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SOBRE O IOK

Participantes dão vida aos objetos domésticos a 
partir de exercícios de criação e improvisação. 

+ 20.000+ 20.000+67+67 +90+90
ORGANIZAÇÕES PESSOAS ATENDIDAS COLABORADORES

Fundado em 2007, o Instituto 
Olga Kos (IOK) é uma organização 
sem fins lucrativos, que desen-
volve projetos artísticos, espor-
tivos e científicos para atender,  
prioritariamente, crianças, jovens 
e adultos com deficiência intelec-
tual ou física e, também, abre es-
paço para pessoas sem deficiência 
em vulnerabilidade social, propor-
cionando trocas de experiências 
e a inclusão.      

Ao traçar sua rota, o IOK acom-
panha a trajetória do beneficiário e 
sua evolução durante a realização 
das oficinas, adaptando e melho-
rando as metodologias por inter-
médio de pesquisas e instrumen-
tos inéditos 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 auto-
nomia e o desenvolvimento so-
cial da Pessoa com Deficiência 
por intermédio de suas práticas; 
melhorar a qualidade de vida, 
ampliar os canais de comunica-
ção e solidariedade e promover a  
inclusão social.
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SOBRE O PROJETO

Inclusão Encena consiste num projeto de artes cênicas que tem como principal obje-
tivo promover a montagem de um espetáculo teatral, com cenas criadas por pessoas com 
deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social, com ensaios abertos e apresenta-
ção final na cidade de São Paulo. Tal ação se desdobra em oficinas de teatro, atividades de 
formação e capacitação e visitas à insituições e espaços voltados para a produção teatral. 

Inscrição dos 
participantes

1 2 3 4

5

Contratação de 
profissionais e 

serviços 

Criação de textos, 
cenas e ensaios

Ações formativas

Seleção e locação para 
evento para apresentação 

final

678

Ensaio geral e adequação 
técnica para o local de 

apresentação

Realização de 
espetáculo final

Produção de 
brochura do projeto

LINHA DO TEMPO

Estamos
aqui
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O PROJETO EM NÚMEROS

7070
Beneficiários

05 10 15 20 25

mais de 30 anos

26 a 30 anos

21 a 25 anos

16 a 20 anos

11 a 15 anos

menores de 10

Faixa etáriaGênero

Masculino

Feminino

A caracterização do grupo, formulada por meio 

dos dados coletados pela equipe de profissionais 

em conjunto com o departamento de pesquisa 

do Instituto Olga Kos, permite a elaboração de 

metodologias artísticas e pedagógicas adequadas 

a realidade de cada turma. 
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QUEM FAZ ACONTECER

 No primeiro momento do projeto, a abordagem foi construída na 
perspectiva de acolhimento com a finalidade de conhecer os beneficiários e 
integrá-los a equipe e com os próprios colegas de turma.

 Os encontros inicias tiveram como proposta utilizar as artes visuais para 
trabalhar com a leitura de imagens e com o autorretrato. Um dos momentos de 
destaque ocorreu no primeiro encontro. Na ocasião, os instrutores se inspiraram 
em autorretratos renomados, como o “Autorretrato de Picasso 90 anos”, para 
criar uma figura que se revelaria conforme a turma fosse escolhendo quais partes 
do corpo precisavam ser “descobertas”. O objetivo da atividade era exercitar a 
leitura de imagem e a descaracterização da mesma.

 A figura foi trabalhada como ferramenta de transmissão para o som, 
trazendo cenas do cotidiano para serem dubladas. Desse modo, o resgate da 
memória teria o adicional da camada da voz para a interpretação. 

 Outro dado importante a relatar é que nos encontros dedicados à voz 
como veículo principal, foi reforçado o cuidado, a preparação e aprimoramento 
deste mecanismo, tanto para a cena quanto para o cotidiano do participante.  A 
equipe trabalhou diretamente com exercícios de fonação, articulação, respiração, 
modulação de timbre, altura, e intenção motivada pela emoção. 

Equipe de Instrutores do Projeto Inclusão Encena



7

ACONTECE

 Após a fase inicial de de-
senvolvimento do projeto Inclusão 
Encena, foi possível traçar alguns 
panoramas que estruturaram os 
caminhos percorridos até então, a 
partir de uma ramificação comum: 
práticas teatrais que envolvessem a 
multiplicidade de linguagens artís-
ticas tendo como pano de fundo a 
autobiografia e visitas à locais rela-
cionados ao teatro. 
 Na programação, os parti-
cipantes tiveram a oportunidade 
de vivenciar uma visita virtual ao 
Theatro Municipal, um dos mais im-
portantes teatros do Brasil e cartão 
postal da cidade de São Paulo. 

 O passeio online, permitiu o 
contato visual e sonoro entre equi-
pe de profissionais e participantes. 
Eles conheceram à história de sua 
construção e espetáculos que cos-
tumam ser apresentados nesse es-
paço cultural. Durante todo o per-
curso, muitos comentaram sobre 
suas impressões e fizeram várias 
associações com outros locais que 
já haviam visitado e reconhecendo 
semelhanças, como por exemplo: os 
vitrais parecidos com os do Mercado 
Municipal de São Paulo. 
 

 Alguns participantes tam-
bém conseguiram se localizar no 
centro da cidade, comentando so-
bre os ônibus que costumam pe-
gar para chegar nesse local que por 
coincidência, se localiza próximo 
escritório do IOK e pode ser visto da 
varanda do Theatro. 
 Os aspectos que mais cha-
maram atenção foram as pinturas 
no teto, as cores usadas na decora-
ção (dourado e vermelho) e a dispo-
sição das cadeiras na plateia e nos 
camarotes. A visita foi um momento 
muito valioso e cheio de surpresas.

Registros da visita online realizada ao Theatro Municipal da cidade de São Paulo. 
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AVALIAÇÃO

MONITORAMENTO

O processo de avaliação nas oficinas acontece por meio de instrumen-
tos personalizados e criados com metodologia abrangente pelo Instituto 
Olga Kos. O departamento de pesquisas em parceria com as equipes pe-
dagógicas desenvolveu indicadores que visualizam o contexto social e a 
evolução dos beneficiários ao longo do projeto. 

São avaliados fatores do desenvolvimento humano trabalhados nas 
oficinas culturais, como expressividade, comunicação, cooperação e fato-
res específicos às áreas profissionais, como pedagogia, artes e psicologia. 

O monitoramento ocorre de modo longitudinal ao início e término do 
projeto. Desse modo, os dados mensuram o processo de aprendizagem 
durante as oficinas. O instrumento utilizado nesse monitoramento é de-
nominado Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (Idok). A ferramenta 
contribui na sistematização de conteúdos trabalhados, uma vez que os 
fatores elegidos para avaliação devem estar em sintonia com a complexi-
dade progressiva proposta nas oficinas. 
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CAPACITAÇÃO

 A capacitação promovida 
em projeto não é caracterizada 
tão somente pela transmissão de 
conteúdo sobre inclusão de pes-
soas com deficiência, mas sim, a 
promoção de ambientes de troca 
em que os profissionais podem 
encontrar de maneira coletiva so-
luções criativas para as oficinas 
artísticas.
 O projeto Inclusão Encena 
ofereceu a formação sobre Histó-
ria do Teatro com Rogério Tosca-
no.  A capacitação traçou alguns 
paralelos históricos de como a 
cena se desenvolveu em diferen-
tes períodos e sociedades até a 
contemporaneidade.
 Em continuidade, o pro-
cesso formativo teve como con-
vidada a fonoaudióloga Clara Ro-
cha, que trouxe conhecimentos 

pertinentes a sua longa trajetória 
na formação de atores, realizando 
trabalhos e estudos sobre a voz. 
 O grupo experimentou al-
gumas estratégias metodológicas 
usadas para preparos com traba-
lho vocal, em conjunto aos con-
ceitos teóricos acerca da fisiolo-
gia da voz. A formação ampliou o 
repertório dos profissionais para 
conduzirem oficinas de maneira 
multidisciplinar e assertiva. 
 Dentro do processo de 
formação continuada, a atriz e 
dramaturga Janaína Leite com-
partilhou sua experiência como 
intérprete-criadora da cena. A 
partir do encontro com Janaína a 
equipe pode mobilizar uma série 
de referências sobre produções 
teatrais e audiovisuais que abor-
dam a temática. A partilha de 

vivencias possibilitou ao grupo 
conhecer alguns pormenores das 
estratégias de criação usadas pela 
artista durante seus projetos. 
 Outra figura importantíssi-
ma deste período foi Elisa Bland, 
atriz, performer e educadora. Eli-
sa compartilhou sua experiên-
cia tanto como atriz e performer, 
quanto educadora e diretora. Um 
dos pontos mais preciosos do en-
contro se deu exatamente pelo 
fato de Elisa ter conhecimentos 
práticos na condução de proces-
sos artísticos com pessoas com 
deficiência, possibilitando trocas 
de experiências extremamente ri-
cas, principalmente aos arte-edu-
cadores que passaram a integrar 
recentemente a equipe de artes 
do Instituto Olga Kos.

Janaina Leite compartilhou suas experiências  como atriz e dramaturga sobre 
a autobiografia na cena.

Rogério Toscano em capacitação com a equipe de instrutores do projeto. 
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PREPARA | AÇÃO!

Proposta de acolhimento e integração dos participantes em módulo presencial .

Os objetos domésticos ganham vida em proposta de criação, conduzida pela 
equipe do projeto.

Aquecimento vocal realizado no início da oficina. 

Participantes participam de exercícios para trabalhar a dicção.

Beneficiários e instrutores se caracterizam e criam diferentes personagens em exercícios de improvisação. 
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Aquecimento corporal na oficina online do projeto.

Atividade de criação de personagens e narrativas.

Atividade sobre a representação dos sentimentos com seus respectivos sons. 
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IOK NAS REDES

ACOMPANHE O QUE ESTÁ 
ROLANDO NO PROJETO

Com a adaptação das atividades presenciais para um modelo híbri-
do (presencial/remoto), as oficinas passaram acontecer de forma online 
pelo Zoom e transmitidas ao vivo pelo Youtube. Dessa forma, mesmo 
pessoas que não estavam inscritas no projeto, por razões diversas como 
incompatibilidades de horário ou distância geográfica, puderam aces-
sar, assistir e realizar as atividades e propostas em suas respectivas resi-
dências. 

A praticidade virtual se mostrou um grande ganho para a equipe. A 
playlist de vídeos do projeto Inclusão Encena teve um grande número 
de acessos na plataforma do Youtube e possibilitou o retorno de partici-
pantes que acompanharam as oficinas de outros estados do Brasil. 

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfXdY2UMz_bX30UhU_
vQiqg2kydR5ls

Flickr: https://www.flickr.com/photos/artesiok/albums/72157719506704662

Padlet: https://padlet.com/padolgakos/8q8ieb37p0rekn6g
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SOMOS VENCEDORES

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 
homenageou o Instituto Olga Kos como uma das 
10 entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

6ª edição do Prêmio Empresár io Amigo do 
Esporte,  realizada na sede da Federação das 
Indústr ias 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 Destaque do Ano 2017

O  o b j e t i v o  d o  P r ê m i o  é  e s t i m u l a r  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 v isa  ações  que propic iem 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 Espor te,  Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os projetos 
pelo nível  de excelência  demonstrado na 
apresentação, execução e prestação de contas, 
at ingindo alto  grau de conf iabi l idade em 
conformidade com os critérios técnicos definidos 
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural

R e c o n h e c i m e n t o  d o  G o v e r n o  Fe d e r a l  a 
personalidades, grupos ar tísticos,  iniciativas 
e  inst ituições que se destacaram por suas 
contribuições à Cultura 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 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 
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

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 
de Inclusão 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,  ar tistas,  pesquisadores, 
inst i tuições  e  personal idades 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.

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  Prê m i o  é  u m a  h o m e n a g e m  co n ce d i d a 
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 IPSIS

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

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 
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).




