karate

SEM BARREIRAS

SOBRE O IOK
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural (IOK) é uma associação sem fins
econômicos, que desenvolve projetos artísticos e
esportivos, aprovados em leis de incentivo fiscal,
para atender, prioritariamente, crianças, jovens e
adultos com deficiência intelectual.
Além disso, parte das vagas de nossos projetos
é destinada a pessoas sem deficiência, que
se encontram em situação de vulnerabilidade
social e residem em regiões próximas aos
locais onde as oficinas são realizadas. Desta
forma, pretende-se possibilitar uma maior
interação entre pessoas com e sem deficiência.
Nas oficinas de esportes, os principais objetivos
são: incentivo à prática esportiva (Karate-Do
e Taekwondo), estímulo ao desenvolvimento
motor e melhoria na qualidade de vida.
Já nas oficinas de artes, buscamos divulgar
a diversidade cultural e artística de nosso
país, incentivar o exercício da arte e ampliar
os canais de comunicação e expressão dos
participantes.
Juntamente com os projetos acima descritos, o
IOK ainda visa a ampliação do acesso à cultura a
nossos atendidos, na medida em que organiza
visitas a teatros e museus, além de desenvolver
a articulação de redes de apoio para geração
de renda e inclusão ao mercado de trabalho, por
meio de parcerias com instituições que
promovem o aprendizado de habilidades
profissionais.
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Missão
Atender crianças, jovens e adultos com deficiência
intelectual, além de pessoas sem deficiência, que
se encontram em situação de vulnerabilidade
social. Procuramos facilitar a inclusão social de
todos, garantindo que reúnam condições de
participar de forma mais efetiva da sociedade
da qual fazem parte.

Visão

APRESENTAÇÃO
No material a seguir, mostraremos como foi o
desenvolvido o projeto “Karate Sem Barreiras”.
Número de participantes: 300

INSTITUIÇÕES:
- CEU PERUS
Rua Bernado José Lorena s/n –Vila Fanton
- CEU Parque Anhanguera
Rua Pedro José Lima, s/n – Jd Anhanguera
- CEU Paz
Rua Daniel Cerri, 1549 – Jardim Paraná

Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida
pela liderança, excelência, inovação e impacto
social, por meio de ações socioculturais e de
inclusão social.

- CEU Jardim Paulistano

Valores

- Monte Azul

Rua Aparecida do Taboado, s/n - Brasilândia
- CECCO Bacuri
Av. Sumaré, 67 - Perdizes
- CEU São Mateus
Rua Curumatim, 201 – Parque Boa Esperança
Av. Tomás de Souza, 552 – Jd. Monte Azul
- CEU Paraisópolis

+ Ética nas relações e no exercício das atividades;
+ Respeito à diversidade humana;

Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva – Jd. Pq. Morumbi.

O PROJETO

Objetivo

Antes das oficinas serem iniciadas, todos os
candidatos a participar do projeto foram submetidos
a exames laboratoriais e avaliação médica. Com
os resultados destes exames em mãos, o médico
realizou a aplicação da anamnese, um questionário
que busca detalhes sobre a saúde dos indivíduos
e, assim, os classificou como aptos ou não para a
prática do Karate.

Romper a barreira do preconceito, por acreditar
que todos são capazes de, ao estabelecer o
contato com a arte e o esporte, expor aquilo que
nos torna únicos e especiais: a individualidade.

Durante o início do projeto, todos os participantes
receberam um kit contendo: uma mochila, um par de
chinelos, uma toalha de rosto, um kimono, um conjunto
de agasalho e uma camiseta exclusiva do projeto.

O IOK, por meio de suas atividades e projetos,
busca promover a inclusão, atuando nas áreas
da arte e do esporte, além de outras ações, como
a inserção de nossos atendidos no mercado de
trabalho.

O projeto Karate Sem Barreiras buscou contribuir com
o processo de inclusão da pessoa com deficiência
por meio da prática do Karate, e teve como objetivo
estimular, manter ou ampliar a capacidade funcional
dos participantes.

+ Promoção do exercício da cidadania;
+ Comprometimento com a causa;
+ Excelência no trabalho;
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CECCO BACURI
TURMA I
Esta turma foi composta em sua maioria por pessoas
na terceira idade. Alguns participantes se encontravam
em condição de vulnerabilidade social. Todos iniciaram a
participação sem graduação de Karate (faixa branca).
No início do projeto tivemos um pouco de resistência por
parte dos participantes, eles achavam que por serem idosos
nunca conseguiriam realizar as atividades, porém ao longo
dos encontros houve uma participação efetiva de todos, com
muito interesse e muito empenho para alcançar um bom
desempenho técnico.
com relação ao espaço e dos participantes com o espaço físico.
”O trabalho esteve pautado de forma a mediar essa interação

Houve uma evolução bastante positiva, resultando em um

social e aceitação das diferenças do grupo e motivação à

grupo com excelente desenvoltura motora e bastante coeso,

participação ativa em todos os momentos vivenciando o

conseguindo acompanhar todas as atividades propostas”.

aprendizado de forma dinâmica e interativa, objetivando a

(Fisioterapeuta)

prevenção de rompimentos de vínculos sociais, estimulando o
desenvolvimento individual e coletivo do idoso, bem como a

Como destaque nesta oficina, tivemos o participante Gilberto

inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, promovendo

Nunes de Veras, que apresentava grande dificuldade de

autoestima, superação de limites e reconstrução de sua

coordenação motora e consciência corporal, conseguindo

autonomia através da filosofia do Karatê”. (Psicóloga)

evoluir muito bem, aumentando de forma muito relevante
o seu repertório motor. Ele apresentou um avanço muito
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“Alguns familiares tinham uma visão deturpada do Karatê,

grande com relação à coordenação motora. No início ele

achavam que era uma arte marcial muito violenta. Com o

não conseguia levantar os braços para fazer as defesas ou

decorrer das aulas eles foram percebendo que o Karate não

projeções de braço (tsuki). Apresentava dificuldade em fazer

é violento, e sim um esporte muito bom para a saúde, que

os movimentos com a mão fechada. Ao final do projeto

auxilia no equilíbrio, desenvolvimento motor e cognitivo”.

conseguia executar todos os movimentos junto com o grupo,

(Edson, instrutor de Karatê).

inclusive as variações de lateralidade dos Katas.

Observamos ao longo do projeto um grande avanço com

Maria Hortência Santos foi outra participante que serve

relação aos princípios do Karatê: como a disciplina, cortesia,

como exemplo de superação. Ela apresentava muita dor

humildade e respeito ao próximo.

nas articulações (Artrose de Ombro Bilateral), dificultando

“Essa turma caracterizava-se por muita rigidez espacial e

a realização dos movimentos que envolviam levantar os

corporal e uma grande dificuldade de coordenação motora.

braços. Apresentava importante dificuldade de equilíbrio.

Foram propostas, em conjunto com a equipe, diversas

Com o desenvolvimento das atividades, apresentou ganho

atividades buscando uma melhor flexibilidade e aquisição da

de independência funcional e autonomia, além disso,

consciência corporal e espacial, alterando a posição do tatame

teve melhora da movimentação de ombro e do equilíbrio,

conseguindo acompanhar os movimentos e Katas com o
grupo.
Richard Manoel Jorgino foi mais um destaque, ele apresentava

CECCO BACURI
TURMA II

dificuldade motora importante, não conseguia andar direito.
No final do projeto conseguia correr pelo tatame. Apresentou

O grupo foi constituído em sua maioria por idosos e adultos.

melhora importante da sua postura e deambulação, começou

Foi um projeto com duração de dois anos e todos iniciaram na

a reconhecer as pessoas e interagir mais, com melhoras

faixa branca, com alguns inscritos em vulnerabilidade social

também na parte lúdica.

e a maioria com deficiência intelectual.
“No início do projeto eles se mostraram receosos por estarem
fazendo uma atividade marcial pela primeira vez. Com as
primeiras atividades já se mostraram mais familiarizados
com os movimentos, conseguindo realizar o aquecimento,
defesa, kihon e Katas. Eles obtiveram uma perfeita adaptação
dos princípios do Karatê: Cortesia, Disciplina, Humildade e
Respeito”. (Edison, Hisako, Susana instrutores de Karatê).

Dentre os materiais e atividades utilizados durante as oficinas,

“Essa turma caracterizava-se por um comprometimento

podemos destacar: escadas de agilidade, bambolês e marcas

importante da consciência corporal, coordenação motora

no chão feitas com o giz, para treinar as habilidades relativas

e praxia. Sempre se mostraram interessados e buscavam

ao Karatê, como o movimento de Kossadati, e os princípios

experimentar os movimentos, mesmo que incorretos. A

de lateralidade. Circuitos complexos com bola, cone, TRX,

evolução foi perceptível em todos, que conseguiram

borrachas, bosu foram formas de desenvolver a coordenação

acompanhar bem as solicitações, aprimorar os gestos motores

motora, equilíbrio, força e tempo de reação.

e desenvolver maior autonomia. Participantes com deficiências
mais acentuadas apresentaram uma positiva integração com

Em geral, o grupo demonstrou grande evolução física e técnica

o grupo, permitindo maiores expressões corporais e aquisição

durante as oficinas realizadas. A interação e os aspectos

de gestos motores dentro de suas capacidades”. (Fisioterapia).

comportamentais foram os pontos positivos desta turma.
Aos poucos a limitação da capacidade motora e diminuição
Durante a execução do projeto foram realizados dois exames

da capacidade cognitiva de alguns participantes deram espaço

de faixa, terminando com participantes com faixas branca

à leveza e forma dos movimentos do Karatê, os motivando

ponta amarela e amarela ponta laranja. O encerramento foi

a cada vez mais se dedicarem. Com a prática, a repetição

um momento de confraternização muito importante, onde

dos movimentos e variedade de atividades propostas trouxe

pudemos notar a integração e interação de todos.

melhorias na coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade e
recuperação da autoestima dos participantes.
Como alternativas para melhoria dos treinamentos foram
passados exercícios com cones, bolas, bambolês, escada de
agilidade, halteres, borrachas e TRX. Foram realizados circuito
com todos esses elementos, situações em que os inscritos
executaram sem dificuldades.
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Destaques

CEU São Mateus

Hilton Dias, 88 anos– No início do projeto apresentava

TURMA I

limitações com relação à coordenação motora, com dificuldade
de construir os movimentos de defesa e acompanhar os

O objetivo desse projeto foi estimular jovens com deficiência

Katas. Ao longo do projeto adquiriu importante melhora da

intelectual à prática do Karatê, visando o desenvolvimento das

consciência corporal, executando os movimentos de modo

capacidades e habilidades motoras do aluno individualmente

adequado e acompanhando o grupo.

e no trabalho em equipe, desenvolvendo a cooperação e
o companheirismo, organização, o respeito às regras da

Carlos Eduardo de Souza Melo – No início do projeto a

modalidade, cortesia, humildade, aumento da autoestima e

sua integração com o grupo era difícil, não realizava os

da autoconfiança, além de aspectos ligados à saúde.

movimentos propostos e apresentava bastante dificuldade em
construir os gestos do Karatê. Ao longo do desenvolvimento

Os participantes desta oficina eram em sua maioria adultos

apresentou melhora importante da coordenação motora

na faixa etária de 18 a 70 anos e um participante com 14

aprendeu a contar em Japonês, conseguia reproduzir pequenos

anos. Todos pertencentes a faixa branca. A grande maioria

movimentos como a defesa alta e o Tsuki (soco) alternando

possui deficiência intelectual diagnosticada e também tivemos

os braços. Permanecia o tempo todo no tatame e buscava a

alguns participantes em condição de vulnerabilidade social.

interação e integração com o grupo e equipe.

As oficinas seguiram um padrão específico do Karatê, iniciando
sempre com o aquecimento geral (Ginástica) depois o Kihon

Depoimentos

e na sequência o Kata e as atividades lúdicas. Ao final era
realizado o momento compartilhar, sempre dirigido pela
psicóloga.
Olga Helena Rodrigues

Meu nome é Olga, tenho 72 anos e tenho todas as dores
possíveis e imagináveis. Fiquei com medo de fazer Karate e que eu fosse
apanhar muito, achei que eu fosse sair logo! Não, curou todas as minhas
dores, graças a Deus, hoje eu não tomo remédio nenhum, não tenho mais
nada. Agradeço profundamente a todos, muito obrigada.

O método de repetição foi muito utilizado para desenvolver
as técnicas do Karatê, isso auxiliou para que os participantes
entendessem e memorizassem a sequência de movimentos
do Kata.
Nesta turma, as atividades lúdicas foram de suma importância
e necessárias para auxiliar no ensino-aprendizado de tudo o

Sara Figueiredo de Fernández
Eu aprendi muito com o Richard. Com a Bia, com a paciência que ela
tem. Isso me ensinou também nesse grupo, ver outras pessoas diferentes fisicamente,
que tem maior problema que eu, como se superaram. Aprendi muito com o Richard,
com a Natasha. Essa terça e quinta, era o mais importante psicologicamente porque
sempre me senti bem(....) nossa, me receberam aqui com muito carinho, e a gente
precisa disso, eu me senti muito mimada, sinceramente. E essa recuperação eu tenho,
eu me recuperei totalmente, eu vou parar e vou enferrujar, então eu vou precisar
continuar! Tomara que volte! Muito obrigada aos professores queridos (...) eu agradeço
muito os princípios e virtudes que a gente aprendeu é muito importante, que a gente
tem que levar como estilo de vida. Isso eu aprendi, acrescentei na minha vida, porque
o Karate é um estilo de vida, que me ensinou a poder levar o dia a dia, para a minha
vida. Obrigada viu!
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que é proposto nas oficinas.

depoimentos espontâneos dos pais e dos participantes

Além disso, foram propostas atividades para desenvolver a

surgiram, como forma de agradecimento e relatando

resistência aeróbia, agilidade, coordenação, tempo de reação,

a satisfação com o desempenho e desenvolvimento dos

atenção e concentração.

mesmos. O encerramento contou com a participação de
todos para um lanche colaborativo, permitindo a integração

A oficina foi desenvolvida de forma dinâmica e interativa,

e socialização dos participantes e familiares.

permitindo ao grupo uma vivência das técnicas e filosofia dessa
arte marcial milenar. Com o intuito de garantir a participação

A emoção ao receber a faixa foi visível na maioria dos inscritos,

de todos nas atividades propostas, respeitando as limitações

representando a importância das conquistas individuais e da

físicas, motoras e cognitivas dos participantes e reconhecendo

percepção de suas capacidades.

e explorando as potencialidades de cada um, promovemos
assim a inclusão cultural e social.
Fazendo uso de cones, bambolês e fitas coloridas e bolas,
algumas atividades realizadas estimulavam os participantes
não apenas ao desenvolvimento físico e motor, mas também
no desenvolvimento intelectual.
Vale destacar neste grupo, a superação da participante
Fabiana Fonseca Dias, diagnosticada com transtorno do
desenvolvimento intelectual que no início do projeto
necessitava de adequação tanto em relação ao espaço
ocupado dentro do tatame, como de estímulos e apoio

Josefa Francisca dos Santos, Esposa do
participante Gilson e mãe Diego dos Santos Lima
Tem ajudado bastante. A gente, todos aqui, nós mães e
responsáveis, esperamos continuar este projeto, né? Agradecer a todos,
os professores pela paciência, né, pelo fato de ter ajudado ele. Gostaria de
Agradecer, muito obrigado.

físico e verbal intermitentes. Com o tempo, ela conseguiu
assimilar e colocar em prática o conhecimento adquirido,
demonstrando sinais de avanço em vários aspectos, tais
como: realizar os movimentos com mais agilidade; ser mais
comunicativa; cumprimentar e sorrir ao chegar à oficina, sendo

Andréia da Conceição Santana,
mãe do participante Kauã Santana Santos
Depois que ele começou o Karate evoluiu bastante, agora
tem coordenação motora, fazia as coisas tudo desregulado e chegava
atrasado, era muito ansioso.

que no início quase não se socializava e pouco respondia o
que lhe era perguntado. Hoje consegue manter um diálogo
com as pessoas e solicita coisas quando necessário, e em um
dos encontros pediu para a instrutora encher sua garrafinha
com água. Esta melhora foi confirmada com um relato muito
positivo trazido pela sua mãe, Maria Disnei da Fonseca que
nos informou que após sua filha iniciar as atividades, nos
dias de oficina de Karatê não tem sido necessário tomar a
medicação para dormir, pois os exercícios têm colaborado
para o seu descanso.
O exame de faixa e encerramento foram realizados no teatro
do CEU e no espaço de danças respectivamente, possibilitando
a participação e presença dos pais e responsáveis. Diversos

Nestes dois últimos anos os nossos usuários tiveram a
oportunidade de participar de uma oficina ministrada pelo o Instituto Olga
Kos em parceria com o CEU São Mateus.
Durante esse processo percebemos grandes evoluções em nossos usuários
como autonomia de ir e vir e disciplina.
Percebemos grandes evoluções na coordenação motora fina e grossa, pois
muitos no começo não conseguiam nem amarrar o Kimono e se equilibrar
nas atividades que necessitavam de equilíbrio.
E salientamos também a importância das pessoas com deficiência ocupar
espaços para inclusão social e comunitária dentro do território onde vivem.
Nos funcionários e familiares do NAISPcD-Comunidade Cantinho da Paz
II, agradecemos imensamente a dedicação e responsabilidade durante as
oficinas, nas quais foram proporcionados o desenvolvimento da autonomia,
disciplina, coordenação motora, proporcionando momentos de fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários.
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CEU São Mateus

e com o trabalho de toda equipe buscando estimular a

TURMA II

sua autonomia e independência, solicitando tarefas simples

Os participantes desta oficina eram em sua maioria adultos,

conseguimos mudar tais comportamentos. Ele passou a

na faixa etária de 18 a 60 anos, e dois participantes de 8 a

desenvolver as atividades diárias pertencentes à oficina com

13 anos, todos pertencentes a faixa branca. A grande maioria

maior autonomia e melhorou a compreensão sobre o que era

possuía deficiência intelectual e alguns se encontravam em

solicitado nas atividades. Demonstrou autonomia e iniciativa

condição de vulnerabilidade social.

em se voluntariar para organizar os tatames ao final das

e reforçando a sua capacidade de execução das mesmas,

atividades.
O grupo de participante foi extremamente assíduo. Alguns
dos desistentes apresentaram como justificativa a entrada no

Laércio ficou mais calmo e mais participativo. Nos últimos

mercado de trabalho, o que se mostrou muito positivo pois

dias de oficina, permitiu que fosse realizada a avaliação física

trouxeram o relato de que a vivência nas oficinas de Karatê

e nos surpreendeu com seu desempenho.

proporcionou melhora na autoestima e na autonomia dos
participantes, auxiliando essa nova etapa.

Giz, tatame e suas bordas, bola, cones, escadas de agilidade,
bambolês e fitas coloridas foram utilizadas para desenvolver

Esse grupo foi marcado pelo alto grau de interação entre os

atividades físicas e lúdicas, voltadas ao aprimoramento de

participantes. Todos se davam muito bem, pois a maioria já

habilidades específicas.

tinha uma relação fora da oficina. Os problemas disciplinares
eram relacionados ao excesso de conversa. Por vezes houve

O exame de faixa e encerramento foram realizados no teatro

necessidade de interferência solicitando que a atenção à aula

do CEU e no espaço de danças respectivamente, possibilitando

fosse retomada. Algo normal por se tratar de um grupo que já

a participação e presença dos pais e responsáveis. Diversos

se conhecia e que participavam de diversas atividades juntos

depoimentos espontâneos dos pais e dos participantes

além da oficina de Karatê.

surgiram, como forma de agradecimento e relatando a
satisfação com o desempenho e desenvolvimento do projeto.

As oficinas foram desenvolvidas de forma dinâmica e interativa,
permitindo ao grupo uma vivência das técnicas e filosofia

O encerramento contou com a participação de todos para um

dessa arte marcial e garantindo a participação de todos nas

lanche colaborativo, permitindo a integração e socialização.

atividades propostas, respeitando as limitações físicas, motoras
e cognitivas dos participantes e reconhecendo e explorando

A emoção ao receber a faixa foi visível na maioria dos inscritos,

as potencialidades de cada um.

representando a importância das conquistas individuais e da
percepção de suas capacidades.

Destaques
O participante Laércio Aparecido da Silva, de 32 anos chegou
à oficina demonstrando extrema dependência da mãe para
executar tarefas simples, tais como: calçar e tirar o chinelo e
vestir o kimono. Chorava durante as atividades ao perceber
que a mesma não estava presente e recusava-se a realizar
qualquer solicitação do grupo. Com o passar do tempo
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Elaine Aparecida de Almeida Cunha,
mãe da participante Thaís Carolina de Almeida Cunha
Uma das razões que eu coloquei a Thais no Karate é porque ela
era muita agitada na escola, e tinha muita dificuldade de concentração,
eu percebi que nesse tempo ela teve um progresso muito grande. Eu
agradeço a toda equipe e ao projeto que investiu nela e confiou também.
Hoje, apesar dela ter oito anos, ela tem o compromisso na parte escolar
dela, a responsabilidade que ela tem hoje. Eu sou muito grata a todo o
projeto por ter dado essa oportunidade para ela e a todos, oportunidade
que eu acredito, única. Eu não sei se é só a Thais que não tem nenhuma
deficiência aqui, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que na
sala dela tem alunos com problema, são Downs, e ela é uma aluna que se
prontifica a ajudar. É aquela que sempre quer ajudar a descer a escada, é
aquela que sempre quer ajudar a fazer a lição, é aquela que sempre quer
ajudar na hora do lanche, e o professor comentou isso comigo, porque
hoje infelizmente há muito tipo desse preconceito e eu fiquei muito feliz
com isso, porque o fato dela estar aqui fez crescer nela algo muito forte,
e eu fiquei muito feliz por ela ter esse coração assim, eu fiquei muito feliz.
E eu agradeço a todos e estou muito feliz por esse projeto.

apenas, acrescentando um grupo de movimento por vez,
até compor o Kata completo.
Para auxiliar o desenvolvimento das atividades foram utilizados
materiais como bolas, cones, bolinhas de tênis, escada de
agilidade e bambolês, fazendo parte de circuitos voltados
para contribuir com a lateralidade, coordenação motora,
memorização e equilíbrio.
Depoimento de Maria Lucinete Amorim Pereira mãe do
participante Vitor Henrique Pereira do Prado: “O Vitor
melhorou 100% depois de participar deste projeto”
Todos os participantes iniciaram na faixa branca de graduação.
Ao longo do projeto tivemos dois exames, onde os participantes

CEU PERUS

foram graduados a faixa branca com ponta amarela, amarela,

Grupo de participantes que se constituiu de crianças

O encerramento teve um misto de emoções, tristeza pelo

e adolescentes. Tínhamos nesse grupo participantes

fim do projeto e alegria pelos ganhos e conhecimentos das

diagnosticados com síndrome de Down, paralisia cerebral,

técnicas do Karatê. Alguns participantes leram cartas contando

deficiências físicas, cognitivas e alguns em condição de

como o Karatê melhorou a sua vida, e demonstrando a todo

vulnerabilidade social.

o momento o interesse pela continuidade do projeto.

amarela com ponta laranja e laranja.

As oficinas seguiram o padrão do Karatê, iniciando pelo
aquecimento seguido do Kihon (movimentos de ataque
e defesa) e kata. No aquecimento eram explicados os
movimentos e suas funções. O Kihom era executado em
três alturas diferentes (alto médio e baixo), inicialmente de
forma estática visando desenvolver coordenação, equilíbrio,
lateralidade e noções corporal e espacial. A parte lúdica
sempre foi uma atividade bem quista pelos participantes que
gostavam deste momento para extravasar suas emoções.
As caraterísticas do grupo, composto por pessoas com variadas
deficiências, demandou adaptações de atividades de forma a
favorecer o aprendizado e memorização dos movimentos. As
técnicas do Kata foram trabalhas de forma mais detalhada e
minuciosa, desde a postura corporal até a finalização, dividindo
os 26 movimentos do Kata em blocos de 6 movimentos

Maria Lucinete Amorim Pereira
mãe do participante Vitor Henrique Pereira do Prado
O Vitor melhorou 100% depois de participar deste projeto.
Participante com síndrome cri-du-chat (síndrome do miado do gato) não
permanecia no tatame, apresentava muitas dificuldades de permanecer em
pé, só realizava as atividades através de estímulos táteis e no decorrer da
oficina apresentou melhoras significativas de postura, comportamentos,
noção espacial, e começou a responder a estímulos verbais.
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CEU PAZ
Grupo de participantes constituído de crianças, adultos e
idosos com média de idade entre 7 a 58 anos composto por
participantes com diagnósticos diversos (deficiência visual,
deficiência auditiva, deficiência cognitiva), além de pessoas
de outras nacionalidades, com dificuldade para entender a
língua portuguesa.
No início do projeto, esta turma demonstrava grande
dificuldade, pois a maioria dos participantes apresentava
imitações com relação à compreensão e memorização. A

Um caso de destaque foi de uma participante diagnosticada

equipe multidisciplinar propôs atividades que auxiliaram no

com Síndrome de down, que não se expressava verbalmente

desenvolvimento e melhora desses aspectos.

diante do grupo. Ao longo do projeto houve um trabalho
e incentivo dos profissionais para a desinibição da mesma,

As oficinas eram iniciadas transmitindo a filosofia do Karatê

demonstrando um ganho importante em sua capacidade

para mostrar o respeito ao próximo com os professores e

de expressão e comunicação, permitindo-se verbalizar suas

colegas, a partir daí ensinamos os quatro fundamentos da

percepções durante atividades como o compartilhar.

arte marcial (humildade, cortesia, disciplina e respeito).
Ao longo do projeto tivemos dois exames de faixa, graduando
Em determinado momento do projeto tornou-se necessário

os participantes na faixa branca com ponta amarela, amarela,

enfatizar a autonomia. Durante o aquecimento eram explicados

amarela com ponta laranja.

cada movimento e sua função, já o Kihom movimentos de
ataque e defesa foi executado em três alturas diferentes (alto,

Ao final do projeto foi possível notar que a ideia do respeito

médio e baixo) buscando trabalhar a coordenação, equilíbrio

se constituiu timidamente, por ser algo distante para o grupo.

e noção corporal. Na parte do Kata, iniciamos apenas com

Durante este período trabalhamos com ênfase nesta questão

os seis primeiros movimentos, para facilitar no aprendizado

dentro da filosofia do Karatê, dando outro novo sentido

dos participantes e com a evolução da turma aumentamos

à capacidade de escolha, o grupo conseguiu se apropriar

gradativamente o número de movimentos até chegar aos 26

das propostas colocadas e circular em outros espaços com

que compõe o Kata Taichi, mesmo método foi adotado para

maior autonomia e percepção de si mesmo como sujeito e

ensinamento do Kata Guiki Saichi.

responsável pelas suas ações.

Dentre os materiais disponibilizados nas atividades, as placas
do tatame e bambolês foram utilizadas para desenvolver
conceitos de consciência espacial e corporal. Atividades com
cones e bolas foram frequentes para melhora da coordenação
motora. E para lateralidade realizamos as atividades variando
a disposição dos participantes na sala. Com a evolução
do grupo e as mudanças das dificuldades e necessidades
observadas pôde-se dar ênfase para exercícios voltados para
o condicionamento físico, através de circuitos incluindo
polichinelos, agachamentos, corridas e saltos.
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CEU ANHANGUERA
Grupo de participantes que se constituiu de crianças com

e autonomia quando estavam na posição de instrutores

média de idade entre 5 e 16 anos compostos por uma

do movimento colaborando para o aprendizado de seus

participante com síndrome de Down dentre outros com

companheiros.

paralisia cerebral e deficiências cognitivas sendo a maioria
em estado de vulnerabilidade social.

Foram utilizados cones, bolas, bambolês, escada de agilidade,
cordas e giz para desenvolver atividades voltadas para

As oficinas eram iniciadas transmitindo a filosofia do Karatê

contribuição do desenvolvimento neuropsicomotor.

para demostrar e desenvolver o respeito ao próximo, com os
professores e colegas. Sequencialmente foram desenvolvidos

Entre os destaques deste grupo, podemos citar o participante

trabalhos visando a compreensão e interiorização dos quatro

Rafael Martins Rabelo. No início da oficina ele não entrava

fundamentos da arte marcial (humildade, cortesia, disciplina

no tatame, permanecendo sentado durante todo o período

e respeito).

da atividade. Com o trabalho da equipe em possibilitar a
sua integração com o grupo foi possível chegar ao final do

Na parte do Kata, inicialmente foram apresentados apenas

projeto com o mesmo realizando o Kata da faixa amarela de

com os 6 primeiros movimentos para facilitar o aprendizado

forma independente, demonstrando uma excelente evolução

dos participantes. Com a evolução da turma foi possível

na sua integração e apropriação do grupo.

aumentar gradativamente o número de movimentos. Em
alguns momentos da oficina a turma era dividida em dois
grupos de acordo com a sua graduação, facilitando assim o
aprendizado do conteúdo devido da Arte Marcial e o interesse
dos mesmos.
Observou-se que o grupo tinha problemas de lateralidade,
noção espacial e coordenação motora. Desta forma, as
atividades propostas foram desenvolvidas com o intuito de
aprimorar e sanar essas dificuldades. O resultado final foi
extremamente satisfatório.
Todo processo contribuiu para o desenvolvimento do
pertencimento do grupo que foi se apropriando e se sentindo
bem no espaço. A convivência em um ambiente inclusivo
trouxe aos participantes ganhos na autoestima e na capacidade
de se comunicar. A ampliação da participação social contribuiu
na construção de um local onde a individualidade de cada
participante foi acolhida e desenvolvida em paralelo à
autonomia. (Psicóloga).
O diferencial desta oficina era que os participantes maiores
graduados solicitavam todas as aulas para puxarem o Kata aos
seus colegas, mostrando total interesse pelo que era ensinado

Dilma mãe do participante Murilo Tomaz Lima
Meu filho não conseguia interagir em atividades de grupo
Participante era muito tímido e calado no inicio das oficinas e após intervenções
relacionadas a socialização, a criança começou a interagir com o grupo e
em casa, segundo relato da mãe.
Valdelucia
mãe do participante Rafael Martins Rabelo
O Rafa não gostava de ir ao karate

Participante no inicio da oficina não entrava no tatame, só permanecia
sentado, não gostava nem de ir até a oficina, e chegamos ao final do
projeto a criança conseguir realizar a Kata de faixa amarela e sensibilizou
com o encerramento.
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CEU PAULISTANO

pela equipe. O grupo apresentou-se muito empolgado após

Grupo de participantes foi constituído por crianças,

a troca de faixa, aumentando o comprometimento durante

adolescentes e adultos com média de idade entre seis e 31

as aulas para aprender novos movimentos.

anos. Neste grupo tínhamos participantes diagnosticados com
síndrome de down, paralisia cerebral e deficiências cognitivas.

Entre os destaques deste grupo, podemos citar o participante
Vitor Florêncio que teve uma evolução extraordinária em

Seguindo o planejamento, as oficinas de Karatê eram iniciadas

relação ao seu comportamento e noção espacial, no início

com o aquecimento (ginástica) seguido do desenvolvido

das oficinas apresentava uma dificuldade em compreender

o Kihon e o Kata. As atividades lúdicas aconteciam após

o seu espaço e andava pelo tatame, inclusive durante o

essa sequência, com o intuito de trabalhar a integração,

Kata, chegando a sair do espaço delimitado pelas placas,

atenção, concentração, tempo de reação, autonomia e a

atrapalhando os demais colegas. Ao final do projeto demonstra

percepção de todos. Além disso, foram propostas atividades

boa compreensão da relação do seu corpo no espaço e com

para desenvolver a resistência aeróbia, agilidade, força e

relação aos demais participantes, conseguindo inclusive iniciar

coordenação.

e terminar o Kata no mesmo lugar.

Esse grupo era muito tranquilo e participativo. O Kihom foi

Maria Eduarda uma criança com diagnóstico de paralisia

iniciado de forma estática progredindo para a realização

cerebral apresentava problemas de equilíbrio dinâmico no

em movimento. Mesmo método que foi utilizado no Kata,

início da oficina, sendo necessário algumas vezes o apoio e

aumentando a dificuldade gradativamente neste caso,

estabilização para realização dos movimentos solicitados, ao

quebrando em blocos os 26 movimentos do Kata Taichi,

longo do projeto apresentou melhora significativa em relação

para seis, dez e por final completo.

a sua limitação, conseguindo realizar os movimentos com
autonomia e destreza.

Sempre no final das oficinas era realizado o momento
compartilhar, que servia para analisar e discutir sobre o

Tivemos ao longo do projeto dois exames de faixa, que para

conteúdo ministrado, com o intuito de avaliar o grau de

os participantes foram eventos muito aguardados gerando

compreensão dos participantes e sanar possíveis dúvidas.

uma ansiedade para apresentação, que foi trabalhada a todo
o momento até o dia do exame pela equipe. O encerramento

Petecas, bola de pilates, bolas de borracha, bolas com peso,

ficou marcado por uma dinâmica com as mães e responsáveis,

cones e cordas foram equipamentos imprescindíveis para

realizada pela psicóloga, e uma confraternização organizada

aquisição e aprimoramento de coordenação motora, noção

pelos pais, que ficaram tristes pelo o fim do projeto.

espacial e corporal, lateralidade e equilíbrio dinâmico.
Observamos que o grupo tinha problemas de lateralidade,
noção espacial e coordenação motora. As atividades propostas
durante o projeto auxiliaram no desenvolvimento desses
aspectos e o resultado final foi satisfatório.
Os participantes com maior resistência aos poucos foram
se sociabilizando e interagindo melhor nas atividades. Isso
propiciou a evolução do grupo diante das intervenções solicitadas
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CEU PARAISÓPOLIS
Esse grupo teve características bem heterogêneas com pessoas

da resposta física eles se interessaram mais pelas atividades

com deficiências variadas como: TEA (Transtorno do espectro

e isso aumentou o foco.

autista), hidrocefalia e deficiências físicas. Além de uma
parte de participantes que se encontravam em condição

Tivemos alguns dias especiais para ensinar a sequencia de

de vulnerabilidade social. A maioria dos participantes eram

faixas utilizadas no Karatê, os participantes em sua maioria

crianças e adolescentes.

demonstraram interesse em chegar a ser faixa preta, e os mais
comprometidos conseguiram assimilar a ordem corretamente.

As aulas foram estruturadas sempre da mesma maneira sendo
o aquecimento, kihon e depois o Kata como parte principal. Em

Os participantes aprenderam a montar o tatame e muitas

todas as oficinas a psicóloga propôs atividades diferenciadas

vezes eles já montavam antes da equipe chegar. Esta atitude

em diferentes contextos, algumas vezes atividades motoras e

demonstrou a maturidade e autonomia que o grupo foi

outras que buscassem a sociabilização e o desenvolvimento

criando ao longo do tempo, muitos deles começaram a

dos aspectos cognitivos.

se ajudar. Os atritos entre eles, dentro e fora das oficinas,
diminuíram.

Com frequência, eram realizadas algumas brincadeiras lúdicas
e alguns circuitos, com o intuito de relembrar a parte técnica

Os exames de faixa forma momentos marcantes no projeto,

e a filosofia do Karatê. Os participantes assimilaram bem a

gerando muita ansiedade em todos os inscritos. Foi também

ordem das formações (em bloco e em roda). Esses aspectos

um grande fator motivacional, gerando melhora importante

foram realizados de formas diferentes e o grupo aprendeu a

na capacidade de atenção e alterações no comportamento

se organizar com autonomia.

e disciplina. Alguns participantes executaram tão bem os

Nas oficinas foi introduzido o treinamento do Kata Taichi, e

movimentos que durante o último exame de faixa foram

sempre acompanhado por uma atividade lúdica simples e de

graduados direto na faixa laranja, sem passar pela faixa

fácil compreensão.

amarela – ponta laranja.

O Kata foi dividido em blocos de 6 movimentos, para facilitar

Um dos destaques desse grupo foi o participante Diego que

a assimilação de todos. Aos poucos mais movimentos foram

no início não tinha força e nem resistência aeróbia para realizar

introduzidos e com uma maior agilidade, os participantes

as atividades, ao longo do projeto apesar de estar em fase

absorveram bem as técnicas.

de crescimento ele diminuiu consideravelmente o percentual
de gordura e melhorou a força física, a resistência geral e a

As atividades lúdicas serviam para um aprendizado diferenciado

coordenação motora.

do aspecto motivacional, pois a maioria do grupo eram
crianças e adolescentes.

No último dia de oficina, foram passadas brincadeiras para
encerrar o projeto de forma leve e agradável. Os participantes

Um diferencial desta oficina foram as aulas que tinham como

ganharam medalhas e certificados.

objetivo principal o condicionamento físico. Os participantes
se sentiam motivados e desafiados. Muitos deles estavam

Foi notável a melhora comportamental dos participantes desse

acima do peso e com pouca resistência. Com o intuito

projeto, muitos melhoraram consideravelmente a coordenação

de mudar esse quadro, foram inseridas atividades como

e outros que estavam com sobrepeso conseguiram melhorar

corridas e abdominais, o resultado foi muito positivo, além

essa questão.
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MONTE AZUL
TURMA I

Com essa ação a equipe começou a cobrar autonomia dos
participantes, a segunda etapa foi ensinar a rotina de aula
e suas responsabilidades como: organizar os chinelos no

O grupo foi constituído por adultos com a idade entre 20 e

início das aulas, sempre vir com o Kimono completo e limpo

40 anos onde todos tinham algum diagnóstico de deficiência

e amarrar as faixas sozinhas. Apesar de alguns participantes

intelectual. O grupo já tinha experiência em outra arte marcial,

terem dificuldade com a organização dos chinelos eles

porém nunca o karatê e por conta disso todos iniciaram na

apresentaram boa assimilação durante o tempo.

faixa branca de graduação.
Nos primeiros meses do projeto, para um melhor aprendizado
Todos os participantes passavam as manhãs inteiras na

técnico, os instrutores, realizavam os movimentos mais

entidade, fato que colaborou para que durante o projeto

lentamente porém com mais correções, após os participantes

tivessem poucas faltas e baixas. Por se tratar de um grupo

absorverem o aprendizado cada movimento se repetia

coeso, todos se relacionavam bem e as atividades em grupo

dez vezes e mais movimentos foram introduzidos. Isso foi

eram bem aceitas.

acontecendo progressivamente durante os dois anos de

As atividades iniciaram com a equipe realizando o acolhimento

projeto e o resultado de entendimento dos movimentos foi

do grupo, após esse processo os instrutores introduziram a

muito satisfatório.

história e filosofia do Karatê. Muitas atividades e rodas de

Durante as oficinas usamos diversos equipamentos que

conversas foram realizadas para explicar os quatro pilares

auxiliam na aprendizagem de forma pedagógica e lúdica.

da sua filosofia (disciplina, cortesia, respeito e humildade).

Os materiais mais utilizados foram: cordas, bambolês, bolas

O objetivo sempre foi que o aprendizado da oficina fosse

e a escada de agilidade.

levado para o dia- a dia dos mesmos e aos poucos eles
foram entendendo como esses pilares poderiam fazer parte

A equipe multidisciplinar era composta por profissionais de

do cotidiano. Além disso, eles passaram a compreender

diversas áreas, que desenvolveram atividades para aprimorar

a importância de respeitar seus responsáveis, de cumprir

os aspectos motor, cognitivo, afetivo e social dos participantes.

horários assim como organizar e ter responsabilidade com
suas próprias coisas, dentro e fora do projeto.

O psicólogo atuou em diversos momentos da oficina como
facilitador das relações, tanto dos participantes quanto da

Foi explicado para os participantes como se dividiria a

equipe, fez observações, sensibilizando e criando estratégias

oficina de Karatê: que se inicia com o aquecimento onde

que facilitaram a condução das atividades durante o

os movimentos começam pelas extremidades até chegar no

compartilhar (atividade realizada ao final das oficinas, com

tronco, após o aquecimento segue para o kihon que é parte

o intuito de avaliar o nível de compreensão dos participantes),

técnica do karatê realizando os ataques e defesas e depois

além de realizar intervenções para o bom desenvolvimento

era realizado o Kata Taichi.

dos participantes. Também sempre esteve presente dentro
das outras atividades sendo um auxiliador nas questões de
planejamento.
O fisioterapeuta foi um forte aliado no momento de reabilitação
de participantes com deficiência motora, para possibilitar uma
maior independência e para proporcionar maior conforto ao
mesmo. O fisioterapeuta auxiliou a equipe principalmente na
questão de dúvidas e prevenções conforme os diagnósticos
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dentro das atividades e foi o principal responsável pela

grande importância para o grupo, os eventos foram os dois

promoção dos aspectos motores dos participantes.

exames de faixa e as corridas e caminhadas promovidas pelo
Instituto.

Os instrutores formam a linha de frente do projeto, responsáveis
por transmitir a técnica e a filosofia do Karatê para cada

As corridas sempre foram um evento de grande porte onde

participante. Além disso, tornam o ambiente mais amistoso

eles tiveram a oportunidade de ir em lugares de grande

e acabam sendo os principais criadores do vínculo da equipe

destaque como o parque Ibirapuera, o evento também tem

com o grupo. Eles auxiliaram nas principais dificuldades e

grande importância na socialização pois todas as oficinas do

foram o centro no elo de trabalho com a equipe.

esporte estiveram presentes e caminharam juntos por uma

Para alcançarmos resultados satisfatórios, foi necessário a

boa causa.

integração da equipe com o participante e seus familiares,
visando à otimização da avaliação, tratamento e prevenção.

Durante o exame de faixa os participantes foram avaliados
pela execução do Kata. A princípio o grupo foi dividido

Os participantes tiveram grandes ganhos motores e

em blocos e tinham que apresentar para o Sensei Oshiro a

principalmente de equilíbrio. Podemos destacar a participante

sequência completa dos 26 movimentos.

Paula Soares Pauferro e Geysa Monteiro Arruda, as duas
no início das atividades dependiam de um encosto para

Houveram dois exames de troca de faixa durante esse projeto,

ficar de pé, a equipe também teve um papel importante

um aconteceu no final do primeiro ano e o outro no final do

dando confiança para que ambas superassem o medo de

projeto, ambos deixaram todos os participantes ansiosos e

cair, assim ao longo do tempo elas puderam interagir melhor

muito mais focados na aula, estimulando o grupo a realizar

nas atividades já que não precisavam tanto do apoio para

as atividades com maior atenção e concentração.

participar das atividades.
No exame de troca de faixa além de conquistarem a graduação
Todos da equipe citaram melhoras em um aluno chamado

dentro da arte marcial o principal ganho foi no controle de

Ednaldo Jairo Pereira, que melhorou sua comunicação e

ansiedade de todos os participantes. Esse evento aconteceu

demonstrou grande melhora no entendimento e na resposta

com a participação dos responsáveis que se emocionaram em

de comandos desde os mais simples como executar uma tarefa

ver a evolução dos participantes principalmente na questão

até decorar palavras em japonês. Ele também demonstrou

do potencial técnico deles.

mais interesse em realizar as tarefas solicitadas. No início ele
sempre citava o que um colega fazia ou deixava de fazer,
fato que não se repetia nas últimas atividades da oficina. Ele
passou a se preocupar mais com seu desempenho e isso só

Kengi Mizutani,
pai do participante Mychel Kengi Mizutani
Em casa ele está ajudando mais e consegue algumas vezes arrumar
suas coisas. Todos gostam muito do projeto e adoram ir aos eventos,
principalmente na corrida.

trouxe ganhos para o seu cotidiano.
Beatriz Gonçalves Tavares

Desde o início os participantes tiveram a rotina de trazer os

Essa participante está muito mais confiante nas atividades, esse
fato foi causado pelo ganho de equilíbrio durante as atividades. (Leidyvânia

tatames e auxiliar na montagem para o início das atividades.

– responsável pela Instituição).

Essa simples tarefa, demonstrava a autonomia e a integração
do grupo com a atividade proposta.
Ao longo dos dois anos de projeto aconteceram eventos de

Geysa Monteiro de Arruda
Ela ganhou mais equilíbrio com o trabalho de resistência realizado
nas oficinas assim tendo mais confiança para realizar outras atividades.
(Leidyvânia - responsável pela Instituição).
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Após a segunda troca de faixa também aconteceu o
encerramento no último dia da oficina. O grupo ganhou

MONTE AZUL
TURMA II

medalhas e certificados de participação, o evento aconteceu
em formato de “festa”, para parabenizá-los pelos ganhos de

O grupo de participantes foi composto por adultos entre 19

todo esse período, muitos ficaram emocionados e pois esse

e 35 anos onde a maioria tinha diagnóstico de deficiência

evento representou a celebração de todo esforço realizado.

intelectual, síndrome de down e autismo. A maior parte do
grupo era do gênero masculino.
Essa turma iniciou o projeto sem nenhum conhecimento de
Karatê, além de evoluir na parte motora também foi visível a
grande evolução de conceitos técnicos e cognitivos.
A equipe multidisciplinar era composta por profissionais de
diversas áreas, que desenvolveram atividades para aprimorar
os aspectos motor, cognitivo, afetivo e social dos participantes.
O grupo evoluiu de forma considerável. Na parte motora
podemos citar que através do desenvolvimento de jogos
lúdicos eles tiveram grande desenvolvimento na lateralidade
e compreensão do espaço (consciência corporal e espacial).

Nathielly Leia Golveia Celestino
Sua mãe Maria Lopes afirmou que ela melhorou o seu controle
de ansiedade, as atividades realizadas em oficinas fazem com que ela consiga
analisar o fato e não ficar nervosa para realizar o necessário.

No aspecto cognitivo eles demonstraram grande evolução
na comunicação, fato que foi estimulado pelas constantes
atividades de socialização desenvolvidas e pelas atividades
lúdicas e rodas de conversa.

Rafael de Souza monteiro
Seu pai Fernando Monteiro afirmou que seu filho a longo do
projeto aprendeu a arrumar sua mochila e colocar a roupa necessária para
realizar as oficinas de Karatê, ele mesmo arruma dobra e coloca dentro da
mochila pois gosta muito de fazer essa atividade.

Dentre os participantes que se destacaram estão a Karin Gomes
Santos que no início só ficava virada para fora do tatame e
aos poucos, com incentivo de toda a equipe, começou a se
voltar para o tatame e realizar as atividades propostas.

A Leydivânia
(responsável pelo grupo de deficientes do Monte Azul)
Os participantes ganharam mais disciplina e independência, que
tanto como em sala ou em casa eles tem mais responsabilidade com a
roupa, e muitos aprenderam a se vestir. Um dos exemplos é o Marcio que
ao chegar em casa ele arruma a roupa do Karatê e já coloca na mochila,
eles também ganharam entendimento sobre horários e funções assim como
também ganharam mais segurança para se comunicar. Ela encerra dizendo
que é grata pela parceria, pelo carinho e cuidado pelo grupo.
Muitos pais como o do Mychel e do Rafael citaram a mudança de
comportamento em casa, onde seus filhos além de responder melhor
aos comandos e ajudarem nos afazeres de casa, também organizam suas
coisas para fazer as oficinas ou pelo menos avisam que tem que colocar o
uniforme na mochila.
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O Gutemberg Soares de Santana foi citado pela equipe por
diminuir a agressividade e aprender a apreciar as atividades
de modo correto, tanto que no último dia de oficina a família
disse que ele os convidou para assistir seu desempenho. Essa
participante conseguiu ao longo das atividades se socializar
com o grupo, e através atividades lúdicas em grupo aprendeu
a respeitar e ajudar seus colegas.

Um dos exemplos de superação foi do Daniel Nascimento

a participação dos responsáveis que se emocionaram em

de Souza que tinha o diagnóstico de paralisia cerebral. Suas

ver a evolução dos participantes principalmente no aspecto

complicações motoras eram grandes, apesar disso ele sempre

físico e motor.

se esforçou para estar presente e mesmo nos dias em que ele
estava impossibilitado de realizar atividades o mesmo ficava

Além desses eventos eles também tiveram o encerramento

para assistir as aulas. Muitas vezes ajudava seus colegas e

no último dia de aula, durante essa oficina o grupo ganhou

logo percebia o erro técnico. No último dia do projeto ele

medalhas e certificados, o evento aconteceu em formato de

realizou sozinho e sem ajuda dos instrutores o Kata inteiro.

“festa”, para parabeniza-los pelo ganho de todo esse período.

O momento emocionou todos os presentes.

Todos ficaram muito emocionados e na esperança de ter em
breve um novo projeto.

O participante com síndrome de Down chamado Paulo Marcos
Dias que apesar das suas limitações aprendeu muito sobre a
arte marcial e ensinou seus pais e sua irmã como amarrar a
faixa e arrumar a faixa do quimono corretamente, além disso
se mostrou mais focado nas atividades. Ao longo do tempo,
passou a ter mais atenção nas atividades.
Desde a primeira oficina os participantes ajudaram na
desmontagem dos tatames assim como o transporte e
organização dos mesmos na sala superior. Essa simples tarefa
demonstrava o desenvolvimento na autonomia de todos.
Para os participantes compreenderem a estrutura da aula e
terem noção de tempo a equipe mostrou o planejamento, e

A Leydivânia
(responsável pelo grupo de deficientes do Monte Azul)
Os participantes ganharam mais disciplina e independência,
tanto em sala ou em casa eles tem mais responsabilidade com a roupa, e
muitos aprenderam a se vestir.

sempre avisou quando iam ser realizados eventos, essa ação
auxiliou muito no aprendizado do grupo e principalmente no
controle da ansiedade de cada participante.
Vale ressaltar a evolução dos participantes em geral, que se
mostraram bem tecnicamente fisicamente, sempre presentes
nas aulas e animados com cada evolução atingida.

Daniel do Nascimento Sousa lima
Sua mãe Jaqueline do nascimento citou que seu filho gosta
muito das atividades ao ponto de treinar em casa e que as atividades
auxiliam na saúde dele, ele arruma as coisas dele nos dias certos mostrando
noção temporal e o quanto gosta de estar presente nas oficinas. (Eles se
emocionaram muito no dia do encerramento quando seu filho foi destaque
na apresentação).

No final do projeto o grupo estava realizando o Kata Taichi

Marilene Guimarães

com desenvoltura e autonomia e o Kata Guekisaichi com um

Sua mãe Imaculada citou que o Karatê foi muito importante
no período de superações pessoais para sua filha e que ela ajuda em casa
nos afazeres domésticos.

pouco de auxílio, o mais importante foi a evolução no aspecto
comportamental e na comunicação dentro e fora do tatame.
Com o exame de troca de faixa além de conquistar a graduação

Paulo Marcos Dias

dentro da arte marcial foi possível notar um importante ganho

Sua irmã Sandra Maria Dias falou que o mesmo aprendeu a
amarrar a faixa sozinho e muitas vezes quando a mesma não amarrava
certo ele a corrigia, exigente, ele presa estar sempre arrumado como os
instrutores ensinaram.

sobre o controle de ansiedade e o aumento da autoconfiança.
Esse evento aconteceu no final de cada ano do projeto com
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CEU CASA BLANCA

história e filosofia do Karatê. Muitas atividades e rodas de

O grupo de participantes do CEU Casa Blanca foi formado

conversas foram realizadas para explicar os quatro pilares da

por crianças e jovens da faixa etária de 6 a 18 anos, com

sua filosofia que são: disciplina, cortesia, respeito e humildade.

diagnóstico de deficiência intelectual entre Síndrome de

O objetivo sempre foi que o aprendizado da oficina fosse

Down, Autismo, Síndrome de Williams e pessoas em condição

levado para o dia- a dia dos mesmos e aos poucos eles

de vulnerabilidade social. A maioria do grupo foi composta

foram entendendo como esses pilares poderiam fazer parte

por crianças.

do cotidiano. Além disso, eles passaram a compreender
a importância de respeitar seus responsáveis, de cumprir

No início do projeto, o grupo apresentava problemas

horários assim como organizar e ter responsabilidade com

disciplinares. Este aspecto foi muito trabalhado ao longo

suas próprias coisas, dentro e fora do projeto.

do tempo e as mudanças ocorreram de forma satisfatória.
Foi explicado para os participantes como se dividiria a
A oficina se iniciou com todos os participantes sem nenhuma

oficina de Karatê: que se iniciava com o aquecimento onde

experiência na arte marcial, ou seja, todos iniciaram na faixa

os movimentos começam pelas extremidades do corpo até

branca de graduação.

chegar no tronco, após o aquecimento segue para o Kihon
que é parte técnica da modalidade realizando os ataques e

Durante as primeiras oficinas o trabalho da equipe foi muito

defesas e depois era realizado o Kata Taichi.

difícil, pois os participantes tinham uma baixa capacidade de
concentração, alguns eram agressivos e bem limitados nos
aspectos motores e cognitivos.
Nas primeiras oficinas os instrutores explicaram a filosofia
e a história do Karatê. Foram utilizadas diversas maneiras
de ensinar os participantes a realizarem as projeções e as
movimentações técnicas da modalidade.
Aos poucos as técnicas foram sendo colocadas nas oficinas,
e o Kihon foi introduzido e realizado com poucas repetições

Foram ensinadas as sequências das faixas, significado em

e muitas correções. Para mantermos a disciplina do grupo os

japonês para as partes do corpo, movimentos de defesas,

instrutores pediam para que um participante fosse a frente

ataques e posições técnicas do karatê.

passar uma movimentação, isso motivou a maioria do grupo.
Para deixar os participantes sempre motivados a maior
Durante muitas oficinas o compartilhar foi usado para

parte das oficinas era composta por atividades lúdicas. Essas

discussão dos problemas comportamentais do grupo. A

atividades simulavam o que eles deveriam fazer no Kata, ou

forma mais efetiva para solucionar o problema foi criar o laço

desenvolviam alguma habilidade motora específica ou até

de confiança entre o grupo e os participantes que aconteceu

mesmo para socialização do grupo.

ao longo do tempo.
Tivemos dois exames de faixa durante o projeto. Na época
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As atividades iniciaram com a equipe realizando o acolhimento

do exame de faixa as oficinas eram focadas na parte técnica

do grupo, após esse processo os instrutores introduziram a

e a oficina se restringia ao aquecimento, kihon, kata e

compartilhar. Muitas vezes o compartilhar vinha com uma

A mãe deste participante atestou que depois do projeto ele

atividade lúdica ou para relembrar o que havia acontecido

tornou mais responsável e passou a ser mais ativo para realizar

na aula.

tarefas auxiliando os familiares nas tarefas diárias.

Alguns eventos bem marcantes durante o tempo de projeto

No encerramento do projeto, foi realizado o exame de faixa.

foram as corridas e caminhadas que contavam com a presença

No período próximo deste evento a ansiedade e a melhora

dos responsáveis que acompanhavam os participantes, todos

comportamental do grupo melhorou muito, eles passaram

se mostraram felizes em poder desfrutar de um evento de

a estudar os movimentos e alguns mostraram destaque na

grande porte com um sentido de inclusão social.

execução do Kata.
Esse evento foi de grande importância para a inclusão social

Destaques das Oficinas

de todos e mesmo para eles ganharem segurança em testes

Um participante que tinha o diagnóstico de autismo, no início

Os responsáveis estavam presentes para assistir a apresentação

do projeto era pouco cooperativo nas oficinas, não entrava

executada, o grupo surpreendeu mostrando habilidade nos

no tatame, e tinha movimentos repetitivos de engatinhar

conceitos da arte marcial.

e provas.

no entorno. A equipe desenvolveu atividades lúdicas mais
direcionadas a ele, com atividades que ele gostava para chamar

Esse projeto auxiliou na melhora do aspecto motor e cognitivo

sua atenção, construindo uma casinha, dentro do próprio

dos participantes. O grupo teve uma melhora comportamental

tatame, com a finalidade do mesmo permanecer com o grupo.

muito grande e um aprendizado técnico do Karatê maior do

Com o tempo, o participante apresentou boa desenvoltura

que o esperado.

com os colegas, passou a ser mais colaborativo, realizando
os movimentos da arte marcial com mais autonomia, dentro
de suas limitações. Sua mãe citou a melhora motora e
principalmente na fala e que antes do projeto ele não se
relacionava nem com os familiares, com o tempo ele passou
a interagir mais com pessoas.
Outro exemplo de grande importância foi de um participante
que aparentemente não apresentava grandes dificuldades
em realizar nenhuma atividade, porém sempre demonstrou
um comportamento de isolamento do grupo, percebendo
isso os instrutores começaram a incluí-lo, dando tarefas
de importância nas atividades, dessa forma ele passou
a demonstrar sua capacidade de interação, ele também

Ana Cássia do Nascimento,
mãe da participante Clara Beatriz Nascimento Leandro
Sua mãe falou que por conta do projeto ela começou ater
mais noção de responsabilidade e respeitar ela, pois os professores ensinaram
que “para ser um grande carateca é necessário respeitar a mãe.

foi incentivado a ajudar os outros participantes, assim ele
conseguiu visualizar seu papel dentro do grupo. Algumas
atividades ao longo do tempo foram diferenciando o grupo
de participantes, e aos poucos ele foi indo para o grupo que

A mãe desse participante atestou que depois do projeto seus dois filhos
diminuíram as brigas dentro de casa, e principalmente o Rafael se tornou
mais responsável e se demonstra mais ativo em realizar tarefas para ajudar
a família.

já conseguia realizar tarefas de maior complexidade.
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RESULTADOS
Apresentação
Esse projeto teve como objetivo contribuir para a inclusão
de pessoas com e sem deficiência intelectual, por meio do
acesso ao esporte, através do aprendizado do Karate. Todos
os participantes foram convidados a encontros semanais para
prática do Karate, com a mediação de equipes multidisciplinares
responsáveis pelo planejamento e adaptação das atividades.
Para identificar os efeitos desta intervenção no âmbito motor e
cognitivo, foram realizadas diversas avaliações que pudessem
gerar índices de desenvolvimento que contribuíssem para a
autonomia.
Os dados coletados viabilizam estudos de comparação e
correlação entre os fatores, formando um banco de dados para
pesquisas futuras. Desta forma, pode-se analisar diferentes
variações na dinâmica de grupos, e tecer hipóteses sobre
os benefícios da prática esportiva para a saúde. O projeto
realizado contempla as áreas de desenvolvimento humano
e aprendizagem no contexto social. Portando, a análise dos
resultados, foi realizada considerando a importância da
cooperação nos processos de aprendizagem em grupo, e
reitera-se a relevância de estudos auxiliares que analisem em
profundidade fatores que contribuem para maior autonomia
para pessoas com (e sem) deficiência nas atividades diárias.
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MÉTODO
Participantes

Procedimentos
A escala é utilizada em diversos parâmetros dentro da área
dos conhecimentos específicos da psicologia, fisioterapia e

Neste projeto, foram contempladas cerca de trezentas pessoas,

Karate, trazendo por fim uma perspectiva multidisciplinar

formando doze grupos de aproximadamente vinte e cinco

do desenvolvimento de cada participante. Os dados foram

pessoas. Os participantes realizaram a prática da arte marcial

coletados nas primeiras e últimas semanas do projeto a fim de

duas vezes por semana, durante o período de um ano. Todas

que as amostras Pré e Pós fossem expressivas na representação

as atividades foram oferecidas por uma equipe multidisciplinar,

do processo vivenciado pelos participantes. Durante a coleta,

formada por instrutores de Karate, assistentes de coordenação

cada profissional utilizava o IDOK de sua respectiva área e

formados em Educação Física, fisioterapeutas, psicólogos e

os participantes eram avaliados segundo cada constructo

fotógrafos. As atividades foram sediadas em nove instituições,

desse índice. Os indivíduos eram observados durante suas

sendo elas: CECCO – Bacuri; CEU Casa Blanca; CEU Jardim

atividades coletivas na oficina e a partir da interpretação

Paulistano; CEU Paraisópolis; CEU Parque Anhanguera; CEU

de cada avaliador, era atribuído uma nota classificatória em

Paz; CEU Perus; CEU São Mateus, e Associação Monte Azul.

uma das 12 etapas previstas no instrumento para registro no
desenvolvimento da autonomia.

Resultados
Os gráficos a seguir representam cerca 60% dos dados
produzidos, de modo a contemplar uma amostra geral do
projeto. O recorte se justifica pela quantidade de dados
gerados nesta pesquisa. Para atender essa demanda, foi
construído um banco de dados, a fim de disponibilizar
virtualmente os dados completos, possibilitando análises
complementares a partir do acesso ao site do Instituto Olga
Kos de Inclusão Cultural. O critério de relevância durante as
análises foi determinado a partir dos deslocamentos mais
significativos entre Pré e Pós testes.

Instrumentos

No CEU Perus, a avaliação de fisioterapeutas demonstra
que as atividades praticadas no Karate contribuíram para o

De acordo com os objetivos do projeto, que envolve o

desenvolvimento da praxia fina (capacidade de realizar um

desenvolvimento de autonomia em diversos setores para

movimento intencional e organizado de forma eficaz; inclui

favorecimento da inclusão social, foram utilizadas ferramentas

motricidade fina).

de registro intituladas “Índices de Desenvolvimento Olga
Kos” (IDOK). Esse instrumento consiste em uma escala de
percepção multidisciplinar, adaptada para a compreensão
da autonomia a partir das contribuições da psicologia e
fisioterapia, amparadas pelo aprendizado no Karate.
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IDOK - FISIOTERAPIA
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Higiene Pessoais (Pré)
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As colunas apresentam a média dos resultados encontrados no grupo avaliado, e a barra no eixo Y apresenta o quanto os
resultados variaram em torno dessa média. O desenvolvimento dessa habilidade é correlacionável ao aumento da autonomia
nos cuidados pessoais (inclui higiene dentária, pentear o cabelo, fazer a barba, maquiar-se) e higiene pessoal (Inclui higiene
íntima e banho) conforme observado a seguir.
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II CEU – Perus

Nesse mesmo campo de atividade, as avaliações dos instrutores de Karate indicam que elementos fundamentais da arte
marcial se desenvolveram em paralelo aos fatores mais complexos, como a consciência visual do ambiente de treino. Apesar
da variação apresentada na barra no eixo Y, demonstrando que o crescimento do grupo nesses parâmetros não foi uniforme,
a média apresentada nas barras verticais indica que houve progresso desses critérios no âmbito coletivo.
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III CEU – Perus
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E segundo a percepção dos psicólogos que acompanharam as atividades, o treino em uma arte marcial reduziu os níveis
de agressividade (regulamento de comportamentos nas interações de maneira contextual e socialmente apropriada) no
comportamento dos participantes, que desenvolveram maior autocontrole. Pode-se observar, que além da melhora da média
do grupo representada pelas barras verticais, também houve um progresso consistente entre o grupo, representado pela
barra vertical Y.
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IV CEU - Parque Anhanguera

Neste outro campo de atividade, psicólogos avaliaram o impacto do Karate no desenvolvimento humano, destacando a
evolução de fatores cognitivos e emocionais. Pode-se observar que a média dos grupos representadas pelas barras verticais
aumentaram em todas as análises pós. A variação dos resultados em torno da média no pré teste, observado pela barra
vertical Y, apresentou grandes variações, enquanto no pós teste, o grupo se mostrou mais homogêneo, representada pelo
menor tamanho da barra vertical.
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V Monte Azul I
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A presença de fisioterapeutas contribuiu para estimular e avaliar o desenvolvimento da motricidade dos praticantes de Karate,
destacando principalmente as contribuições da arte marcial para a lateralidade (inclui a percepção de direita, esquerda, frente
e trás), seguida pelo tônus muscular e a estabilidade articular (capacidade do corpo de executar movimentos de pequena e
grande amplitude, livres de qualquer restrição). Os dados sugerem que houve um equilíbrio no desenvolvimento do grupo
com relação aos participantes que apresentavam melhor índice nos fatores analisados acima.
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VI Monte Azul II

O registro de evolução realizado por fisioterapeutas sugere que os encontros repercutiram na comunicação dos participantes,
ampliando possibilidades de expressão verbal e corporal. O treino também estimulou o equilíbrio dinâmico, ações em movimento,
e o ortostatismo (capacidade de assumir e manter a postura determinada e de se locomover através de marcha funcional ou
utilização de cadeira de rodas). No entanto, aparentemente, os dados sugerem que a melhora da comunicação e expressão
motora não foi suficiente para resultados expressivos em funções mais específicas como ortostatismo e equilíbrio dinâmico.
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VII CEU – Paraisópolis
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Defesa (Pré)
Defesa (Pós)

Neste campo de atividade, a prática semanal do Karate atingiu resultados significativos, demonstrado pelo aumento da
média do grupo na barra vertical e também pela pouca variação da barra vertical Y, significando o aprendizado consolidado
por todos os integrantes do grupo, atingindo graus de autonomia suficientemente bons para apropriar-se da arte marcial.

MAPA DA REDE SOCIAL
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VIII CEU – São Mateus I

As entrevistas cedidas para o mapeamento da rede social dos participantes demonstram como a construção e manutenção
das relações continua sendo um desafio para pessoas com deficiência intelectual, o que justifica a necessidade de aumentar
os estímulos para a participação e inclusão desses indivíduos em meios de convívios sociais.
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IX CEU – São Mateus I
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As entrevistas cedidas para o mapeamento da rede social dos participantes demonstram como a construção e manutenção
das relações continua sendo um desafio para pessoas com deficiência intelectual, o que justifica a necessidade de aumentar
os estímulos para a participação e inclusão desses indivíduos em meios de convívios sociais.
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X CEU – São Mateus I

Desta maneira, entende-se que a gestão de tempo e o reconhecimento de erros são fundamentais para realizar os movimentos
envolvidos no cumprimento, aquecimento e a formação, possibilitando os ajustes necessários para o desempenho desses
critérios técnicos.
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XI CEU – São Mateus I

Relacionando gráficos anteriores, entende-se que a aquisição do reconhecimento de erros também favoreceu uma maior
autonomia para a gestão de atividades externas à oficina como higiene pessoal, vestuário e a locomoção em ambientes externos.
As médias das barras verticais pré, somada a evidência do desvio padrão, demonstram grande oscilação das habilidades do
grupo. Quando comparadas as barras pós, observa-se que houve aumento da média do grupo e também um aprendizado
sólido entre todos os participantes.
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A oficina no CEU - São Mateus não apresentou oscilação do constructo memória (funções mentais específicas de registro e
armazenamento de informações e sua recuperação quando necessária) na aplicação inicial do projeto. Na fase final do projeto,
houve melhora significante da média do grupo, porém nem todos os participantes obtiveram o mesmo grau de aprendizado.

CONSIDERAÇÕES
O projeto apresentou benefícios em diversos aspectos do desenvolvimento humano no que tange a maior autonomia para
pessoas com transtornos do desenvolvimento intelectual. Os resultados encontrados indicam que houve melhora da maioria
dos constructos avaliados, demonstrando que a intervenção planejada de modo multidisciplinar nas atividades contribuiu
para o desenvolvimento da autonomia.
Dentre os gráficos que demonstraram baixo desenvolvimento, sugere-se que a duração do projeto não foi suficiente para a
manutenção e ou desenvolvimento dos critérios avaliados. O baixo desempenho em alguns fatores, apresentados por grupos
específicos, sugerem que existe uma diferença em tempo de aprendizagem para o desenvolvimento motor e cognitivo, que
nem sempre é consolidado durante o período de intervenção.
Desse modo, todos os constructos de menor complexidade apresentaram evolução significativa, enquanto constructos mais
complexos, envolvendo a ação motora e cognitiva, não apresentaram progresso relevante. Somado a esses fatores, não
podemos descartar a diversidade de diagnósticos apresentados pelos participantes, demonstrando a dificuldade em esperar
um desenvolvimento gradual e coletivo em todos os constructos.
Todas as ações realizadas no período de intervenção, tinham como objetivo contribuir para a melhora de aspectos motores,
cognitivos e sociais que colaborassem para a inclusão da pessoa com e sem deficiência. Entende-se que essas ações foram
fundamentais para a melhora da autonomia, sendo esta indispensável para o exercício dos papéis sociais e consequentemente
para a melhora da saúde e qualidade de vida.
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2018
858
41
ALTERNATIVA
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CEU CAMPO LIMPO
CEU PARAISÓPOLIS
CECCO V. GUARANI
CECCO SANTO AMARO
CECCO INTERLAGOS
CAPSI CAPELA
CEU CIDADE DUTRA
CEU VILA RUBI
CER FREGUESIA DO Ó
CECCO NOBREGA
CECCO IBIRAPUERA
CIEJA CAMPO LIMPO
CIAM
CECCO BACURI
EMEF IRINEU MARINHO
ESPAÇO K
FÁBRICA DE CULTURA
INSTITUTO GABI
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
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2018
960
40
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
ANHANGUERA
AMANHECER
APAE DIADEMA
CEU PERUS
CEU PARQUE
CEU PAZ
CEU JARDIM
CECCO BACURI
CEU SÃO MATEUS
CEU PARAISOPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CAMPO LIMPO
CIEJA CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
CEU JAÇANÃ
CEU PERA MARMELO
CEU PARQUE VEREDAS
CEU AZUL DA COR DO
CENHA
EMEF FREI DAMIÃO
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
MONTE AZUL
MAR
NOSSO LAR
PAULISTANO
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio LIF 2013

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional de Cultura, Educação

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio

e Cidadania – Cultura Viva em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de

França-Brasil com o objetivo de estimular, por meio do destaque

Inclusão Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região Sudeste.

e visibilidade dados aos projetos inscritos, sobretudo aos
v e n c e d o r e s , a criação e/ou multiplicação de iniciativas que
promovessem uma transformação em prol de melhores condições

Prêmio Areté

para as pessoas e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º

Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da Cultura - Secretaria

lugar da categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII Prêmio LIF.

de Cidadania Cultural, em 2010.

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

Ordem do Mérito Cultural

d e re l eva n t e s s e r v i ç o s p re s t a d o s à s o c i e d a d e p a u l i s t a n a , ao

Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artís-

d e s e n vo l ve r p ro j e to s a r t í s t i c o s e e s p o r t i vo s , o s q u a i s v i s a m f a -

ticos, iniciativas e instituições que se destacaram por suas contri-

c i l i t a r o processo de inclusão social e cultural, além de contribuir

buições à Cultura brasileira em 2009.

para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010

Voto de Júbilo

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto

Cultural como Pontão de Cultura através do programa Cultura Viva.

Olga Kos com o Voto de Júbilo e Congratulações pelos relevantes
s e r v i ç o s p re s t a d o s à s p e s s o a s c o m d e f i c i ê n c i a i n t e l e c t u a l ,
par ticularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de

Medalha Anchieta

Inclusão Social

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São Paulo. O

1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de

prêmio, sempre acompanhado do Diploma de Gratidão da Cidade

Inclusão Social do Ministério do Esporte.

de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a admiração e o

Pela Arte se Inclui

respeito do povo paulistano.

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Assessoria de
Cultura para Gêneros e Etnias, lançou em 2001 a campanha “ P e l a
A r t e s e I n c l u i ” . O I n s t i t u to O l g a Ko s e s t á e n t r e o s e s c o l h i d o s ,

Prêmio Selo de Qualidade

fazendo parte do livro que reúne exemplos de que a arte também pode

O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela Secretaria de Esporte,

ser um meio para a inclusão social deste segmento da população.

Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) destaca os
projetos pelo nível de excelência demonstrado na apresentação,
execução e prestação de contas, atingindo alto grau de confiabilidade
em conformidade com os critérios técnicos definidos no programa
de incentivo ao esporte.
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Prêmio ABCA 2015

Colar de Honra ao Mérito Legislativo

Reconhecendo a contribuição, para a cultura nacional, de críticos,

É a mais alta comenda do Poder Legislativo Paulista confe-

artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na

rido a p es s oa s na tu ra i s ou j u rídi c a s q u e c o n t r i bu e m pa ra

área das artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos de Arte

o d e s e n vo l v i m e n to social cultural e econômico do Estado

instituiu, em 1978, com o patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual,

de São Paulo.

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

Prêmio Movimento Você e a Paz

cultura e as artes plásticas brasileiras.

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e idealizado
pelo m é diu m e ora dor e s pí r ita D iva ldo Fra n c o , a i n i c i at i va

II Encontro Cultural - Laços de Amizade Espaço K

existe desde 1998 e é uma atividade sem conotação religiosa

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria com o Ministério da

ou política, que tem como propósito central desenvolver a

Cultura e o Banco Safra homenageou o Instituto Olga Kos como uma

cultura de paz por meio da conscientização quanto à neces-

das 10 entidades ajudadas pelo projeto.

sidade de se contribuir para a conquista de um mundo com
mais harmonia, tolerância, respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar

Prêmio Empresário Amigo do Esporte

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realiza-

em 2017 de acordo com os padrões de gestão e transparência. É uma

da na sede da Federação das Indústrias do Estado de São

ONG pra se DOAR, e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Paulo – FIESP, premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural, Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Destaque do Ano 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas
inclusivas e aprimorar a gestão de políticas públicas, em es-

Prêmio Brasil Mais Inclusão

pecial na atuação com os municípios paulistas com ações i n -

O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câ-

clusivas voltadas ao segmento das pessoas com de-

mara dos Deputados, a empresas, entes federados (União,

f i c i ê n c i a . O IOK, além de ser um dos finalistas de ações

Estados e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) ou perso-

inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque do Ano pela

nalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão

pluralidade cultural e espor tiva para pessoas com deficiência.

de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica IPSIS

O prêmio foi instituído em março de 2013, homenageando pessoas

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio Excelência

e entidades que se destacam por atos e obras de amor ao próximo e

Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na categoria livros culturais

de estímulo à elevação do espírito humano. A premiação visa ações

e de artes, no produto, Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João

que propiciem o engrandecimento e a harmonia nas relações entre

Farkas.

os indivíduos na sociedade.
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