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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!

Para estabelecer um planejamento cujo objetivo é criar releituras de obras de 
uma artista, é necessário pesquisar sobre a sua vida e a obra, os procedimentos 
que a artista faz, saindo do mundo, criando a obra, e voltando com esta obra 
para o mundo. É necessário, além disso, entender que quem vai realizar estas 
atividades pré programadas é ser muito sensível e tem sua poética pessoal e que 
os disparos a partir de uma proposta podem tomar outros caminhos diversos 
do resultado final que a artista central teve e que isso é uma autêntica releitura.

Nos debruçamos na obra de escultura da artista Mary Carmen Matias, que 
serviu de ponto de partida para abordar a curva como elemento, o alumínio e 
a cerâmica fria e e.v.a. como materiais. Como conceitos de arte, trouxemos o 
desenho e a escultura para ser pesquisada, o equilíbrio -ou não- das formas. 
O trabalho semanal, a descoberta dos materiais em diálogo profundo com a 
redescoberta de suas habilidades e da memória para o aprendizado, vem unindo 
a arte, a pedagogia e a psicologia, três frentes principais. Como trabalhamos 
em uma equipe multidisciplinar, onde os conhecimentos se atravessam e as 
camadas vão construindo a obra e a experiência dos participantes, as “saídas 
para insights” , a movimentação corporal e as conversas pós produção foram 
se somando e colocando valor no que era criado através das propostas de 
experimentação. 

Uma das coisas que mais me chamou a atenção na equipe foi a capacidade 
de, aos poucos, conhecer mais os participantes e adaptar o que era o esque-
leto do projeto para cada turma, para cada participante, respeitando bagagens, 
limites e linguagens. Esta capacidade de adaptação traz fluxo e gera leveza. 
Quando se une à reflexão sobre o que o outro precisa, isso transborda em 
empatia. Muito agradecida aos participantes, ao Instituto Olga Kos e à equipe 
por realizar este trabalho.

Camilla Kury
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

SOBRE O PROJETO 

O projeto objetivou realizar oficinas de 
arte com foco em esculturas, utilizando as 
artes plásticas como ferramenta de inclusão 
sociocultural de pessoas com deficiência 
intelectual. Nos primeiros encontros prio-
rizou-se a construção do grupo e familia-
rização com a linguagem artística e com 
o trabalho de Mary Carmen Matias. Após 
apresentar a artista e suas produções, desen-
volveu-se habilidades de desenho, primeiro 
processo para a construção das esculturas. 
Os participantes foram convidados a obser-
var as linhas retas e curvas, no espaço da 
instituição e nos seus arredores. No segundo 
momento foi proposto atividades de mol-
dar linhas retas e linhas curvas utilizando 
diferentes materiais. 

Desenvolveu-se os conceitos e técnicas 
das artes plásticas, promovendo a repro-
dução de obras e a idealização/realização 
de novas esculturas, baseadas nos conhe-
cimentos apreendidos durante as oficinas 
e com liberdade criativa para a experimen-
tação. Algumas produções elaboradas no 
projeto foram individuais e outras frutos 
de trabalho coletivo. Em todas as oficinas 
a equipe trabalhou em conjunto, desen-
volvendo o trabalho artístico junto aos ins-
trutores e o aspecto psicossocial a partir 
das contribuições das áreas da psicologia 
e pedagogia. O projeto finalizou com uma 
visita da artista nas instituições, o lança-
mento do livro e exposição “Os caminhos 
da Forma” realizados no MIS- Museu da 
Imagem e do Som. 
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LINHA DO TEMPO

Contratação de 
equipe uma mul-

tidisciplinar.
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cinas e atividades 

práticas

Articulação com 
pais e reesposá-
veis pelos par-
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

POR: METODOLOGIA, ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO

O projeto “Livro – Mary Carmen”, 
teve como objetivo realizar oficinas 
de arte com foco em esculturas, 
utilizando as artes plásticas 
como ferramenta de inclusão 
sociocultural de pessoas com 
deficiência e/ou em vulnerabilidade 
social.

A equipe foi composta por 
4 profissionais, sendo 1 peda-
goga, 1 psicóloga e 2 instrutores 
de artes. A pedagoga realizou 
antes das oficinas a preparação 
dos participantes, denominado 

aquecimento utilizando alon-
gamentos físicos, brincadeiras 
e jogos lúdicos para despertar a 
atenção e percepção dos aten-
didos. Coube aos instrutores de 
artes mediar, estimular e apre-
sentar aos envolvidos maneiras 
de conceber a atividade artística 
utilizando diversas técnicas. A 
psicóloga realizou o fechamento 
da oficina, fazendo os partici-
pantes refletir, apreciar, examinar 
o que foi construído durante o 
fazer artístico e da expressão que 
ela possibilita.
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Ao introduzimos o tema a ser 
trabalhado, foi proposto aos par-
ticipantes como aquecimento a 
realização de movimentos com o 
corpo percebendo as linhas retas 
e linhas curvas e perguntou-se 
aos participantes o que é uma 
escultura, dando espaço para 
quem quisesse compartilhar o 
que sabia sobre o tema, apre-
sentamos a artista Mary Carmen. 

Como atividade prática, reali-
zamos uma volta no quarteirão 
das instituições com intuito de 
trabalhar a percepção. Indicamos 
aos participantes que observas-
sem e reconhecessem na paisa-
gem, linhas retas e linhas curvas. 

Os participantes estabele-
ceram uma familiaridade com 
esta linguagem artística, o que 
tornou possível que os artistas 
incluíssem novos materiais para 
as produções, como: arames, 
palitos de madeira, massa de EVA 

e massa cerâmica fria.

Cada participante pode criar 
a partir de um pedaço de arame, 
esculturas abstratas inspiradas 
no trabalho da artista Mary Car-
men. Ao final do encontro, as 
esculturas de arame foram colo-
cadas sobre uma mesa e todos 
observaram os trabalhos cole-
tivamente.

Realizamos o fechamento 
de tudo o que havíamos reali-
zado no decorrer dos encontros. 
Retomamos os conceitos apli-
cados, os processos de constru-
ção das esculturas utilizados pela 
artista e por eles, assim como, 
as referências proporcionadas 
pelo estudo das obras de Mary 
Carmen Matias. Compartilhamos 
as nossas experiências, como foi 
para cada um participar deste 
projeto e as expectativas para a 
exposição das obras produzidas 
neste período.
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VISITA DA ARTISTA

Mary Carmen Matias foi visitar 
as oficinas quando os protótipos 
das esculturas já estavam finali-
zados. Foi montada uma mesa 
com toda a produção dos par-
ticipantes para recebê-la. Mary 
Carmen, se apresentou e super 
atenciosa, comentou sobre cada 
uma das esculturas e conversou 
um pouco com os participan-
tes, que muito curiosos fizeram 
diversas perguntas sobre a sua 
vida e obra e também sobre arte.
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Atuar junto aos participantes, com diferentes características 
e de várias idades, me possibilitou construir e desconstruir 
aprendizados. No projeto “Mary Carmen Matias - A arte 
da leveza” participei e contribui junto aos processos de 
construção das propostas artísticas e no desenvolvimento 
dos participantes, o que é muito gratificante acompanhar 
como psicóloga. Foi possível observar a crescente relação 
entre o grupo e o processo de criação das esculturas, suas 
facilidades, desafios e a forma como cada um se organiza 
internamente para superar estes desafios, culminando em 

obras cheias de significado e criatividade.

Estela Melo - psicóloga 

QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

“Gostei dela [Mary Carmen] porque ela é muito simpática, muito legal. Gostei muito 
dela e queria que ela voltasse aqui na Alternativa.”

“Achei legal que a gente desenhou, pintou. Gostei que ela [Mary Carmen] veio aqui 
conversar com a gente.” 

“Gostei de usar a massinha e os fios de ferro.”

“Achei bom. Gostei de pintar as esculturas.”

Alberto Queiroz Ferreira 

Thaís de Oliveira Moura

Thaís Conceição 

Tamires relatando em libras o que achou do projeto

“É muito importante as atividades realizadas pelo Instituto Olga Kos na Alternativa 
através das oficinas de artes, proporcionando aos nossos atendidos a oportunidade 
de diversas manifestações artísticas e culturais visando a inclusão das pessoas com 

deficiência neste setor também”.

Maria Aparecida Bonato/Assistente Social
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VOCÊ SABIA?

CURIOSIDADE “ESCULTURA EM PEDRA”

A maior parte dos objetos gregos antigos, considerados como obras 
de arte, são esculturas em mármore. É o processo de escultura em pedra 
para alcançar a formação de objetos em três dimensões. A escultura 
em pedra é uma atividade tão antiga quanto o homem, praticada desde 
a pré-história até os dias de hoje.

Fonte: clickmuseus.com.br 
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MATERIAIS GRÁFICOS
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA

Acreditamos no valor dos relacionamentos duradouros, construídos 
com base no respeito e na confiança mútua. Por essa razão, agradece-
mos a confiança de nossos patrocinadores, apoiadores, que com sua 
marca em parceria com o Instituto Olga Kos transformou vidas, trazendo 
equidade, respeito e inclusão para nossos beneficiários, familiares e para 
a comunidade como um todo.
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REDES SOCIAIS

YouTube - Instituto Olga Kos

Matérias em Jornais e na Internet

Site - Instituto Olga Kos
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DOS PROTÓTIPOS ÀS OBRAS 
FINAIS
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EVENTOS

WORKSHOP COM A ARTISTA

Durante o projeto foi pro-
movido um Workshop com 
Mary Carmen Matias. Através 
de vídeos, fotos e conversas o 
público interessado pôde conhe-
cer um pouco mais sobre a vida e 
a obra de Mary Carmen. A artista 
falou de suas profissões anterio-
res e os anseios que a levaram 
a produzir suas esculturas, e o 
amplo caminho que se seguiu a 
partir disso.

Seu processo vem do olhar, 
passa pelo desenho, torna-se 
protótipo para daí seguir para 
oficinas de fundição, marmoraria, 
entre outras. Falou também de 
seus mestres, e de suas refe-
rências visuais. Sua maneira de 
fazer e ideias de como manipular 
diferentes matérias com certeza 
despertou ideias nas pessoas que 
participaram. O público interes-
sado trouxe algumas perguntas 
que foram atenciosamente res-
pondidas por ela.
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EXPOSIÇÃO OS CAMINHOS DA FORMA

De mesmo nome que a 
publicação lançada por Jacob 
Klintowitz sobre a artista, “Os 
caminhos da Forma” é uma exi-
bição contendo sete escultu-
ras e cinco pinturas da artista 
misturadas às obras produzidas 
pelos participantes. Na expo-
sição, alguns vídeos contam o 
processo de produção das obras 
de Mary Carmen e das obras nas 
oficinas. O evento principal, no 
dia 08/06/22, foi de lançamento 
do livro e abertura da exposição.  
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
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AGRADECIMENTO

Cada conquista, por menor que seja, merece nossa gratidão e felicidade por 
tê-la alcançado. Devemos sempre buscar por crescimento, e isso não significa 
menosprezar os degraus que pisa, mas sim seguir em frente buscando o sucesso 
a cada pequeno passo que se dá.

São momentos assim que devemos agradecer. Erguemos nossas mãos para o céu 
e gritamos um “muito obrigado” por termos vivido uma experiência tão satisfatória 
e maravilhosa com o projeto MARY CARMEN MATIAS - A ARTE DA LEVEZA. São 
esses momentos que devemos guardar para nossas vidas e que sempre colocarão 
um sorriso em nosso rosto. Seremos eternamente gratos, por isso agradecemos, 
pela parceria de nossos colaboradores, parceiros, patrocinadores, beneficiários e 
familiares, que junto conosco acreditaram e fizeram do impossível possível. 

Muito obrigado a todos por mais está ação transformadora! 



Promovendo a Inclusão

30

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 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, 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 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 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 confiabilidade em conformidade com 
os critérios técnicos definidos 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 deficiência 
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 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, 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 Gráfica 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 edificações, espaços, transportes 
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, 
indicando que são adequados e acessíveis para 
pessoas com deficiência. É concedido pela Se-
cretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 
(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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ARTES

ESPORTES
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2018

858

41

2019

479

33

2138

43

2021

1132

43

2021

962

76

2020

2018

960

40

2019

663

33

695

39

2020

PROMOVENDO INCLUSÃO

RESULTADOS IOK!




