
PRONAS - Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência

Vigência do Projeto: Junho 2020 a Junho 2022
Número de participantes : 360
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Sobre o IOK

VALORES
Ética nas relações e no 
exercício das atividades;

Respeito à diversidade 
humana;

Promoção do exercício 
da cidadania;

Comprometimento com 
a causa;

Excelência no trabalho.

MISSÃO
Atender crianças, jovens e 

adultos com deficiência inte-
lectual, além de pessoas sem 
deficiência, que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de social. Procuramos facilitar 
a inclusão social de todos, ga-
rantindo que reúnam condi-
ções de participar de forma 
mais efetiva da sociedade da 
qual fazem parte.

VISÃO
Ser reconhecido pela lide-

rança, excelência, inovação, 
impacto social, produção e 
difusão de conhecimento 
científico por meio de ações 
socioculturais.

Beneficiário participando das atividades de percepção sonora. 
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Linha do Tempo 
do Projeto

10

Apresentação do 
espetáculo criado pelos 

participantes - 1º ano

9

 Ensaios de dança e 
música, para criação de 
um espetáculo - 1º ano

Contratação de 
equipe

1 2 3 4 5

678

12 13 14 1511

Elaboração de 
planejamento artístico/

cultural

Compra de materiais, 
organização/adaptação 

de espaço físico

Articulação com 
pais e responsáveis

Planejamento 
educacional e cultural 
do 1º ano com equipe

Divulgação e/
ou captação de 

participantes para 
o projeto

Inscrição dos 
participantes

Ensaios remotos 
garantindo o 

distanciamento social 
devido a Covid-19

Planejamento 
educacional e cultural do 

2º ano com equipe.

 Ensaios de dança e 
música, para criação de 
um espetáculo - 2º ano

 Ensaios abertos e Festival 
de Performance Individual, 

com a participação dos 
pais , familiares, amigos e 

comunidade

Apresentação do 
espetáculo criado pelos 

participantes - 2º ano

 Registro e produção 
de relatório final com 
a apresentação dos 

resultados do projeto

Estamos
aqui
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Para curtir e compartilhar

Os participantes 
foram convidados a 
entender a dicotomia 
entre peso e leveza 
utilizando sacos 
de mantimentos 
para representação.  
Os objetos foram 
explorados de 
diversas maneiras: 
apoiados no corpo, 
sobre outros objetos 
e sentido através do 
toque das mãos.
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Para explorar os sentidos dos participantes através de sons graves e agudos 
são utilizados objetos cotidianos para obter sons de superfícies diversas, 
como: chão, baldes, sacos de mantimentos, dentre outros. 

Devido a pandemia 
da Covid-19, os 
irmãos passam uma 
temporada no sítio 
da avó. Mesmo com 
dificuldades e poucos 
recursos, conseguiram 
participar ativamente 
das oficinas artísticas.
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Para estimular o contraste entre peso e leveza por intermédio de objetos cotidianos, os 
participantes observaram o papel e seus movimentos suaves. Sua leveza e toque pelo corpo 
geram a sensação de flutuar. Para traduzir esse movimento, os beneficiários puderam escolher 
roupas e figurinos que se assemelham as qualidades do papel e por meio de movimentos de 
dança, exploraram todo o conceito.
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Durante a etapa de 
sensibilização, guiado 
pela instrutora de dança, o 
participante se posiciona em 
pé e estende a coluna afim de 
aquecer seu corpo para o início 
das atividades de exploração 
sonora que virão a seguir.



9

Protagonismo que 
transforma

O trabalho da equipe de profis-
sionais vai além do que a aplicação 
de habilidades puras e técnicas.  
É preciso desenvolver uma sensi-
bilidade ímpar para que o parti-
cipante tenha segurança e tran-
quilidade conseguindo explorar 
e dividir seu pensamento em ofi-
cina. É um trabalho contínuo de  
troca e confiança. 

Nesse ambiente de construção 
coletiva, uma história ganhou des-
taque. Regularmente, as ativida-
des propostas afloram os sentidos 
e promovem uma interação entre 
os beneficiários e instrutores. To-
davia, Linda, era uma participante 
que observava bastante o desen-
volvimento das oficinas, mas falava 
e fazia pouco do que era proposto.

Foi então que os especialistas 
do projeto, desenvolveram um 
novo desenho de atividades em 
uma tentativa de aproximar e ex-
plorar os sentidos dos beneficiá-
rios. Supreendentemente, a comi-
da foi a escolhida para essa missão. 

A proposta foi que cada bene-
ficiário levaria uma fruta, e essa  
fruta era percebida em seu todo: 
textura, temperatura, formato e 
depois poderia ser ingerida. Linda, 
neste encontro levou um limão, 
disse o quanto gostava da fruta  
cítrica e que, inclusive, comia feijão 
com limão!

Uma das pedagogas comen-
tou nunca ter provado, mas no 
encontro seguinte contou que  
experimentou essa mistura um 
tanto exótica para alguns. A par-
tir desse momento, a participan-
te sentiu- se parte, incluída e  
escutada e seu comportamento 
evoluiu notoriamente. 

 Dessa forma, introduzir peque-
nas atitudes de comunhão, co-
muns no presencial, foram neces-
sárias também através da tela para 
cativar e motivar os participantes.

Linda participando das atividades
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Progresso em movimento

O projeto Corpo Sonoro tem 
por objetivo promover o desenvol-
vimento e a integração de partici-
pantes, artistas, pedagogas e psi-
cólogas, por meio das linguagens 
artísticas de dança e música.

O conceito geral escolhido para 
permear a evolução do projeto é o 
chamado de “Camadas do Corpo”, 
que consiste em abordar espaços 
corporais e aprofundar a consciên-
cia e as possibilidades de criações 
através da dança e da música. Esse 
conceito pode dar vazão a muitos 
processos criativos experimentais. 

Nesse momento do projeto, o 
grupo explora o estudo do peso e 
a sua relação com a camada mus-
cular do corpo.  A percepção de 
peso também pode ser observada 
em relação ao próprio corpo, chão, 
espaço e o outro. 

Dentro disso, o projeto avança 
em subtemas como tônus mus-
cular (resistência e intensidade/
tensão muscular, relação entre 
musculatura agonista e antago-
nista, percepção de volume e  
tridimensionalidade do corpo), 
apoio (ativar nas qualidades de 
pressionar ou ceder e percepção 
de apoios passivos), eixo-gravi-
tacional ou global (relação corpo 
e gravidade, estudo dos espaços 
articulares, percepção da colu-
na através do trabalho postural), 
níveis (alto, médio e baixo com  

diferentes trabalhos de muscula-
tura para eles). A música explo-
ra essa concepção através de 
uma célula rítmica. O ritmo na 
música é a sequência de sons 
e/ou pausas ordenadas em um 
determinado espaço de tem-
po, e para este ciclo foi traba-
lhado a célula do funk carioca 
que traz estreita relação com os 
ritmos afro brasileiros. Utilizou-
se a frequência Altura (grave e 
agudo) e Intensidade (fraco e 
forte) nos exercícios e dinâmi-
cas propostos em correlação 
com o tema peso. A exploração 
foi como equivalência ao tônus-
muscular o “punch” (“pegada”) 
e a intensidade com que toca-
mos no instrumento e a maneira 
como utilizamos o sistema mão/
braço/antebraço para conseguir 
um determinado som.

Trabalho de percepção 
e sensibilização 
corporal em oficina 
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O grande desafio
Ao fluir das etapas, é possível 

observar que os laços entre equi-
pe, participantes e familiares estão 
cada vez mais estreitos. 

Há pouco tempo, a equipe de 
profissionais, promoveu um en-
contro entre pais, mães e respon-
sáveis pelos beneficiários. A reu-
nião foi muito proveitosa a medida 
que apareceram os relatos sobre 
como o projeto Corpo Sonoro está 
transformando, mesmo remota-
mente, o espaço em que vivem e 
a relação dos participantes com 
seus responsáveis. 

Alguns  familiares relatam 
que abriram um espaço na sala 
especial para que o participante 
pudesse sentir aquele momento 
regular, delimitando em tempo e 
espaço o momento dele na oficina. 

 Outro aspecto ressaltado foi 
que, de maneira autônoma, mui-
tos beneficiários fizeram questão 
de assumir todas ou a maioria das 
etapas para estar na oficina, desde 
ligar o aparelho celular ou com-
putador, abrir e fechar microfone 
na sala de Zoom até fazer os mo-
vimentos e sons com o mínimo de 
auxílio possível. 

Desse modo, o comprometi-
mento e disciplina foram um gran-
de desafio para os ensaios virtuais, 
mas ganham força no decorrer de 
cada atividade.

Participantes em diferentes 
momentos da oficina : 

aquecimento, produção e 
compartilhamento. 
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Em nome da Instituição Benefi-
cente Nosso Lar venho agradecer a 
parceria que tanto colabora conos-
co no atendimento à Pessoa com 
Deficiência no sentido de engran-
decer ainda mais as atividades 
propiciando o desenvolvimento 
das competências e habilidades 
de novos atendidos.

Sabemos que a arte e o espor-
te são excelentes estratégias para 
alcançar os objetivos com o nosso 
público, e quando executada por 
profissionais capacitados como 
são os do IOK e qualificados isso é 
ainda mais agregador.

Toda a equipe IOK e seus patro-
cinadores estão de parabéns por 
fazerem a diferença na vida de tan-
tas pessoas.

Inês Lourenço, coordenadora 
do Núcleo de Apoio à Inclusão So-
cial para Pessoas com Deficiência.

Agradecimento

Participante explora expressões corporais por meio do movimento. 
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O projeto “Corpo Sonoro” trans-
forma objetos, sons e movimentos 
cotidianos em uma experiência 
divertida e cheia de aprendizado. 
Envolver e promover a inclusão é a 
principal razão para que o Instituto 
Olga Kos prossiga suas atividades 
com excelência.

Agradecemos com muita satis-
fação o empenho dos profissionais 
em ação e aos parceiros e patroci-
nadores por contribuir com essa 
causa e com o desenvolvimento 
de inúmeras pessoas. 

 Estamos todos Juntos, em ação, 
para transformar vidas! 

Agradecimento IOK

Participante segura seu gato 
de estimação para participar 

da atividade de assimilação  de 
peso em comparação a leveza. 
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