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FALA AÍ TIME!

TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOBRE O PROJETO
O projeto FUTSAL VESTINDO A CAMISA, teve como objetivo a promoção da saúde, da
qualidade de vida e da inclusão social de pessoas com e sem Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (deficiência intelectual) por intermédio da formação desportiva em Futsal
no formato de oficinas, focando em um aprimoramento pessoal com relação aos aspectos motores, cognitivos e sociais de seus participantes. O público-alvo foi de 30 crianças,
adolescentes e adultos a partir de 06 anos de idade. Os participantes foram divididos em
02 (duas) turmas diferentes, cada uma delas com 15 (quinze) participantes, totalizando 30
(trinta) participantes. Para cada turma foram oferecidas 02 (duas) oficinas semanais com
duração de 01 (uma) hora cada.
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Iniciar um projeto de futsal onde é a modalidade que faço parte me deu
um prazer imenso. Abraçar os participantes com e sem deficiência através
do esporte é uma satisfação muito grande. Foi um trabalho que teve uma
resposta muito positiva.
A equipe se dedicou muito para que tudo desse certo e para que eles
tivessem uma melhora em suas habilidades básicas como: movimentos
técnicos do futsal, parte cognitiva e principalmente através de tudo isso,
dar autonomia a eles. Ver a evolução de cada participante a cada oficina, foi
muito gratificante.

Maat Krishina– Profissional de Educação Física
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O projeto, em decorrência da Pandemia, sofreu adaptação no plano de trabalho para cumprir 100% das metas estipuladas, e teve o início de sua execução
no formato virtual (remoto), posteriormente voltamos para as atividades presencias onde, passamos a receber os participantes, seguindo todos os protocolos
de segurança e higiene exigidos pelos órgãos competentes. Foram fornecidas
máscaras de uso obrigatório, distanciamento social organizado e uso de álcool
em gel, foram disponibilizados a todo momento.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
O projeto FUTSAL - VESTINDO A CAMISA contou com a participação de 30 beneficiários,
que a partir da Ficha de Inscrição, forneceram as informações que são apresentadas a seguir:
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A renda total da família foi bastante variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00 (31,4%),
até R$ 2.078,00 (8,6%), até R$ 3.117,00 (5,7%), até R$ 4.156,00 (2,9%), acima de R$ 5.195,00
(2,9%), e 48,6% preferiram não informar; sendo que 28,6% têm acesso ao BPC (Benefício
de Prestação Continuada).

A composição das turmas do projeto foi majoritariamente de jovens, com idades variando
de 6 (mínimo) até 34 anos (máximo), com maior participação de beneficiários do sexo masculino (82,9%), em relação ao feminino. A autodeclaração de cor foi predominantemente
representada por pessoas brancas (68,6%), seguida de pardas (28,6%) e outros (2,9%). Houve
participação equilibrada de pessoas sem e com deficiência e/ou transtorno mental, sendo
que 45,7% declarou possuir deficiência e/ou transtorno mental, enquanto 54,3% declarou
não se enquadrar nesta especificação.

Em relação à educação, 57,14% respondeu não ter acesso à educação escolar, tendo níveis
de escolaridade de 97,14% para o ensino fundamental e 2,86% para o ensino médio; sendo
que destes, 25,7% tem seu estudo em curso, 74,28% está incompleto e nenhum concluído.
Como resultado, 54,28% dos beneficiários que compõem o grupo não são alfabetizados.
Dos participantes, 9,14% estão sem trabalho e/ou desempregados no momento, sendo
que apenas 2,86% trabalham informalmente e/ou sem registro em carteira. Em relação à
autonomia dos participantes, apenas 20% têm autonomia para se deslocar sozinho pela
cidade, sendo que 8,57 têm acesso ao voto e 2,86 têm algum relacionamento afetivo, como
namoro, noivado, casamento ou outro. Tais dados de educação, trabalho e autonomia são
justificáveis frente ao público desta oficina ter sido bastante jovem, com média de idade
de 17 anos.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
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Só tenho a agradecer ao Instituto Olga Kos, pelo privilégio de
fazer parte desse projeto incrível, onde trata com tanto amor e respeito a pessoa com deficiência tirando a mesma do esquecimento,
independente das suas limitações. Vejo em cada oficina o cuidado
e dedicação de todos os profissionais, colocando os participantes
como prioridade. Vejo a evolução constante de cada um, pois
ensinamos e aprendemos com todos eles. É uma troca constante
e diária sempre respeitando a individualidade e limitação de cada
um, sabendo que cada participante tem seu tempo e seu limite. E
o que realmente me deixa impactado é o olhar humano e de acolhimento, onde o foco principal do trabalho é a “Inclusão”, tirando
os mesmos de rótulos e preconceitos, trabalhando às diferenças
e respeitando a pessoa com deficiência acima de tudo, tendo
como objetivo a busca de autonomia, dignidade e qualidade de
vida que todo ser humano precisa e deveria ter, independente da
sua condição e deficiência. Sou muito grato por fazer parte desse
projeto que faz a diferença tanto na vida dos participantes, quanto
dos profissionais e todos os envolvidos!!

Fico muito contente em ver novas modalidades de esportes
no IOK. Assim, conseguimos ampliar e diversificar o público que
é atendido pelo Instituto. Os participantes têm gostado e aproveitado bastante as oficinas de futsal, o que nos motiva e encoraja
em continuar e nos mostra que estamos no caminho certo.
Letícia - Fotógrafa

Fábio Santos – Psicólogo
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VOCÊ SABIA?

A ENTREGA DE KITS
A entrega do Kit aos participantes foi realizada com dia e hora marcada evitando
assim, aglomerações e mantendo a segurança de todos.

A modalidade está entre as três mais praticadas no Brasil, principalmente nos
interiores, na base e nas escolas. Em um recorte mundial, o futsal é reconhecidamente praticado em mais de 100 países, cumprindo inclusive com os requisitos
para se candidatar como um esporte olímpico.
O Brasil é simplesmente pentacampeão mundial da modalidade. Tudo isso,
porém, em apenas oito edições da competição, o que valoriza muito mais o número
expressivo de conquistas.
Isso sem falar do mundial feminino, no qual o Brasil reina soberano com seis
títulos em seis torneios.
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CONTEÚDO DO KIT
1 MOCHILA
1 PAR DE CHUTEIRAS
1 SQUEEZE
1 CAMISETA
1 BERMUDA OU CALÇÃO
1 PAR DE MEIAS
1 PAR DE CANELEIRAS
1 AGASALHO COMPLETO
1 COLETE
1 PAR DE LUVAS PARA GOLEIRO

Foto: Ricardo Artifon, CBFS, Divulgação

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

17

ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPANTES DA OFICINA
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA

GRATIDÃO

O projeto Futsal Vestindo a Camisa chegou ao fim, mas deixou aprendizados
valiosos. A sua marca em parceria com o IOK transformou a vida de muitas pessoas
proporcionando uma perspectiva inclusiva para famílias e comunidades.

Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de transformar vidas, por isso o
Instituto Olga Kos é grato por todos os apoiadores, patrocinadores e as famílias
que fizeram deste projeto um grande marco. Saber que podemos fazer a diferença
na sociedade trazendo diversidade, humanidade e qualidade de vida é saber que
estamos contribuindo para um mundo mais inclusivo. São verdadeiros os acréscimos
que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos diversos benefícios que
estão vinculados a sua prática, que tem ultrapassado o limite do bem-estar físico
e torna-se visível a nível educacional e formativo. Por isso ficamos felizes em
termos realizado está ação com êxito e empatia agregando valor pelo bem-estar
individual e coletivo.

JUNTOS NÓS:
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Proporcionamos
sorrisos, comemoração
e esperança.

Superamos desafios

Em meio ao cenário
pandêmico, levamos a
atividade e saúde física
e mental, melhorando
a qualidade de vida dos
nossos beneficiários.

Frente ao isolamento
social, compartilhamos
conhecimento e afeto.

Fizemos novas
amizades

Mostramos que somos
criativos e capazes
de buscar soluções
inclusivas.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
Podemos definir desafio como sendo uma aventura pelo que é desconhecido. Pode
até parecer algo inalcançável, mas propor constantes e pequenos passos acrescenta
e transforma de maneira substancial nossa experiência de vida, por isso o projeto
Futsal — Vestindo a Camisa teve uma resposta tão positiva. Em meio a tantos obstáculos, mesmo com o início das aulas online e depois a transição para o presencial, os
profissionais envolvidos conseguiram trazer aos nossos beneficiários ensinamentos,
aprendizados e uma troca constante de cumplicidade, sabendo identificar a limitação e individualidade de cada um com um olhar sempre humanizado. Respeitar e
incluir pessoas com e sem deficiência contribuiu para uma sociedade mais digna e
com mais oportunidades, com isso alcançamos o objetivo maior que era evolução
de cada participante.
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
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Gráfico: IDOK Fisioterapia aplicado para a área de Futsal para o Projeto FUTSAL - VESTINDO A CAMISA

CONQUISTAS EM NÚMEROS
O instrumento que foi utilizado para a coleta
de dados nas oficinas envolveu os Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos, conhecido como
IDOK. Objetivou-se, a partir da utilização deste
instrumento, manter um registro do desenvolvimento humano dos beneficiários a partir de cada
profissional envolvido no projeto. De modo que,
a partir da padronização do registro de dados,
proposto por este instrumento, os dados gerados
pelas equipes transdisciplinares puderam oferecer
diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento
do beneficiário, sugerindo pontos de atenção e/
ou melhoria.
A partir da aplicação do IDOK, os resultados da
26 oficina de futsal estão apresentados para Jogador
de Linha, Goleiro, Fisioterapia e Psicologia apresentados a seguir nos gráficos 1, 2 e 3, respectivamente.

O IDOK Jogador de Linha tem seus dados
apresentados no gráfico 1, sendo expressivos
na variável Coletividade, visto que apresentou
significativa melhoria nos indicadores Visão
periférica, Cooperação e Empatia, em ordem
decrescente de melhoria. Todos os indicadores
apresentaram-se superiores em avaliação no
cenário pós em relação pré, com exceção dos
indicadores de autonomia / cooperação e Base.
Apesar do indicador de autonomia / cooperação
apresentar valor inferior de pós em relação ao pré,
ambos os dados médios são bastante próximos, não
configurando diferença significativa visto que tanto
o valor médio pré (3,13) como o valor médio pós
(3,00) indicam participação suficiente para construir
meios de favorecer o próprio desenvolvimento.
A respeito do indicador Base, os valores de pré e
pós se mantiveram, sendo, portanto, a habilidade
geral continuamente trabalhada. Também foram

Gráfico: IDOK Jogador de Linha aplicado
para a área de Futsal para o Projeto
FUTSAL - VESTINDO A CAMISA

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Gráfico: : IDOK Psicologia aplicado para a área de Futsal para o Projeto FUTSAL - VESTINDO A CAMISA
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

analisados os indicadores Igualdade, Liderança e
Respeito, com valores iguais a 3,50; 3,63 e 4,25,
respectivamente, demonstrando a importância
da variável Valores para o trabalho da modalidade
futsal.
O IDOK Goleiro também foi realizado, sendo
que contou com a avaliação de apenas um
beneficiário, visto que na dinâmica do futsal
há dinamismo nas posições. Como resultado, a
capacidade motora no que tange à flexibilidade e
agilidade foram mais expressivas. O indicador de
autonomia / cooperação indicou que o beneficiário
que, inicialmente apresentava apenas ações que
tendiam à satisfação de necessidades individuais
básicas, se desenvolveu demonstrando participação
suficiente para construir meios de favorecer o
próprio desenvolvimento.

Sobre os IDOK’s fisioterapia e psicologia, os valores
atribuídos ao desenvolvimento dos beneficiários
na avaliação pós oficina se mostraram bastante
expressivos sobre os valores pré. Reforçando, sob a
ótica da fisioterapia, que a prática esportiva aliada a
intervenções fisioterapêuticas contribuiu em fatores
que repercutem no dia a dia, assim como auxiliam
na percepção corporal, representado expressiva
melhoria na lateralidade. Em relação aos fatores
com maior diferença no IDOK de psicologia, têm-se
maior desenvolvimento da autonomia / cooperação,
memória, comunicação, cooperação e autocontrole.
A partir dos resultados observados, fica evidente
que o desenvolvimento dos beneficiários foi
superior após o trabalho elaborado a partir das
oficinas, proporcionando espaço e instrução para
o desenvolvimento individual e em equipe. Tais

ganhos não se restringem ao ambiente de oficinas
culturais, mas perpetuam na vida do beneficiário,
assim como nas suas relações consigo e com o
próximo.
A pesquisa realizada pelos colaboradores em
campo, apresenta os resultados de um trabalho
transdisciplinar. Desde a construção do instrumento
pelos profissionais, até a condução do trabalho
em paralelo à avaliação, o Futsal, utilizado como
ferramenta de inclusão, prova-se extremamente
eficiente para o desenvolvimento pessoal e a inclusão social. A aplicação do IDOK oferece respaldo
para a continuidade das ações e trabalho com as
habilidades específicas a partir da utilização do
esporte como ferramenta de transformação, como
ficou em evidência no projeto Futsal - Vestindo a
Camisa.
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Sou a mãe da Camila D. Giovanini, ela é muito ansiosa e ativa
acorda muito cedo então o futsal é muito importante para
ela. Além de interagir com os amigos, fora do núcleo o futsal
ajuda na disciplina e no respeito com as diferenças, só tenho
a agradecer a todos.
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SOMOS VENCEDORES!
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Prêmio Brasil Mais
Inclusão 2018/2019

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

RESULTADOS IOK!
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Prêmio LIF 2013
Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS
Prêmio Voto de Júbilo
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Prêmio Ordem do Mérito
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Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Funarte Respirarte

Prêmio Empreendedor e
Inovadores - 2020

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
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