criação foi o que apresentou maior desenvol-
vimento médio (2,54 e 3,10) pelo grupo entre os momentos inicial e final, com a diferença de 
0,74 entre os valores médios.

Para a música, as variáveis relacionadas a Consciência Corporal (Identidade, Escuta e 
Mapeamento Corpo-Som) obtiveram os maiores índices no desenvolvimento médio, este 
desenvolvimento passa pelo corpo e o entendimento interior dos processos de musicalização. 
Enquanto o indicador de  Arranjo e Composição, que refere-se à experiência sensível dos par-
ticipantes em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e 
aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como 
forma de enriquecer a criação. É compreensível este resultado por requisitar  mais habilidades 
e conhecimento prático. 
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AGRADECIMENTO

O trabalho desenvolvido no projeto Corpo 
Sonoro durante esses dois anos de processo 
foi atravessado por diversas mudanças na 
forma com que lidamos com o mundo. 
Mudaram-se as tratativas, os hábitos, as 
maneiras que compreendíamos há muito 
tudo ao nosso redor. E como a maioria, foi 
diante deste cenário caótico que tivemos 
que reaprender a lidar com as coisas mais 
habituais. No nosso caso, buscamos ressig-
nificar a energia confusa, em energia criativa, 
a energia caótica em acolhimento, e fazer da 
dança, da música, da arte e do poder coletivo, 
o combustível dessa mudança. 

Relacionamos o corpo e as suas poten-
cialidades com o espaço ao nosso redor, 
com os objetos que nos cercavam, com as 
relações e processos mais habituais para 
que nos identificássemos enquanto grupo, e 
então desenvolvêssemos narrativas poéticas 
de dança e música. Esse processo de suma 
importância foi conduzido principalmente 
por profissionais das áreas de pedagogia e 
psicologia, que moldam uma das estruturas 
principais de nosso trabalho, a educação. 
Foi neste ambiente que o tema condutor do 

processo floresceu, que o aprendizado se fez 
mútuo, que a energia criativa fluiu e o corpo 
foi desde o próprio instrumento musical, até 
o condutor de movimentos ora suaves, ora 
pesados, que era contaminado por todas as 
influências que os próprios participantes tra-
ziam e que nós complementamos e guiamos. 

Os profissionais de dança e música pro-
moveram o desenvolvimento ativo dos bene-
ficiários através de suas proposições que 
buscavam contemplar a espinha dorsal de 
todo o programa, a inclusão cultural. Foi com 
muito cuidado, afeto e atenção que culti-
vamos o relacionamento com instituições 
parceiras e familiares, que entendemos as 
necessidades dos indivíduos e incentivamos 
todo encontro a autonomia de cada um 
deles. O projeto “Corpo Sonoro” se fez pre-
sente com uma escuta ativa e sensível, uma 
atenção às necessidades para a verdadeira 
experiência da inclusão. 

Por isso o instituto Olga Kos é grato a todos 
os beneficiários, colaboradores, apoiadores e 
patrocinadores, por acreditarem e confiarem 
no trabalho de inclusão que realizamos.
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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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