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OBJETIVO
O projeto teve como objetivo promover a inclusão cultural por meio do esporte, prioritariamente
as Artes Marciais Karate e Taekwondo a 60 crianças e adolescentes com e sem deficiência
intelectual e em situação de vulnerabilidade, na região leste da cidade de São Paulo, no período
de contra turno escolar, complementando a sua formação humana e integral.
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APRESENTAÇÃO
Esta publicação tem como objetivo,
descrever de forma resumida, as etapas do
projeto, metodologia utilizada e expor uma
síntese dos resultados alcançados.
Vigência: maio de 2019 a abril de 2020.
Número de Participantes: 60 crianças e
adolescentes de 7 a 17 anos, com e sem
deficiência intelectual.

INSTITUIÇÕES
O projeto KARATE E TAEKWONDO
CAMINHOS PARA INCLUSÃO V, foi realizado
em três instituições, conforme segue abaixo:

GRADE DAS OFICINAS
KARATE E TAEKWONDO
CAMINHOS PARA INCLUSÃO V

INSTITUIÇÕES

SEG

TER

QUA

QUI

TURMA 1

CEU QUINTA DO SOL
(Karatê)
Rua Luis Imparato, 546

10h - 11h

x

10h - 11h

x

TURMA 2

CEU Vila Curuçá
(Karate)
Rua Marechal Tito, 3452

12h - 13h

x

12h - 13h

x

TURMA 3

TURMA 3
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CEU Pq. Veredas
(Taekwondo)
Rua Daniel Muller, 347

11h - 12h
x

11h - 12h
x

13h - 14h

13h - 14h
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INTRODUÇÃO
O primeiro mês do projeto foi dedicado a contratação da equipe, compra de materiais, divulgação
do projeto, reunião de apresentação, inscrição dos participantes e exame médico. A equipe
multidisciplinar realizou o planejamento das oficinas, calendário das atividades, assim como
demais ações para o início do projeto
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REUNIÃO COM PAIS/RESPONSÁVEIS E
INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES
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EXAMES MÉDICOS
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ANAMNESE COM MÉDICO
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APLICAÇÃO DO MAPA SOCIAL
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INÍCIO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS

AVALIAÇÃO FÍSICA

Os participantes foram divididos em quatro (4) turmas, com quinze (15) membros cada, totalizando
sessenta (60) vagas. Para cada turma foram oferecidas duas (2) aulas semanais, com duração de
uma (1) hora cada.

A avaliação física é um conjunto de testes,
medidas e avaliações que tem como objetivo,
verificar a condição, mudança ou situação
momentânea do indivíduo (atleta ou não),
nos parâmetros: físico, morfológico e
neuromotor. A partir dos resultados obtidos, o
profissional de educação física poderá traçar
novas estratégias para alcançar melhora das
condições do avaliado.

No início do projeto os participantes puderam conhecer mais a si mesmos, a equipe, assim como
os materiais e a estrutura das oficinas.
Na sequência, iniciou-se as aulas práticas das artes marciais e seguindo o cronograma, as etapas
seguintes foram as avaliações físicas e entrega dos kits.
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ENTREGA DE KITS

ATIVIDADES LÚDICAS

Cada participante recebeu uma mochila contendo: 1 Dobok ou Kimono, 1 Conjunto de
agasalho, 1 toalha, 1 par de chinelos e 1 Camiseta do Projeto.

Durante as oficinas foram realizadas atividades lúdicas com o objetivo de estimular a criatividade,
raciocínio lógico, cooperação, coordenação motora e socialização.
Foram feitas atividades como amarelinha utilizando bambolês, atividades de precisão como
acertar a bola pequena dentro do cone, basquete adaptado e queimada adaptada visando
aproximar as pessoas com mobilidade reduzida. O processo de montagem e desmontagem
dos tatames, teve como finalidade estimular o trabalho em equipe, organização, planejamento,
percepção e raciocínio lógico.
Como forma de interação e socialização foram realizadas festas temáticas utilizando as datas e
eventos comemorativos.
Na parte física as atividades de correr, pular, agachar, tiveram como objetivo o ganho de força,
equilíbrio, condicionamento físico, como também evolução das habilidades cognitivas e sociais.
Para a realização dessas atividades foram utilizadas bolas de diferentes tamanhos, cones,
bambolês, escada de agilidade, acessórios temáticos (Mascaras, colares, óculos e instrumentos
musicais), aparelho de som, músicas de diversos ritmos.
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GRÁFICOS DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
PROCEDIMENTO DE ANÁLISE
Foram considerados os dados enviados após avaliação do IDOK e Mapa da Rede Social de um total
de 69 participantes, sendo considerados todos os que fizeram parte das oficinas, independente
de desistências posteriores. Para os testes de correlação, foi utilizado o teste de Spearman. Os
demais dados são apresentados de forma descritiva, considerando as médias do grupo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos pelos indicadores de inclusão Olga Kos serão apresentados de acordo
com a especialidade profissional das pessoas que tornaram possível essa pesquisa. Foram eles:
instrutores de Taekwondo, profissionais de educação física, psicólogas e fisioterapeutas. Como
se sabe, os projetos foram conduzidos por equipes multidisciplinares, e estas equipes receberam
formação para utilização de escalas padronizadas para avaliar o progresso da inclusão de modo
integrado.

Os indicadores de desenvolvimento na arte marcial apresentam em detalhes os aspectos
trabalhados no projeto. Nota-se que os fundamentos da arte marcial (saudação, formação
e aquecimento) desenvolveram-se solidamente, seguidos das práticas mais específicas do
Taekwondo.
Os fundamentos são essenciais ao treino, representando cortesia, disciplina, autocontrole e
aptidão em exercícios físicos. Essas são algumas das aptidões estimuladas pela arte marcial, de
modo lúdico e, no entanto, fiel à tradição Koreana.

Começando pelos resultados no progresso da Arte Marcial, apresentados no gráfico a seguir:

Gráfico 2: Médias das avaliações do IDOK – Fisioterapia

Nos fatores avaliados por fisioterapeutas, nota-se que a mobilidade foi mais desenvolvida, seguida
pelo deslocamento no espaço de treino. Os treinos de Karate no Instituto Olga Kos prezam pela
acessibilidade, estimulando diferentes funções físicas, tais como a coordenação, a lateralidade e
a consciência corporal.

Gráﬁco 1: Médias das avaliações do IDOK – Artes Marciais
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Isso significa que os treinos repercutem em atividades da vida diária, muitas vezes não praticadas
por pessoas com deficiência, em parte pela descrença de que a pessoa seja capaz de autonomia.
Nesse sentido, as oficinas contribuem muito nas atividades diárias, sendo possível notar diferenças
significativas nos relatos de familiares e participantes.
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Gráﬁco 3: Médias das avaliações do IDOK – Psicologia
Gráﬁco 4: Médias das avaliações no Mapa da Rede Social

Uma das características nessas atividades
culturais é prezar pelo desenvolvimento
integral do ser humano, em suas dimensões
biológicas, psicológicas e sociais. O gráfico
acima demonstra detalhadamente quais
fatores foram estimulados pelos psicólogos
por meio de atividades lúdicas e acessíveis a
todos.
Observa-se sólido desenvolvimento em fatores
como atenção, memória, comunicação,
expressividade, entre outros. Profissionais e
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familiares que acompanham a vida de pessoas
com deficiência sabem como pode ser
desafiador um desenvolvimento relativamente
“pequeno”.

Os resultados obtidos pelo instrumento
“mapa da rede social” (Sluzki, 1997) descrevem
detalhadamente a mudança nas relações dos
participantes durante o projeto.

O fator “estabilidade”, no entanto, que referese a um comportamento contínuo e estável
nas atividades, apresentou queda de 0,94,
evidenciando, provavelmente, características
comuns à faixa etária recebida no projeto, que
raramente “fica no mesmo lugar” (ainda bem).

Embora não seja possível afirmar que este
desenvolvimento tenha ocorrido exclusivamente
pela variável “participação no projeto”,
podemos, pela média de respostas obtidas,
inferir que este teve um impacto relevante para
o desenvolvimento socioemocional das pessoas

que participaram no Karate e Taekwondo
Caminhos para Inclusão V.
Os números descrevem uma mudança
extremamente significativa em todas as
variáveis analisadas. As relações melhoraram,
segundo depoimento dos participantes,
tanto quantitativa quanto qualitativamente
nos quatro contextos pesquisados: amizade;
comunidade; estudo/trabalho e família.
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CONCLUSÃO E
CONSIDERAÇÕES
A pesquisa foi conduzida com excelência pelos profissionais, e os dados obtidos revelam em detalhes
como ocorreu o desenvolvimento no projeto Karate e Taekwondo Caminhos para Inclusão V. O
público, crianças, receberam um atendimento completo, e ensinamentos que podem levar para a
vida, muito além do espaço de treino.
Os dados coletados podem servir para inúmeras pesquisas futuras, possibilitando reaproveitamento
em novos estudos, bem como a composição de um banco de dados, o qual o Instituto Olga Kos já
vem trabalhando para montar.
Em linhas gerais, nota-se que conviver entre a diversidade foi enriquecedor para participantes
e profissionais. Quando há tantos ritmos diferentes em um mesmo espaço, o coletivo torna-se
prioridade e as individualidades se ajustam para que os treinos mantenham harmonia.
Os efeitos de um atendimento multidisciplinar são evidentes e reforçam a importância de uma
abrangência biopsicossocial em atividades para crianças, sejam elas pessoas com deficiência ou não.
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EXAME DE FAIXA
O exame de faixa celebrou a conquista de uma nova etapa na aprendizagem da arte marcial
ministrada pelo Instituto Olga Kos. Os pais e responsáveis foram convidados para o evento e
muitos estavam presentes para prestigiar o momento em que os participantes receberam a nova
faixa, com cores diferentes das que tinham anteriormente. O principal objetivo da arte marcial é
de promover o desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais, melhora da capacidade de
concentração, disciplina e respeito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No final do projeto, ficou claro que os
objetivos traçados foram atingidos. A equipe
multidisciplinar soube trabalhar em conjunto,
com muita paciência e determinação, visando a
independência e autonomia dos participantes.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

RESULTADOS IOK!

ARTES

Prêmio Voto de Júbilo

2008

2009

2010

2011

2012

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

2007

Prêmio Areté

Prêmio Medalha Anchieta

PARTICIPANTES

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

108

420

600

720

680

1356

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

10

40

Incluisão Social

62

50

52

74

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPANTES

1080

PARTICIPANTES

1360

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

72

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de

PARTICIPANTES

18
02

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

2013

84

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA DOAR

918

918

858

60

60

479

41

33

ESPORTES

Prêmio Pela Arte se Inclui
Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
Prêmio LIF 2013

2010

2011

2012

2013

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

2009
PARTICIPANTES

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do Esporte

PARTICIPANTES

100

100

600

250

680

1100

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

04

Prêmio Destaque do Ano 2017

2014

04

14

20

10

44

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

TURMAS

TURMAS

1450

2055

1705

TURMAS

TURMAS

TURMAS

58

83

60

960
40

663
33

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

ABRACE ESTA CAUSA!
Prêmio ABCA 2015
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Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráﬁca IPSIS

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