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Prezado(a) Senhor(a),
 

O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural busca romper a 
barreira do preconceito contra a pessoa com defi ciência, 

visando contribuir com a inclusão destes indivíduos na 
sociedade da qual fazem parte. 

O desafi o é grande e encontramos em parceiros como 
você, um pilar indispensável para a realização de 
nossos objetivos. Desta forma, compartilharemos 

experiências, conhecimentos e alegrias. 

Agradecemos imensamente pela atenção despendida
 e por abraçar esta causa!

Cordialmente, 

Wolf Vel Kos Trambuch
PRESIDENTE 

4 5



APRESENTACAO

S

S

“UM PASSO PARA A INCLUSÃO” é a produção de um espetáculo de dança composto por 

coreografi as/danças criadas por pessoas com defi ciência (e sem defi ciência), em vulnerabilidade 

social. Como produto principal do projeto, teremos uma apresentação, com a Mostra dessas 

danças. Durante a execução do projeto, vários grupos criarão coreografi as a serem apresentadas 

em um evento com entrada franca.

Estrutura
- Gratuitamente nas dependências das instituições parceiras, com período de vigência de 9 

meses.

- 02 encontros semanais com 02 horas de duração para cada uma das 4 turmas divididas com 

15 participantes

Total de participantes: 60

Período de Execução: Janeiro à Outubro de 2020

OBJETIVO GERAL
Realizar um evento de apresentação das coreografi as, em formato de espetáculo de dança, 

que irá mobilizar um trabalho coletivo entre pessoas com defi ciência, pessoas sem defi ciência 

e dançarinos (instrutores de dança) na cidade de São Paulo, com entrada gratuita.

Dentro do projeto haverá também ensaios abertos com demonstração das criações dos grupos 

como medida de ampliação de acesso, bem como uma ação formativa (contrapartida social) 

com ofi cina de dança aberta ministrada por profi ssionais que atuam no projeto, palestra e artista 

de dança convidado que virá para apresentar seu trabalho e fazer um debate com a plateia.

Pretende-se fomentar a produção cultural, difundir e valorizar a contribuição de pessoas com 

defi ciência, promovendo assim o seu reconhecimento dentro da comunidade e de toda a 

sociedade.

Metodologia
Cada ofi cina tem duração de 2 horas e divide-se em 3 partes:

a) Aquecimento: Apresentação da atividade que será desenvolvida com um suporte lúdico;

b) Produção: Parte técnica onde o participante colocará em prática a vivência anterior com a 

aplicação prática da dança;

c) Compartilhar: Processo de fi nalização, permite a abertura de um espaço para a manifestação 

das impressões dos participantes com relação ao que ocorreu durante o desenvolvimento das 

etapas.

Grade horaria
O projeto “Um passo para a Inclusão” acontece nos locais abaixo, locais estes com acesso fácil 

para atender todos que morem em regiões com alta vulnerabilidade social:

As salas onde acontecem as ofi cinas possuem espaço sufi ciente para que todos possam 

executar os movimentos sem esbarrar um no outro e são próprias para a dança, contando até 

mesmo com espelho para poder observar e corrigir a postura. Também possui um banheiro de 

fácil acesso. 

UM PASSO PARA A INCLUSÃO SEG TER QUA QUI SEX

Centro Cultural Olido
End: Avenida São João, 473 

Centro – São Paulo

13h – 15h
15h – 17h

x
13h – 15h
15h – 17h

x x

Academia União Ken In Kan 
Goju Ryu de Karatê

End: Av. Ibirapuera, 2467
Indianópolis – São Paulo

x
13h – 15h
 15h – 17h

x
13h – 15h
15h – 17h

x

I
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MOSTRA DE DANÇA - UM PASSO PARA A INCLUSÃO

ANO EXECUÇÃO - 2020

*MESES
Mês 
01

Mês 
02

Mês 
03

Mês 
04

Mês 
05

Mês 
06

Mês 
07

Mês 
08

Mês 
09

PRODUÇÃO

Planejamento - equipe; 
coordenação educativa, 
coreógrafo, instrutor de 
dança, psicólogo.

x

Criação das 
coreografi as; 
encontros - 02 vezes 
semanal - 04 grupos - 
equipes; coordenação
educativas; 
coreográfo,
instrutor de dança, 
psicólogo.

x x x x x x

Ensaios abertos x x x x

Ações Formativa 
(Contrapartida Social)

x x x

Festival de dança x

Pós-Produção 
Prestação de contas

x

* Os meses podem sofrer ligeiras alterações em função do mês de liberação de recursos (mês 01) e de férias 
escolares, pois estas infl uenciam diretamente na frequência dos participantes.
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MATERIAIS
DE DIVULGACAO

S

S

- SITE
- BANNER

- UNIFORME 
(CALCA E CAMISETA)S
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OS PRIMEIROS 
PASSOS DO 
PROJETO

No mês de fevereiro, as equipes visitaram e estiveram presentes nos locais para dar início, 

apresentar projeto, equipe e grupo. As dinâmicas tiveram esse foco central. Através de diferentes 

recursos (vídeos, fotos e aula aberta) apresentamos nossa proposta aos dois locais em uma 

grande ação conjunta. Nesse momento inicial dúvidas foram sanadas e a troca e aproximação 

entre as famílias começou a surgir. Usamos desses momentos para preencher fi chas, entender 

cada dinâmica familiar e cuidados específi cos com cada participante.
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Na aula aberta, cada participante e seus 

familiares trouxeram um pouco da sua 

história, seus desejos e suas expectativas em 

relação ao projeto como um todo.

Os grupos mostraram-se muito extrovertidos, 

críticos e comunicativos durante as rodas de 

conversas, e mesmo na presença da família, 

os participantes estavam sem timidez e 

demonstrando muita empolgação em relação 

ao projeto.

Todo esse movimento foi de extrema 

importância para a realização do planejamento 

dos primeiros encontros.
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No planejamento, o foco era para o corpo e 

suas camadas. Chegamos experimentando, 

reconhecendo e sentindo camadas do 

nosso corpo. Para essa proposta trouxemos 

aos grupos movimentos que favoreceram 

esse olhar. Estimulamos com diferentes 

materiais sensações da nossa pele (dor, 

temperatura,Cócegas, etc.) e tensões e 

relaxamentos dos nossos músculos.

Em março iniciamos nossa rotina e estivemos sempre atentos em receber, acolher e se apresentar 

ao grupo. Receber as famílias carinhosamente e fazer com que se sentissem seguras e acolhidas 

também fez parte do aquecimento. O nome de cada participante, dos seus familiares e algumas 

características foram o foco central dos primeiros encontros. Olhar para o outro, procurar o 

nome chamado, gritar nomes, trazer suas vontades, medos e anseios foram jogos apresentados 

para esse momento.
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Cada grupo rapidamente se uniu, se olhou, se escutou e soube se colocar atentamente de 

maneira a contribuir na construção do coletivo. A cada proposta apresentada, ideias novas 

e muito envolvimento da maioria dos participantes. O sentir diferentes texturas na pele foi 

envolvente, a cada novo material um olhar mais atento e uma colocação pertinente ao assunto. 

Trouxeram relação a outras vivências, se expondo e compartilhando novas conquistas.
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Aqui, já foi possível o surgimento de narrativas 

a partir da dança, de forma espontânea, 

partindo dos próprios participantes. 

A evocação de imagens e sensações que 

vieram à tona nas ofi cinas, contribuíram para 

um aprofundamento dos conteúdos a serem 

trabalhados durante o projeto.

A atividade de explorar a camada da pele no próprio corpo, a partir do toque e do contato 

com a superfície da parede propiciou o estudo de diferentes qualidades de movimento. Os 

participantes, ao variar a intensidade do toque e com a relação da parede, ampliaram as 

possibilidades de criação. Isso se tornou nítido quando propusemos rolamentos pelo chão da 

sala, e pode-se observar uma busca em tocar com a pele os espaços, “dançar” com a pele.
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“Rock your Socks” é promovido pela 

associação Down sueca, inspirado 

em um movimento americano.

Ao usar meias diferentes e 

descombinadas você presta 

homenagem às diferenças e exalta 

o valor e o direito iguais de TODOS!
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A percepção das sensações evocadas durante 

a movimentação do corpo na pele também foi 

um assunto levantado no Compartilhar, assim 

como, o início da construção de narrativas a 

partir destas percepções. Em um outro desses 

momentos, formamos roda de conversa com 

os participantes para que pudessem expressar 

as suas emoções e desenvolver narrativas 

sobre toda a ofi cina. Pode ser identifi cado 

o envolvimento com a atividade de criação 

e os mesmos conseguiram relatar sobre 

lembranças de como estivesse no ventre da 

sua mãe. Foi encantador perceber a forma 

como os participantes trouxeram situações da 

sua infância e como se perceberam naquele 

momento.
Todo o processo vivido até momento, nos aponta que a integração de cada grupo está 

acontecendo aos poucos, direcionando para o sucesso do projeto.
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OBSERVACAO:
As atividades foram suspensas 

em 16 de março devido a 
pandemia causada pelo 

COVID-19. 

Dessa maneira, não foi 
possível entregar o 

uniforme do projeto.

S

S
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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 Es-
porte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

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

RESULTADOS IOK!

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