
In Batukada – Música Para Inclusão
Lei de Incentivo à Cultura

Vigência do Projeto: janeiro | dezembro de 2020
Número de participantes: 72
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+ 20.000

Sobre o IOK

+67 +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.

Nicolas e Luís Sérgio durante as oficinas online.
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72
O projeto ´´In Batukada - Mú-

sica Para a Inclusão`` tem como 
intuito promover a inclusão cultu-
ral e autonomia de pessoas com e 
sem deficiência por meio da músi-
ca e de seus respectivos processos 
técnicos e criativos, estimulando a 
integração entre os participantes e 
a criação coletiva de um concerto 
de música e percussão. Como par-
te do processo, o projeto se desdo-
bra em ações formativas, oficinas 
e visitas a instituições culturais, 

TRAJETÓRIA DO PROJETO 

Sobre o Projeto 

Início do projeto, antes da pandemia. 

espetáculos e concertos musicais, 
sendo algumas atividades de for-
ma online, colaborando para o 
acesso dos participantes à cultura 
e consequente construção de um 
referencial artístico e musical.

Beneficiários
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72 Pré-produção

1 2

 Planejamento de 
equipe: coordenação 

educativa, coreógrafo, 
instrutores e psicólogos.

3

 Criação Musical/
Rítmica para a 

apresentação/concerto

4

Visitas a locais/eventos 
ligados à música

5

 Ação Formativa: 
workshop

6

 Apresentação/
Concerto

7

Pós-produção/
prestação de contas

Estamos
aqui

LINHA DO TEMPO DO PROJETO

Beneficiários
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PARA CURTIR E 
COMPARTILHAR

Massagem facial com os participantes durante o momento de aquecimento da oficina.

Marcação rítmica feita com agogô.
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Participantes trazem os seus instrumentos para 
a atividade. Na imagem o beneficiário participa 
da oficina de som com o seu violão.

Preparação de corpo e voz antes 
da criação e produção musical.

Participantes trazem os seus instrumentos para a atividade. 
Na imagem o participante Valadão e seu triângulo.

Exercícios e estudos de ritmo. 

Alongamento feito para a preparação da oficina.
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Alongamento da língua, exercício de preparação 
da voz e do corpo para criação e produção musical.

Desenho do Rafael Alves durante estudo de instrumentos de percurssão.

Percepção das cordas vocais durante o momento  
de preparação e aquecimento dos ensaios. Neto tocando sua flauta durante ensaio na oficina. 
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PROTAGONISMO QUE 
TRANSFORMA

A cada encontro, o envolvimento dos participantes fica mais estreito e evi-
dente ao longo do projeto. A história do participante Marcos Kenji é mais um 
testemunho de que a música pode trazer harmonia e alegria para alma. 

Nas oficinas, Marcos está sempre atento aos instrutores, cumpre todas as 
tarefas propostas com dedicação, afinco e a cada dia, evolui sua técnica musi-
cal. De maneira precisa, ele executa todas as frases rítmicas e melodias e sur-
preende com seu entusiasmo e constante alegria. 

O talento de Marcos se mostra ainda mais aflorado a medida que o par-
ticipante, em atos de empatia, sempre se dispõe a ajudar os demais colegas 
quando surgem dificuldades na execução dos exercícios musicais. 

O talento do Marcos contagia!
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PROGRESSO EM 
MOVIMENTO

A linguagem musical é o ponto central do projeto. A complexidade prá-
tica e teórica da arte, são vencidas por uma abordagem acessível, descons-
truída e criativa. 

Para uma metodologia assertiva, o tema norteador de fácil assimilação 
entre os participantes foram os quatro elementos da natureza.  O tópico 
auxiliou no desenvolvimento de noções e práticas inerentes ao processo 
musical de forma lúdica e interativa, permitindo que os seguintes concei-
tos fossem abordados: 

Identificação Sonora 

Habilidade de identificar e de-
nominar os diferentes sons pre-
sentes no cotidiano e na música. 

Percepção Rítmica

Perceber os ritmos existentes 
no cotidiano e na música, como: 
andar; piscar os olhos; bater 
palmas; batucar em um instru-
mento. Sempre considerando as  
suas variações. 

Compreensão Musical

Compreensão de que a junção 
dos diferentes sons, somada a va-
riação rítmica desses sons, gera  
a musicalidade. 

Repertório

Conhecimento criado por 
meio do acúmulo de experiências 
ocorridas tanto na oficina como  
fora dela.

Arranjo

Desenvolvimento dos elemen-
tos musicais, tais como: Ritmo; 
Harmonia e Contraponto, na orga-
nização da estrutura musical que 
virá a ser uma composição. 

Composição

Capacidade de organização do 
arranjo musical, conduzindo técni-
cas musicais e estéticas, até a mú-
sica estar pronta.

Concentração

Processo de centralização da 
atenção e manutenção de energia 
necessária para os objetivos pro-
postos em atividades na oficina. 
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Muitos desses saberes não eram familiares aos participantes no início do 
projeto. A construção desse conhecimento se formou ao longo da jornada.  
Cada conceito central foi abordado de forma isolada a partir de um minu-
cioso planejamento da equipe. Devido ao novo ciclo de contágio de Co-
vid-19, foi necessário realizar uma adaptação das oficinas que aconteciam 
de forma presencial para o modelo remoto e online. 

A equipe de profissionais redesenhou a metodologia das atividades, 
lançando mão de diversos recursos tecnológicos para manter o interesse 
e atenção dos participantes. As adaptações incluíram a gravação de vídeos 
curtos com demonstração de conteúdo prático/teórico, que eram respon-
didos pelos participantes realizando as propostas. Além disso, os encon-
tros semanais por vídeo conferência são parte fundamental para a prática 
coletiva e para que as dúvidas trazidas pelos participantes fossem sanadas 
pelos instrutores. 

Os resultados desse novo modelo são colhidos semanalmente. A assidui-
dade dos beneficiários surpreende positivamente a todos da equipe. A gra-
dual adaptação ao formato online atrelada a frequência nas oficinas, frases 
rítmicas executadas com qualidade, seja nos instrumentos, percussão cor-
poral ou mesmo no canto confirmam que apesar da distância física, a sin-
tonia e ritmo das oficinas se mantem de maneira proveitosa e satisfatória. 

Laura sempre surpreende positivamente a todos.
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CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 

É chegado o momento de maior euforia entre a equipe e benefi-
ciários. Os preparativos para a apresentação final do projeto estão a 
todo vapor. Para a composição a artística, a turma é dividida em gru-
pos e os 4 elementos trabalhados em atividades criam forma. Cada ele-
mento ganha um verso e uma frase rítmica. Essa divisão leva em conta  
o desenvolvimento, a preferência, e a disposição deles para cada um  
dos componentes. 

A empolgação dos participantes em realizarem as músicas e manu-
searem os instrumentos com os quais mais se identificam, é de extrema 
importância para consagrar a etapa de conclusão. 

Como resultado da finalização do projeto, a equipe propôs um video-
clipe gravado com os participantes, contendo cenas das oficinas online 
com os beneficiários em suas respectivas residências. Alguns takes pon-
tuais serão gravados em estúdio para captação de áudio. Toda produ-
ção artística tem o propósito de compartilhar a qualidade e riqueza de 
acontecimentos durante o projeto In Batukata – Música para a inclusão. 
O vídeo será transmitido pelo canal de Youtube do Instituto Olga Kos no 
final do mês de junho de 2021.

O elemento Terra foi representado por Luis Felipe durante as gravações no estúdio.
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Meu nome é Valéria e sou mãe do Pedro Henrique Siqueira. 
Quero dizer que este projeto em modelo virtual é muito importante 

para o meu filho neste momento de distanciamento social e nos ajuda 
a construir relações, mesmo que a distância. Além de aprender a reco-
nhecer o som dos elementos como água, ar, terra e fogo, o Pedro pôde 
perder a timidez, conhecer novos instrumentos, se concentrar e desen-
volver ritmo e coordenação. 

AGRADECIMENTO

Pedro em atividade “ As músicas da água”.
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O projeto “In Batukada – Música 
Para a Inclusão” é um convite para 
explorar a conexão entre a música e 
a natureza em que sons e elementos 
são combinados para levar harmonia 
e promover a autonomia por meio 
da produção artística. 

O Instituto Olga Kos agradece aos 
patrocinadores e apoiadores e toda 
a equipe de profissionais por contri-
buírem para essa causa. 

AGRADECIMENTO IOK

Marcinha representou a água durante as gravações.
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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).



PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO


