TONS E CORES
Vigência do projeto: Outubro de 2021 á Maio de 2022
Número de participantes: 120

PROMOVENDO INCLUSÃO

Sobre o IOK
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma organização sem fins
lucrativos, que desenvolve projetos artísticos, esportivos e científicos para
atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência
intelectual ou física e, também, abre espaço para pessoas sem deficiência em
vulnerabilidade social, p rop orcionando trocas de experiências e inclusão.
Ao traçar sua rota, o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua
evolução durante a realização das oficinas, adapt ando e melhorando as
metod ologias por intermédio de pesquisas e instrumentos inédit os como o
Indicador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
Inclusão da Pessoa com Deficiência Olga Kos (Iniok).
Os principais objetivos dos projetos são: estimular a aut onomia e o
desenvolvimento social da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas
práticas; melhorar a qualidade de vida, ampliar os canais de comunicação e
expressão dos participantes, desenvolver valores como cooperação e
solidariedade e p romov er a inclusão social.
#Viva a Inclusão!
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FALA AÍ TIME!
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Parafraseando Nise da Silveira “Nosso
instrumento foi o pincel”. Bom, foi o pincel, o palito de churrasco, o giz pastel, o corpo, o instrumento, os sons do
ambiente, o silêncio, a Libras, o respeito e
a livre criação. Que equipe! Que potência!
Sonhos e imaginação se encontraram para
construir uma incrível narração.

o nascimento de músicos, pintores e contadores de história. Ressignificamos com
grande estilo o que é música, o que é arte,
o que é capacidade, pois ali, naqueles 120
minutos semanais, os grupos se entrelaçaram para descobrirem, reconhecer
e aprenderem sobre si e sobre o outro,
potências que até então desconheciam.

Você já se imaginou voando? Já pensou
em ser um surfista que ao invés de ondas,
tem os planetas para compor seu caminho? Quem nunca quis ser uma princesa,
ou um grande samurai? Quem ainda, em
seus momentos de busca, autoconhecimento e sonhos não tentou reescrever sua
história com possibilidades que somente
a imaginação é capaz de criar?

Cadeiras e seus ruídos ganharam
potência musical; Misturar animais, imagens, objetos e características humanas
tornou-se um hábito. Possibilitou lugar
de fala e ao mesmo tempo, um cantinho
de aconchego e escuta, uma busca pelo
respeito à fala coletiva. Foi mágico, foi
imaginário, foi real! Foi transformação e
possibilidade. Sem dúvida alguma, foi um
marco na vida de cada um que ali pôde
ser, estar e colaborar.

Pois bem, dez profissionais e uma centena de jovens e adultos recriam, sonharam
e construíram juntos um grande cortejo.
Um mundo novo, cheio de possibilidades,
onde cada um poderia ser o que quisesse.
Um lugar de escuta e aconchego, onde a
estrela individual brilhou até que, em conjunto, pôde formar lindas constelações.
Em cerca de seis meses, presenciamos

Tons e Cores, unidos, transformaram a trajetória pessoal de cada um dos
envolvidos, semanalmente, isso era dito
e reforçado na entrega, na parceria na
cumplicidade e cuidado de todos para
com todos. Resta-me agradecer por ter
podido vivenciar, crescer e aprender com
toda essa potência coletiva.
Gabriela Jimenez - Pedagoga

TRAJETÓRIA DO PROJETO
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Um mergulho no universo dos Seres
Imaginários, esse foi o caminho que escolhemos trilhar juntos. Acessar a imaginação de cada participante como uma
possibilidade de escuta de cada pessoa,
como forma de conhecer e reconhecer o
grupo, e também de construir um espaço
acolhedor em que todas as expressões
pudessem ser acolhidas e validadas. Tons e
Cores foi um projeto em que as linguagens
da música e das artes visuais dialogaram
constantemente, oferecendo o suporte
para que esse mergulho no imaginário
pudesse revelar as identidades do grupo.
O ponto de partida do trabalho foi
a sinestesia, como percebemos sons,
texturas, cores, movimentos, e como
essas percepções se complementam e
se conectam. A escuta, o movimento e a

visualidade marcaram o início de nossa
trajetória, trazendo a possibilidade de
imaginar sons e representá-los, de se
imaginar como um ser fantástico, viver
esse ser de forma sonora, tátil e representá-lo graficamente. Assim abriu-se um
campo de pesquisa de sons e imagens
que constituem esse imaginário (individual e coletivo) que nos conduziu a essas
identidades.
Trabalhamos com a paisagem sonora,
como uma forma de conectar com a
escuta e com o espaço que ocupamos.
Como a escuta dos sons existentes pode
despertar a imaginação, uma vez que nem
tudo o que se escuta é visível? Podemos
imaginar um lugar a partir da memória dos
sons que já escutamos? E como reagimos
a esses sons?

Promovendo a Inclusão
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A LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais) também foi um recurso
muito importante para o processo, nessa pesquisa através da
sinestesia. Além de despertar um
campo de interesse nos participantes, abrindo a possibilidade
da comunicação para o gestual,
também conectou movimento e
som, a partir do trabalho vocal
desenvolvido, utilizando vogais
e outros códigos como ferramenta para regências sonoras do
grupo. Essa atividade foi tão marcante, que acabou resultando na
Música das LIBRAS, um número
apresentado no espetáculo, que
conectou os sons dos participantes com sons produzidos pela
plateia.
Com o desenrolar do processo, fomos apresentando referências que contribuíram para a
construção coletiva do trabalho e
ampliação do repertório do grupo
para a construção dos Seres Imaginários, sempre trabalhando
as linguagens das artes visuais
integradas com a música. Apresentamos imagens de diferentes
animais, que foram representados graficamente, sonoramente
e corporalmente. Também apresentamos os sons dos instrumentos musicais de percussão

(tambores, guizos, ganzás, sinos,
pandeiros), chamando atenção
para suas especificidades sonoras
e maneiras de tocar.
A partir desse momento, iniciamos um trabalho de estruturação de todos esses elementos.
A criação de seres compostos
pelos recortes de desenhos realizados a partir da observação dos
seres, a representação dos sons
de cada família de instrumentos
(tambores, quadrados e chocalhos) e a organização formal de
tudo isso para a construção do
espetáculo final.
Nessa trajetória, lançamos
mão de elementos da nossa
cultura popular, como os cortejos, as rodas de percussão e as
cirandas, que foram essenciais
para conectar o grupo num fazer
artístico coletivo. O cortejo surgiu
justamente quando trabalhamos
com as famílias de sons (sons de
pele grave, sons de pele médios
e sons agudos dos chocalhos), e
isso já contribuiu para caracterizar graficamente esses elementos (o que resultou na produção
dos estandartes). As dinâmicas
de ciranda e roda de percussão
nos abriram caminhos para uma
estruturação sonora do grupo,

a partir de um pulso comum,
e buscando ritmos brasileiros
que pudessem servir como base
para uma performance sonora
coletiva.
O resultado foi surpreendente,
as rodas de percussão envolveram os participantes, todos
quiseram experimentar os instrumentos e isso revelou verdadeiros percussionistas, com
forte senso rítmico e uma escuta
para a música bastante profunda
e integrada. Foram encontros
intensos, em que as estruturas
rítmicas dançaram junto com a
produção das telas a partir dos
seres criados com as montagens dos desenhos realizados
pelos participantes e também
com a construção dos próprios
seres, com suas indumentárias
sonhadas.
Todo esse movimento se
sedimentou em um encontro
potente, cheio de ritmo, em que
cada participante se sentiu à vontade para performar seu ser imaginário, ocupando a cena ao som
de tambores, pandeiros, vozes e
chocalhos! Um momento especial, emocionante e inesquecível,
tanto para a equipe quanto para
os protagonistas desse projeto!
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Por: metodologia, assuntos do planejamento

8

A estrutura do projeto Tons e
Cores foi desenvolvida a partir do
encontro entre duas diferentes
linguagens artísticas, a música e
as artes plásticas. Construiu-se,
de maneira integrada, a proposta
direcionadora dos encontros a
partir de conceitos artísticos, juntamente com o olhar cuidadoso
da psicologia e pedagogia. O
projeto teve como foco o tema
Identidades Imaginárias, assim,
a equipe propôs trazer para o
cotidiano dos participantes os
seres imaginários, personagens

que fazem parte das nossas fan- ras, cores, movimentos, fazendo
tasias e sonhos.
o uso de várias ferramentas e
atividades que proporcionaCom os seres imaginários ram aos participantes buscar na
foi possível trabalhar o lúdico, memória uma nova “identidade”,
incentivar a criatividade, projetar uma sonoridade e autoimagem
experiências e situações vividas, desconstruída, quebrando ideias
imaginadas e/ou sonhadas. Mer- tradicionais sobre a música, a
gulhar nesse universo possibilitou arte e a as possibilidades do ser.
um novo olhar sobre a vida, as
relações e suas transformações.
O conceito de identidade, que
Para chegar nesta construção perpassou todo o processo de
de seres imaginários foi preciso aprendizagem, foi trabalhado
reconhecer, através da sinestesia, como a soma de características
as diversas sonoridades, textu- singulares construídas a partir de

um desenvolvimento que leva
em consideração a influência
social, as características individuais, a percepção e a história
de cada um. A identidade não é
estática, está sempre em transformação, ao mesmo tempo que
transforma, é um processo constante e ativo durante toda a vida
do indivíduo. Neste sentido, pretendeu-se “brincar” com a identidade, ao mesmo tempo em que
estimulava o reconhecimento e
fortalecimento do autoconhecimento, da autopercepção, das
relações interpessoais e do sentimento de pertencimento social.
Para além do conhecimento
de si e do outro, do concreto,
as oficinas visaram explorar as
possibilidades do ser e do vir a
ser constituído no imaginário de
cada um e, a partir da soma de
diferentes identidades pessoais
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(reais e imaginárias), formou-se
uma identidade grupal. A formação do grupo foi essencial
para o bom andamento das propostas artísticas e pedagógicas,
proporcionando a construção
de vínculos e a evolução dos
participantes, que foi notável na
apresentação final do projeto.
A conexão e trabalho transdisciplinar da equipe gerou um
espaço acolhedor que deu voz
à expressividade, à imaginação e
à livre criação de cada um dos
participantes.

instrumental, cheia de movimentos e afetos. Assim como a
produção coletiva de quadros,
estandartes, um cenário, idealizado e elaborado durante os
encontros, e os figurinos. Todos
se vestiram de seus seres imaginários, cada composição com
muita personalidade, individualidade e criatividade. Acreditamos que com o planejamento
e percurso pedagógico/metodológico foi possível trabalhar
aspectos cognitivos, emocionais,
sociais e artísticos, contribuindo
no processo de inclusão cultural
Todo o processo de aprendi- e social de todos que se coneczagem culminou no “Cortejo dos taram por meio deste projeto.
seres imaginários”, incluindo uma
Autora: Psicóloga - Estela Melo
apresentação musical, sonora,
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente de adultos, com idades
variando de 14 (mínimo) até 71 anos (máximo), com maior participação de beneficiários
do sexo feminino (51,35%), em relação ao masculino (44,59%). Todos os participantes
declararam ter algum tipo de deficiência e/ou transtorno, sendo elas: Deficiência Intelectual (1,39%), Deficiência Motora (8,33%), Transtorno Mental (29,17%), Transtorno do
Espectro Autista (1,39%), Deficiências Múltiplas (13,89%), Síndrome de Down (36,11%),
Deficiência Auditiva (1,39%), Paralisia Cerebral (1,39%), Transtorno Global de Desenvolvimento (1,39%), Deficiência Auditiva (1,39%), não informado (2,78%) e Encefalopatia
Crônica não evolutiva (1,39%); sendo que, 59,46% fazem uso contínuo de medicação.

Gráfico: Relação percentual dos tipos de deficiências no projeto Tons e Cores.
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TIPO DE DEFICIÊNCIA
Deficiência Auditiva - 1,4%
Não Informado - 2,8%

Deficiência Intelectual - 1,4%
Deficiência Motora - 8,3%

Transtorno Mental - 29,2%

Síndrome de Down - 36,1%

Transtorno do Espectro Autista - 1,4%
Deficiências Múltiplas - 13,9%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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QUEM CONTRIBUIU PARA
A HISTÓRIA
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Rita de Cássia do Carmo, gerente de serviços da Nova 4E. “Alguns usuários mudaram o
comportamento para melhor, por exemplo, uma mãe me abordou dizendo que a filha era
muito agitada. Após realizar as atividades, ela ficou bem mais calma, tranquila, serena. Esse
projeto do IOK veio ao encontro com aquilo que desenvolvemos aqui que é trabalhar pela
inclusão de pessoas. A oficina foi ótima do começo ao fim”.
Depoimento Instituição 4E

O projeto Tons e Cores enriqueceu minha percepção sobre música e artes plásticas com a
Libras. Ampliou as possibilidades de explorar vocalização, ritmo e gestualidade com a Língua
que parte diretamente da visualidade. Os participantes me ensinaram que a Libras mais do
que um idioma é arte também”
Karina Costa - Intérprete de Libras.

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

É muito importante o que está acontecendo aqui, como todo esse
trabalho me ajudou. Eu não sabia que eu podia fazer tudo isso,
e vocês me mostraram que eu posso.” Luan, no encerramento
do projeto, celebrando tocar um instrumento, em parceria com
outros participantes.”
Luan - Participante da Instituição 4E
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Professora, você pode entregar
minha carta para todos? Eu fiz
uma carta para agradecer tudo
que vocês fizeram por mim. Hoje
eu vou usar minha roupa, que
você fez, aquela roxa com cabelo
que combina com minha sombra
bem roxa. Você não esquece de
falar para eles que é para todos?”
Sheila - Participante da Instituição 4E

Promovendo a Inclusão

VOCÊ SABIA?
PESQUISA DE SONS E ESTANDARTES
Autor: Luis Felipe, instrutor de arte.
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Para desenvolver o projeto
dos seres imaginários com os
participantes, pesquisamos
e mergulhamos no universo
lúdico, principalmente da cultura popular.

Em especial, destaco os
“papangus” retratados pelo fotógrafo cearense “Nicolas Gondim”
com suas vestimentas improvisadas, mas que trazem muita
originalidade a cada personagem
ali criado.

Personagens de manifestações populares como MaraPaisagem de construção
catu, Cavalo Marinho, Reisados - estandartes e telas (Luís) e principalmente, os Papangus referências Nicolas Gondin ou Caretas.
fotógrafo cearense / animais
cards (Camilla)
Geralmente, esses personagens trazem contos e histórias
A construção das telas e dos
curiosas por trás de suas indu- estandartes deste projeto se
mentárias e figurinos, enredos iniciou com os participantes
que envolvem mística, fantasia, e fazendo um desenho sobre papel
que convidam os participantes a de seus corpos e escrevendo
viajarem por todos esses mundos seus nomes para estabelecermos
imaginários.
a identidade de cada um, real!!!

Possibilitando que as próximas
etapas lúdicas e imaginárias surgissem e fossem desenvolvidas
naturalmente.

Seguindo para a criação visual
dos seres, fomos de acordo com
as rodas de conversa e estímulos
sonoros passando para o papel
todo o imaginário que surgia em
cada participante novamente utilizando o papel como suporte
desta vez desenhando os seres
coloridos.

Esta etapa foi essencial para
que eles percebessem a transição que arte possibilita fazer
entre a visão e representação
artística material alimentando o
repertório deles para as próximas
etapas que iriam ter.
Com os desenhos de observação feitos novamente utilizamos
a técnica palito com nanquim
sobre papel para começar a dar
forma, criar, surgir o SER IMAGINÁRIO.

fino de construção de imagem
coletiva a próxima foi estabelecer
a medida exata da tela no chão
com fita adesiva azul para que
o ser imaginário aparecesse e
então transferido para a tela final.
Após este último processo
metodológico ser feito cinco
vezes resultando nos cinco seres
imaginários montados coletivamente pelos participantes juntamos as peças com fita adesiva e
os colamos nas telas já antes preparadas monocromaticamente
e todos pintaram por cima utilizando cores diversas surgindo
finalmente a documentação final
dos seres deles em forma de
pinturas!
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Após concluírem os desenhos
coloridos os participantes observaram gravuras de animais para
Os participantes deixavam fluir
com palitos de churrasco e tinta em suas mentes a imaginação e
nanquim sobre papel canson com o fluido nanquim passavam
representassem o que estavam para o papel seus seres.
observando.
A partir dos desenhos todos
criados e os seres presentes no
papel os recortamos cuidadosamente trabalhando a coordenação motora fina a fim de
iniciarmos a etapa de estruturação dos seres imaginários a
serem pintados nas cinco telas
finais.

A ideia dos estandartes apareceu no decorrer das oficinas
e quando três famílias sonoras
foram estabelecidas decidimos
o suporte a ser utilizado e o que
cada um teria como imagem.
Reciclamos banners antigos e
usamos como suporte para os
participantes pintarem os estandartes.

Assim, o Cortejo dos Seres
teve três estandartes; a família
Quando os participantes chocalho, a família batuque e a
absorveram este processo mais família quadrado.

Promovendo a Inclusão

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

CONTEÚDO DO KIT
1 AVENTAL
1 CAMISETA
16

CERTIFICADO

CONSTRUÇÃO DAS VESTIMENTAS
Descrição: Gabriela Jimenez – Pedagoga

“Imaginem que o planeta de vocês, precisa
ter muito daquilo que os seres imaginários
gostam, fazem ou querem. Meu planeta, por
exemplo, tem muitos chocalhos, por todos
os lados têm sons”, falas como essa, durante
as explicações da equipe foram suficientes
para iniciar uma conversa que geraria tantas
possibilidades, tantas realidades de cenários,
vestimentas e imaginação.
Enquanto um dos participantes descrevia que
seu planeta teria muita água, como o mar, um
dos nossos instrutores comenta que seria um
bom lugar para surfar, então nasce aqui uma
grande ideia, Guilherme ri e acrescenta: “Bom,
então vou morar ali em Plutão, tá pertinho. Aí
venho surfando”. Os meses que se seguem a
essa fala, reforçam esse Surfista de Plutão, seus
trejeitos, suas viagens, até o tamanho e velocidade de sua prancha, nada mais justo que uma
vestimenta que se transforma em prancha pelos
planetas afora, não é mesmo?

17
Entre princesas, pássaros, homens aranha,
Mickeys dourados, seres apaixonados e potências
da natureza, nasce também “...” o personagem
do nosso querido Alexandre, um participante
imensamente carinhoso e gentil. Seu ser imaginário traz cores, alegria, leveza, luz, tranquilidade
e o carinho tão marcantes em todas as nossas
sextas-feiras.
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Nossas vivências, nossas conversas, referências artísticas e musicais transportaram a todos
nós para diversos mundos, fendas, riachos,
florestas e cidades. A festa imaginária ganha
um novo integrante, “O Elefante”, ser do nosso
desenvolto Cris. Um personagem charmoso,
falante, com sua tromba potente para anunciar a
alegria e o amor pela vida por onde decidir passar. Sinos anunciam sua chegada, para que todos
percebam a vitalidade adentrando o espaço.

Referências visuais como as fotos de Nicolas
Gondim, os Papangus Pernambucanos, mitologias nórdicas, elfos, fadas, árvores que tem
suas raízes no topo, que de suas copas saem
grandes bocas de onde jorram sementes para
permitir que a natureza renasça e alegre tudo. E
é assim que nosso sorridente Guilherme Tonon,
escolhe em uma das fotos de Nicolas, o seu
futuro personagem. Com toda sua potência
de comunicação pelo olhar e por seus sorrisos,
esse jovem de poucas palavras, elaborou como
desejava que suas raízes tampassem seu rosto,
a cor terracota e a associação com o pano de
base para garantir que estaria pleno em suas
escolhas e assim comporia o grande cortejo
dos seres imaginários.
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Vocês aí gostam de mel? Gostam de observar
as flores, molhá-las, ter um momento de entrega
com a grande natureza? José Luís adora cuidar
das plantas, estar rodeado da beleza natural do
jardim na residência onde mora. Dentre todos
os animais, insetos, plantas, árvores e vida no
planeta, José acha os ursos comedores de mel
animais fantásticos e é daí que vem sua ideia
de ter um ser imaginário que represente esse
desejo por mel, a ligação com todas as colmeias
de todas as abelhas do mundo. Nada mais justo
que ter muitos dentes, bocas e se transformar
em árvore, para poder se camuflar e comer
tranquilamente seu mel tão querido.

Quem nunca pintou o 7 enquanto criança,
não se esqueceu das rebeldias da adolescência
para aproveitar um instante ou mesmo em meio
as responsabilidades da vida adulta, deixou de
lado as preocupações para escutar uma boa
música, dançar, rir e se divertir?
Ioval com seu jeito meigo, sua memória incrível para músicas, seu gingado e sorriso nos
cativou com seu personagem cheio de estilo,
com muitos pincéis para pintar a vida da cor
que bem desejar, suas cores esvoaçantes que
liberam dança por onde passam, seu carisma que
contagia e nos faz querer ver essa imensidão de
nuances e possibilidades.

Foram sete meses de muita criação, de incontáveis reconstruções, de trocas, testes, ajustes e
composições, conversas e sentidos construídos
com base em cada percepção, em cada mundo
subjetivo e suas sutilezas. Criamos aqui uma
grande família imaginária, cheia de primos, primas, irmãs e irmãos, histórias foram descobertas,
sonhos revelados.
Entre panos, adereços, instrumentos, histórias
e outras tantas materialidades, espaços e escutas,
vivenciamos emoções antes nunca descritas
e chegamos a conclusão de que o coletivo, a
escuta o processo de respeito e humanização,
o aconchego e a seriedade e entrega em cada
nova proposta, favoreceu a todos para que
nossos dias fossem de fato repletos de muitos
tons, sons e muitas cores.

19
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
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Oferecendo muito mais do
que recursos, os patrocinadores,
apoiadores, colaboradores do
Instituto Olga Kos demonstram
que acreditam e incentivam nossas ações. Juntos formamos uma
grande Time!
Nada se faz sem apoio, sem
recursos e sem credibilidade.
Desses três elementos, o mais
difícil de conquistar é a credibilidade. Não uma credibilidade de
valores em reais, mas uma credibilidade que vêm da confiança
depositada na nossa instituição.
É pela credibilidade e pela
confiança demonstrada em
nosso trabalho, e por compartilharem conosco este sonho,
que agradecemos a parceria.
Sabemos que se não fosse
a confiança de vocês, nossas
ações e projetos não seriam possíveis de serem alcançados.
Mais uma vez o nosso muito
obrigado!

O CORTEJO DOS SERES
IMAGINÁRIOS
Ao longo do projeto, os participantes foram
povoando cada encontro com seus seres imaginários, criando e produzindo novas camadas e
dimensões que constituíam tais criaturas. Dentre
essas camadas, destacaram-se as identidades
visuais (os trajes das criaturas) e as identidades
sonoras (os sons emitidos ou os instrumentos
tocados por estes seres) marcando a trajetória
deste processo criativo.
Observada essa multiplicidade de identidades
que semanalmente se encontravam nas oficinas,
colocou-se uma questão em relação à finali-

zação do processo do projeto Tons e Cores:
será que uma breve apresentação possibilitaria
que o público entrasse em contato (mesmo
que minimamente) com tal heterogeneidade
de seres, conhecendo um pouco sobre suas
identidades e características? Essa questão se
impôs sobre as reflexões acerca da finalização
do projeto, trazendo à tona justamente a ideia
do “cortejo”, como esse espaço onde participantes e seres imaginários poderiam tocar,
dançar, cantar, apresentar suas identidades, se
21
ver e serem vistos.
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Partindo desta ideia, o cortejo foi constituído
por diferentes momentos que remeteram àquilo
que foi vivenciado durante as oficinas, buscando
condensar toda complexidade deste projeto
em uma pequena apresentação: os estandartes
(produzidos pelos participantes) que acompanham a entrada do cortejo ao palco, a música
das libras, os instrumentos tocados pelos seres,
a ciranda que envolveu público e criaturas imaginárias… tudo dizia respeito à trajetória do Tons
e Cores e, consequentemente, às histórias dos
seres imaginários.
Nessa perspectiva, a configuração do espaço
físico também buscou remeter-se a história e o
processo de construção de cada ser (após entrar
no palco, os estandartes compuseram o cenário), mas atentando para que não acabasse se
sobressaindo sobre a manifestação das próprias
criaturas. Mesmo a disposição dos participantes
no palco (sentados ou de pé em uma meia-lua,
cujo lado aberto ficou virado para a plateia) acabou corroborando para o propósito do cortejo
22 como esse lugar de aparição, já que o centro
da meia-lua foi espaço de diversas intervenções
espontâneas, onde os seres dançaram, fizeram
solos e puderam se mostrar.

Por fim, também enquanto participantes do
processo como um todo, cabe apontar como a
própria equipe de profissionais do projeto também
compôs o cortejo enquanto seres imaginários,
com identidades visuais e sonoras específicas.
Poder estar no palco enquanto profissional da
equipe, mas também como ser imaginário, é
ocupar um lugar muito específico: ao mesmo
tempo que a equipe contribui para que uma história seja contada por outra pessoa (no sentido
de estar ali ajudando algum participante que
está com alguma dificuldade de locomoção no
palco, ou lembrar outra participante sobre qual
será o próximo momento do cortejo); a mesma
equipe pôde contar essa história (já que se está
como ser imaginário no cortejo e, portanto,
podendo se mostrar para o público).
No projeto Tons e Cores, mostrar o que ocorreu e o que foi trabalhado durante as oficinas
semanais consistiu em apresentar os seres imaginários que vieram à tona durante estas oficinas.
Mais do que isso, consistiu em propiciar um
espaço, um cortejo, onde as próprias criaturas
puderam se apresentar, por meio da dança, do
canto, dos instrumentos, de suas vestes e suas
identidades.

23
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DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
1. OBJETIVOS
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.

2. MÉTODO
2.1 LOCAL
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.

2.2 INSTRUMENTO
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O instrumento utilizado para a produção 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 profissionais envolvidos diretamente nas oficinas,
garantindo que o conteúdo avaliado esteja de acordo com os princípios socioculturais
da prática artística. Esta versão do instrumento foi desenvolvida e aplicada para o projeto
Tons e Cores, contemplou os IDOK’s Artes Visuais, Música, Pedagogia e Psicologia, e
após alinhamento entre as áreas, considerou-se os seguintes fatores:
Variáveis e Indicadores Contemplados nos IDOKs
IDOK

INDICADORES
2

VARIÁVEIS

1

Consciência Corporal

Repertório

Sensorialidade

Espacialidade

Artes Visuais

Apropriação
Processo Criativo
Consciência Corporal

Assimilação de Conteúdo
Coletividade
Identidade

Experimentação
Composição
Escuta

Reflexão
Senso Estético
Mapeamento Corpo-Som

Música

Apropriação
Processo Criativo
Consciência Corporal

Repertório
Criação
Identidade Individual

Experimentação
Expressão
Identidade Coletiva

Paisagem Sonora
Arranjo-Composição
Articulação com o Grupo

Pedagogia

Apropriação
Processo Criativo
Consciência Corporal

Psicologia

Apropriação
Processo Criativo

3

Concentração
Assimilação de Conteúdo
Motivação
Expressão de Ideias Disponibilidade e Envolvimento Concretização das Propostas
Identidade
Autopercepção
Expressividade
Responsividade
Autoria

Posicionamento Crítico
Compreensão

Pertencimento
Autonomia

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

2.3 PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
A coleta ocorreu de modo longitudinal, a
fim de representar o desenvolvimento durante
o período de 8 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 desenvolvimento Iniciante, sendo
assim: 1-Iniciantes, 2-Moderado, 3-Intermediário, 4-Satisfatório e 5-Avançado. Enquanto,
para o Indicador de Autonomia/Cooperação, 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 naquela atividade; 3- Participação suficiente para construir
meios de favorecer o próprio desenvolvimento;

4- Autonomia e satisfação pessoal, participação
prioritariamente cooperativa tendo em vista
necessidades coletivas.
Os profissionais realizaram as avaliações
por observação sistemática dos participantes,
registrando o desempenho em cada indicador
contemplado no instrumento IDOK, incluindo,
quando pertinente, observações que poderiam contribuir para a melhor compreensão
do desenvolvimento do participante. Os dados
foram analisados a partir da compilação das
informações registradas pelos colaboradores,
sendo as mesmas submetidas à padronização,
com análises envolvendo média simples, valores
de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.

3. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO OLGA KOS
Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no projeto Tons e Cores para os 120
participantes, avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia,
Psicologia, Artes Visuais e Música.
Por meio dos gráficos, tem-se por objetivo
demonstrar a evolução dos participantes em

IDOK - PEDAGOGIA
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quesitos tanto específicos das práticas artísticas
como gerais do desenvolvimento humano. Vale 27
a pena ressaltar 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 revelam os caminhos
pelos quais os participantes engajaram-se nas
atividades propostas. Pode-se destacar que a
assimilação de conteúdo percebida pelas profissionais correlaciona-se possivelmente à motivação, que apresentou níveis altos, juntamente
com os fatores disponibilidade/envolvimento,
e concretização das propostas.

PÓS

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Ao final, o fator “inclusão”, representa o
quanto os participantes estão aptos a organizar
o espaço de oficina juntos aos profissionais, o
resultado demonstra um grau de dependência
considerável nesse ponto, apesar do progresso
nos demais fatores avaliados.
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IDOK - PSICOLOGIA
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

IDOK - ARTES VISUAIS
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

IDOK - MÚSICA
4,0
3,5
ESCALA IDOK

28

3,0
2,5
2,0
de
da
nti
e
d
I

uta
Esc

o
ra
ão
nto
óri
no
taç
ert
me
So
en
ea Som Rep
m
m
p
ri
ge
Ma rpope
isa
Ex
Pa
Co

o
ão
ssã
iaç
Cr
pre
Ex

Indicadores de Desenvolvimento: PRÉ

ão o
jo
an siç sã
Arr mpo Inclu
o
C

PÓS

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Na avaliação realizada pelos profissionais de
psicologia, nota-se a diversidade de questões
trabalhadas indiretamente nas oficinas. Pode-se destacar a diferença de resultados no fator
posicionamento crítico, por exemplo, bem como
autopercepção e responsividade, indicando
que os participantes puderam compreender
aspectos de si que haviam sido possivelmente
esquecidos, do ponto de vista psicológico. Tem-se por hipótese que as oficinas contribuíram
expressivamente para o autoconhecimento de
participantes com e sem deficiência.

Por via do IDOK - Artes Visuais, foi possível aos instrutores visualizar detalhadamente
o progresso dos participantes em diferentes
aspectos. Nota-se, por exemplo, a diferença
entre pré e pós avaliações em fatores como
experimentação e coletividade, sugerindo que
as oficinas contribuíram no estímulo à solidariedade, bem como na criatividade com o uso de
novos materiais. Em suma, tem-se por hipótese
que novos caminhos de aprendizagem foram
traçados a cada encontro.

Os dados reunidos pelos instrutores revelam o progresso observado durante o projeto
no que tange os fundamentos da Música. Em
linhas gerais, pode-se destacar o aprimoramento
da expressão pessoal, e em consonância aos
resultados descritos pelos profissionais de artes
visuais, nota-se um desenvolvimento significativo na experimentação, identidade, e escuta.
Sendo estes fatores importantes não somente
em uma oficina de música, mas em qualquer
contexto da vida.

AGRADECIMENTO
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O Projeto Tons e Cores, trouxe aos
nossos participantes o benefício do poder
da criação, para criar suas próprias obras
músicas, formas e seres, explorar a criatividade e a expressão artística, complementando sua formação humana e integra
como pessoa. Trabalhar no processo desse
projeto e ter o apoio dos nossos patrocinadores, colaboradores, apoiadores,
parceiros, famílias e beneficiários para
a sua execução foi muito gratificante
para o IOK, isso é muito importante para

continuarmos o trabalho de Inclusão da
pessoa com deficiência ou/em situação
de vulnerabilidade social.
Então, mais uma vez agradecemos
à todos que fizeram do projeto Tons e
Cores um espetáculo real, que trouxe a
transformação de vidas através da arte, por
essa oportunidade de praticar a inclusão
social para as pessoas que precisam, e
que de certa forma possuem dificuldade
ao acesso à cultura e a arte.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde
Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região
Sudeste

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

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

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

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

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

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar
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II Encontro Cultural – Laços
de Amizade Espaço K

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

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

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

Prêmio ABCA – 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na área das
artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos
de Arte instituiu, em 1978, com o patrocínio da
FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um
troféu. Desde então, vem sendo distribuído a personalidades do meio artístico. Todas as categorias
de premiação possuem o nome de um crítico de
reconhecida contribuição para a cultura e as artes
plásticas brasileiras.

Prêmio LIF – 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara
de Comércio França-Brasil com o objetivo de estimular, por meio do destaque e visibilidade dados
aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores,
a criação e/ou multiplicação de iniciativas que
promovessem uma transformação em prol de
melhores condições para as pessoas e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da
categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII
Prêmio LIF.

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

Prêmio Destaque
do Ano – 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de
políticas públicas, em especial na atuação com os
municípios paulistas com ações inclusivas voltadas ao segmento das pessoas com deficiência.
O IOK, além de ser um dos finalistas de ações
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para
pessoas com deficiência.

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

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

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

Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições
que se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva – 2010

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

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019
O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câmara dos Deputados, a empresas,
entes federados (União, Estados e Municípios),
entidades (ONGs, OSCIPS) ou personalidades que
tenham realizado ações em prol da inclusão de
pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias,
exemplos de vida e superação.

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

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

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

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

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
Atribuído a edificações, espaços, transportes
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos,
indicando que são adequados e acessíveis para
pessoas com deficiência. É concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED).

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

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da
Síndrome de Down

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade –
2020/2021

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

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

RESULTADOS IOK!

ARTES

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

ESPORTES
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2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43
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