PROMOVENDO INCLUSÃO

LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE

KARATE X - INCLUSÃO PELO ESPORTE
Vigência: Setembro 2020 a Março 2021
Número de participantes: 50
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Sobre o IOK
Fun dado em 20 07, o Inst i t ut o Olga Ko s (IOK ) é um a organização sem fins
l uc rativos, que desenvolve projeto s a rtístico s, espo rtivo s e cien tífico s para
ate n der, p rioritariamente, crianças, jovens e adult os com deficiência
in te l ectual ou física e, tamb ém, abre espaço para pessoas sem deficiência em
v ul n erab ilidade social, proporcio n a n do tro ca s de experiên cia s e a
i nc lusão.
Ao tr açar sua rot a, o IOK acom panha a t rajet ória do beneficiário e sua
e v o l ução durante a realização das oficinas, adapt ando e melh o ra n do a s
me todol ogias p or intermédio de pesquisas e inst rum ent os inédit os com o o
In d ic ador de Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
In c l usão da Pessoa com Deficiência Olga Kos (Iniok).
Os p rincip ais ob jetivos dos projet os são: estimula r a aut onom ia e o
d e s e nvolvimento social da Pessoa com Deficiência por int erm édio de suas
práticas; mel horar a qualidade de vida, a mplia r os canais de com unicação e
e xpressão dos p articip antes, desen vo lver valores com o cooperação e
s ol id ariedade e promov er a inclusão social.
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FALA AÍ TIME!

TRAJETÓRIA DO PROJETO
Sobre o Projeto
O projeto Karatê X – Inclusão pelo
Esporte tem estrutura e objetivo
de incluir a pessoa com deficiência
intelectual à sociedade por meio
da prática do Karatê, ao trabalhar
os aspectos físicos e motores dos
beneficiários e aumentar a sua
consciência corporal.

4
"Participar do Projeto Karatê X, que teve como proposta o ensino
da arte marcial à distância, me possibilitou atuar como se estivesse
dentro das casas, o que aproximou a todos de forma acolhedora, e
ao mesmo tempo fortaleceu os laços afetivos tão importantes para a
aprendizagem dos participantes, principalmente nesse momento de
distanciamento social.

Em virtude da pandemia da
Covid-19, as atividades foram
realizadas
100%
remotas,
inicialmente
gravadas
e
após ampla divulgação e
preparação dos participantes,
as
apresentações
passaram
para o formato ao vivo, o
que obteve maior interação,
Em somatória, a interação social engajamento e aproveitamento
e a participação da família dos beneficiários.
no processo inclusivo foi um
requisito primordial a ser
alcançado no escopo do projeto.

50
Beneficiários
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Fazer um projeto 100% online mudou o nosso ritmo de trabalho, o
tornou mais comunicativo e a forma ficou ainda mais dinâmica ao
conseguirmos promover atividades práticas e lúdicas. Foi um grande
desafio a adaptação!
Além disso, tive a grata surpresa de ilustrar o banner desse projeto
o que veio como confirmação e reconhecimento do meu trabalho
como Psicóloga. Acredito que todos podem se superar e mostrar o
seu melhor, respeitando o limite e tempo, com confiança e respeito
a si e ao próximo."
Lúcia Mendes, Psicóloga do projeto.

Dia de gravação das oficinas
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KARATÊ X

CENHA

Rua Francisco Bueno, 384
Tatuapé - São Paulo

Segunda-feira

Terça-feira

09h – 10h

Quarta-feira

Sexta-feira

x

x

09h – 10h
x

13h30 – 14h30

Quinta-feira

13h30 – 14h30
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O projeto Karatê X – Inclusão pelo Esporte foi realizado no auditório
do Instituto Olga Kos por ocorrer em formato totalmente on-line,
devido às medidas de distanciamento social para contenção da
Covid-19.
As atividades foram inicialmente gravadas com a orientação da
equipe multidisciplinar responsável pelo andamento das oficinas e
disponibilizadas nas plataformas Youtube, Flickr, Padlet.
No decorrer do projeto, percebeu-se a necessidade de um contato
mais direto e personalizado com os participantes, mesmo em modelo
digital, e as transmissões passaram a ser todas às sextas-feiras, ao
vivo.

MAPEAMENTO SOCIAL
No início do projeto, foi realizada
a primeira parte da avaliação. Para
isso, sempre é utilizado o Mapa
de Rede Social (representado
na figura abaixo) que busca
conhecer os relacionamentos
interpessoais dos participantes,
situando-os nas seguintes áreas:
Família, Amizades, Relações
Comunitárias e Relações de
Trabalho e/ou Estudo. A divisão é
feita em quatro quadrantes com
três linhas divisórias.

No centro do círculo é colocado
o participante e os quadrantes
que representam os contextos
nos quais os relacionamentos
acontecem. As linhas indicam a
proximidade ou distanciamento
que existe entre as pessoas com
quais ele se relaciona. Assim,
quanto mais próximo do centro
do círculo uma pessoa é colocada,
maior a proximidade dela com o
participante.
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Para essa aproximação e otimização
do acompanhamento, as atividades
digitais aconteceram via Zoom, Google
Meet, Youtube ou outras plataformas de
preferência conforme a acessibilidade
dos beneficiários.
O novo formato aumentou a interação,
despertando
mais
interesse
e
aumentando o engajamento. Após
a implementação desse modelo, foi
possível os beneficiários criarem uma
rotina o que gerou maior assiduidade.

Oficinas ao vivo

Com a aplicação do Mapa de Rede Social é possível traçar os
relacionamentos que fazem parte da vida de uma pessoa. São feitas
duas aplicações, a primeira no início das oficinas e a segunda no
penúltimo mês do projeto. A variação na rede de relacionamentos
apontada pelo Mapa poderá ser um indicativo da maior participação
social, ou não, de cada participante.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
Em busca da abordagem pedagógica inclusiva e baseada no pilar da
equidade, são coletados dados quantitativos para o reconhecimento
dos beneficiários do projeto. Neste grupo houve um equilíbrio entre
participantes do sexo feminino (47,6%) e masculino (52,4%).

Outra questão abordada em
pesquisa, foi o acesso ao
BCP (Benefício de Prestação
Continuada).
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O benefício concedido pelo
INSS contempla apenas (23,8%)
dos participantes do projeto
Karatê X – Inclusão pelo Esporte.
Em contrapartida (76,2%) dos
beneficiários não possuem a
concessão do benefício.

Também foi realizado um levantamento de dados para caracterizar o
grupo no que diz respeito a inclusão no sistema educacional formal.
Os resultados demonstram a realidade de muitas pessoas com
deficiência no Brasil, apenas 28,6% dos participantes inscritos no
projeto declararam estarem matriculados em escolas.

HISTÓRIAS DE QUEM TRABALHOU
Depoimentos

"O projeto foi importante nesse período de reclusão para que os
participantes superassem alguns obstáculos, como o distanciamento
das atividades presenciais. Porém, com as oficinas on-line, os
beneficiários puderam continuar a se exercitar, o que é ainda mais
importante em um período como esse. Eles também perderam o
medo de falar e de se portar com o celular ou o computador. Muitos
tiveram uma melhora na socialização, mesmo à distância."
Maat Krishina – Educadora Física e Assistente de Coordenação no projeto

"As oficinas foram um desafio a cada dia, por serem 100% on-line
encaramos uma experiência única. Conseguimos, junto com a equipe
e os participantes, não perder a essência do Karatê e ainda ter um
leque vasto de ideias criativas, proporcionando aos beneficiários
divertimento, o que acreditamos ser essencial, com o uso de objetos
que eles encontrariam em casa. Ficamos felizes e realizados por
acompanhar a evolução de cada um todos os dias."
Martha Pereira – Instrutora de Karatê

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

11

HISTÓRIAS DE QUEM PARTICIPOU

VOCÊ SABIA?
A FAIXA PRETA É A QUE REPRESENTA
O MAIOR NÍVEL NO KARATÊ

“Estou gostando
muito, porque eu
estou exercitando as
pernas e os punhos.”
Simone da Silva
participante da oficina
39 anos
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O significado das cores nas faixas começou como simbólico,
para demonstrar a evolução do karateca. A ordem das cores das
graduações estimula e motiva a prática do esporte por representar
níveis de conhecimento.
Os cintos coloridos podem variar dependendo do estilo da luta, mas
no geral tudo começa com a faixa branca, que simboliza a pureza
do iniciante, enquanto que a cor de faixa preta representa a última
graduação, pois envolve todos os conhecimentos apurados ao longo
de anos de treinamento.

“ Eu sou o Daniel,
tenho 33 anos, eu
fiz o Karatê X, gostei
muito. Foi legal para
mim.”

Daniel Senise
participante da oficina
33 anos

A ordem das faixas mais utilizada é: branco, amarelo, laranja, verde, azul, roxo, marrom, vermelho e preto.
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A ENTREGA DE KITS
Garantir o acesso e a participação no projeto, significa também
equiparar e proporcionar aos beneficiários meios e soluções
integrativas. Por isso, cada esportista recebe um kit com os materiais
e uniformes necessários para a boa prática do esporte.

Entrega de Material

14

AGASALHO
CAMISETA
KIMONO
BANNER / POSTS
RÉGUAS DOS PATROCINADORES
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Peças do jogo de uniforme do projeto Karatê X

Kimono do uniforme Karatê X

Entrega do Kit alimentação e mochila do Instituto

Camiseta do uniforme
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
A nossa parceria foi de valor imensurável. Graças a essa ação em
conjunto, que o projeto Karatê X transformou a vida de muitas
pessoas, alcançando os beneficiários e também suas famílias e
comunidades em um processo de inclusão social.

Checklist das peças

Proporcionamos sorrisos, comemoração e esperança.
Em meio ao cenário pandêmico de Covid-19, levamos
a atividade e saúde física e mental, melhorando a
qualidade de vida dos nossos beneficiários.
Frente ao isolamento social, compartilhamos
conhecimento e afeto.
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Fizemos amizades e a troca de experiência gerou
aprendizado mútuo.
Separação das peças para distribuição do uniforme

Mostramos juntos, que somos criativos e capazes de
buscar soluções inclusivas.
Contribuímos para uma sociedade mais inclusiva

Separação e entrega de uniformes

Entrega de material

MARCAS SÃO CONSTRUÍDAS
POR PESSOAS.
PESSOAS ABRAÇAM CAUSAS.
VIVA A INCLUSÃO!
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Gratidão

CONQUISTAS

Desenhos feitos pela beneficiária
como forma de gratidão ao projeto.

O GRANDE DESAFIO
TROCA DE FAIXA
Todos os meses podemos acompanhar a evolução dos beneficiários.
Cada etapa representa uma nova conquista. O evento de troca de
faixas é uma cerimônia que celebra um novo estágio nas artes marciais
e um momento de superação do participante. O ritual demonstra
que o esportista, mesmo que iniciante, com determinação e prática,
aprimora suas habilidades e técnicas.
O momento é muito aguardado pelos instrutores e pelos karatecas.
O desafio dos nossos beneficiários é do tamanho da força de vontade.
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Exame de troca de faixa
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
ENTREGA DE FAIXA
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Faixas para beneficiários

Entrega de faixas

Troca de faixa
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
O Instituto Olga Kos, desde a
sua fundação, teve o cuidado
de registrar detalhadamente
os benefícios à saúde física e
mental promovidos nas oficinas.
Com o projeto Karatê X, não
foi diferente. Por meio de um
método
transdisciplinar
de
trabalho, diferentes profissionais
compõem
a
equipe
que
acompanha
semanalmente
grupos
de
pessoas
com
deficiência.

Nesse
processo,
esses
profissionais são convidados
pelo departamento de pesquisas
do Instituto para construir
instrumentos
padronizados
e acessíveis, que se moldem
aos
conteúdos
trabalhados
nas oficinas de Karatê. Essa
coleta de dados em oficinas
recebe o nome de Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos
(IDOK)

Cerimônia de troca de faixa
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Beneficiária graduada com a nova faixa

A cooperação de profissionais da psicologia contribuiu para o que
o projeto também se tornasse um ambiente capaz de acolher as
questões pessoais dos participantes. Ao final das oficinas, em uma
roda de conversa mediada por psicólogas, fatores como a atenção,
comunicação e cooperação, puderam ser trabalhados coletivamente.
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O instrumento desenvolvido para avaliar o treino nas artes marciais
identificou fatores gerais e específicos de treino, propiciando a busca
de caminhos adaptados aos participantes.
24
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As médias apresentadas pelas avaliações da fisioterapia revelam um
desenvolvimento estável e satisfatório aos participantes, com ênfase
no desenvolvimento de transferências posturais e deslocamentos.
Habilidades fundamentais, não somente para o Karatê mas para
todas as atividades do dia a dia, são estimuladas pelo esporte.
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Resultados comparativos
da avaliação física
As análises das avaliações abaixo serão apresentadas de forma
comparativa entre a avaliação inicial do Projeto e ao seu término,
considerando 8 meses entre a primeira e a segunda aplicação. Todos
os participantes realizaram a bateria de testes físicos. As avaliações e
reavaliações aconteceram durante as oficinas e tiveram duração de
aproximadamente 40 minutos.

Perimetria
É a medida que pode refletir 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 94cm no sexo masculino e 80cm no feminino.

IMC
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O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional utilizada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que calcula o peso ideal
de cada indivíduo, bem como o percentual médio de gordura no
corpo. O indicador verifica o estado nutricional, calculado a partir da
fórmula: peso atual (kg) / estatura (m)2.
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A análise acima representa a primeira x a segunda medidas aferidas.
É perceptível que houve perda de perimetria do grupo mencionado.
Tal resultado demonstra que a gordura localizada considerada
prejudicial à saúde reduziu, considerando grande benefício à saúde
desta população. A média inicial foi de 66, já a avaliação final a média
foi de 55.

Conforme o gráfico acima, o grupo na primeira avaliação apresentou a média do IMC de 26,4.
A reavaliação demonstrou a diminuição de 4,8 totalizando 21,6 na avaliação final. Conforme o gráfico da
OMS sobre o IMC, o grupo passou de obesidade para sobrepeso, o que significa que, ao longo do projeto,
os participantes perderam peso e aumentaram a estatura, o que é esperado nesta fase de crescimento.
Outras hipóteses como “estirão de crescimento” podem ter corroborado para o resultado positivo, uma
vez que se trata de um grupo em desenvolvimento contínuo.
IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

Capacidades físicas
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

flexibilidade varia em função da
idade, do gênero e da prática
de exercício físico regular e
pode variar de acordo com a
articulação e lateralidade do
corpo. Já no teste de agilidade,
o participante é conduzido

entre dois cones e uma cadeira.
O tempo de deslocamento é
aferido e utilizado para melhorar
os pontos de dificuldade de cada
um.

AGRADECIMENTO
O Instituto Olga Kos agradece
as famílias, colaboradores e
apoiadores por abraçarem essa
causa. Apoiar o projeto Karatê X
significou mais do que difundir
a prática do esporte. É promover
inclusão, saúde, diversidade e
fomentar uma sociedade cidadã,
preservando os direitos humanos
e contribuindo para a maior
equidade social.
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Os resultados dos testes de capacidade física apresentaram
retrocesso em relação à avaliação inicial. O gráfico acima demonstra
um pequeno retrocesso na agilidade e na flexibilidade. A agilidade
retrocedeu cerca de 1,5cm e a flexibilidade cerca de 5cm. Estes
resultados podem significar que o foco do grupo não estava em
suas capacidades físicas, mas sim na melhora da qualidade de vida,
obtendo resultados positivos no cálculo do IMC e da Perimetria.

Considerações e Conclusões
O grupo apresentou boa evolução na maioria das avaliações aplicadas e trouxe respostas positivas.
Os resultados também condizem com a natureza do esporte: quanto mais praticá-lo com orientação
adequada e estímulos constantes, melhor para a saúde dos praticantes.
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SOMOS VENCEDORES!
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Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Movimento
Você e a Paz

Prêmio Medalha Anchieta

Pela Arte se Inclui

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

Prêmio Empresário
Amigo do Esporte

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva 2010

Prêmio Areté

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Salva de Prata

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

Prêmio Brasil Mais Inclusão

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS

ARTES

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

ESPORTES
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2018/2019

Prêmio LIF 2013

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Ordem do
Mérito Cultural

Prêmio Destaque
do Ano 2017

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Selo de
Qualidade

Prêmio Funarte Respirarte

Prêmio Colar de Honra
ao Mérito Legislativo

RESULTADOS IOK!

2018

2019

2020

960

663

695

40
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ABRACE ESTA CAUSA!
Prêmio Empreendedor e
Inovadores - 2020

Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300
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PATROCÍNIO
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