
Vigência do projeto: Janeiro de 2022 á Setembro de 2022
Número de participantes: 120

TODOS OS SONS
LEI DE INCENTIVO A CULTURA 



PROMOVENDO INCLUSÃO

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

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

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

#Viva a Inclusão!
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A VIAGEM DOS BRINCANTES

O espetáculo A viagem dos brincan-
tes convida espectadores e participantes a 
embarcarem juntos numa travessia atemporal 
pelo Brasil, passando pelas manifestações 
populares. Preparem-se para embarcar nas 
fazendas, terreiros e cafezais do Sudeste, pelo 
Sertão Nordestino, até a chegada no mar do 
Litoral Pernambucano.

Brincar é coisa séria! E desde que nas-
cemos somos embalados por cantigas de 

ninar, até nos cantos de trabalho estamos 
em contato com as manifestações de rodas 
populares.

Nessa viagem, todos são brincantes, convi-
dados a participar dessa grande roda, na qual 
o protagonismo está na força das danças, 
cantos e ritmos que acontecem em cada 
região do país, prestando uma homenagem 
aos incansáveis mestres da rica cultura popu-
lar brasileira e suas influências.
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DEPOIMENTO DE ARTISTA

“O Projeto Todos os Sons foi uma oportunidade ímpar para trabalhar com 
música de uma maneira diferente do que venho praticando ao longo de mais 
de 12 anos como artista educador. Primeiramente, foi um grande desafio traba-
lhar com turmas inteiras de pessoas com deficiência, mas essa sensação foi se 
desfazendo ao longo do percurso e logo nos primeiros dias de oficina, conse-
gui experimentar e receber toda a entrega, sinceridade e generosidade de cada 
participante. A cada ritmo, dança, canto, brincadeira musical e história musicada 
que eu apresentava para as turmas, podia sentir a receptividade e o despertar da 
curiosidade pelas atividades propostas. 

Cheguei ao projeto com a tarefa de ampliar o repertório musical e cultural dos 
participantes e saí do projeto com o aprendizado de que cantar é muito mais que 
articular melodias e palavras, que dançar é uma intenção que parte de dentro da 
gente e não se limita às nossas habilidades motoras, que pulsar e respirar juntos 
tem um  efeito maior do que a capacidade individual de articular ritmos e instru-
mentos, que a música é uma linguagem humana e que se estivermos atentos, 
escutando a natureza e todos os sons, todos nós podemos somar nessa sinfonia!”

Ed Encarnação - Instrutor de Música
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

O Projeto Todos os Sons segue na trilha 
das ancestralidades e identidades brasileiras 
para a construção de uma musicalidade que 
nos faz dançar e cantar de corpo e alma.

A inclusão foi a nossa guia durante todo o 
percurso de aprendizagem e buscamos nas 
tradições da cultura popular espalhadas pelo 
Brasil, alguns elementos que evidenciam a 
coletividade e a inclusão como potências de 
um povo. Nessa busca chegamos ao recorte 
das musicalidades e contexto sociocultural 
de tradições populares que trabalham no 
formato de roda, onde todos participam lado 
a lado e também podem formar parcerias 
para ocuparem o centro da roda, sempre 
de maneira voluntária e democrática, assim 

ninguém se sente obrigado a fazê-lo, mas os 
que se sentem à vontade recebem os cumpri-
mentos e incentivo de todos que compõem 
a roda de cantorias, batuques e danças.

O Brasil é enorme e muito rico em cultura e 
arte! No nosso percurso trabalhamos somente 
com algumas dessas tradições populares e 
suas musicalidades, como o Jongo, que é 
encontrado em estados do Sudeste e nos 
ensina por meio de lindas melodias e danças 
um pouco do nosso passado, num país de 
escravidão e injustiças. Também o Samba, 
que é amplamente encontrado pelo Brasil em 
seus diversos sotaques, como um verdadeiro 
gênero musical da identidade nacional e os 
Cocos, encontrados nos estados do Nor-
deste e que trazem fortes referências à nossa 
ancestralidade indígena. E por fim, a Ciranda, 
também encontrada no Nordeste do país e 
que é um grande símbolo de coletividade e 
inclusão.

Por: Francisco Xavier e Ed Encarnação - Instrutores de Música
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DIGA AÍ, BRINCANTE!

“Eu gostei muito do projeto do Olga Kos 
porque foi muito especial, eu descobri 
muitas coisas, fiz novos amigos também, 
no grupo também. O que eu gostei 
mais é que me interessei pelas outras 
pessoas assim, que eu não fazia muito 
mais… E é bom conhecer coisas novas, 
novas experiências. Se ficar sozinho 
assim não ia dar certo não, aí ninguém 
ia participar não. A oficina assim eu 
achei bem legal, eu fiz novas coisas, 
eu descobri coisas que eu não sabia, 
materiais novos também. Eu gostei 
de desenhar, gostei de interagir com 
as outras pessoas. Descobri mais do 
meu estilo musical, também cantar um 
pouquinho, que eu tinha vergonha de 
cantar. Mas eu gostei muito de participar 
do Olga Kos. É isso!”

“Gostei muito do projeto do Olga Kos, 
evolui bastante aqui. Gostei muito da 
apresentação de sábado, gostei do 
Xavier, do Ed, da Ju que está aqui. Só 
tenho que agradecer a vocês, à turma 
toda aí. Um abração para todos aí e boa 
sorte. Gostei muito de tocar na banda 
do evento, fiquei muito emocionado, 
mas nem chorei. Tô aí! Tô aí! A vida 
continua. Um abração Xavier! Um 
abração Ed.”

Luan da Silva - participante da Nossa Escola

Gabriel Collado - participante da Nossa Escola
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Tocar um instrumento, cantar, dançar, 
confeccionar um adereço, compor um verso 
ou uma história, fechar os olhos e imaginar 
que viajamos para um lugar diferente foram 
ferramentas para aprendermos música no 
percurso do Todos os Sons.

Aprender música pode ser muito praze-
roso, mas também pode nos causar algumas 
tensões, dependendo da metodologia apli-
cada no processo.

Em nossos encontros semanais a preocu-
pação não foi com o resultado final, mas sim 
com o percurso. E como poderíamos manter 
a curiosidade e participação dos indivíduos 
e do grupo durante as oficinas?

As histórias com todo o seu encanta-
mento e ludicidade foram a resposta que 
encontramos para essa pergunta e assim, 
os movimentos corporais, as questões e as 
vivências de cada um dos participantes, os 
sons e os toques iam surgindo e nos condu-
zindo até o aprendizado musical específico 
planejado para cada encontro, como por 
exemplo quando aprendemos a célula rítmica 
do Samba por meio do movimento do cavalo 
“PoTok”. Aprendemos que quem participa das 
manifestações da cultura popular brasileira é 
chamado de brincante e dessa forma, traba-
lhamos a corporeidade, a musicalidade e a 
criatividade brincando com os instrumentos, 
a voz, o corpo e todos os sons.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

A composição das turmas do projeto 
foi majoritariamente adulta, com média de 
idade de 30 anos, com idades variando de 
10 (mínimo) até 59 anos (máximo), com 
maior participação de beneficiários do sexo 
masculino (64,71%), em relação ao feminino 
(34,45%), e 0,84 preferiram não responder. 
Houve participação totalitária de partici-
pantes com algum tipo de deficiência e/ou 

TIPO DE DEFICIÊNCIA

Deficiência Intelectual - 55,1%

Sem deficiência  - 1,68%

Paralisia Cerebral  - 2,4%

Transtorno do Espectro Autista - 6,3%

Transtorno Global 
de Desenvolvimento  - 8,7%

Síndrome de Down - 24,4%
Deficiência Visual - 0,8%

Deficiência Auditiva - 0,8%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 1: Relação percentual dos tipos de deficiências e/ou transtorno dos 
participantes no projeto Todos os Sons.

transtorno (98,31%) em relação àqueles que 
afirmaram não apresentar nenhuma defi-
ciência ou transtorno (1,68%), sendo elas: 
Síndrome de Down (24,04%), Transtorno do 
Espectro Autista (6,3%), Deficiência Intelectual 
(55,1%), Paralisia Cerebral (2,4%), Deficiência 
auditiva (0,8%), Deficiência Visual (0,8%). Dos 
participantes, 57,98% fazem uso contínuo de 
medicação.

Dado de destaque é a representação da figura materna, como foi reforçado pelo reporte de 
responsável pelo beneficiário no projeto, sendo composto pelas mães (75,73%) em sua maioria.
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“Fechar os olhos e escutar o mar… assim conheci o Tambor do Oceano, Ocean Drum ou 
simplesmente Praieira, como o Ed chamava. Participar das oficinas de música do Projeto Todos 
os Sons me mostrou um mundo novo de ritmos, sons, instrumentos e jeitos de dançar. Pude 
conhecer tantas coisas novas sobre a cultura popular brasileira que nunca tinha ouvido falar, foi 
maravilhoso, me apaixonei. O envolvimento dos participantes quando formávamos a roda, ora 
pra cantar o Jongo, ora o Coco, o Samba ou a Ciranda, era contagiante e não tinha ninguém 
que não saísse das oficinas com aquela expressão de alegria por ter se divertido muito. O grupo 
da Galeria Olido se formou rapidamente, dando a impressão que sempre estiveram juntos em 
outras oficinas, pois trocavam experiências e se ajudavam mutuamente com muita naturalidade. 
Todo esse trabalho, que culminou na apresentação A Viagem dos Brincantes, pôde mostrar o 
que já sabíamos que aconteceria… uma grande festa, onde não havia distinção entre equipe, 
participantes e plateia, pois todos formaram uma grande ciranda, viajando pelas plantações 
e pela praia. A espontaneidade se fez presente em todos os momentos… de repente alguém 
resolvia tocar algum instrumento ou simplesmente dançar no meio da roda como se tivesse 
ensaiado… esses momentos mostraram que todos podem ser protagonistas da sua própria 
história, sem medo de serem felizes. Deixo aqui meu agradecimento a todos os envolvidos 
direta e indiretamente que tornaram possível a realização desse espetáculo. E que venham 

mais oficinas de Música, por favor!”

Cristina Machado - Pedagoga

QUEM CONTRIBUIU PARA 
A HISTÓRIA
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

“O projeto foi realmente uma viagem… é 
tanto que a apresentação teve esse nome A 
VIAGEM DOS BRINCANTES, e realmente eles 
vieram pra cá e levaram todos os atendidos 
para uma viagem por esse ‘Brasilzão’ que 
é tão maravilhoso! Eles trouxeram muitos 
elementos da cultura popular brasileira e 
a gente pôde ampliar o nosso repertório 
musical, o nosso conhecimento cultural. Eu 
acho que foi uma proposta de valorização da 
nossa cultura, das nossas relações, foi uma 
construção muito bonita. Eles partiram lá do 
começo, uma coisa mais lúdica, brincalhona 
e foi seguindo e trazendo tanta coisa rica 
do nosso país, que os atendidos puderam 
assimilar de uma maneira fácil. Eu senti que 
foi realmente uma valorização do que o 
nosso país tem, foi feita uma inclusão dos 
nossos atendidos na cultura popular brasi-
leira. Foi uma viagem! Muitos nem saíram de 
São Paulo e talvez muitos nem tenham essa 
oportunidade e eles vieram e levaram todo 
mundo para essa viagem pelo nosso país e 
foi muito legal. Eu como orientador estive 
junto e queria estar junto e foi muito bom 
participar de todo o processo. Então eu só 
tenho que agradecer à Jú, ao Ed, ao Xavier, 
à Lorena, que não esteve no final do projeto, 
mas que esteve junto em alguns momentos, 
então eu só tenho que agradecer mesmo, foi 
muito lindo, foi tudo muito rico. Que pena 
que acabou! A gente queria que continuasse. 
A gente ficava ansioso por toda quarta-feira, 
porque realmente a oficina era uma delícia. 
Foi muito bom participar de tudo isso!”

“Oi, aqui é o Geraldo e eu tô aqui pra falar 
o que que eu achei desse projeto, né, o Todos 
os Sons, tendo em vista que ele acabou. Minha 
mãe falou pra eu dar a minha opinião e eu 
vou dar… bem, o começo ficou meio fraco, 
eu senti que ia ser um pouco mais infantil, 
mas depois eu falei: ‘Ah, depois vai ficar 
melhor, né? Vai ficar!’ Porque tipo assim, a 
maioria das pessoas de lá tem a mente assim 
mais infantil e eu acabo tendo a mente mais 
desenvolvida, não querendo me gabar disso, 
longe disso, eu respeito todo mundo! Aí, eu 
tava lá, aí eu gostei, comecei a ir bastante, às 
vezes acabava faltando, tanto por preguiça 
porque fica longe, muito longe. A maioria 
talvez não reclame disso, mas eu vou reclamar 
da distância porque é longe, eu sou acho o 
que mora mais longe de lá, que azar! Mas 
correu tudo certo, fiz muita amizade com o 
Guilherme, o João, gostei muito deles e aí 
o último dia, nossa, foi incrível aquela apre-
sentação. Lembra que eu tava machucado? 
Eu disse que eu tava machucado, mas aí, eu 
resolvi continuar de qualquer jeito, não era 
machucado forte não, era bem fraquinho, 
aí eu resolvi continuar, aí continuei e gostei 
muito, tava todo animadão, nem reclamei do 
barulho, geralmente eu reclamo de barulho, 
mas eu nem reclamei, ficou muito bom, ado-
rei! Uma das melhores apresentações que 
eu já dei na minha vida! Incrível! Impecável! 
Beijo! Adorei!

Miquéias - Orientador socioeducativo da                   
Nossa Escola

Geraldo, participante da Olido
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SOUBESSE, NÃO?

Você sabia que a música é uma das expres-
sões humanas mais antigas? Que antes dela 
ser cantada por grandes artistas e tocada por 
grandes orquestras, ela já fazia parte do coti-
diano das pessoas comuns? Aqui no Todos 
os Sons nós aprendemos com as mestras 
e mestres da cultura popular brasileira que 
a música está em todos os ambientes, seja 
nos momentos de festa, nos momentos de 
despedida, nos momentos de fé, na hora do 
trabalho, enfim, tem música pra tudo.

Durante nossa jornada de aprendizado 
tivemos um momento muito interessante, o 
“Cine pipocão”, uma sessão de vídeos e filmes 
com participantes e responsáveis, para que 
a equipe pudesse apresentar as referências 

que tanto ouvimos e cantamos nas oficinas. 
Assistimos e conversamos um pouco sobre 
as personagens que apareciam cantando, 
tocando e dançando. Durante as conversas 
pudemos ouvir relatos de alguns responsá-
veis dos participantes sobre lembranças de 
seus lugares de origem e de como a música 
estava presente, fosse vinda de um parente 
que tocava algum instrumento, ou fosse 
participando de algum festejo local como as 
quadrilhas juninas, as procissões, um coral 
de bairro, enfim, a música do povo feita por 
pessoas que vivem juntas em suas comuni-
dades. E você? Tem alguma lembrança de 
música em seu convívio com familiares e 
amigos?
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EVENTOS

Durante nosso processo contamos com o 
workshop da artista  Flora Poppovic, cantora, 
percussionista, compositora e arte educa-
dora. Flora nos contou sobre sua carreira e 
experiência com a música e  com os palcos, 
trajetória que está  muito relacionado com 
a escolha pedagógica do projeto Todos os 
Sons e que muito agregou para a equipe. Em 
outro momento, vivemos com ela uma expe-
rimentação musical, mais voltada à cultura 
popular (temática de pesquisa do processo) 
que foi uma contação de história, onde todos 
eram envolvidos e participavam ativamente 
da mesma, realizando a sonorização com 
percussão corporal e instrumental, totalmente 
em diálogo com a proposta do projeto.

Foi inspirador e muito construtivo nosso 
encontro!
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MATERIAIS GRÁFICOS
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RETALHOS DA NOSSA HISTÓRIA

Saravá Jongueiro velho,

Que veio pra ensinar

Que Deus dê a proteção

Pro jongueiro novo

Pro jongo não se acabar.

(Jeferson Alves de Oliveira)

Minha jangada vai sair pro mar,

Vou trabalhar, meu bem querer,

Se Deus quiser quando eu voltar

Do mar, um peixe bom, eu vou trazer... 

Meus companheiros também vão voltar.

E a Deus do céu vamos agradecer !

(Dorival Caymmi)

Minha Ciranda não é minha só 

Ela é de todos nós 

A melodia principal que guia 

É a primeira voz 

Pra se dançar ciranda 

Juntamos mão com mão 

Formando uma roda 

Cantando uma canção. 

(Lia de Itamaracá)

Cirandeiro, cirandeiro ó

A pedra do teu anel brilha mais do que o Sol

Mandei fazer uma casa de farinha bem 
maneirinha que o vento possa levar

Oi passa o Sol oi passa a chuva, oi passa 
o vento

Só não passa o movimento do cirandeiro 
a rodar

Achei bom e bonito, meu amor cantar

Ciranda faceira

Vem cá Cirandeira, vem cá cirandar

(Edu Lobo)

SARAVÁ JONGUEIRO VELHO                        

SUITE DOS PESCADORES                 

MINHA CIRANDA 

“CIRANDEIRO” (CANTIGAS 
POPULARES)           
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D E S A F I O  C O N C L U Í D O  C O M  S U C E S S O
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CONQUISTAS EM NÚMEROS 

Música 

Pedagogia

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Consciência Corporal 

Apropriação 

Processo Criativo

Identidade

Repertório

Criação

Identidade Individual

Assimilação de
Conteúdo

Expressão de Ideias

Identidade

Responsividade

Autoria

Escuta

Experimentação

Expressão

Identidade Coletiva

Concentração

Disponibilidade e
Envolvimento

Autopercepção

Posicionamento Crítico

Compreensão

Mapeamento
Corpo-Som

Paisagem Sonora

Arranjo-Composição 

Articulação com
o Grupo 

Motivação

Concretização das
Propostas 

Expressividade

Pertencimento

Autonomia

Psicologia 

IDOK VARIÁVEIS
INDICADORES

1 2 3

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Tabela 1: Variáveis para o IDOK pedagogia, psicologia e música, e seus respectivos 
indicadores.

1. OBJETIVOS 

2. MÉTODO

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 aprofun-
damento em temas emergentes.

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 Cor e Música - Ritmo da Inclusão, e contemplou 
os IDOK’s Música, Pedagogia e Psicologia, e após alinhamento entre as áreas, considerou-se 
os seguintes fatores:
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 2: IDOK Pedagogia aplicado para o Projeto Todos os Sons

Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no Projeto Cor e Música - Ritmo 
da Inclusão para os 40  participantes, avaliados pelos IDOK’s: Pedagogia, Psicologia e Música, 
dispostos nos gráficos 2, 3 e 4, respectivamente. Assim como, o indicador de Inclusão, ao final. 

A coleta ocorreu de modo longitudinal, a fim de representar o desenvolvimento durante o 
período de 09 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 Inclusão, o mesmo varia de 1 a 
4, sendo que o 1 representa: Acessibilidade reduzida, no qual as ações tendem à satisfação 
de necessidades individuais básicas; 2- Participação reduzida, com acesso restrito a pessoas 
de referência 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 infor-
mações registradas pelos colaboradores, sendo as mesmas submetidas à padronização, com 
análises envolvendo média simples, valores de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.

3 PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico 3: IDOK Psicologia aplicado para o Projeto Todos os Sons

Gráfico 4: IDOKMúsica aplicado para o Projeto Todos os Sons
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Gráfico 5: IDOK Inclusão aplicado para o Projeto Todos os Sons

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

Para a Pedagogia, vê-se que o entendimento das diversas formas de expressão dos senti-
mentos e pensamentos apresenta melhores resultados com o decorrer das atividades, sendo 
expresso pela variável Expressão de Ideias. Em ambos os momentos avaliados, a Identidade 
Individual do grupo revelou a habilidade do sujeito de reconhecer interesses e desejos próprios. 
Reverberando, ao longo do desenvolvimento da oficina, na construção de uma Identidade 
Coletiva, com o reconhecimento de interesses e características do grupo. Como proposta 
de continuidade do projeto para a área de pedagogia, estima-se o trabalho de estímulo para 
atenção e concentração para melhor assimilação das propostas.

Para Psicologia, inicialmente, notou-se dificuldade na apropriação dos processos e a rea-
lização de atividades de maneira repetitiva e automática representada pelo indicador Autoria, 
sendo que em momento posterior, com o desenvolvimento da oficina, observou-se a inserção 
individual e coletiva de variações no processo de criação, possibilitando a construção criativa 
em oficina com novos sentidos. A Identidade apresentou relevância  para o processo cria-
tivo, contribuindo para a resposta positiva dos demais indicadores em momento pós. A partir 
de posicionamentos e escolhas, fortalecendo assim a identidade dos integrantes do grupo, 
principalmente pela influência social propiciada pela oficina. O modo como o participante se 
percebe individualmente e se relaciona no grupo reflete diretamente no Pertencimento, como 
observado.  Além disso, a Compreensão da atividade proposta no grupo, podendo desenvolver 
e articular a realização com significados e sentidos próprios.
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Para a Música, o indicador Criação, apesar de apresentar menores valores, precisa consi-
derar a vivência e a experiência como prática social, no qual os processos musicais colocam 
os participantes como protagonistas e criadores. Sendo assim, o repertório se enriquece à 
medida que o indivíduo tem oportunidade de praticar, tentar e experimentar dentro da oficina, 
refletindo, diretamente, na construção de novas habilidades. Ou seja,  o processo criativo  “[...] 
não é uma série de operações de exploração e experimentação dos quais resulta, em princípio, 
uma obra “acabada” - mas sempre em aberto” (SANTOS, 2004, p.259). O indicador Arranjo 
Composição, refere-se à experiência sensível dos participantes, articulando a sensibilidade e 
a percepção, tomadas como forma de enriquecer a criação.

E, por fim, tem-se o Indicador de Inclusão, que representa o quanto os participantes estão 
aptos a organizar o espaço de oficina juntos aos profissionais. O valor médio do Indicador de 
Inclusão para as áreas foi de 3,19 a 3,67 para a Pedagogia, de 3,19 a 3,67 para a Psicologia e 
de 2,99 a 3,57 para Artes Visuais. Ou seja, nos três IDOK’s os valores estiveram próximos a 3, 
sendo representativos de participação suficiente para construir meios de favorecer o próprio 
desenvolvimento.

5. CONSIDERAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

De maneira geral, os dados de desenvolvimento indicaram que a oficina contribuiu para 
a promoção da inclusão a partir da arte como ferramenta. Mais especificamente, a música é 
utilizada como ferramenta para o desenvolvimento, como apontam Benetti e Castro (2020), 
a arte como forma de existência e resistência: “Surge  como  uma  forma  pela  qual  o  aluno  
com deficiência intelectual possa se expressar e que sua voz seja escutada e abraçada, consi-
derando os estigmas que carrega pela sociedade em que existe e ‘resiste’” (BENETTI e CASTRO, 
2020, p. 619). Sendo que, oficinas como esta, correspondem às necessidades de formação 
pessoal e social de pessoas com (e sem) deficiência, pois valorizam a sensibilidade e as múl-
tiplas inteligências que um ser humano pode desenvolver durante a sua vida. 

Entende-se também que o uso de instrumentos padronizados e atualizados empiricamente 
pelos profissionais contribui para refletir a realidade dos projetos de modo fidedigno e cons-
trutivo para o aprimoramento de projetos sociais análogos. Os dados podem ser destacados 
e analisados em suas especificidades, de acordo com o interesse em aprofundamento em 
qualquer das temáticas abordadas neste relatório.

BENETTI, Gabriela Selau; CASTRO, Amanda. Arte Resistência e Existência: A Arte Como 
Forma de Existência de Alunas com Deficiência Intelectual. ID on line. Revista de psicologia, 
v. 14, n. 53, p. 619-633, 2020.

SANTOS, Maria Luisa Duarte Silva. A criação artística e o processo criativo. 2004. Tese de 
Doutorado. p.274
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 MO DÚPÉ GBOGBO

Esse trabalho resgata a nossa ancestralidade, nossa identidade cultural. Portanto, primei-
ramente obrigada aos nossos tataravós que começaram nossa história em Pyndorama, às 
nossas bisavós e avós que as cravaram nessa terra Brazilis e às nossas mães, que contaram e 
nos ensinaram Brasil. 

Posto isto, agradecemos imensamente às instituições parceiras que nos acolheram e nos 
receberam majestosamente: Nossa Escola e ao Lace nosso muito obrigado. 

Obrigado também às famílias que nos apoiaram e se empenharam juntamente aos seus filhos 
nesse lindo projeto e a todos os participantes dedicados e apaixonados pela própria história. 

Ainda à equipe que desenvolveu um trabalho maravilhoso e excepcional e a todos que 
tornaram possível esse projeto: Instituto Olga Kos, Banco Toyota e Ultragaz.
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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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