


FUNCIONÁRIOS

+ 70  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+56

PARA UMA PARTICIPAÇÃO 
MAIS EFETIVA NA 

SOCIEDADE

E RECONHECIDA POR 
MEIOS DE AÇÕES 
SOCIOCULTURAIS

COM EXCELÊNCIA 
NO TRABALHO

ÉTICA NAS RELAÇÕES,  
COMPROMENTIMENTO 

DA CAUSA E RESPEITO A 

VALORES
SER UMA INSTITUIÇÃO 

DO TERCEIRO SETOR POR 
MEIOS DE AÇÕES DE  

VISÃOMISSÃO

ATENDER CRIANÇAS, JOVENS
 E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL E FACILITAR A

FUNDADO EM  2007
S O B R E   I O K



Sobre o IOK........................................................................................................02

Apresentação.....................................................................................................04

Perfi l dos participantes..................................................................................04

Objetivo...............................................................................................................04 

Grade Horária............................................................................................06

Resultado do espetáculo..............................................................................30

Conclusão...........................................................................................................30

Somos vencedores..........................................................................................34

Resultados IOK..................................................................................................35

SUMÁRIO



APRESENTAÇÃO
O Concerto In Batukada transformou a prática musical em oportunidades de integração social da 

diversidade. E para avaliar a repercussão desse evento, foi realizada uma pesquisa de satisfação, 

apresentada neste documento.

PARTICIPANTES

Vigência: Maio de 2018 à Junho de 2019 ( com prorrogação).

Número de Participante: 144

Instituições: CECCO Santo Amaro, CECCO Interlagos, Instituição Beneficente 

Nosso Lar, Associação Comunitária Monte Azul. 

Patrocinadores: Banco Bradesco, Globo Sat.

Lei de Incentivo: O PRONAS foi desenvolvido para incentivar ações e serviços desenvolvidos por 

entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que atuam com pessoa com 

deficiência.  O intuito é ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-

assistenciais; apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos – em 

todos os níveis; e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas

OBJETIVO
O projeto prevê vagas para pessoas com deficiência em um espaço de convivência e Saúde para 

troca de experiências e ajuda mútua. Este projeto propõe a formação de turmas com oficinas de 

música e artes, a fim de expandir a oportunidade destas pessoas. Por meio das atividades plásticas 

e rítmicas/musicais, a proposta deste projeto é promover a Saúde e a Inclusão de pessoas com 

Deficiência, além de garantir a manutenção da funcionalidade, mantendo-os na comunidade pelo 

maior tempo possível com o máximo de independência e qualidade de vida.
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COR E RITMO - ARTE INCLUSIVA SEG TER QUIN

CECCO SANTO AMARO
Avenida Padre José Maria, 555

8h - 10h
10h - 12h

CECCO INTERLAGOS
Avenida Atlântica, 4988

13h30 - 15h30 8h30 - 10h30

NOSSO LAR
Praça Florence Nightingale, 56

8h - 10h
10h - 12h

13h30 - 15h30

MONTE AZUL
Avenida Tomás de Souza, 552

11h30 - 13h30

GRADE HORÁRIA
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Tudo aconteceu no improvável... lá no início, com toque 
arranhado que mal parecia fazer sentido. Os primeiros olhares, os dedos que tocavam os 
detalhes de todos os instrumentos se misturavam a emaranhados sons desconexos.
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Ufa! O Som parou. Daí se fez silêncio!
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No voo dos pássaros, ao som de assobios, descobrimos juntos a hipotética das cores, 
a redesenhar a partir do outro, a reconhecer através  da imaginação. E nessa troca e 
destroca, passeamos por um universo cheio de criações e personagens, no qual
você poderia ser quem quisesse ser.
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“O exercício de imaginação, trabalhado em muitos aquecimentos durante o projeto, 
contribuiu bastante para o grupo não travar criativamente, pensando se está certo ou 
errado, e sim, sentir que, naquela oficina, o mais importante é se arriscar, e que o inventar é 
muito bem-vindo.”
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Nessas memórias, lembranças do acolhimento de cada espaço, as primeiras conversas, as 
boas-vindas, informações...Tudo tinha que ser rapidinho, pois tinha um pessoal nos esperando 
e não poderíamos deixá-los lá....
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Corre, corre que o som vai comEçar! 
Ops! A oficina vai começar.
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No nosso encontro haviaM muitas coisas para fazer. Se estava sol ou chuva, frio ou quente, não 
importa. O tempo iria se misturar em tintas, em cores nos papéis, nas telas E por todos os lados. 
TODOS vibrando e se entregando a cada pincelada ou batucada, se comunicando por fala, gestos e 
sorrisos ou mesmo por um grito de euforia. Foi assim que seguimos, aprendendo e ensinando.

O incentivo à possibilidade de inventar e imaginar pode ser observado 
através do IDOK -Pedagogia, “Exposição de Ideias”, que busca mensurar 
a capacidade dos indivíduos de expor livremente suas ideias, emoções 
e sentimentos durante a atividade. Observa-se um aumento signifi cativo 
na autonomia dos participantes, que apresentaram um grande índice 
de avaliação do fator máximo de autonomia (grau IV) ao fi nal do projeto, 
quando comparado à avaliação inicial.
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E estávamos lá admirando, e admirados, com cada avanço que o sujeito alcançava nO 
desenvolvimento em relação à autonomia, noção espacial, coordenação motora, 
memória. alguns apresentavam retraimento no início, mas aos poucos expuseram suas 
preferências e conseguiram se comunicar melhor.

A capacidade de expressar os sentimentos e emoções pode também 
ser observada pelos profi ssionais de Psicologia. A capacidade de expor 
as ideias está em concordância com a evolução da expressividade 
de sentimentos e emoções. Este fator foi verifi cado pelo IDOK - 
Psicologia, que registrou uma evolução similar, demonstrando um 
aumento importante na capacidade dos participantes expressarem seus 
sentimentos, criatividade e emoções.
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Ver a diferença de cada participante e construir um espaço de alegria e descobertas das 
potências individuais  e coletivas. Estávamos atentos, percebendo o que faziam e o que poderiam 
vir a realizar.
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Para nós, as brincadeiras eram tão sériAs, que na hora de brincar, nos tornávamos
 tão brincados que esquecíamos o tempo.
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- Ah! O Tempo! Queríamos que voltasse. Só mais um pouquinho, vai!
- Opa, ouvi um choro?
- Ai, ai! Um grito sobressaltou ao som.
- Doeu meu dedo!

Sim, o tempo não importava! E a comunicação foi assim desenvolvida 
cada vez com maior autonomia, como pode ser observado no 
gráfi co do IDOK - Psicologia. Ao fi nal do projeto, a capacidade de 
comunicação apresentava um maior número de participantes no grau 
IV, demonstrando maior autonomia na comunicação do grupo.
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Algumas vezes escutávamos isso. Na euforia do tocar, na ânsia e desejo do saber eles desbravam 
sons ao toque “maestral” do professor. O desejo era tanto, que pequenos arranhões 
desajeitados deram entrada ao segurar firme e com vontade.
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- Ei, ei, eu não sei tocar isso! O que é?
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em cada um que acalmávamos, acalentávamos, descobríamos tantas histórias, que se 
deixássemos viravaM até lenda de pescador...”Quem te ensinou a nadar...” (Cantiga Popular). 
Mas entre idas e vindas, histórias contadas e recontadas, pudemos conhecer a realidade e um 
pouco mais de cada um. Foi nessa barganha que aprendemos mais sobre o convívio com o 
outro, o que é incluir entre os seres humanos... Eles nos acolheram....
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os dias de atividade eram tão mágicos que desde o do portão, já ganhávamos abraços apertados 
e éramos conduzidos a um singelo e acolhedor teatro, para mais uma atividade. Foram em dias 
mágicos como esses que, ao final da oficina, fomos presenteados com bonecos contruídos por 
instrumentos  musicais. traços pessoais estavam ali tão sorrateiros e presentes, nos mostrando 
que eles são pertencentes como qualquer outro ser, que nesse dia o coração apertou.
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COM A EXPERIÊNCIA DE produzir som e música utilizando seus corpos, PERCEBEMOS A alegria que 
a música habitava em cada corpo, um instrumento sonoro rico em possibilidades.

Com vontade e motivação, muito foi alcançado ao fi nal do 
projeto. O desenvolvimento de fatores motivacionais pôde ser 
registrado por meio do IDOK - Pedagogia.  A evolução na vontade 
de participar foi notável, demonstrando um deslocamento 
importante entre o grau II e III para o grau IV de autonomia.

23



O “Tum Tum Tá” saiu da fôrma e tomou forma. foi ganhando corpo, espaço e dimensão. 
Apropriou-se de cores quentes e frias e se transformou em ritmos, gêneros e sons. Os 
chiados ganharam notas, toques, melodias e, algumas vezes, silêncio. As carinhas de susto 
davam espaço para os gigantes da música.
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Pouco a pouco nós merguLHÁVAMOS em ensaios inesgotáveis, horas a fio, para que nada desse 
errado no grande dia. De um canto a outro, hora a hora, víamos alguns rostinhos com 
medo, que por alguns segundos voltavam.

Assim os participantes relataram um maior número de pessoas com 
quem consideram ter um grau de amizade íntimo. Dezoito participantes 
a mais conseguiram citar de 2 a 4 nomes de pessoas que consideram 
amizades muito próximas ao fi nal do projeto.
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- Mas você acredita que também estávamos com medo? O que nos movia era 
acreditar naquelas pessoas, em cada um deles e, na capacidade e no tempo 
que cada um estava dedicando aqueles momentos.
-Ai, ai! O tempo está esgotando!
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Muitas coisas a serem feitas e a hora parecia voar tão depressa, que mal víamos o tempo 
passar. Mas o vento, Senhor CapitÃO, soprou ao nosso favor! 
A correria foi lançada, trabalho aos montes, documentos, produção, figurino, ônibus, para 
deixar TUDO perfeito para nossas estrelas..

E assim foi-se percebendo e construindo a musicalidade, ou seja, 
as junções de sons e ritmos, como percebido pelos profi ssionais e 
registrados  no IDOK - Música.
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Ops! As nossas gigantes estrelas da música!
Os dirigentes dos espaços colaboraram muito e nos ajudaram nesse corre-corre frenético. 
Enquanto isso, nossos participantes mergulharam no prazer do tocar.
- Ah! Agora sim! Todos prontos! A postos! Vamos começar...Concerto In Batukada....
E o show foi o mais lindo, todos elegantemente vestidos, os melhores....
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Pouco a pouco vão saindo todos felizes e contentes, levadoS à memórias e à lembrança 
daquela linda manhã que fez a diferença na vida dessas enormes estrelas, e desses 
profissionais que aceitaram tal feita. Ficará então guardada no baú da cor e do ritmo que 
juntoS transformaram e, transformados, fizeram uma grande “Batukada” e MOSTRANDO que 
inclusão e cultura andarão sempre juntas.

  Muito obrigado!
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RESULTADOS
Os resultados  do espetáculo serão apresentados em três etapas:
 
1) Participantes Diagnosticados com Deficiência; 
2) Familiares de Pessoas com Deficiência; 
3) Demais participantes do evento.

1)  Participantes diagnosticados com deficiência:

Com relação às respostas dos participantes das oficinas a primeira questão aberta, 
“Hoje você veio aqui para uma apresentação. O que você mais gostou desse evento?” 
A resposta que mais se repetiu foi “gostei de tudo”, presente em 25% das respostas,
seguida da batucada (15%) e do passeio do ônibus com a mãe e colegas (15%). 
Outras respostas apareceram de forma aleatória. Foram citados instrumentos 
específicos como violão, pandeiro, gaita, chocalho e bateria. 

•     “Gostei da batukada e do público batendo palma”

•     “Aplausos, lugar bonito. Foi legal ficar com amigos e mãe no ônibus.”

•     “Gostei do lugar, é bonito e do passeio no ônibus”

•     “De tudo, da luz e das fotos no telão”
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Quando questionados sobre o quanto os 
participantes gostaram de alguns itens específicos 
da apresentação,  a maioria demonstrou estar muito 
satisfeito, com destaque para os instrumentos, que 
alcançou 100% de satisfação dos participantes. A 
iluminação foi o item que, apesar de demonstrar 
uma maioria dos participantes satisfeitos (61,11%), 
apresentou cerca de um terço (33,33%) descrevendo 
como “um pouco satisfeito”, sugerindo que a 
iluminação do evento poderia ser melhorada em 
futuras ocasiões, como demonstrado nos gráficos 
a seguir:

Também foi questionado aos participantes o 
quanto gostaram de ir ao evento, apresentando 
uma escala lúdica graduada de 1 a 5, sendo 1 nada 
satisfeito e 5, totalmente satisfeito. A maioria das 
respostas representaram a satisfação total em ir à 
Batukada (72,22%).

Gráfico: Satisfação dos participantes com a iluminação.

Gráfico: Satisfação dos participantes com o evento.
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Quando perguntados sobre o que mais gostariam 
de fazer em eventos como este, os participantes 
apresentaram respostas bastante concentradas 
em situações apresentadas no evento. Tocar 
algum instrumento foi a resposta mais frequente, 
presente em 75% dos questionários, com destaque 
para os instrumentos “bateria” (10%) e “quadrurin” 
(instrumento de percussão confeccionado durante 
as oficinas) (15%) como os mais citados. “Dançar” 
apareceu em 25% das respostas, enquanto “pintar” 
e “cantar” foram citados em 15% das respostas 
cada um. “Aparecer na TV” foi uma resposta menos 
frequente, sendo citada 5% das vezes.

2) Familiares dos 
participantes diagnosticados 
com alguma deficiência:

Em relação à avaliação de respostas dos familiares de 
participantes presentes no espetáculo obtivemos 
respostas para a pergunta “Quantas vezes por ano, 
aproximadamente, você e seu filho participam de 
eventos como esse, sejam concertos, musicais ou 
exposições de Arte?”. Dos presentes no evento, 
a maioria respondeu como “1” correspondendo 
a 29,41% de respondentes. Em igual número de 
17,65% as respostas foram de “nenhuma”, “2”, “3”, “4” 
e “5 ou mais”. 

Como complemento dessa primeira pergunta 
questionou-se sobre “Quantos eventos desses 
foram realizados pelo Instituto Olga Kos?”. Como 
pode ser visualizado pelo gráfico 8, a maioria 
respondeu que todos os eventos que esteve 
presente foram promovidos pelo Instituto Olga Kos, 
caracterizando 41,18% do total de respondentes. 
Do total, 29,41% não souberam responder, 17,65% 
disseram que participaram pela primeira vez com o 
Instituto Olga Kos e 11,76% relataram participar de 
mais de 6 eventos promovidos pelo Instituto.

Assim como os participantes com deficiência, 
os familiares também responderam a respeito 
da satisfação com alguns itens específicos do 
espetáculo. Com relação aos itens duração, música 
e figurino nota-se uma unanimidade (100%) de 
respostas “muito satisfeito” (100%), demonstrando 
uma plena satisfação dos familiares com tais 
atributos (gráficos 11,12 e 13).Gráfico: Frequência em eventos.

Gráfico: Quais instituições foram visitadas.
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3) Outros participantes:

Com relação aos demais participantes do evento 
a maioria (42,86%) costuma frequentar eventos 
culturais cinco ou mais vezes por ano seguido 
de 21,43% dos mesmos que frequenta eventos 
quatro vezes por ano (gráfico 18). Com relação à 
importância desses eventos, 100% das respostas 
foram afirmativas, considerando importante a sua 
realização (gráfico 19).

Como complemento da questão anterior, sobre a 
importância de eventos como esse, o público foi 
questionado sobre o motivo que considera esses 
eventos importantes. 

As respostas apresentaram características similares, 
ressaltando a importância da vivência cultural para 
o desenvolvimento, como pode ser visto em frases 
a seguir: “Por que aumenta o repertório da pessoa, é 
interessante, enriquece e amplia os pensamentos”; 
“Por que mostra o quanto o mundo está evoluindo 
através da arte e da música”. Em outras respostas, é 
possível identificar uma preocupação com questões 
vinculadas à inclusão de pessoas com deficiência: 
“Cada um com suas habilidades, fazendo com 
que o mundo possa ouvi-los, rompendo barreiras 
e insegurança”; “Difundir a cultura através da arte 
é sempre importante ainda mais para o viés de 
inclusão”; “Publica e divulga as ações de inclusão”

CONCLUSÕES
A partir dos resultados acima descritos, foi possível 
observar que o registro de impacto social foi relevante 
para identificar as opiniões dos participantes. Com 
relação aos participantes com deficiência, nota-
se uma grande satisfação em participar do evento 
em todos os momentos, inclusive no trajeto com o 
ônibus, fato citado por alguns. Sugere-se assim que os 
eventos externos possam ser mais estimulados, com 
maior apropriação e utilização do espaço público em 
estímulos às atividades que os mesmos gostariam 
de executar, tais como tocar instrumentos, dançar, 
pintar e cantar. Os demais participantes, que incluem 
pessoas ligadas às instituições parceiras, convidados 
das instituições ou dos familiares e transeuntes 
responderam ser visitantes frequentes de eventos 
como esses, demonstraram satisfação com o evento e 
com as obras apresentadas e relataram a importância 
de eventos culturais para o desenvolvimento humano 
e para a inclusão social.

Gráfico: Importância do Evento.
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde
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RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!
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Instituto Olga kos
Endereço: Rua Haddock Lobo, 1307 - Cerqueira César, São Paulo - SP / Telefone: (11) 3081.9300
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35



APOIO

DOADORES

REALIZAÇÃO


