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CAPOEIRA – JOGO DA INCLUSÃO
FUMCAD



PROMOVENDO INCLUSÃO

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos  ( IOK) é uma organização sem fins 
lucrativos,  que desenvolve projetos artísticos,  esportivos e científicos  para 
atender,  pr ioritar iamente,  cr ianças,  jovens e adultos com deficiência 
intelectual  ou f ís ica e,  também, abre espaço para pessoas sem deficiência em 
vulnerabi l idade social ,  proporcionando trocas de experiências e a 
inclusão.

Ao traçar sua rota ,  o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua 
evolução durante a real ização das oficinas,  adaptando e melhorando as 
metodologias  por intermédio de pesquisas e instrumentos inéditos como o 
Indicador de Desenvolvimento Olga Kos ( Idok) e o Índice Nacional  de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência Olga Kos ( Iniok) .

Os principais objet ivos dos projetos são: estimular  a  autonomia e o 
desenvolvimento social  da Pessoa com Deficiência por intermédio de suas 
práticas;  melhorar  a  qual idade de vida,  ampliar  os canais de comunicação e 
expressão dos part icipantes,  desenvolver  valores como cooperação e 
sol idariedade e promover  a  inclusão social .

#Viva a Inclusão!

Sobre o IOK

COLABORADORES

+ 90  
PESSOAS ATENDIDAS

+ 20.000 
ORGANIZAÇÕES

+67
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FALA AÍ TIME!

É um pouco difícil falar sobre projeto porque não sou muito 
bom com as palavras.

Mas vamos lá, foi o meu primeiro projeto no instituto Olga 
Kos passando um pouco da minha experiência com a capoeira 
para crianças com e sem defi ciência, foi muito gratifi cante 
ensinar e mostrar que a capoeira pode ser vivenciada por todos. 

É lindo ver a evolução, o crescimento e a força de vontade 
em aprender, a cada movimentação, música tocada, a ener-
gia que eles vão passando por aprender algo novo para mim, 
em particular ver que uma criança que não tem os sentidos 
da audição e da fala, fazer os movimentos corretos somente 
seguindo com olhar sem escutar toque do berimbau e o 
corpo dele expor que ele é capaz de fazer a capoeira é muito 
gratifi cante. É uma inspiração, só tenho que agradecer à 
Deus por ter aberto as portas do Instituto Olga Kos, a equipe 
que me auxiliou nessa linda jornada e por saber que estou na 
profi ssão certa.

Iago Oliveira – Instrutor de Capoeira
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TRAJETÓRIA DO PROJETO 

SOBRE O PROJETO

CAPOEIRA – JOGO DA INCLUSÃO: utilizou oficinas de capoeira como meio 
de garantia de acesso de crianças e adolescentes à rede de serviços dentro 
de seus territórios, e o direito à vida comunitária com fomento à diversidade.

A capoeira é uma representação cultural, mistura esporte, luta, dança, cultura 
popular, música e brincadeira. Com a utilização de mãos e pés, a capoiera se 
diferencia das outras lutas por ser acompanhada de música característica, já 
incorporada à cultura brasileira.
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Supervisor de Equipe, 

Instrutores de Capoeira, 

Psicólogo,

Fisioterapeuta,

Assistente Administrativo.

Reunião com os 

pais/responsáveis para 

detalhar e falar sobre o início 

do projeto

Divulgação do projeto nas 

instituições parceiras e nas

redes sociais.

Preenchimento de 

formulários e pré-inscrição 

dos participantes.

Exames médicos, consulta 

e avaliações específicas 

para averiguar a aptidão do 

participante.

Contratação Articulação Divulgação

Pré-Inscrição Exames e Avaliações 

LINHA DO TEMPO



IOK ARTES    ESPORTE   PESQUISA

7

Inscrição dos participantes 

avaliados.

Início das oficinas de

capoeira

O evento contou com a 

presença dos Instrutores 

de Capoeira, equipe IOK e 

funcionários da instituição 

para a conclusão do projeto. 

Evento realizado na Instituição 

CEU JAMBEIRO. 

Inscrição

Exame de Troca de Corda

Início 

Encerramento 



8

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

O projeto ofereceu oficinas de CAPOEIRA para pessoas com e sem defi-
ciência e em vulnerabilidade social.

Fomentamos a prática esportiva como ferramenta de inclusão social; valo-
rizando as pessoas em idade de formação no que se refere a convivência, 
relações sociais e consciência ética.

O público alvo consistiu em crianças e jovens de 07 à 17 anos e 11 meses, 
com e sem deficiência e em situação de vulnerabilidade social.

Os participantes foram divididos em 02 turmas, cada uma delas com 15 
participantes, totalizando 30 atendidos. Para cada turma foram oferecidas 02 
(duas) oficinas semanais com duração de 01 (uma) hora cada.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

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.

As oficinas ocorreram no CEU Jambeiro, localizado na Av. José Pinheiro 
Borges, 60 – Guaianases, São Paulo. A modalidade trabalhada foi a capoeira, 
às segundas-feiras e quartas-feiras, no período da manhã, das 08hrs às 09hrs, 
e no período da tarde, das 15h00 às 16h00. O projeto foi composto de 30 
participantes, divididos em 2 turmas com 15 participantes cada. Cada turma 
teve 2 oficinas por semana com 1h de duração.

O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denomi-
nado 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 profissio-
nais envolvidos diretamente nas oficinas, garantindo que o conteúdo avaliado 
esteja de acordo com os princípios socioculturais da prática esportiva. O ins-
trumento desenvolvido e aplicado para o projeto Capoeira - Jogo da Inclusão 
contemplou os IDOK’s Capoeira, Fisioterapia e Psicologia, cada um com as 
suas respectivas variáveis e indicadores, apresentadas a seguir:

1.OBJETIVOS 

2.MÉTODO
2.1 LOCAL 

2.2 INSTRUMENTO

Capoeira 

Fisioterapia 

Aquecimento 

Ginga 

Musicalidade 

Controle dos Movimentos 

Percepção Corporal 

Postura e Locomoção 

Cognição 

Sociabilidade

Afetividade

Exercícios Funcionais 

Balanço 

Canto

Mobilidade e Tônus

Consciência Corporal 

Equilíbrio 

Atenção 

Comunicação 

Autocontrole 

Alongamento de
Membros Inferiores

Alongamento de
Membros Superiores

Esquiva 

Ritmo

Praxia

Lateralidade 

Transferência Posturais

Concentração 

Autoconfiança 

Temperamento 

Golpes

Instrumentação

Coordenação Motora 

Consciência Espacial

Deslocamento

Memória

Cooperação 

Reconhecimento

Psicologia 

IDOK VARIÁVEIS
INDICADORES

1 2 3

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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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 ten-
dem 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. 

O procedimento para produção de dados consiste na avaliação por obser-
vação 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 registra-
das 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 para crianças e jovens: 

2.3 PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

PERCENTIL

< 18,5

> 30

18,5 - 24,9

25 - 29,9

< 5

> 95

5 - 85

85 - 95

Baixo Peso

Normoponderal

Excesso Peso

Obesidade

IMCCLASSIFICAÇÃO

3.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A composição das turmas do projeto foi majoritariamente infantil, com média 
de idade de 9 anos, com idades variando de 6 (mínimo) até 14 anos (máximo), 
sendo que a participação de beneficiários do sexo masculino (67,86%) se sobre-
pôs ao número de beneficiários do sexo feminino (32,14%).
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Em relação à educação, os níveis de escolaridade variaram de 85,71% para o 
ensino fundamental, 10,71% para o ensino médio e de 3,57% para ensino supe-
rior, sendo que destes 85,71% apresentaram nível incompleto ou em curso, e 
14,29% completaram o nível indicado. Ainda, 7,14% declararam não ter acesso 
à educação escolar e 3,57% não é alfabetizado.

Sobre a inclusão laboral dos participantes, observa-se que 84,14% está sem 
trabalho ou desempregado no momento, 7,14% tem trabalho informal ou sem 
registro em carteira; e apenas 10,71% tem trabalho formal/com registro em 
carteira ou contrato de trabalho. Segundo as informações fornecidas, 46,43% 
tem acesso ao voto, apenas 25% se desloca sozinho pela cidade, e nenhum dos 
participantes declarou ter algum relacionamento afetivo. Em relação ao acesso 
à internet, todos os participantes indicaram ter acesso ao recurso, sendo que 
apenas 7,14% indicaram a necessidade de sair de casa para uso.

A autodeclaração de cor 
dos participantes envolveu 
público composto por: Bran-
cos (57,1%), Pretos (14,3%), 
Pardos (25%) e Amarela (3,6%).

Houve participação apenas 
de pessoas sem deficiência, 
visto que 100% declararam 
não ter nenhuma deficiência, 
transtorno ou síndrome.

A renda total da família foi 
variável nas turmas, sendo: 
até R$ 1.039,00 (14,3%), até R$ 
2.078,00 (25%), até R$ 3.117,00 
(10,7%), até R$ 4.156,00 (3,6%), 
acima de R$5.195,00 (3,6%) 
e 42,9% preferiram não res-
ponder (Gráfico 2); sendo que 
destes, 7,14% têm acesso ao 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) e 60,71% depen-
dem do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

DECLARAÇÃO DE COR

BRANCA

PRETA

PARDA

AMARELA

25%

14,3%

57,1%

3,6%

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA

ATÉ R$ 1.039,00

ATÉ R$ 2.078,00

ATÉ R$ 3.117,00

MAIS DE R$ 4.156,00

ACIMA DE R$ 5.195,00

PREFIRO NÃO INFORMAR

42,9%

3,6%
3,6%

10,7%

14,3%

25%

Gráfico 1: Declaração de cor para o Projeto Capoeira - Jogo da Inclusão.

Gráfico 2: Relação percentual da renda total da Família no Projeto Capoeira - Jogo da Inclusão.

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022



IOK ARTES    ESPORTE   PESQUISA

13



14

QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

A capoeira veio como uma modalidade nova, depois de ter passado 
por ofi cinas de Karatê e Taekwondo, uma nova experiência e novos 
desafi os. No começo o desafi o foi trabalhar com a música, instrumen-
tos musicais e a dança. Tudo ao mesmo tempo, nossa que desafi o. O 
aprendizado não foi só dos participantes, mas meu também. Durante 
todo o processo agreguei conhecimento da cultura afro brasileira, 
tentei aprender a tocar um instrumento e me permiti caminhar em 
outras formas de lúdicos e avaliações. Uma ofi cina por ser a primeira  
na modalidade trouxe muita motivação para continuar a fazer parte 
de todo esse processo. O resultado fi nal foi bem positivo  percebido 
no evento de troca de corda. 

Durante todo esse projeto percebemos que a música é muito positiva 
e motivadora para os partcipantes.

Claudete Di Mambro – Psicóloga
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QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

A minha experiência foi positiva por conhecer um pouco 
a modalidade, e com a oportunidade de fazer parte da 
equipe na ofi cina acompanhando as atividades contri-
buiu para entender melhor como é a Capoeira. É muito 
importante ter essa modalidade. Faz com que, as pessoas 
conheçam e mudem o pensamento, porque a Capoeira 
representa o Brasil através da dança, disciplina e cultura.

Lúcio Dias - Fotografo

Oi, sou o Enzzo Neves tenho 10 anos, faço capoeira a 
algum tempo, porém nesse projeto estou desde outubro 
gosto muito desse esporte, acho importante a prática de 
exercício físico.

A Capoeira na minha vida tem um signifi cado maior o 
desenvolvimento corporal e arte da defesa me estimula 
mais a praticá-la.

Capoeira é Vida!!! 

Enzzo Neves – Participante do projeto
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VOCÊ SABIA?

A capoeira tem sua história diretamente ligada à escravidão no 
Brasil, pois foi criada pelos escravizados africanos. É uma luta que 
tem como principal característica os movimentos corporais de 
forma ágil, e é marcada pela dança e musicalidade.

No dia 3 de agosto, é comemorado o Dia do Capoeirista. A data 
foi criada pelo governo de São Paulo em 1985 para homenagear 
todos os adeptos à modalidade.
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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.

1 MOCHILA;
1 PAR DE CHINELOS

1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA

1 CALÇA
1 CORDA1 CORDA

CONTEÚDO DO KIT
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E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S
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E N T R E G A  D E  U N I F O R M E S



20

GRATIDÃO

Sempre que iniciamos com uma nova modalidade em nosso departamento, 
temos a preocupação de implantar com muito cuidado, para que a mesma 
seja aceita pelos participantes. 

O projeto: Capoeira – Jogo da Inclusão, mostrou que essa modalidade veio 
pra ficar.

A equipe conseguiu transmitir com muita qualidade a essência desta arte 
marcial, e fez com que todos tivessem um ótimo desenvolvimento ao longo 
do projeto.

 Agradecemos a todos que fizeram deste projeto, mais um sucesso.

Crystiane Souza – Coordenadora do Departamento de Esportes
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CONQUISTAS

O GRANDE DESAFIO 

É com muita alegria e com muita propriedade que eu falo da capoeira, um 
estilo de vida que eu pratico a 20 anos. A capoeira é uma expressão cultural 
brasileira que combina artes marciais, música, acrobacias e dança na realização 
dos golpes e movimentos que são executados durante o jogo. 

Conhecer a cultura brasileira através da pratica esportiva da capoeira sem 
dúvidas traz benefícios físicos e psicológicos, reduz o estresse e ansiedade, 
melhora autoestima, autoconfiança e melhora a flexibilidade e força corporal, 
mas sem dúvidas o melhor benefício é a inclusão e interação social entre os 
praticantes em especial nossos participantes, a capoeira não distingue raça, 
sexo, crença e nem idade, a capoeira é para todos.

Esse projeto foi muito gratificante e especial e o grande desafio e o maior 
sem dúvidas foi “ENCERRÁ-LO”.

José Edson - Profissional de Educação Física / Instrutor de Capoeira
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D E S A F I O  C O N C L U Í D O  C O M  S U C E S S O

24
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CONQUISTAS EM NÚMEROS 
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A avaliação física foi analisada de forma com-
parativa entre a Avaliação Inicial, que ocorreu no 
início do Projeto e ao término dele, considerando 
11 meses entre a primeira e a segunda aplicação. 
Todos os participantes realizaram a bateria de 
testes da Avaliação Física. As avaliações e reavalia-
ções aconteceram durante as ofi cinas 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 (Gráfi co 3):

A prática esportiva da Capoeira indicou desen-
volvimento para todos os indicadores observados. 
Observa-se que a linha de desenvolvimento no 

Os resultados obtidos demonstraram o desen-
volvimento no Projeto Capoeira - Jogo da Inclu-
são para os participantes avaliados pelos IDOK’s: 
Capoeira, Psicologia e Fisioterapia.

Por meio dos gráfi cos, tem-se por objetivo 
demonstrar a evolução dos participantes em 
quesitos tanto específi cos das práticas esportivas 
como gerais do desenvolvimento humano. Vale 
a pena ressaltar que os fatores refl etem os obje-
tivos de trabalho dos profi ssionais envolvidos no 
projeto e foram escolhidos diretamente por eles, 
no intuito de garantir coerência entre elementos 
de trabalho e de avaliação por observação. 

Os resultados produzidos por meio do ins-
trumento IDOK - Capoeira estão apresentados 
no gráfi co 4. 

Com base na leitura do gráfi co e nos dados 
coletados, observamos que os participantes se 
mantiveram dentro do peso considerado normal, 
como mostra a tabela da OMS. Vale ressaltar as 
propostas e os trabalhos desenvolvidos pelos pro-
fi ssionais da equipe multidisciplinar formada pelo 
profi ssional de educação física, fi sioterapeuta, 
psicólogo e instrutores de capoeira que agiram 
em conjunto a fi m de promover a saúde, inclusão 
e interação entre participantes e equipe, mesmo 
tendo aumento no peso corporal podemos afi r-
mar que, através das atividades desenvolvidas 

Gráfi co 3: Avaliação física realizada para o Projeto 

Capoeira - Jogo da Inclusão.

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

1. 1 AVALIAÇÃO FÍSICA

1.2 INDICADORES DE 
DESENVOLVIMENTO OLGA KOS (IDOK)
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Canto

PRÉ PRÓ

alguns participantes aumentaram a massa magra 
como mostrou a avaliação de bioimpedância 
fazendo com que o IMC subisse também.
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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momento pós se distanciou em pelo menos 0,58 
pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação 
ao momento pré. Em ambos os momentos, o 
indicador Ritmo apresentou os menores valores 
médios de desenvolvimento para os momentos 
pré e pós (2,00 e 3,08) em relação aos demais 
indicadores. E, o indicador Alongamento de Mem-
bros Superiores e Inferiores apresentou os maiores 
valores médios de desenvolvimento pré (3,38); se 
mantendo em momento pós apenas para o Alon-
gamento de Membros Superiores, juntamente 
aos indicadores de Balanço e Esquiva (4,00). O 
indicador de Balanço foi o que apresentou maior 
desenvolvimento médio (2,29 e 4,00) pelo grupo 
entre os momentos inicial e fi nal. 

Para a área de Capoeira, a variável Aqueci-
mento reforça que a rotina das ofi cinas permitiu 
o aperfeiçoamento e disciplina na realização da 
atividade esportiva. A variável de Ginga teve uma 
expressiva melhora, demonstrando o trabalho 
desenvolvido. E, por fi m, a musicalidade, sugere 
maior complexidade ao movimento, resultando 
de uma junção do trabalho de ambas as variáveis 
anteriormente citadas. Assim, é importante o 
indivíduo ser estimulado motoramente desde sua 
infância. Comenta Oliveira Neto (2006) que para 
Gallahue e Ozmum (2003), “o desenvolvimento 
motor é a contínua alteração no comportamento 
ao longo do ciclo da vida, realizado pela interação 
entre as necessidades da tarefa, a biologia do 
indivíduo e as condições do ambiente”. 

Os resultados produzidos por meio do instru-
mento IDOK - Fisioterapia estão apresentados 
no gráfi co 5.

Observa-se que a linha de desenvolvimento 
no momento pós em relação ao momento pré 
se mantiveram constantes, considerando escala 
de 1 a 5. Identifi cou-se que os indicadores Praxia, 
Coordenação Motora, Lateralidade e Equilíbrio 
apresentaram desenvolvimento. Em análise, o 
indicador de Lateralidade apresentou os meno-
res valores médios de desenvolvimento para os 
momentos pré (3,42), e para momento pós, foi 
o indicador Praxia (3,92). Já os maiores valores 
médios de desenvolvimento foram representados 
pelos indicadores Coordenação Motora, Late-
ralidade e Equilíbrio (4,00), sendo que a Praxia 
apresentou o maior desenvolvimento médio pelo 
grupo entre os momentos inicial e fi nal.

Para a Fisioterapia, o indicador de Lateralidade 
representa um dos fatores psicomotores, estando 
relacionado a especialização hemisférica do cére-
bro e no reconhecimento de direita e esquerda 
(em si e no outro), contribuindo para a execução 
de tarefas diárias e interferindo na dinâmica de 
aprendizagem (ARAÚJO et al., 2022). O trabalho 
realizado para desenvolvimento da Lateralidade, 
resultou no destaque deste indicador, e por con-
sequência, trabalhou os indicadores Coordenação 
Motora e Equilíbrio.

Os resultados produzidos por meio do ins-
trumento IDOK - Psicologia estão apresentados 
no gráfi co 6. 

Observa-se que a linha de desenvolvimento no 
momento pós se distanciou em pelo menos 0,17 
pontos, considerando escala de 1 a 5, em relação 
ao momento pré. Os menores valores médios 
observados foram dos indicadores Comunicação 
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e Autoconfi ança (3,46), nos momentos pré; e para 
momento pós, para os indicadores de Atenção, 
Comunicação e Autoconfi ança (3,75). Os maiores 
valores médios de desenvolvimento dependeram 
dos indicadores Concentração e Temperamento 
(3,67) em momento pré e Concentração, 
Temperamento e Reconhecimento (3,83) em 
momento pós. Os indicadores Comunicação e 
Autoconfi ança foram os que apresentaram maior 
desenvolvimento médio pelo grupo entre os 
momentos inicial e fi nal.

Pode-se na iniciação do ensino da Capoeira 
deparar-se com alguns obstáculos estruturais e 
funcionais, como menciona Barros (2012) como 
transtorno de défi cit de atenção, defi ciência 
intelectual, hiperatividade entre outros; além de 
confl itos de informações decorrentes da falta 
de maturidade para administrá-las. Segundo 
evidencia Soler (2005 p.126) “o cognitivo está 
diretamente ligado ao desenvolvimento intelec-
tual e à operação dos processos refl exivos”, assim, 
compreende-se os resultados dos indicadores 
descritos acima.

Para o Indicador de Inclusão, as informações 
estão apresentadas a seguir (Gráfi co 7).

E, por fi m, tem-se o Indicador de Inclusão, 
que representa o quanto os participantes estão 
aptos a organizar o espaço de ofi cina juntos aos 
profi ssionais. O valor médio do Indicador de 
Inclusão para a Avaliação física foi de 2,59 e 3,24, 
e para as áreas foi de 3,16 e 3,53 para a Fisiote-
rapia, de 2,48 e 3,02 para a Psicologia e de 2,94 
e 3,44 para Artes marciais, para os momentos 

O Projeto Capoeira - Jogo da Inclusão teve 
como objetivo a inclusão de crianças e adoles-
centes com e sem defi ciência, através da prática 
da modalidade Capoeira. Apesar da ausência 
de defi ciências, o trabalho em ofi cina ofereceu 
aos participantes a possibilidade de desenvolver 
os aspectos físicos, motores e cognitivos dos 
participantes, com o objetivo de aumentar sua 
consciência corporal, estimular a interação social 
e autonomia.

A Capoeira é uma importante ferramenta de 
desenvolvimento tanto para crianças que não 
possuem necessidades especiais, bem como para 
as crianças que de alguma forma necessitam de 
adaptações. Segundo Soler (2005) o papel do 
professor de Educação Física no contexto de 
inclusão é criar desequilíbrios, expondo a criança 
ao novo e o desconhecido, pois diante do desa-
fi o, a criança tende a assimilar o conhecimento a 
partir dos recursos motores e mentais que possui.

Os dados apresentados neste relatório serão de 
grande valia para o planejamento dos próximos 
projetos, uma vez que as análises são criterio-
samente apresentadas e reforçam o desenvol-
vimento das atividades, a partir do trabalho dos 
aspectos físicos, motores e cognitivos dos par-
ticipantes, a fi m de aumentar sua consciência 
corporal, estimular a interação social e promover 
a participação da família no processo de inclusão 
social. Assim como, reforçam o papel da atividade 
física como ferramenta essencial para prevenir e 
reduzir os riscos de muitas doenças, bem como 
para melhorar a saúde física e mental.

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
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pré e pós, respectivamente. Ou seja, os valores 
variaram de 2 a 3, sendo representativos de parti-
cipação reduzida, com acesso restrito a pessoas 
de referência naquela atividade (2) e participação 
sufi ciente para construir meios de favorecer o 
próprio desenvolvimento (3), demonstrando que 
o grupo estava disposto e contribuiu para que a 
ofi cina cumprisse, junto ao trabalho dos profi s-
sionais, seu objetivo.
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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

Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo

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.

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 ati-
vidade sem conotação religiosa ou política, que 
tem como propósito central desenvolver a cul-
tura 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 ÉPO-
CA 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.

Voto de Júbilo

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo ho-
menageou o Instituto Olga Kos com o Voto de 
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços 
prestados às pessoas com defi ciência 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, ins-
tituições 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 per-
sonalidades 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 esti-
mular, 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 socieda-
de. 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.

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 ho-
menageou o Instituto Olga Kos como uma das 10 
entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Empresário Amigo do 
Esporte

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

Prêmio Destaque 
do Ano – 2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementa-
ção de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de 
políticas públicas, em especial na atuação com os 
municípios paulistas com ações inclusivas volta-
das ao segmento das pessoas com defi ciência. 
O IOK, além de ser um dos fi nalistas de ações 
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque 
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para 
pessoas com defi ciência.

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 Pau-
lo, 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, home-
nageando pessoas e entidades que se destacam 
por atos e obras de amor ao próximo e de estímu-
lo 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 Se-
cretaria 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 confi abilidade em conformidade com 
os critérios técnicos defi nidos no programa de 
incentivo ao esporte.

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 defi ciência 
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a persona-
lidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições 
que se destacaram por suas contribuições à Cul-
tura brasileira em 2009.

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.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019

O Prêmio é uma homenagem concedida anual-
mente 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 defi ciência 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, 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 Brasileiro de 
Excelência Gráfica IPSI

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

Selo Municipal de Direitos 
Humanos e Diversidade – 
2020/2021

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

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 pro-
moção 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 conde-
coração 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 edifi cações, espaços, transportes 
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, 
indicando que são adequados e acessíveis para 
pessoas com defi ciência. É concedido pela Se-
cretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência 
(SMPED).

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da 
Síndrome de Down

Reconhecimento pela relevância na atuação em 
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câma-
ra Municpal de São Paulo em 2022. 
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PROMOVENDO INCLUSÃO
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