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APRESENTAÇÃO

Período do Relatório: Julho de 2019 a junho de 2020.

Quantidade de participantes: 100

Instituição: ACDEM Casa 2

O projeto Taekwondo VIII - Inclusão pelo Esporte, foi realizado em uma instituição, conforme 

abaixo, com 4 (quatro) turmas, 2 (duas) vezes por semana com duração de 1 (uma) hora cada.

O projeto Taekwondo VIII - Inclusão pelo Esporte tem como objetivo incluir a pessoa com 

Deficiência Intelectual à sociedade, trabalhar os aspectos físicos e motores, aumentar a consciência 

corporal e estimular os aspectos cognitivos.

Esses benefícios culminarão na autovalorização e na consciência de que são pessoas capazes, 

estimulando aos estudos e opção de uma vida saudável, resultando na redução dos riscos de 

doenças causadas pelo sedentarismo.

O projeto promoverá a melhoria dos seguintes aspectos:

a) Sociais: A integração por meio do esporte resultará na consciência do respeito às diversidades 

e na eliminação de preconceitos.

b) Cognitivos: Desenvolvimento do raciocínio (tempo de reação e tomada de decisões), 

equilíbrio e segurança emocional e psicológica.

c) Motores: Trabalho de aspectos físicos e motores que promovam e melhorem a saúde, 

autoconfiança, autoestima, qualidade de vida e consciência corporal.

Taekwondo VIII 
Inclusão pelo Esporte SEG TER QUA QUI SEX

ACDEM CASA 2
Rua José Lopes Rodrigues, 510 

Jd. Matarazzo/SP

9h - 10h

X

9h - 10h

X X
10h - 11h 10h - 11h

13h - 14h 13h - 14h

14h - 15h 14h - 15h
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INTRODUÇÃO
Seguindo o cronograma do projeto, realizamos a contratação da equipe, compra de materiais, 
uniformes, divulgação, reunião de apresentação, inscrição dos participantes e exame médico. A 
equipe multidisciplinar realizou o planejamento das oficinas, calendário das atividades, bem como 
as demais ações para o início das atividades.

Exames Médicos:

Anamnese com Médico:

Aplicação do Mapa Social:
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Os procedimentos para coleta de dados 
seguiram todos os cuidados éticos necessários, 
e os participantes foram observados durante as 
oficinas do Instituto Olga Kos, após termo de 
consentimento livre e esclarecido assinado por 
participantes ou responsáveis legais. 

Os profissionais responsáveis pela avaliação 
receberam formação em processos 
de observação e coleta de dados pelo 
Departamento de Pesquisas do Instituto Olga 
Kos. 

A seguir serão apresentados os resultados 
obtidos pelos indicadores do Instituto Olga Kos, 
com o objetivo de medir o desenvolvimento 
dos participantes nas oficinas. Nessa pesquisa 
interna, foram participantes 50% meninos e 
50% meninas, inscritos no projeto Taekwondo 
VIII – Inclusão pelo Esporte. 

O instrumento utilizado reúne fatores 
pertinentes a diferentes abordagens 
profissionais. Nesse estudo de caso sobre 
quatro grupos distintos, serão apresentados 
resultados obtidos pelo IDOK - Artes Marciais, 
e o IDOK - Psicologia. 

PERFIL DOS 
PARTICIPANTES
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INÍCIO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS: IMC – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

AVALIAÇÃO FÍSICA:

Os participantes foram divididos em quatro (4) turmas, com quinze (25) membros cada, totalizando 
cem (100) vagas. Para cada turma foram oferecidas duas (2) aulas semanais, com duração de uma 
(1) hora cada. 

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, calculado a partir da seguinte 
fórmula: peso atual (kg) / estatura (m)2.

As análises das avaliações abaixo serão apresentadas de forma comparativa entre a Avaliação 
Inicial, que ocorreu no início do Projeto e ao término dele, considerando 8 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 e tiveram duração de aproximadamente 40 minutos.

Apesar da pandemia mundial do Covid-19, muitos participantes conseguiram realizar 3 medidas 
da reavaliação física (peso, estatura e IMC). Cabe ressaltar que não foi possível realizar os testes 
de capacidade física, uma vez que este depende completamente dos profissionais da educação 
física, e das condições que foram restritas com a pandemia. 

Os resultados das capacidades físicas serão apresentados em números de como os participantes 
iniciaram no projeto. Importante reforçar que o fato de não terem realizado a reavaliação das 
capacidades físicas, não impacta nos demais resultados.

O resultado do índice de massa corporal 
demostra que o grupo apresenta leve 
sobrepeso. Esse resultado representa a média 
do grupo. Conforme descritivo da população 
de participantes do projeto muitos deles 
têm síndrome de Down. A obesidade e uma 
patologia cuja prevalência, em alguns países, já 
está sendo considerada um problema de saúde 
pública. Dados brasileiros mostram que houve 
um aumento na frequência da obesidade entre 

crianças de dois a dez anos nos últimos anos 
(Taddei, citado por Schwartzman e vitolo, 
2004).  Os pacientes com Síndrome de Down 
têm como regra geral tendência para o excesso 
de peso. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
onde dados a respeito deste problema estão 
disponíveis, por volta de 9 anos de idade, uma 
boa parte das crianças com síndrome de Down 
está acima do percentual 95 para peso (Luke e 
colaboradores citado por Schwartzman, 2003).

Dentre os participantes deste projeto, a 
caracterização do grupo compõe pessoas 
com: deficiência intelectual, distrofia 
muscular, esquizofrenia, paralisia cerebral, 
síndrome de Down, síndrome de Willians, 
TEA, TOC e Psicose, Transtorno Global do 
Desenvolvimento, síndrome do X-Frágil e 
pessoas sem deficiência, mas em situação 
de vulnerabilidade social.

Média do peso 71,1

Média da altura 1,59

Cálculo do IMC Total 27,83
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A avaliação física é um conjunto de testes, 
medidas e avaliações que tem como objetivo, 
verificar a condição, mudança ou situação 
momentânea do indivíduo (atleta ou não), nos 
parâmetros: físico, morfológico e neuromotor.

14 15



PERIMETRIA 

CAPACIDADES FÍSICAS

ENTREGA DE KITS:

Esta medida refl ete melhor o conteúdo de 
gordura visceral que a RCQ (Relação cintura / 
quadril) e também se associa muito à gordura 
corporal total.  

A OMS estabelece como ponto de corte para 
risco cardiovascular aumentado medida de 
circunferência abdominal igual ou superior a 
94 cm no sexo masculino e 80 cm no sexo 
feminino. Resultado da perimetria foi 96.

Os testes de Capacidade física avaliados são Agilidade e Flexibilidade. A agilidade é mensurada 
através do teste de Banco de Wells. O teste visa a medida da amplitude máxima de um movimento 
articular. A fl exibilidade varia em função da idade, do gênero e da pratica de exercício físico regular, 
pode variar de acordo com a articulação e lateralidade do corpo. Já no teste de agilidade, o 
participante conduz a sua agilidade entre dois cones e uma cadeira. O tempo de deslocamento é 
aferido e utilizado para melhorar nos pontos de difi culdade de cada participante. 

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

Cintura

Quadril
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ATIVIDADES LÚDICAS:
Durante as oficinas foram realizadas atividades lúdicas com o objetivo de Estimulando a criatividade, 
raciocínio lógico, cooperação, coordenação motora e socialização, promovemos atividades 
lúdicas e algumas atividades físicas como:

Correr, pular, agachar, com o objetivo do ganho de força, equilíbrio, condicionamento físico, e  
evolução das habilidades cognitivas e sociais.
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A Escala de Cooperação, foi desenvolvida para identificar participantes que possam contribuir na 
organização das oficinas, considerando quatro possibilidades de autonomia, conforme segue:

Participação reduzida, 
as ações tendem à satisfação 
de necessidades individuais 
básicas.

Participação com acesso 
restrito a pessoas de 
referência naquela atividade.

Participação suficiente para 
construir meios de favorecer 
o próprio desenvolvimento.

Participação prioritariamente 
cooperativa tendo em vista 
necessidades coletivas.

1
2

3
4
Os gráficos a seguir apresentam resultados 
gerais do projeto Taekwondo VIII, seguidos de 
breves comentários sobre o desenvolvimento 
específico das habilidades envolvidas nessas 
práticas esportivas. 

O progresso na Arte Marcial manteve um 
desenvolvimento estável para todos os 
participantes. Fatores avaliados como posturas, 
ataques e defesas apresentam uma crescente 
na comparação entre antes e depois, com 
destaque para o desenvolvimento da saudação, 
um conceito fundamental para a arte marcial, 
que simboliza respeito pelo próximo e pelo 
ambiente de treino. 

A visão está relacionada tanto ao foco quanto à 
uma noção de ética, saber direcionar o foco de 
nossa atenção impacta diretamente a qualidade 
de vida, foi o que este grupo apresentou.

As atividades, sempre interdisciplinares, 
desenvolvem aspectos psicomotores e 
psicológicos dos participantes. 

A atenção é estimulada pelas orientações dos 
instrutores, a memória desenvolve-se pela 
progressão na complexidade dos exercícios, 
consolidando bases seguidas de movimentos 
com todos os membros. 

Outro modo de estimular a memória é 
a apresentação de novos conceitos, e a 
contagem (em coreano, segundo a tradição) 
para definir o ritmo dos exercícios. 

A comunicação e expressividade é desenvolvida 
pela roda de conversa, mediada por psicólogas 
experientes no trabalho em inclusão. 

A flexibilidade é decorrência do trabalho 
cooperativo, é necessário expressar-se, e 
também ceder. Este grupo demonstrou 
resultados positivos neste quesito.

A escala de cooperação agregada aos 
instrumentos de avaliação serve para identificar 
os participantes com potencial de cooperar com 
a dinâmica dos treinos. Através dela é possível 
medir esse desenvolvimento grupal, e convidar 
pessoas (muitas vezes sem oportunidade 
de liderar) para contribuir ativamente na 
organização global dos encontros.

Essa escala pode ser utilizada por instrutores 
durante o projeto, oferecendo parâmetros de 
avaliação para a autonomia e cooperação. 

Os resultados acima demonstram que neste 
projeto poucos participantes alcançaram um 
grau de autonomia suficiente para favorecer 
o desenvolvimento coletivo do grupo. Esse 
resultado, no entanto, indica que a grande 
maioria se desenvolveu satisfatoriamente, 
distribuindo-se entre os níveis 2 e 3 (detalhados 
na tabela acima).

ANÁLISE
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CONSIDERAÇÕES 

EXAME DE FAIXA

O IDOK – Artes Marciais, desenvolvido para acompanhar atividades específicas das oficinas 
demonstram um progresso sólido em todos os fatores avaliados, com destaque para a “saudação”, 
uma prática do Taekwondo que representa o respeito com o local de treino e as pessoas. A 
escala de cooperação identifica o progresso na autonomia dos participantes, aqueles mais aptos 
a cooperar coletivamente ainda são poucos, mas muitos, no entanto, puderam construir meios 
de favorecer o próprio desenvolvimento, identificados na categoria 3, o que demonstra que as 
oficinas incentivaram a autonomia e a cooperação entre os participantes.

O EXAME DE FAIXA CELEBROU 
A CONQUISTA DE UMA NOVA 
ETAPA NA APRENDIZAGEM DA 
ARTE MARCIAL.
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CURIOSIDADE: 
O Taekwondo foi trazido ao Brasil pelo grão-
mestre Sang Min Cho, em agosto de 1970 em São 
Paulo, enviado oficialmente pela International 
Taekwondo Federation, com a fundação da 
Academia Liberdade de Taekwondo.
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CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES CORRIDA: 

EVENTOS:

O grupo avaliado apresentou boa estabilidade na maioria das avaliações aplicadas. Os resultados 
destes testes também condizem a natureza do esporte, quanto mais praticá-lo com orientação 
adequada e estímulos constantes, melhores serão seus resultados.

No geral esta avaliação trouxe resultados muito positivos e benefícios de saúde para os praticantes. 
Apesar da pandemia do Covid-19, a maioria dos participantes declarou ter realizado atividades em 
casa com orientação da equipe profissional. 

Desta forma, os resultados pressupõem manutenção esportiva dos participantes.

Em dezembro de 2019, os atendidos pelo projeto participaram da “V INCLUSÃO A TODA PROVA 
- CORRIDA E CAMINHADA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA”. A corrida de rua contemplou percursos de 6,1km e 10km, além de uma caminhada 
comemorativa, o evento aconteceu no Ibirapuera – Obelisco – São Paulo/SP. 

Festival de Artes Marciais:

Nos dias 21 e 22 de setembro de 2019 (sábado e domingo), o ginásio Mané Garrincha, localizado na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), na Zona Sul do São Paulo, recebeu o 2º FESTIVAL 
OLGA KOS DE ARTES MARCIAIS, promovido pelo Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. Cerca 
de 240 pessoas, de 6 a 50 anos, participantes de 12 oficinas de Karatê e Taekwondo, oferecidas 
gratuitamente pelo Instituto Olga Kos, compareceram ao evento.
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Prêmio Areté

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Pela Arte se Inclui

Prêmio LIF 2013

Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio Brasileiro de Excelência 
Gráfi ca IPSIS

Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Melhores ONGs 
ÉPOCA DOAR

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

RESULTADOS IOK!

ABRACE ESTA CAUSA!
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