
SEM BARREIRAS
TAEKWONDO
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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

Ser uma instituição do terceiro setor reconhecida 

pela liderança, excelência, inovação e impacto 

social, por meio de ações socioculturais e de 

inclusão social.

Valores

+ Ética nas relações e no exercício das atividades;

+ Respeito à diversidade humana;

+ Promoção do exercício da cidadania;

+ Comprometimento com a causa;

+ Excelência no trabalho;

Objetivo

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.

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.

No material a seguir, mostraremos como foi o 

desenvolvido o projeto “Taekwondo Sem Barreiras”.

Número de participantes: 300

  INSTITUIÇÕES:
CEU PÊRA MARMELO

Rua Pêra-Marmelo, 226 – Jardim Santa Lucrecia

CEU CANTOS DO AMANHECER

Avenida Cantos do Amanhecer, s/n° – Jd. Eledy

CEU JAÇANÃ

Rua Antonio Cesar Neto, 106 – Jaçanã

APAE DIADEMA

Av. Dr. Ulysses Guimarães, 316 – Conceição, Diadema

NOSSO LAR

Praça Florence Nightingale, 56 – Aclimação

EMEF FREI DAMIÃO

R. Daniel Alomia, 325 – Jd. Sipramar

CEU CAMPO LIMPO

Avenida Carlos Lacerda, 678 – Campo Limpo

CIEJA CAMPO LIMPO

R. Cabo Estácio da Conceição, 176 – Campo Limpo

O projeto “TAEKWONDO SEM BARREIRAS” tem 

como objetivo ampliar a inclusão da pessoa com 

deficiência intelectual, particularmente Síndrome 

de Down, à sociedade, por meio da prática das 

Artes Marciais (Taekwondo), com benefícios que 

culminarão na manutenção e/ou ampliação das 

capacidades funcionais dos participantes, em 

maior autonomia, autovalorização e consequente 

promoção da saúde. Pretendemos ampliar turmas 

e expandir o projeto na cidade de São Paulo, para 

público ainda não atendidos pelos projetos do 

Instituto Olga Kos. 

APRESENTAÇÃO

O PROJETO
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CEU PÊRA MARMELO

Grupo composto por adultos e idosos com idade 

entre 20 e 75 anos, diagnosticados com deficiências 

físicas e/ou cognitivas, cadeirantes e participantes sem 

deficiência em condição de vulnerabilidade social. Ao 

longo do projeto tivemos dois exames de faixa, onde 

todos foram graduados à faixa amarela ponta verde.

Visão do Psicólogo – Promovemos reflexões associando 

a teoria com a prática, ao longo projeto os participantes 

apresentaram redução da ansiedade, evolução do 

desenvolvimento cognitivo, valorização dos acertos e 

não dos erros.  

Visão dos Instrutores – O início do projeto foi marcado 

pela adaptação dos participantes à rotina das oficinas, 

como montagem e desmontagem de tatame, formação, 

comprimento aos professores, juramento do Taekwondo. 

Também foi apresentado aos participantes a graduação 

das faixas, contagem em coreano, ensinamento das 

técnicas (chutes, defesas, socos e poomsae). Ao longo 

do projeto os participantes já adaptados à rotina da 

oficina, tivemos como foco o aprimoramento das 

técnicas. 

Visão do Fisioterapeuta – No início do projeto, os 

participantes apresentaram dificuldades de lateralidade, 

coordenação, noção espacial e alongamento. Para a 

melhora desses quesitos foram trabalhadas atividades 

físicas e motoras específicas. Para estimular a 

consciência espacial, delimitamos o espaço tendo 

como referência a placa dos tatames, os participantes 

deveriam realizar as atividades como defesas e chutes 

sem sair daquele espaço. Para trabalhar a lateralidade, 

durante o aquecimento realizamos corridas com 

mudança de direção e corrida lateral. Além disso, foram 

utilizados estímulos verbais e táteis para correção dos 

movimentos.

Turma I
Visão do Assistente de Coordenação – Além dos 

aprendizados técnicos da modalidade, o grupo 

apresentou evolução em relação ao bem-estar 

emocional, autoconfiança, e questões motoras. Sobre 

os exames de faixa, pudemos apontar evolução do 

desempenho técnico e cognitivo. 

Maria das Mercês Gomes Andrade

               Antes eu tinha medo de sair de casa, mas eu tinha que vencer o 

meu medo para vim para a aula.

Trata-se de uma participante que sofreu de síndrome 
do pânico pós superar um câncer de mama, e após 
começar a frequentar as oficinas conseguiu superar 
essa dificuldade.

Viviane Gomes de Oliveira

                                             Agora não canso mais

Foi uma participante que apresentava sobrepeso tendo 
constantes queixa de cansaço e falta de fôlego ao longo 
das atividades, parando diversas vezes para descansar, 
e após intervenções e assiduidade no projeto melhorou 
seu condicionamento físico de forma considerável.
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CEU PÊRA MARMELO

Grupo composto por participantes com idade entre 05 

e 14 anos, diagnosticados com deficiências físicas e/ou 

cognitivas e participantes sem deficiência em condição 

de vulnerabilidade social. 

Visão do Psicólogo – O trabalho teve como foco a 

melhora do aspecto disciplinar, compreensão das regra 

e socialização do grupo. Realizamos atividades lúdicas,  

visando o desenvolvimento motor, cognitivo e social. 

Visão dos Instrutores - Tínhamos como equipamentos 

técnicos aparadores e raquetes, que facilitavam a 

realização dos movimentos (chutes/socos e defesas), 

contribuindo no estímulo visual onde era possível ajustar 

a altura de acordo com a condição física do participante, 

além do desenvolvimento da lateralidade. A bola e fitas 

foram bastante utilizadas nos aquecimentos através de 

brincadeiras (queimadas, rouba fitas), visando ganho de 

coordenação motora, deslocamentos, tempo de reação 

e consciência corporal

Visão do Fisioterapeuta – trabalhamos com os participantes 

questões ligadas a lateralidade, coordenação, noção 

espacial e alongamento, corridas com mudança de direção 

e corrida lateral. Além disso, foram utilizados estímulos 

verbais e táteis para correção dos movimentos.

Visão do Assistente de coordenação – No final do projeto 

os participantes apresentaram melhor ajuste emocional 

e controle da ansiedade, além de aumento do repertório 

motor e consciência corporal e espacial.

Turma II

Andreia mãe do Gustavo e Lucas

               Com muita alegria, mas com muito aperto no coração terminou 

hoje com mais de 2 anos esse projeto maravilhoso, que só agregou a todos! 

Espero que venha novo projeto e em breve possamos nos reencontrar... que 

verbas do governo sejam aplicadas em bem das crianças e de famílias que 

realmente se importam em formar cidadãos melhores! Agradeço a todos os 

professores e profissionais que sempre prestaram um lindo trabalho
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Simone gestora do CEU Pera Marmelo

               O instituto Olga Kos faz um trabalho de inclusão social e cultural aqui no CEU de excelência, aonde as crianças e adultos estão sempre presentes 

trabalhando essa integração da ajuda e do respeito, de compartilhar e dividir os momentos que estão juntos. Será uma pena o trabalho encerrar, porque ele 

ajuda muito as crianças, os adultos principalmente os idosos
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APAE DIADEMA
Grupo formado por adolescentes e adultos com 

deficiências intelectuais e motoras. 

Visão do Psicólogo – Grupo apresentou excelente 

apropriação do espaço e dos conceitos da arte 

marcial. Eram organizados com seus materiais, e 

faziam a formação (um momento de preparação 

para as atividades), de forma espontânea com 

autonomia e independência. 

Visão dos Instrutores - Os participantes adquiriram 

boa concepção da consciência corporal e 

lateralidade com a alternância de pernas nos 

chutes, a capacidade técnica na execução dos 

movimentos, foi um dos pontos fortes deste grupo. 

Foram graduados da faixa amarela ponta verde 

à azul ponta vermelha.

Visão do Fisioterapeuta – O grupo apresentou 

alto nível de desenvolvimento motor e técnico. 

A utilização dos critérios de avaliação (IDOK 

Fisioterapia), permitiu mensurar o real desempenho 

dos participantes durante o projeto, evidenciando 

avanço significativo nas habilidades motoras, 

consciência corporal, equilíbrio, e nas praxias 

fina e grossa. 

Visão do Assistente de Coordenação – As rodas 

de conversas realizadas em cada oficina foram 

facilitadores da comunicação do grupo, permitindo 

maior capacidade de expressão, proporcionando 

o desenvolvimento das relações sociais.
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CEU CAMPO LIMPO
Turma composta por crianças e adultos com 

deficiência. Optou-se por uma estratégia de formar 

multiplicadores dentro do grupo, potencializando 

a inclusão e interação entre os mesmos. Assim, 

participantes em níveis mais avançados de 

desenvolvimento do Taekwondo eram orientados 

a servir de exemplo ao demais, o que auxiliou o 

pareamento do grupo.  

Visão do Psicólogo - O trabalho foi realizado com o 

fortalecimento das habilidades sociais, através da 

comunicação, integração do grupo e estimulação 

dos aspectos cognitivos, facilitando a aprendizagem 

dos participantes. Realizamos atividades lúdicas 

para auxiliar e reforçar a segurança emocional e 

independência do grupo.

Visão dos Instrutores – Durante o projeto, realizamos 

aulas teóricas explicando os fundamentos e técnicas 

do taekwondo, aulas práticas para a execução da 

arte marcial e atividades lúdicas. 

Visão do Fisioterapeuta – Atividades realizadas com 

foco nas correções posturais, equilíbrio, saltos em 

diversas direções, deslocamentos laterais, atividades 

de memória, consciência corporal e trabalhos de 

força com resistência muscular principalmente 

abdominal. Para tais trabalhos foram utilizados 

materiais como bambolês, bolas e cones para 

facilitar e potencializar as atividades

Visão do Assistente de coordenação – O 

comportamento dos participantes no início era um 

dos fatores que necessitavam de atenção, porém 

após as intervenções da equipe multidisciplinar 

através de atividades integradas, obtivemos êxito.

Neusa, mãe da participante Bruna Aparecida Violatto

              Quero dizer que com o Taekwondo a Bruna aprendeu a ter mais 

respeito, paciência, companheirismo com as demais pessoas. A coordenação 

motora dela foi a mais beneficiada, pois ela teve um princípio de AVC, quatro 

meses antes. Ela passou a ter mais força nos membros, equilíbrio, agilidade 

nos movimentos, diminui a agressividade e foi controlada a ansiedade. 

Coisa vista pelo psiquiatra que até diminuiu as medicações controladas. 

Ela passou a ter uma melhor qualidade de vida. Só tenho a agradecer a 

todos os profissionais que passaram esse tempo ao lado de nossos filhos e 

a paciência e atenção com as mães também
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Maria Auxiliadora mãe do participante Carlos Eduardo Gustavo M. Santos 

              Boa tarde eu sou Maria, mãe do CARLOS EDUARDO GUSTAVO M. SANTOS. Ele participou do projeto desde o início e vi uma grande mudança 

no meu filho durante esses anos que ele participou. No início até falei para os professores que a coordenação motora dele era pouca e que ele não 

tinha resistência nos braços e nas pernas, ele era todo molenga até estava passando com a fisioterapeuta para melhorar a coordenação motora e 

quando começou os treinos de Taekwondo foi tudo que ele precisava porque ali ele cuidou da disciplina, coordenação e foi ficando resistente, tanto 

que recebeu alta da fisioterapia, enfim muito valido esses anos de projeto. Desde já agradeço aos professores pelo carinho respeito e cuidado que 

eles tiveram com os nossos filhos
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CEU CANTOS DO 
AMANHECER
Turma composta por crianças, jovens e adultos, 

diagnosticados com deficiências físicas e/ou 

cognitivas e participantes sem deficiência em 

condição de vulnerabilidade social. 

Visão do Psicólogo –  trabalhamos com este grupo a 

questão de fortalecimento de vínculos, socialização, 

assim como questões motoras e cognitivas

Visão dos Instrutores – A maioria dos participantes 

deram início no taekwondo nesse novo projeto, sendo 

assim, tínhamos uma turma repleta de faixas brancas 

e de variadas deficiências. Durante as oficinas a 

questão de disciplina e hierarquia necessitaram 

de um trabalho específico, tanto referente a arte 

marcial quanto a socialização. Com o tempo, os 

participantes desenvolveram bem esses conceitos. 

Visão do Fisioterapeuta – Houve necessidade 

de estímulos proprioceptivos, táteis e visuais 

para a adequação dos movimentos, bem como 

desconstrução dos movimentos para melhor 

compreensão. De modo geral houve boa evolução, 

com importantes ganhos de repertório motor e 

autonomia dos participantes.

Visão do Assistente de coordenação – Os 

participantes desta oficina evoluíram muito, e isso 

era visível na graduação de faixa. Todos fizeram 

a apresentação do Poomsae (bases de ataque e 

defesa), com muita dedicação e concentração. Foi 

gratificante ver a evolução de todos, já que era um 

projeto com participantes com dificuldades distintas, 

mas com muita dedicação. 

Joana Gonçalves dos Santos, mãe do participante 

Jhonata Gonçalves de Sousa

              Gostaria de agradecer aos profissionais do Taekwondo pela dedicação, 

carinho e cuidado que tiveram com nossos filhos. Também sou grata ao 

Instituto Olga Kos pela iniciativa de criar projetos com as características 

que atendem as necessidades especiais de cada criança, jovem e adultos 

que necessitam desse tipo de apoio; é muito importante saber que ainda 

existem pessoas que pensam nas necessidades do próximo, que tem essa 

preocupação em fazer algo em benefício do outro. 

Apesar do pouco tempo no qual o Jhonata fez parte do projeto, achei que 

foi muito importante, pois ele conseguiu com a dedicação e a ajuda dos 

professores ter um resultado muito positivo, contribuiu na coordenação 

motora, na parte da memória, nas disciplinas de regras e respeito onde faz 

com que eles tenham essa visão. Lógico que tudo isso só é possível devido 

a insistência e a dedicação dos professores, pois esse esforço faz muita 

diferença na vida dessas crianças
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Daniela Kaestner, mãe dos participantes Henry de Oliveira Kaestner e Thomas Oliveira Kaestner

           Meus filhos apresentaram melhora significativa em diversas áreas do desenvolvimento, desde habilidades motoras, como na sociabilidade com os 

demais colegas e professores. 

Ganharam autoconfiança e mais autonomia. Antes eu os acompanhava em todas as aulas e ficava no CEU 
enquanto eles faziam a atividade, hoje eu deixo eles no portão e os busco no portão porque já sei que conseguiam 
ficar em algum lugar sem a minha presença, já conseguem trocar a roupa sem minha ajuda. Pode parecer coisa 
pequena, mas são através das coisas pequenas que as grandes se tornam possíveis. Obrigada! Obrigada! 
Obrigada! Professores vocês são muito especiais, vocês são luz em mundo de trevas. Instituto Olga Kos parabéns 
pela organização e criação do projeto. Realmente faz a diferença na vida de muitos jovens e crianças!



12  

CEU JAÇANÃ

Turma composta por crianças diagnosticadas com 

deficiência física e/ou intelectual (Transtorno do Espectro 

Autista, síndrome de Down, Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, hidrocefalia, atraso no desenvolvimento, 

neuromotor), assim como participantes em condição de 

vulnerabilidade social. 

Visão do Psicólogo - O objetivo do projeto foi promover 

a integração social tendo como base a prática do 

Taekwondo, promovendo autonomia aos participantes 

através da filosofia da arte marcial, que visa o 

desenvolvimento da cortesia, integridade, perseverança, 

domínio sobre si mesmo e superação de limites.  

Visão dos Instrutores – Apresentamos aos participantes 

a rotina da oficina, a história do Taekwondo, hierarquia 

das faixas e o currículo de graduação, a fim de facilitar 

ao grupo o melhor entendimento da arte marcial e o 

respeito as suas regras e valores. Foram ensinados 

os chutes básicos (ap tchagui, ap oligui, miro tchagui, 

yop tchagui e tigô tchagui), as defesas básicas (are 

maki, defesa baixa; montong maki, defesa no tronco e 

olgul maki, defesa alta), que são também utilizadas no 

Poomse (conjunto de movimentos de ataque e defesa 

contra inimigo imaginário). 

Iniciou-se a adaptação dos participantes à oficina com 

cumprimento ao tatame, formação, cumprimento aos 

instrutores e juramento. Houveram dificuldades com 

alguns participantes que apresentavam distúrbios 

comportamentais (agressividade e déficit de atenção), 

criando barreiras para a evolução do grupo, porém ao 

longo do projeto foram trabalhadas e corrigidas.

Visão do Fisioterapeuta - Realizamos atividades lúdicas 

que visavam o desenvolvimento de requisitos básicos 

motores como lateralidade, noção espacial e controle 

Turma I

motor do movimento. Para isso foram usados cones 

coloridos, bambolês, cordas, escada de agilidade 

entre outros equipamentos. Uma vez desenvolvidos 

os preceitos básicos de controle motor necessários 

para a Arte Marcial, buscaram-se enfatizar os conceitos 

do Taekwondo. 

Visão do Assistente de Coordenação - Grande parte do 

grupo obteve autonomia para se organizar ao entrar no 

tatame deixando os pertences de forma correta no local 

combinado. Muitos deles faziam a contagem durante 

as aulas e compreendiam os comandos em coreano.
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CEU JAÇANÃ

Turma composta por crianças diagnosticadas com deficiência física e/ou intelectual, assim como participantes em condição 

de vulnerabilidade social. 

Visão do Psicólogo - Durante as oficinas foi necessário estimular e desenvolver a capacidade de socialização do grupo, em 

especial, dois participantes com Transtorno do Espectro Autista, que apresentavam dificuldade em estabelecer a relação 

com o espaço e com os demais inscritos, bem como uma dificuldade de manutenção da atenção direcionada. Houve 

um bom desenvolvimento de ambos, permitindo se relacionar com o grupo e desenvolver o pertencimento ao espaço.

Visão dos Instrutores -   trabalhamos com os participantes a rotina da oficina, a história do Taekwondo, hierarquia das 

faixas e o currículo de graduação, a fim de facilitar a compreensão do grupo sobre as regras e valores da modalidade.

Visão do Fisioterapeuta - Foram realizadas atividades relacionadas a lateralidade, noção espacial e motricidade, utilizando 

cones coloridos bambolês, cordas, escada de agilidade entre outros equipamentos ajustados para as atividades lúdicas. 

Visão do Assistente de Coordenação - O grupo apresentou grande evolução física, motora e cognitiva. Os instrutores 

realizavam atividades diferenciadas em todas as oficinas, com o intuito de alcançar o desenvolvimento global.

As atividades lúdicas também foram de suma importância, pois permitia trabalhar todos os aspectos de maneira leve e divertida.

Turma II

Ana Paula Cristiano Teixeira, mãe da Beatriz Cristiano da Silva

           Ela passou a ser mais independente em casa e respeitar mais os pais, além do mais ela nunca teria a oportunidade de ir a eventos em lugares como 

o Pacaembu e o Ibirapuera se não fosse pelo projeto
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CIEJA

Turma composta por adolescentes e adultos diagnosticados 

com deficiências físicas e/ou cognitivas.  

Visão do Psicólogo – A principal característica deste grupo 

foi o respeito e integridade nos momentos em que se 

dedicaram a arte marcial. As atividades propostas e o 

desenvolvimento do grupo durante o projeto, fez com que 

a inclusão social, a autonomia e a independência dos 

participantes tivessem grande evolução. 

Visão dos Instrutores – Os materiais utilizados eram 

instrumentos de facilitação do processo de ensino e 

aprendizado da arte marcial, auxiliando nas atividades em 

geral como, chutes, socos, lateralidade, desenvolvimento 

motor, desenvolvimento cognitivo e ludicidade. 

Visão do Fisioterapeuta – Grupo com excelente adequação 

motora. Os participantes tiveram grande evolução, 

necessitando de poucos estímulos táteis, verbais e visuais 

para correção dos movimentos e ajustes de coordenação 

motora, principalmente durante a execução dos Poomses 

(bases de ataque e defesa). A evolução do grupo foi notória 

e permitiu a inclusão de atividades com maior grau de 

execução.

Visão do assistente de coordenação – Oficina dinâmica 

e participantes assíduos, facilitando o processo de 

socialização e desenvolvimento da prática do Taekwondo. 

Vale salientar que, neste grupo, os familiares/responsáveis 

eram muito presentes, facilitando a comunicação com os 

mesmos, assim como a instituição 

Turma I

Marcionilio de Oliveira Rocha, 

pai da participante MÔNICA DOS SANTOS ROCHA

           Agradeço imensamente o carinho, dedicação e empenho de todos 

vocês com a minha filha. Agradeço aos instrutores pela evolução dela e o 

que ela conquistou. Meu muito obrigado por tudo !
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CIEJA
Turma II

Oficina formada por participantes graduados com idade 

entre 15 e 40 anos, que vieram de projetos anteriores 

realizados pelo Instituto Olga Kos. Este grupo foi constituído 

por jovens com diagnósticos de deficiências variadas, 

incluindo Síndrome de Down, deficiência visual e paralisia 

cerebral.

Todos apresentavam comprometimento cognitivo, motor 

e físico, porém, realizam as atividades propostas dentro 

das suas limitações. 

Visão do Psicólogo - Entre os destaques do grupo, 

podemos citar um participante com deficiência motora 

e presença de movimentos involuntários que dificultava 

a execução das técnicas com perfeição. O trabalho da 

equipe em ajustar a sua motivação, ansiedade e controle 

dos movimentos, juntamente com a determinação do 

participante, permitiu ao mesmo uma excelente evolução, 

superando suas dificuldades e permitindo executar todos 

os movimentos solicitados durante a graduação. 

Visão dos Instrutores – Os participantes apresentaram 

evolução na parte técnica e social, isso nos deixou 

extremamente satisfeitos.

Visão do Fisioterapeuta – Uma das inscritas com 

diagnóstico de Deficiência visual necessitou de auxílio 

para a construção da consciência corporal e espacial. O 

ganho de autonomia e independência foi importante e a 

mesma apresentou bom desenvolvimento nas atividades 

propostas. Com relação ao participante com paralisia 

cerebral e quadro de Ataxia e movimentos involuntários, 

buscou-se melhorar o controle de tronco através de 

estímulos táteis, proprioceptivos e verbais. Houve bom 

ganho, com melhora importante da consciência corporal e 

controle durante a execução dos movimentos, realizando-

os com maior autonomia. Houve excelente evolução 

motora de todos os inscritos, alcançando boa autonomia, 

permitindo exigência maior da equipe com relação à 

construção do gesto motor e qualidade dos movimentos 

executados.

Visão do Assistente de Coordenação – No início das 

atividades realizou-se a análise do grupo, com a 

aplicação dos instrumentais para se obter o diagnóstico 

dos participantes e acompanhar o desenvolvimento nos 

aspectos sócio afetivos, motores e cognitivos. 
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Severino de Assis – Gestor do Cieja

           A evolução e a inclusão destes participantes foi fundamental para o processo de desenvolvimento nos aspectos sociais, na autoestima, no 

acolhimento, na independência no que se refere à organização e cuidados com seus pertences, e a rotina de dias e horários das oficinas, em que os 

beneficiários do projeto podiam se organizar para o momento em que estariam participando das oficinas
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NOSSO LAR
Oficina composta por participantes com idade entre 15 e 

56 anos apresentando diagnósticos de Síndrome de Down, 

Paralisia Cerebral, Atraso Mental, Deficiência Intelectual 

e Autismo. A maioria iniciou com a graduação de faixa 

amarela. Após o exame de faixa ocorrido no último dia 

de oficina, receberam a terceira faixa do Taekwondo, 

amarela ponta verde.

 

Visão do Psicólogo - O grupo demonstrou assiduidade 

e empenho para que o aprendizado fosse solidificado 

rapidamente, colaborando para a memorização das 

atividades, empatia e socialização entre os colegas e 

profissionais.

Visão dos Instrutores - No início do projeto os participantes 

apresentavam dificuldades para compreensão, 

coordenação e execução dos movimentos do Taekwondo. A 

equipe utilizou estratégias lúdicas para facilitar a execução 

dos movimentos, como cones, bolas e bambolês. A partir 

desses equipamentos, os participantes puderam memorizar 

os movimentos do poomse, série de movimentos da arte 

marcial. 

Visão da Fisioterapeuta - Ao longo da oficina, foi possível 

evoluir para um trabalho com estímulos táteis, verbais 

e proprioceptivos, com maior incentivo à autonomia 

funcional dos participantes. Também objetivamos a 

melhora na consciência corporal, coordenação motora e 

funcionalidade, além do aprimoramento da Arte Marcial 

Taekwondo. 

Visão do Assistente de Coordenação - Os participantes 

possuíam diversos comprometimentos motores e cognitivos. 

Apesar de suas particularidades, demonstraram empenho 

e entusiasmo em praticar o Taekwondo, apresentando 

assiduidade regular nas oficinas. A equipe multidisciplinar 

elaborou diversas estratégias para auxiliar as dificuldades 

com a coordenação motora, disciplina e socialização. 

Destaque:

Uma participante diagnosticada com paralisia cerebral 

apresentava dificuldade motora e verbal. Ao presenciar 

as atividades e observar que todos os movimentos de 

chutes e socos eram feitos com contagem em voz alta, ela 

começou a pronunciar sons, realizar sua própria contagem 

durante o exercício e ainda executar todos os movimentos 

do Taekwondo sem o auxílio dos professores.
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Marisa Puhlmann d´Avila, Coordenadora da Área Assistencial 

           A instituição Nosso lar só ganhou com a parceria com o instituto Olga Kos. Observamos maior autonomia e independência dos participantes que 

passaram a apresentar uma prática na troca de roupa, que antes faziam com maior dificuldade. Todos melhoraram o comportamento, tornando-se mais 

disciplinados. A instituição Nosso Lar só tem a agradecer.
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Turma composta por crianças e jovens com quadro de 

comprometimento intelectual e/ou motor e participantes 

em condição de vulnerabilidade social.

Visão do Psicólogo - O objetivo do trabalho foi desenvolver 

competências para as atividades diárias ligadas ao 

desenvolvimento da oficina, potencializar o desenvolvimento 

motor e cognitivo, permitindo maior autonomia e 

independência dos participantes.

Visão dos Instrutores -  A equipe utilizou estratégias lúdicas 

para facilitar a execução dos movimentos, como cones, bolas 

e bambolês. A partir desses equipamentos, os participantes 

puderam memorizar os movimentos do poomse, série de 

movimentos da arte marcial. 

 Visão do Fisioterapeuta - A utilização de materiais como 

bolas, bambolês, cones e bordas do tatame permitiu a 

criação de circuitos e atividades lúdicas permitindo maior 

interação e desenvolvendo motor. 

Visão do Assistente de Coordenação - Nota-se, de maneira 

geral, que o grupo realizou as atividades propostas.  Houve 

evolução motora perceptível em todos os membros do grupo 

resultando em maior autonomia.

EMEF FREI DAMIÃO
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IDOK
Apresentação

Todos os participantes foram convidados a encontros 

semanais para prática do Taekwondo, 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 para mensurar o desenvolvimento da autonomia.

Os dados coletados viabilizam estudos de comparação 

e correlação entre os fatores, formando um banco 

de dados para pesquisas futuras. A partir dos dados, 

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. 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.

MÉTODO
Participantes & Procedimentos

Neste projeto, foram contempladas cerca de trezentas 

pessoas, formando doze grupos de aproximadamente vinte 

e cinco pessoas. Os participantes realizaram a prática da 

arte marcial duas vezes por semana, durante o período de 

um ano. Todas as atividades foram amparadas por equipes 

multidisciplinares, formada por instrutores de Taekwondo, 

assistentes de coordenação formados em Educação Física, 

fisioterapeutas, psicólogos e fotógrafos. As atividades 

foram sediadas em nove instituições, sendo elas:  APAE 

Diadema, CEU Campo limpo, CEU Cantos do amanhecer, 

CEU Jaçanã, CEU Pêra marmelo, CIEJA Campo limpo, 

EMEF Frei Damião e Nosso Lar. Os instrumentos foram 

utilizados ofereceram uma perspectiva multidisciplinar do 

desenvolvimento de cada participante. Os dados foram 

coletados nas primeiras e últimas semanas do projeto a 

fim de que as amostras Pré e Pós fossem expressivas na 

representação do processo vivenciado pelos participantes. 

Durante a coleta, cada profissional utilizou o IDOK de 

sua respectiva área e os participantes foram avaliados 

segundo cada constructo desse índice. Os indivíduos 

eram observados durante suas atividades coletivas na 

oficina e a partir da interpretação de cada avaliador, era 

atribuído uma nota classificatória em uma das 12 etapas 

encontradas nas quatro fases do desenvolvimento da 

autonomia. Após a aplicação de cada instrumento, foi 

realizado a tabulação e análises dos dados. Para cada 

constructo coletado no pré e pós teste, foi aplicado a 

análise da média, desvio padrão e o Teste t de Student, 

a fim de identificar se houveram alterações significantes 

em cada parâmetro durante o período de intervenção. 

Para a interpretação do Teste T de Student, utilizamos a 

probabilidade de significância de 1%, compreendido como 

p≤ 0,01. Desta maneira, entende-se que os resultados 

encontrados que fossem menores ou iguais a 0,01 seriam 

aceitos com 99% de confiança. Devido a quantidade 

de parâmetros analisados, apresentaremos a seguir os 

resultados mais relevantes.

RESULTADOS
Os gráficos a seguir representam cerca 30% 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. O critério de relevância durante as 

análises foi determinado a partir dos deslocamentos mais 

significativos entre Pré e Pós testes. 
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Iniciando com as análises das atividades conduzidas no 

CEU Campo Limpo, é possível notar que o desenvolvimento 

da oficina possibilitou um melhor reconhecimento do 

próprio corpo e da relação com o mesmo no espaço físico 

ao redor, o que permite uma melhor interação do indivíduo 

em um ambiente social. Tais fatores são evidenciados 

através dos resultados percebidos nos gráficos abaixo.

O aprimoramento dos conceitos de orientação espacial 

demonstrado no IDOK Artes Marciais é respaldado pelo 

desenvolvimento da consciência corporal e espacial 

demonstrados no IDOK Fisioterapia. 

Uma melhor consciência espacial e corporal permitiu aos 

participantes um desenvolvimento significante da praxia 

grossa (capacidade de organização do movimento) e do 

equilíbrio estático. Assim, os ajustes posturais tornaram-se 

mais aprimorados, possibilitando maior autonomia para 

a execução dos gestos, aumentando assim o repertório 

motor e a autonomia para executá-los quando necessário.

Ao analisar os componentes cognitivos, nota-se uma 

alteração importante no comportamento do grupo. A 

prática da Arte Marcial possibilitou uma maior estabilidade 

do comportamento do grupo, permitindo uma maior 

expressividade emocional, maior autonomia com relação 

à expressão da agressividade e da tolerância à frustação, 

permitindo assim uma maior autonomia na atenção do 

grupo, como observado nos gráficos abaixo.
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Conforme exposto, esses resultados demonstram 

como a prática semanal de Arte Marcial contribuiu 

para o desenvolvimento psicológico dos participantes, 

especialmente quando este procedimento é mediado por 

equipes multidisciplinares.

Houve uma alteração na construção das relações sociais, 

com um maior número de citações espontâneas de nomes 

ligados à comunidade e uma diminuição do número de 

nomes ligados à Estudo e Trabalho, demonstrando que 

a Arte Marcial permitiu uma mudança na construção dos 

relacionamentos.

No grupo reunido no CEU - Cantos do Amanhecer é 

possível notar que as alterações decorrentes do 

tônus muscular dos participantes tornaram-se menos 

significativas na execução das atividades, permitindo 

maior independência e autonomia dos mesmos, ou seja, 

a presença da alteração de tônus muscular passou a 

comprometer menos a funcionalidade. 

Houve assim uma evolução dos conceitos de equilíbrio 

estático e dinâmico e da capacidade de assumir posturas, 

como em “quatro apoios”, observado a seguir. 
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A junção dos fatores acima mencionados permitiu aos 

participantes uma maior autonomia para a realização 

de atividades de praxia fina (controle motor fino dos 

movimentos). Assim, a capacidade funcional dos mesmos 

em atividades externas à oficina também apresentou 

modificações demonstrando maior independência funcional 

em atividades de vida diária como alimentação; cuidados 

pessoais, higiene pessoal e vestuário.
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Com relação à oficina realizada no CIEJA, turma I, houve 

um bom desenvolvimento de características básica do 

desenvolvimento motor dentro da arte Marcial proposta 

como força, alongamento e flexibilidade, propiciando 

uma melhor execução da técnica do Taekwondo (socos, 

chutes e defesas), conforme exposto no gráfico abaixo.

O desenvolvimento das atividades propiciou uma melhor 

relação com a equipe, permitindo aos participantes 

desenvolver o respeito aos instrutores e demais participantes, 

o que pode ser notado pelo item analisado no gráfico 

abaixo, o reconhecimento da hierarquia, que também pode 

ser associado ao princípio da disciplina e cortesia.

O desenvolvimento motor proporcionado pela Arte Marcial, 

bem como o desenvolvimento cognitivo observado 

através dos fatores do IDOK - Psicologia, como memória, 

reconhecimento de erros, tolerância à frustação e 

expressividade emocional pôde também ser observado ao 

propiciar maior autonomia para execução de tarefas diárias 

externas à oficina, como observado nos gráficos abaixo.
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Na oficina realizada no CIEJA Campo limpo, turma II, o 

desenvolvimento da atividade ao longo do projeto permitiu 

aos participantes reconhecessem melhor o espaço e a 

relação com o mesmo, propiciando uma maior autonomia 

em relação à percepção da lateralidade. A assiduidade 

permitiu também o aprimoramento das técnicas mais 

específicas do Taekwondo.

A maior independência nesses quesitos, juntamente com 

uma melhora no reconhecimento de erros registrado no 

IDOK - Psicologia, proporcionou aos participantes maior 

autonomia também em atividades externas à oficina, tais 

como a locomoção externa, que pode ser percebida como 

uma menor necessidade de supervisão ou apoio dos 

responsáveis ao se locomover na rua, além da capacidade 

de fazer transferências posturais como sair da cama e do 

sofá ou levantar do chão com maior segurança.

As novas habilidades adquiridas durante a prática da Arte 

Marcial propiciaram maior autonomia para a aquisição e 

manutenção de novas posturas, como o ajoelhado e o 

quatro apoios.
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Considerações
Os resultados apresentados anteriormente possibilitam 

a verificação do potencial transformador das atividades 

analisadas, constatado no desenvolvimento da autonomia 

em diferentes aspectos motores e cognitivos, evidenciando 

benefícios globais ao desenvolvimento humano. Funções de 

atividades de vida diária, externas aos campos de atividade 

também foram verificadas, demonstrando que as intervenções 

planejadas pela equipe multiprofissional contribuíram também 

no desenvolvimento social dos participantes. Nota-se que no 

contexto inclusivo o desenvolvimento dos grupos é resultado 

de uma interação entre os diversos ritmos de aprendizagem 

e a modalidade de aprendizagem conduzida pelas equipes, 

onde destaca-se a importância do trabalho multidisciplinar 

em dois pontos: avaliação e intervenção. No primeiro, os 

dados fornecidos por diferentes perspectivas profissionais 

contribuem para uma avaliação transdisciplinar, onde os 

profissionais aprendem uns com os outros, e essa troca/

aprendizagem reflete no desenvolvimento dos participantes. 

Assim, um instrumento padronizado de avaliação da autonomia 

pode favorecer o diálogo e integração entre as áreas, sendo 

esta ferramenta indispensável para pesquisas futuras. No 

segundo item, a intervenção é composta por Psicologia, 

Fisioterapia, Educação Física e Artes Marciais, o que garante 

uma qualidade distinta no que se refere as intervenções, que 

incluíram estímulos motores e também psicológicos, durante 

as atividades de Taekwondo. Por fim, considera-se que 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, e este objetivo foi realizado. 

Entende-se que essas ações são complementares às políticas 

públicas em favor ao desenvolvimento da pessoa com (e sem) 

deficiência, e foram fundamentais para o desenvolvimento 

da autonomia dentro e fora das atividades, sendo esta 

indispensável para o exercício da cidadania, bem como 

papéis sociais proporcionados pelo esporte, que promovem 

maior qualidade de vida aos participantes.

Atividades de rotina diária como capacidade de realizar os 

cuidados pessoais (higiene após o uso do vaso sanitário, 

escovar os dentes e o cabelo) e de vestuário também 

passaram a ser realizadas com maior independência.
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2018

858

ASSOCIAÇÃO VEM SER

EMEF IRINEU MARINHO

CEU CAMPO LIMPO
CEU PARAISÓPOLIS
CECCO V. GUARANI

ESPAÇO K

CECCO SANTO AMARO
CECCO INTERLAGOS
CAPSI CAPELA
CEU CIDADE DUTRA
CEU VILA RUBI
CER FREGUESIA DO Ó

MONTE AZUL
NOSSO LAR

ALTERNATIVA

LARES

CECCO NOBREGA

FÁBRICA DE CULTURA
INSTITUTO GABI

CECCO IBIRAPUERA
CIEJA CAMPO LIMPO
CIAM
CECCO BACURI

41
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2018

960

CEU PERUS
CEU PARQUE 

ANHANGUERA

CEU PAZ
CEU JARDIM 

PAULISTANO

CECCO BACURI
CEU SÃO MATEUS

MONTE AZUL

CEU PARAISOPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CAMPO LIMPO
CIEJA CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO 

AMANHECER
APAE DIADEMA

NOSSO LAR

CEU JAÇANÃ
CEU PERA MARMELO

EMEF FREI DAMIÃO

LAR DAS CRIANÇAS

CEU PARQUE VEREDAS
CEU AZUL DA COR DO 

MAR

CENHA

LARES

APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER

40
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SOMOS VENCEDORES!
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SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Cultura e Saúde

Ministér io da Cultura ,  pelo Programa Nacional  de Cultura ,  Edu-

cação 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.

Prêmio Areté

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

de Cidadania Cultural, em 2010.

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 Brasil Esporte e Lazer de

Inclusão Social

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

de Inclusão Social do Ministério do Esporte.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão 

Cultural como Pontão de Cultura através do programa Cultura Viva.

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 

Ar te se Inclui” .  O Inst i tuto Olga Kos está entre os escolhidos,  fa-

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

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

Prêmio LIF 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara de Comércio 

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

que e  v is ib i l idade dados aos pro jetos inscr i tos ,  sobretudo 

aos vencedores , a criação e/ou multipl icação 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.

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 re levantes serv iços prestados à sociedade paul istana, 

ao desenvolver  pro jetos  ar t ís t icos  e  espor t ivos ,  os  quais 

v isam faci l i tar  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.

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 ,  par ticularmente Síndrome de Down.

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 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.
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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.

II Encontro Cultural - Laços de Amizade Espaço K

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.

Prêmio Movimento Você e a Paz

4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e idealizado 

pelo médium e orador espír i ta Divaldo Franco,  a in iciat iva 

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 neces-

sidade de se contribuir para a conquista de um mundo com 

mais harmonia, tolerância, respeito e amor.

Prêmio Empresário Amigo do Esporte 

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

da na sede da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP, premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de 

Inclusão Cultural, Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do 

Esporte - Pessoa Física.

Prêmio  Brasil Mais Inclusão

O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câ-

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

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

nalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão 

de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exem-

plos de vida e superação.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar

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.

Prêmio Destaque do Ano 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas 

inclusivas e aprimorar a gestão de pol í t icas públ icas,  em es-

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

c l u s i v a s  v o l t a d a s  a o  s e g m e n t o  d a s  p e s s o a s  c o m  d e -

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

inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque do Ano pela 

pluralidade cultural e esportiva para pessoas com deficiência.

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. 

Colar de Honra ao Mérito Legislativo

É a mais alta comenda do Poder Legislativo Paulista confe-

rido a pessoas naturais ou jur ídicas que contr ibuem para 

o desenvolvimento social cultural e econômico do Estado 

de São Paulo.

SOMOS VENCEDORES!

Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica IPSIS

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.




