LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE

AMIZADE - KARATÊ INCLUSIVO
Vigência do projeto: Janeiro 2022 | Agosto 2022
Número de participantes: 60

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

PROMOVENDO INCLUSÃO

Sobre o IOK
Fun dado em 20 07, o Inst i t ut o Olga Ko s (IOK ) é um a organização sem fins
l uc rativos, que desenvolve projeto s a rtístico s, espo rtivo s e cien tífico s para
ate n der, p rioritariamente, crianças, jovens e adult os com deficiência
in te l ectual ou física e, tamb ém, abre espaço para pessoas sem deficiência em
v ul n erab ilidade social, proporcio n a n do tro ca s de experiên cia s e a
i nc lusão.
Ao tr açar sua rot a, o IOK acom panha a t rajet ória do beneficiário e sua
e v o l ução durante a realização das oficinas, adapt ando e melh o ra n do a s
me todol ogias p or intermédio de pesquisas e inst rum ent os inédit os com o o
In d ic ador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
In c l usão da Pessoa com Deficiência Olga Kos (Iniok).
Os p rincip ais ob jetivos dos projet os são: estimula r a aut onom ia e o
d e s e nvolvimento social da Pessoa com Deficiência por int erm édio de suas
práticas; mel horar a qualidade de vida, a mplia r os canais de com unicação e
e xpressão dos p articip antes, desen vo lver valores com o cooperação e
s ol id ariedade e promov er a inclusão social.
# Viva a In clusão!
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FALA AÍ TIME!
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A experiência com o Karatê na instituição Mais Convívio foi bastante
desafiadora, a maioria dos participantes tinham diferentes graus do transtorno do espectro autista, e foi necessário promover iniciativas inovadoras
com o objetivo de engajar os participantes nas atividades.
Beneficiários que no início não queriam participar, ao final do projeto
já estavam realizando os movimentos da modalidade.
Foi um desafio que conseguimos realizar de forma satisfatória, pois
mesmo com algumas limitações conseguimos observar evolução e
desenvolvimento dos participantes.
No exame de faixa que tivemos, os beneficiários superaram as expectativas e todos se graduaram.
O projeto atingiu seu objetivo de proporcionar oficinas inclusivas, e
considero uma vitória para nós da equipe conseguir observar uma melhoria
motora dos participantes.
É muito gratificante ser parte de uma iniciativa tão nobre como essa
que foi desenvolvida pelo Instituto Olga Kos.
Cezar – Profissional de Educação Física

TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOBRE O PROJETO
O projeto ofereceu oficinas de KARATE para pessoas com deficiência em
vulnerabilidade social.
Fomentamos a prática esportiva como ferramenta de inclusão social; valorizando as pessoas em idade de formação no que se refere a convivência,
relações sociais e consciência ética.
O público alvo consistiu em pessoas, preferencialmente crianças e jovens
acima de 07 anos, com deficiência, e em vulnerabilidade social.
Os participantes foram divididos em 03 turmas, cada uma delas com 20
participantes, totalizando 60 atendidos. Para cada turma foram oferecidas 02
(duas) oficinas semanais com duração de 01 (uma) hora cada.

Instrutor de Karatê realizando um movimento junto com participantes
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LINHA DO TEMPO

Articulação

Contratação
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Divulgação

Supervisor de Projetos,

Reunião com os

Divulgação do projeto nas

Instrutores de Karatê,

pais/responsáveis para

instituições parceiras e nas

Psicólogo,

detalhar e falar sobre o início

redes sociais.

Fisioterapeuta,

do projeto

Assistente Administrativo

Pré-Inscrição

Exames e Avaliações

Preenchimento de

Exames médicos, consulta

formulários e pré-inscrição

e avaliações específicas

dos participantes.

para averiguar a aptidão do
participante.

Inscrição
Inscrição dos participantes

Início
Início das oficinas esportivas.

avaliados.
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Exame de Troca de Faixa

Encerramento

Evento realizado na Instituição

O evento contou com a

MAIS CONVÍVIO.

presença do Sensei de Karatê,
equipe IOK e funcionários da
instituição para a conclusão
do projeto.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Neste projeto, trabalhamos
com uma nova instituição que
atende 100% pessoas com deficiência. Alguns participantes
eram mais agressivos e por ser
o nosso primeiro contato com
os mesmos, tivemos que ter cuidado e levar toda a nossa experiência, afim de criar um vínculo
com eles. Esse foi sem dúvida, o
maior desafio deste projeto. Mas
no final, tivemos êxito e todos
conseguiram interagir e desempenhar as atividades propostas”
8

Crystiane Souza – Coordenadora
de Esportes
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
1.OBJETIVOS
Os objetivos neste relatório de pesquisa são a) reunir dados que possam fundamentar o aprimoramento de projetos sócio culturais, pautando-se em evidências
para acessibilizar a prática esportiva; b) tecer hipóteses a partir dos resultados para
incentivar estudos de aprofundamento em temas emergentes.

2.MÉTODO
2.1LOCAL
As oficinas ocorreram no Núcleo Educacional Especializado Convívio, localizado
na Rua Palmeira de Leque, nº 66 - Jardim Pedro José Nunes, CEP: 08061-430.
As atividades foram divididas em três turmas e as oficinas aconteceram às terças
e sextas nos seguintes horários: Turma 1 das 9h às 10h, turma 2 das 10h às 11h e
turma 3 das 11h às 12h.
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2.2INSTRUMENTO
O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denominado
Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Objetivou-se manter um registro
do desenvolvimento humano no projeto a partir de perspectivas interdisciplinares.
Cada IDOK é construído a partir de sua especificidade, sendo os fatores a serem
contemplados escolhidos e fundamentados pelos profissionais envolvidos diretamente nas oficinas, garantindo que o conteúdo avaliado esteja de acordo com
os princípios socioculturais da prática esportiva. O instrumento desenvolvido e
aplicado para o projeto Amizade - Karatê Inclusivo e contemplou os IDOK’s Karatê,
Fisioterapia e Psicologia, cada um com as suas respectivas variáveis e indicadores,
apresentadas a seguir:
IDOK
Artes Marciais
Taekwondo

Fisioterapia

Psicologia
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VARIÁVEIS

1

INDICADORES
2

3

Fundamentos

Saudação

Formação

Aquecimento

Kihon / Kibon Dong Jak

Chikodati / Ap Kubi

Ukê / Maki

Tsuki / Diguiri

Katá / Poomse

Visão

Força

Postura

Controle dos Movimentos

Mobilidade e Tônus

Praxia

Coordenação Motora

Percepção Corporal

Consciência Corporal

Lateralidade

Consciência Espacial

Postura e Locomoção

Equilíbrio

Transferência Posturais

Deslocamento

Cognição

Atenção

Concentração

Memória

Sociabilidade

Comunicação

Autoconfiança

Cooperação

Afetividade

Autocontrole

Temperamento

Reconhecimento

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2021.
* 1. Fundamentos: elementos básicos do treino semanal
2. Kihon / Kibon Don Jak: técnicas de ataque e defesa com os membros inferiores e superiores
3. Katá / Poomse: sequência de movimentos que combinam ataques, defesas e as posturas específicas
de cada arte marcial.

A atribuição de valor referente ao desenvolvimento dos participantes varia de 1
a 5, sendo: 1. Iniciante, 2. Moderado, 3. Intermediário, 4. Satisfatório, 5. Avançado.
E para o Indicador de Inclusão, item que se repete em cada IDOK, o mesmo varia
de 1 a 4, sendo: 1. acessibilidade reduzida, no qual as ações tendem à satisfação
de necessidades individuais básicas; 2. Participação reduzida, com acesso restrito
a pessoas de referência naquela atividade; 3. Participação suficiente para construir
meios de favorecer o próprio desenvolvimento; 4. Autonomia e satisfação pessoal,
participação prioritariamente cooperativa tendo em vista necessidades coletivas.
Já a avaliação física, com informações de peso e altura, também complementam
a avaliação pelo IDOK.

2.3PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
O procedimento para produção de dados consiste na avaliação por observação
e atribuição de um valor numérico referente ao desenvolvimento de diferentes
habilidades e/ou valores inerentes à prática socioeducacional em questão. O valor
atribuído ao participante ao início da oficina configura o pré-teste, e ao final do
módulo sequencial de oficinas, é realizado o pós-teste. Os dados foram analisados
a partir da compilação das informações registradas pelos colaboradores, sendo

as mesmas submetidas à padronização, com análises simples envolvendo média
simples, valores de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.
O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para
calcular se o indivíduo está no peso ideal, bem como o percentual médio de
gordura no corpo. Ele é um dos indicadores usados pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) para verificação do estado nutricional, sendo o valor de peso
em quilogramas e a altura em metros, seguindo a seguinte fórmula e quadro de
classificação:
IMC (Kg/m )

Classificação

Abaixo de 18,5

Baixo peso

18,6 - 24,9

Peso Normal

25,0 - 29,9

Sobrepeso

30,0 - 34,9

Obesidade grau I

35,0 - 39,9

Obesidade grau II

Acima de 40,0

Obesidade grau III
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Fonte: OMS apud UNIMED, 2017.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente jovem, com média
de idade de 20 anos, com idades variando de 6 (mínimo) até 63 anos (máximo),
sendo que a participação de beneficiários do sexo masculino (69,35%) em relação
ao feminino (30,65%) foi bem equilibrada.
Gráfico 1a: Declaração de cor para o Projeto Amizade – Karatê Inclusivo. 1b. Tipos de
deficiências, transtornos e/ou síndromes para o Projeto Amizade – Karatê Inclusivo.

DECLARAÇÃO DE COR
9,7%

BRANCA
56,5%
25,8%

8,6%

PRETA
PARDA
OUTRO

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

A autodeclaração de cor dos participantes envolveu público composto por:
Brancos (56,45%), Pretos (8,06%), Pardos (25,81%) e Outros (9,68%).
IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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1,9%

1,9%

TIPO DE DEFICIÊNCIA

11,3%

TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
SÍNDROME DE DOWN
OUTROS
84,9%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Houve participação de pessoas
com e sem deficiência, sendo
que 14,52% declararam não ter
nenhuma deficiência, transtorno
ou síndrome, e 85,48% indicaram
possuir, sendo elas: Deficiência
Intelectual (11,3%), Transtorno
do Espectro Autista (84,9%), Síndrome de Down (1,9%) e Outros
(1,9%) (Gráfico 1b). Dos participantes, 70,97% fazem uso contínuo de medicação.

Gráfico 2: Relação percentual da renda total da Família no Projeto Amizade – Karatê Inclusivo.

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA
29%

ATÉ R$ 1.039,00
21%

ATÉ R$ 2.078,00
ATÉ R$ 3.117,00
MAIS DE R$ 4.156,00

3,2%
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22,6%

9,7%
14,5%

ACIMA DE R$ 5.195,00
PREFIRO NÃO INFORMAR

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

A renda total da família foi variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00 (21%), até
R$ 2.078,00 (22,6%), até R$ 3.117,00 (14,5%), até R$ 4.156,00 (9,7%), até R$5.195,00
(3,2%) e 29% preferiram não responder (Gráfico 2); sendo que destes, 35,48% têm
acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) e 64,52% dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em relação à educação, os níveis de escolaridade variaram de 83,87% para o
ensino fundamental, 1,61% para o ensino médio e de 14,52% para o ensino superior,
sendo que destes 85,48% apresentaram nível incompleto ou em curso, e 14,52%
completaram o nível indicado. Ainda, 29,03% declararam não ter acesso à educação escolar e 75,81% não é alfabetizado.
Sobre a inclusão laboral dos participantes, observa-se que 80,65% está sem
trabalho ou desempregado no momento, 3,23% tem trabalho informal ou sem
registro em carteira; e apenas 16,13% tem trabalho formal/ com registro em carteira
ou contrato de trabalho. Segundo as informações fornecidas, 24,19% tem acesso
ao voto, apenas 16,13% se desloca sozinho pela cidade, e 14,52% tem algum relacionamento afetivo. Em relação ao acesso à internet, 91,94% indicaram ter acesso
ao recurso, sendo que 12,9% indicaram a necessidade de sair de casa para uso.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA
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O projeto “amizade karate inclusivo” se mostrou um grande desafio
inicialmente por ser a primeira vez em que eu iria trabalhar somente
com pessoas no espectro autista. Desde a primeira oficina até a última,
não teve uma em que tanto eu quanto a equipe não fosse desafiada a
se superar.
Mesmo esse projeto se mostrando extremamente desafiador, nada se
compara a ver o desenvolvimento de cada participante. Cada um dentro
das suas limitações mostrando a necessidade de existir outros projetos
que visam incluir o esporte na vida de pessoas com deficiências.
Ao fim do projeto, o único sentimento que fica é de que superei mais
um desafio e me sinto preparado para enfrentar os próximos que vierem.
Diogo Tadeu – Instrutor de Karatê

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
O Instituto Olga Kos, através de seu projeto Karatê inclusivo,
trouxe para nós, no espaço do Instituto Mais Convívio, um diferencial e um complemento muito importantes ao processo de
desenvolvimento social, físico e emocional de nossos alunos e
assistidos. A atenção e dedicação de toda a equipe, o cuidado
com os detalhes e até mesmo o interesse sempre presente em
aprender mais sobre TEA foram notórios a cada encontro. Durante
o período do projeto pude constatar e presenciar momentos de
muito prazer, alegrias, sorrisos no rosto de cada um. A oficina
proporcionou, de forma maravilhosa, acolhimento, interação e
inclusão, fatores tão importantes e buscados por todos nós –
familiares e profissionais - que vivemos a realidade das pessoas
com deficiência - PCDs.
Nós, do Instituto Mais Convívio e do Núcleo Educacional Especializado Convívio agradecemos
imensamente a todos da equipe Olga Kos pelo excelente trabalho e parceria.
Parabéns a todos e agora queremos mais!
Claudia Ramos - Diretora Coordenadora Pedagógica – Núcleo E. E. Convívio.

Gostei muito do projeto de Karatê.
Me sinto mais leve e mais saudável e ajudou também no meu
emagrecimento.
A parte que eu mais gostei foi de aprender o Kata Taichi.
O lanche que ganhamos depois da atividade é bem saboroso.
Se tiver outro projeto eu vou querer participar. Agradeço a
todos os instrutores pelas atividades, foram maravilhosas.
Iasmim Herrera – Participante do projeto

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

15

VOCÊ SABIA?
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A faixa preta é a faixa que representa o maior nível no karatê. A ordem das
cores das graduações pode variar a depender do estilo de luta, mas no geral
tudo começa com a faixa branca, que simboliza a pureza do representante,
enquanto que o preto representa a última graduação pois envolve todos os
conhecimentos apurados ao longo de vários anos de treinamento. A ordem
das faixas mais utilizada é: branco, amarelo, laranja, verde, azul, roxo, marrom,
vermelho e preto.

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.

CONTEÚDO DO KIT
1 MOCHILA
1 PAR DE CHINELOS
1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA
1 AGASALHO (CALÇA E BLUSA)
1 KIMONO

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

17

ENTREGA DE UNIFORMES
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ENTREGA DE

E UNIFORMES

ENTREGA DE UNIFORMES
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GRATIDÃO
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Agradecemos a todos os apoiadores, patrocinadores, colaboradores e
beneficiários, que fizeram deste projeto, mais um sucesso.

CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
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Sem dúvidas, este projeto foi um dos mais desafiadores do qual participei.
O público era formado por participantes com espectro autista em diferentes graus, muitos tendo sua primeira experiência escolar e com a oficina
oferecida, o que tornou nosso trabalho ainda mais desafiador.
Inicialmente, a maior dificuldade foi criar vínculos e tornar a oficina atrativa
para os participantes, uma vez que perdiam o foco rapidamente, além disso,
“combinamos” algumas regras dentro da oficina para que a tornasse melhor
em todos os aspectos.
Sendo assim, posso dizer que nosso maior desafio foi conseguir estabelecer com os participantes a junção de vínculo, atenção e regras e foi muito
gratificante quando vimos a oficina acontecer! Embora todas as dificuldades
e alguns participantes não aderirem às oficinas, o resultado deste projeto foi
incrível, ver os participantes mantendo contato visual, estabelecendo vínculos,
mantendo dentro do possível o foco e a atenção e, principalmente, realizando
movimentos do karatê nos mostra o quanto o nosso trabalho é importante e
o resultado é muito gratificante. Sinto muito orgulho e gratidão por ter feito
parte deste projeto.
Barbara – Psicológa
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DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
1.1AVALIAÇÃO FÍSICA
A avaliação física foi analisada de forma comparativa entre a Avaliação Inicial,
que ocorreu no início do Projeto e ao término dele, considerando 10 meses entre
a primeira e a segunda aplicação. Todos os participantes realizaram a bateria de
testes da Avaliação Física. As avaliações e reavaliações aconteceram durante as
oficinas presenciais. Os dados de altura pré e pós, peso pré e pós, e o respectivo
resultado do cálculo do IMC pré e pós estão disponíveis a seguir
Gráfico 3: Avaliação física realizada para o Projeto Amizade – Karatê Inclusivo

AVALIAÇÃO FÍSICA
200

150
ESCALA IDOK

24

155,03

156,89

100
61,01
60,40

50

24,40
24,07

0

Altura - Pré Altura - Pós

Peso - Pré

MÍNIMO

Peso - Pós

MÁXIMO

IMC - Pré

MÉDIA

IMC - Pós

1,81

INC - Pré

1,89

INC - Pós

DESVIO PADRÃO

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Conforme o gráfico acima, o grupo na primeira avaliação apresentou a média
de IMC de 24,4 e a reavaliação demonstrou uma diminuição de 0,33, totalizando
24,07 na avaliação final. Conforme a tabela referencial da OMS (apud UNIMED,
2017) sobre o IMC, o grupo se manteve em escala de Peso Ideal, o que significa
que ao longo do projeto os participantes conseguiram manter-se ativos, o que
colaborou para o não avanço para “Acima do Peso”.
O grupo teve um aumento de peso médio, porém, uma pequena diminuição no
IMC, indicando que houve aumento na massa tecidual magra dos participantes ao
longo do projeto, ou seja, a prática de atividade física e de exercícios com habilidade de força contribuem para o aumento da massa magra e, consequentemente,
pode ser percebido o aumento de peso na balança, principalmente porque a massa
muscular pode até ter o mesmo peso que a gordura.

Tal resultado só pôde ser observado após os primeiros meses de treino quando
comparado com a frequência de oficinas semanais, elevado pelo período de duração do projeto.
O foco principal da avaliação da Composição corporal é determinar a quantidade de massa magra e massa gorda do organismo, pois o conhecimento do peso
corporal não serve como parâmetro para determinar o estado nutricional dos indivíduos, visto que um sujeito sedentário pode apresentar uma maior quantidade de
gordura corporal do que um sujeito fisicamente ativo e ao mesmo tempo ambos
podem ter a mesma massa corporal (LEITE, 2004).

1.2INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO OLGA KOS (IDOK)
Os resultados obtidos demonstraram o desenvolvimento no Projeto Amizade
– Karatê Inclusivo para os participantes avaliados pelos IDOK’s: Artes Marciais
(Karatê), Psicologia e Fisioterapia.
Por meio dos gráficos, tem-se por objetivo demonstrar a evolução dos participantes em quesitos tanto específicos das práticas esportivas como gerais do
desenvolvimento humano. Vale a pena ressaltar que os fatores refletem os objetivos de trabalho dos profissionais envolvidos no projeto e foram escolhidos diretamente por eles, no intuito de garantir coerência entre elementos de trabalho e
de avaliação por observação.
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Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Artes Marciais, na
modalidade Karatê, estão apresentados no gráfico 4.
Gráfico 4: IDOK aplicado para a área de Artes marciais para a modalidade de Karatê para o
Projeto Amizade - Karatê Inclusivo
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

A prática esportiva da Arte Marcial, a partir da modalidade de Karatê indicou
desenvolvimento para todos os indicadores observados. Observa-se que a linha
de desenvolvimento no momento pós se distanciou em pelo menos 0,67 pontos,
considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento pré. Em ambos os momentos,

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

o indicador Saudação apresentou os menores valores médios de desenvolvimento
para os momentos pré e pós (1,65 e 2,33) em relação aos demais indicadores. E, o
indicador Aquecimento apresentou o maior valor médio de desenvolvimento pré
(1,75); e, em momento pós, foi o indicador Ukê / Maki (2,65). Este último indicador,
juntamente ao indicador Tsuki / Diguiri, foram os que apresentaram maior desenvolvimento médio pelo grupo entre os momentos inicial e final.
Assim, para contribuir com os resultados descritos acima, os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Fisioterapia estão apresentados no gráfico 5.
Gráfico 5: IDOK aplicado para a área de Fisioterapia para o Projeto Amizade - Karatê Inclusivo.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em
pelo menos 0,57 pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento
pré, com exceção do Indicador de Inclusão. Em análise, o indicador de Equilíbrio
apresentou os menores valores médios de desenvolvimento para os momentos
pré e pós (1,66 e 2,23), respectivamente. Já os maiores valores médios de desenvolvimento, foram representados pelo indicador Consciência Corporal (1,70) em
momento pré, e para o indicador Deslocamento (2,53), em momento pós. Sendo
que este último indicador apresentou o maior desenvolvimento médio pelo grupo
entre os momentos inicial e final (1,68 e 2,53).
Para a Fisioterapia, os resultados para o momento pré e pós se apresentaram
bastante homogêneos, indicando que houve assistência por este profissional na
realização das atividades da oficina, a partir do cuidado com os movimentos relacionados com o Karatê, realizando suporte aos movimentos realizados.

Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Psicologia estão
apresentados no gráfico 6.
Gráfico 6: IDOK aplicado para a área de Psicologia para o Projeto Amizade - Karatê Inclusivo.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.

Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em
pelo menos 0,27 pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação ao momento
pré. Os menores valores médios observados foram dos indicadores Autoconfiança
(1,73) e Comunicação (2,02), nos momentos pré e pós, respectivamente. Os maiores valores médios de desenvolvimento dependeram do indicador Atenção (1,83 e
2,37) em momento pré e pós, sendo que este último apresentou o maior desenvolvimento médio pelo grupo entre os momentos inicial e final.
Para a Psicologia, a Autoconfiança apresentou os menores valores de desenvolvimento dentro da oficina, sendo estes trabalhados ao longo da dinâmica de
execução do projeto. Em um primeiro momento, o grupo tinha como forte a
Atenção, que se destacou em momento pós da oficina, possibilitando ganhos
para todos os participantes e indicadores trabalhados, visto que permite melhor
compreensão de si e do todo.
O Karatê possui os seguintes benefícios: Melhora a concentração; melhora o
equilíbrio nervoso; desenvolve a flexibilidade e a coordenação; contribui para que
a criança tenha uma postura corporal adequada; desenvolve a autoconfiança e o
sentimento de segurança; desenvolve os aspectos motores, cognitivos e afetivos;
desenvolve a coordenação motora, a lateralidade e a orientação de espaço temporal
e equilíbrio; promove a disciplina, dando à criança noção de limite e compreensão
de respeito para com os outros; promove o desenvolvimento de sentimentos como
amizade, companheirismo e paciência; auxilia no crescimento.
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Para o Indicador de Inclusão, as informações estão apresentadas a seguir
(Gráfico 7).
Gráfico 7: Indicador de Inclusão para a Avaliação Física e para as áreas de Fisioterapia, Psicologia
e Artes Marciais aplicado para o Projeto Amizade - Karatê Inclusivo.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022.
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E, por fim, tem-se o Indicador de Inclusão, que representa o quanto os participantes
estão aptos a organizar o espaço de oficina juntos aos profissionais. O valor médio
do Indicador de Inclusão para a Avaliação física foi de 1,81 e 1,89, e para as áreas
foi de 1,30 e 1,96 para a Fisioterapia, de 1,69 e 1,69 para a Psicologia e de 1,73 e
2,60 para Artes marciais, para os momentos pré e pós, respectivamente. Ou seja,
os valores variaram de 1 a 2, sendo representativos de acessibilidade reduzida,
no qual as ações tendem à satisfação de necessidades individuais básicas (1) e
participação reduzida, com acesso restrito a pessoas de referência naquela atividade
(2), demonstrando que o grupo estava disposto e contribuiu para que a oficina
cumprisse, junto ao trabalho dos profissionais, seu objetivo.

2. CONSIDERAÇÕES
O trabalho desenvolvido envolveu os aspectos físicos, motores, cognitivos e
emocionais dos participantes, com o objetivo de aumentar sua consciência corporal, estimular a interação social e autonomia.
Os dados apresentados neste relatório serão de grande valia para o planejamento
dos próximos projetos, uma vez que as análises são criteriosamente apresentadas, reforçam o desenvolvimento das atividades e denotam a carência de melhor
contexto por parte dos profissionais que se envolvem com os participantes, a fim
de eliminar o teto identificado a partir dos dados coletados.
De maneira geral, os dados de desenvolvimento indicaram que a oficina contribuiu para a promoção da inclusão a partir do esporte como ferramenta. Sendo que,
oficinas como esta, correspondem às necessidades de formação pessoal e social
de pessoas com (e sem) deficiência, pois valorizam a sensibilidade e as múltiplas
inteligências que um ser humano pode desenvolver durante a sua vida.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde
Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região
Sudeste

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra homenageou o Instituto Olga Kos como uma das 10
entidades ajudadas pelo projeto.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

É a mais alta comenda do Poder Legislativo
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas
que contribuem para o desenvolvimento social
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizada na sede da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Movimento
Você e a Paz
4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma atividade sem conotação religiosa ou política, que
tem como propósito central desenvolver a cultura de paz por meio da conscientização quanto
à necessidade de se contribuir para a conquista
de um mundo com mais harmonia, tolerância,
respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar
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II Encontro Cultural – Laços
de Amizade Espaço K

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores
ONGs do Brasil em 2017 de acordo com os padrões
de gestão e transparência. É uma ONG pra se DOAR,
e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços
prestados às pessoas com deficiência intelectual,
particularmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer
deInclusão Social
1º lugar em nossa região no 2º Prêmio Brasil de
Esporte e Lazer de Inclusão Social do Ministério
do Esporte.

Prêmio ABCA – 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na área das
artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos
de Arte instituiu, em 1978, com o patrocínio da
FUNARTE, um Prêmio Anual, 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 cultura e as artes
plásticas brasileiras.

Prêmio LIF – 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara
de Comércio França-Brasil com o objetivo de estimular, por meio do destaque e visibilidade dados
aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores,
a criação e/ou multiplicação de iniciativas que
promovessem uma transformação em prol de
melhores condições para as pessoas e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da
categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII
Prêmio LIF.

Prêmio Areté
Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da
Cultura – Secretaria de Cidadania Cultural, em
2010.

Prêmio Destaque
do Ano – 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de
políticas públicas, em especial na atuação com os
municípios paulistas com ações inclusivas voltadas ao segmento das pessoas com deficiência.
O IOK, além de ser um dos finalistas de ações
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para
pessoas com deficiência.

Medalha Anchieta
A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade
de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado
do Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a
admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Chico Xavier
O prêmio foi instituído em março de 2013, homenageando pessoas e entidades que se destacam
por atos e obras de amor ao próximo e de estímulo à elevação do espírito humano. A premiação
visa ações que propiciem o engrandecimento e
a harmonia nas relações entre os indivíduos na
sociedade.

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

Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições
que se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva – 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 de relevantes
serviços prestados à sociedade paulistana, ao
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os
quais visam facilitar o processo de inclusão social
e cultural, além de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida de pessoas com deficiência
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019
O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câmara dos Deputados, a empresas,
entes federados (União, Estados e Municípios),
entidades (ONGs, OSCIPS) ou personalidades que
tenham realizado ações em prol da inclusão de
pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias,
exemplos de vida e superação.

Pela Arte se Inclui
A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias,
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”.
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, fazendo parte do livro que reúne exemplos de que
a arte também pode ser um meio para a inclusão
social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica IPSI
O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio
Excelência Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na
categoria livros culturais e de artes, no produto,
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Prêmio Funarte Respirarte
O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020,
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea
anual abarca manifestações artísticas inéditas em
diferentes segmentos e tem como intuito a promoção da arte e de vertentes culturais em todas
as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020
O grupo FJR homenageou o empresário Wolf Kos,
presidente do Instituto Olga Kos, com o título
“Empreendedores Inovadores” de 2020. A condecoração é uma resposta a dedicação, empenho e
advocacy que o empreendedor social realiza na
instituição desde sua fundação, em 2007.

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
Atribuído a edificações, espaços, transportes
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos,
indicando que são adequados e acessíveis para
pessoas com deficiência. É concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED).

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de
Cultura através do programa Cultura Viva.

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da
Síndrome de Down

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade –
2020/2021

Reconhecimento pela relevância na atuação em
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câmara Municpal de São Paulo em 2022.

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte de
Respeito.
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PROMOVENDO INCLUSÃO

ABRACE ESTA CAUSA!
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