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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KARATE EM AÇÃO

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;

Objetivos
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.
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Apresentação
No material a seguir, mostraremos como foi desenvolvido o
projeto “Karate em Ação”.
Esta publicação tem como objetivo descrever, de maneira resumida, as etapas do projeto, bem como apresentar a metodologia
utilizada e expor uma síntese dos resultados alcançados.
Vigência: Janeiro de 2017 a Novembro de 2017
Número de participantes: 50
Instituição: APAE São Paulo
Grade de oficinas:
Karate em Ação
APAE São Paulo
Rua Loefgreen, 2109

SEG

TER

QUA

QUI

10h - 11h

10h - 11h

13h - 14h

13h - 14h

Lei de incentivo: O projeto foi aprovado na LPIE (Lei Paulista de
Incentivo ao Esporte), implantado pela Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo. A Lei
Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos
vinculados às áreas: educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento
e infraestrutura.
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Antes das oficinas serem iniciadas, todos os candidatos a participar do projeto foram submetidos a exames laboratoriais.
Com os resultados destes testes em mãos, o médico realizou a
anamnese, um questionário que busca detalhes sobre a saúde
dos indivíduos e, assim, os classificou como aptos ou não para
a prática do Karate.

No início do projeto, todos os participantes
receberam um kit contendo: uma mochila,
um par de chinelos, uma toalha de rosto,
um kimono, um conjunto de agasalho e
uma camiseta. Após cada oficina, também
foi entregue um kit lanche a cada um dos
beneficiários com: sanduíche, fruta, um bolinho ou barra de cereal e um suco de frutas.
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Sobre o Projeto
O projeto “Karate em Ação” buscou contribuir com o processo de
inclusão da pessoa com deficiência intelectual à sociedade, por
meio da prática do Karate teve como objetivo estimular, manter
ou ampliar a capacidade funcional dos participantes.
Para isso, buscou-se aprimorar os seguintes aspectos:
Sociais: integração com colegas, instrutores e familiares que,
dentro da sua disponibilidade, puderam acompanhar os participantes durante as atividades; o cultivo e a incorporação de
conceitos importantes e básicos como: sociedade, comunidade,
comunicação, companheirismo, equipe, liderança, direitos e deveres. A integração social por meio da prática do Karate, procurou
despertar ou desenvolver o respeito à diversidade, bem como
eliminar os preconceitos.
Cognitivos: aprimoramento do raciocínio lógico (tempo de reação e tomada de decisões), equilíbrio e segurança emocional e
psicológica.
Motores: trabalhar os aspectos físicos, buscando a promoção
da saúde, autoconfiança, autoestima, consciência corporal e,
consequentemente, da qualidade de vida.
Para isso, foram oferecidas duas dois oficinas semanais de Karate
com duração de 1 hora cada, a 50 indivíduos divididos em duas
turmas de 25 participantes em cada modalidade.
Cerca de sessenta por cento (70%) das vagas foram disponibilizadas para pessoas com deficiência intelectual e quarenta por
cento (30%) delas para pessoas sem deficiência, mas em situação
de vulnerabilidade social.
Desta forma foi possível promover uma maior interação entre
pessoas com e sem deficiência.
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Quem trabalhou no projeto
Para desenvolver o projeto, o Instituto Olga Kos contou com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diversas áreas, a fim de atender da melhor forma os participantes.
Cada um deles possui um papel fundamental para que o processo ocorra de forma satisfatória.
A seguir, faremos um resumo sobre as atribuições de cada um:

Supervisor de Projeto

Professores

Responsáveis diretamente pelas atividades práticas transmitem
Este profissional teve como objetivo coordenar a equipe durante

o conhecimento na área da modalidade esportiva. É a função

as atividades práticas, bem como supervisionar o cumprimento

mais importante para a formação dos participantes, sendo uma

do programa de aulas e ser responsável pelas articulações entre

referência para os mesmos. Estes são os grandes pilares das

o IOK e os participantes do projeto e seus familiares. Cabe a eles

oficinas. Antes de projeto, todos passam por capacitações e qua-

supervisionar e dar suporte a toda equipe multidisciplinar. Além

lificações técnicas para que, assim, possam transmitir da melhor

disso, fazem as avaliações físicas e ainda organizam as questões

forma possível, todas suas técnicas, bem como as filosofias e

burocráticas como: listas de presença, relatórios, entre outros.

regras do Karate aos participantes.
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Psicólogo
Este profissional pode realizar intervenções sempre que necessário, visando o
melhor aproveitamento dos participantes
nas atividades propostas, e é responsável
também pelo fechamento de cada encontro, comandando o “compartilhar”, que visa
facilitar a integração do grupo, consolidar o
que foi ensinado e refletir sobre o trabalho
e o desempenho.
Cabe a este profissional apoiar as demais
áreas no que tange a questões específicas
da psicologia, sendo um agente facilitador
dentro da equipe, realizando intervenções
e visando no desenvolvimento de todos,
além de disponibilizar conhecimentos
técnicos sobre a deficiência intelectual e
estar disponível para comunicar-se com
as famílias dos participantes.

Fisioterapeuta

Fotógrafo

Profissional que auxilia os participantes na execução adequada
dos movimentos e no desenvolvimento das funções motoras. A
atuação do fisioterapeuta contribui dessa maneira, para a promo-

Capturam imagens dos participantes, registrando-os em atividade

ção da saúde e do desenvolvimento dos participantes. A atuação

e também em momentos de interação. Este material é utilizado pela

deste profissional pode ser por estímulos físicos, táteis, auditivos e/

equipe de comunicação para a produção de materiais institucio-

ou visuais, em conjunto com os demais profissionais, além de dar

nais, divulgações e também em relatórios enviados a doadores, tor-

suporte técnico e teórico à equipe, principalmente aos professores.

nando, desta forma, o trabalho destes profissionais imprescindível.
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Sobre o Karatê-Do
O Karate-Do é uma arte marcial com origem em Okinawa, Japão,
no século 17, e significa “caminho da mão vazia”. No século 20
chegou ao Brasil por meio de imigrantes japoneses. O primeiro
torneio nacional aconteceu em 1965, em São Paulo.

Yobi Taisso: Esta é a parte inicial do treinamento, pois prepara o

Maegueri (projeção dos membros inferiores).

corpo para a realização dos movimentos do Karate. O Yobi Taisso
começa nas pontas dos pés e os movimentos vão subindo, até

Kata: forma de defesa e ataque para os quatro lados, contra um

chegarem à parte superior do corpo. A prática é realizada desta

adversário imaginário.

forma para possibilitar o aquecimento gradativo.
Rei: O Cumprimento (“Rei”- como se fala em japonês) é uma
Kihon: é o estudo dos movimentos básicos do Karate, de defesa

importante parte do treinamento.

e ataque, praticados pelo participante.
No Karate, sempre começamos e terminamos com cumprimento
O Kihon pode ser feito parado ou em movimento, individualmente

para demonstrar apreço e respeito pelos companheiros, veteranos

ou em dupla, e é parte fundamental do trabalho, pois auxilia na

e instrutores que prestam assistência na melhoria da técnica.

compreensão das particularidades dos movimentos e na execução

Os principais cumprimentos são “zarei” (cumprimento em pé) e

correta das técnicas básicas.

“ritsurei” (cumprimento sentado).

Tsuki (projeção dos membros superiores). Temos o Tsuki em

Curiosidades sobre o Karatê-Do

diferentes alturas:
O Karate tem inúmeros benefícios para o corpo, mente e espírito.
• Alto (Jodan Tsuki)

Fisicamente, é bom para o coração, fortalece ossos e músculos,

• Médio (Tyudan Tsuki)

gera resistência, desenvolve coordenação motora e visual e torna

• Baixo (Guedan Zuki)

o organismo menos suscetível a ferimentos. Mentalmente, ajuda a

• Defesa alta (Jodan Uke)

desenvolver a disciplina, paciência, perseverança e compreensão,

• Defesa média (Tyudan Soto Uke)

além da concentração. Espiritualmente, também ajuda a construir

• Defesa baixa (Harai Uke ou Guedan Barai)

a confiança, o auto-controle, serenidade e paz.
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Desenvolvimento
APAE 10h - 11h
O grupo no geral é composto por participantes de diferentes
faixas etárias, dentre os quais figuram jovens, adultos e idosos
com deficiências variadas e de diferentes graduações (de faixa
amarela à faixa verde), compondo um perfil bastante heterogêneo. Além disso, parte do grupo iniciou as oficinas no final do
primeiro semestre e, nesse curto tempo, conseguiu se engajar
de forma participativa nas atividades e estabelecer vínculos
com aqueles que já estavam no projeto desde o início. Um grupo
curioso, sempre com perguntas na ponta da língua sobre a nova
modalidade que vivenciavam.
As oficinas seguiram basicamente o modelo padrão de aula,
configurando os seguintes conteúdos: Aquecimento, Kihon (Base),
Kata (Formas) e Atividades Complementares (Ex.: Atividade
lúdica) e Compartilhar. Essas etapas seguem, a princípio, um
esquema com constantes repetições de movimentos, exigindo
algumas variações conforme o progresso (individual/coletivo) e
demandas específicas de cada participante.
Poucas adaptações foram necessárias nesse âmbito, uma vez
que, no geral, todos conseguiram acompanhar as intervenções
propostas. Para esse grupo, procuramos enfatizar algumas capacidades físico-cognitivas de importante participação no processo
ensino-aprendizagem, como equilíbrio, lateralidade, praxia (fina
e grossa), tempo de reação, memória, atenção seletiva, entre
outras capacidades.

“

O diferencial dos participantes da APAE está na

maneira que eles encaram as aulas. Eles se mostram
sempre entusiasmados e com vontade de aprender o
que é ensinado. Dessa forma a interação do professor
com o participante, assim como a interação entre eles
ocorre de uma forma agradável e produtiva”.
- Martha Pereira, Instrutora de Karate

No mais, também procuramos trabalhar os conceitos e princípios
(filosofia), além dos nomes em japonês das técnicas, posturas
e partes do corpo.

“

Em uma grande maioria, era possível perceber o

esforço de cada um dentro das oficinas de acordo com
as atividades que eram propostas. Esse detalhe ficou
ainda mais nítido quando alguns dos participantes começaram a demonstrar mais facilidade ao executar
tanto os movimentos do Kihon (Base), quanto da sequência do Kata (Formas) em questão de dois ou três
meses, atividades que costumam ter o entendimento
mais demorado. De um modo geral, os par ticipantes
conseguem acompanhar - muitas vezes - com facilidade os Katas impostos a cada graduação, sem que haja
tanto auxílio da equipe, o que demonstra que a cada
repetição realizada em cada oficina, um pequeno detalhe é absorvido e um novo conhecimento adquirido”.
- Juliana Pucci, Psicóloga
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Recursos e materiais utilizados:
• Bambolê.
• Cones grandes e pequenos.
• Bolas de borracha.
• Bordas de tatame.
• Escada de agilidade.
• Placas do tatame (conceito de cores).
• Bandeiras impressas do Brasil e Japão para contar a história da arte marcial.
• Flutuador em formato de espaguete.

Um dos participantes, diagnosticado com Síndrome
de Down, apresentou notável evolução do início ao
final do projeto. Nesse processo, começou com
bastante dificuldade para realizar os movimentos
e participar do grupo, sobretudo no sentido de
reconhecer o conteúdo e o espaço de prática.
No decorrer do projeto, a partir do esforço conjunto
da equipe multidisciplinar, conseguimos introduzir
os elementos e conceitos básicos do karatê, assim como proporcionar uma condição saudável
para aprendizagem e socialização com o grupo
(perceptível no vínculo estabelecido entre ele e
alguns participantes que entraram após o projeto
já ter sido iniciado).
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Algumas aulas foram realizadas ao ar livre, para que
a os níveis de dificuldades pudessem ter a devida
atenção da equipe e mais tempo de prática.
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No final do projeto, realizamos o exame de
faixa para graduação dos participantes.
Para essa ocasião, contamos com a presença do Mestre Oshiro, que foi responsável pela avaliação técnica correspondente
a graduação de cada um, além de oferecer
aos participantes algumas explicações
de conceitos e atitudes do Karatê-Do.
Logo após esse processo, seguimos com
a aprovação e entrega de faixa pelo Mestre, precedida por uma aula convencional
com a participação de todos. Nessa oportunidade, todos os participantes foram
parabenizados e estimulados a persistir
na prática e caminho do Karatê-Do.
Na última aula, e momento de encerramento do projeto, todos – participantes e
responsáveis – fizeram parte de uma aula
aberta com exposição dos principais conteúdos trabalhados nas aulas. Logo após,
os participantes foram condecorados com
certificados e medalhas.
O evento foi de grande relevância para
garantir a continuidade de todos no processo referido, além de proporcionar um
momento ímpar que revelou o sentimento
de realização e gratidão de todos pelo trabalho compartilhado.
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APAE 13h - 14h
O grupo no geral é constituído por participantes de diferentes
faixas etárias, dentro os quais figuram jovens, adultos e idosos
com deficiências variadas e de diferentes graduações (de faixa
amarela à faixa roxa), composto por um perfil bastante heterogêneo. Além disso, parte do grupo iniciou as oficinas a partir do
segundo semestre e, nesse curto tempo, conseguiu se engajar
de forma participativa nas atividades e estabelecer vínculos com
aqueles que já estavam no projeto desde o início.
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As oficinas seguiram basicamente o modelo padrão de aula, configurando os seguintes conteúdos: Aquecimento, Kihon (Base), Kata (Formas) e
Atividades Complementares (Ex.: Atividade lúdica)
e Compartilhar. Essas etapas seguem, a princípio,
um esquema com constantes repetições de movimentos, exigindo algumas variações conforme o
progresso (individual/coletivo) e demandas específicas de cada participante.
Poucas adaptações foram necessárias nesse âmbito, uma vez que, no geral, todos conseguiram acompanhar as intervenções propostas. Para esse grupo,
procuramos enfatizar algumas capacidades físico-cognitivas de importante participação no processo
ensino-aprendizagem, como equilíbrio, lateralidade,
praxia (fina e grossa), tempo de reação, memória,
atenção seletiva, entre outras capacidades.
No mais, também procuramos trabalhar os conceitos e princípios (filosofia), além dos nomes em
japonês das técnicas, posturas e partes do corpo.
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Recursos e materiais utilizados:
• Bambolê.
• Cones grandes e pequenos.
• Bolas de borracha.
• Bordas de tatame.
• Escada de agilidade.
• Placas do tatame (conceito de cores).
• Bandeiras impressas do Brasil e Japão para contar a história da arte marcial.
• Flutuador em formato de espaguete.
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Algumas aulas foram realizadas ao ar livre,
para que a os níveis de dificuldade pudesse ter a devida atenção da equipe e mais
tempo de prática.

O participante apresentou, no começo do projeto, bastante dificuldade para assimilar o conteúdo trabalhado nas aulas, sobretudo devido à dificuldade de concentração e organização. No
decorrer da prática, se familiarizou com a proposta de aula e
passou a interagir melhor com os participantes e profissionais.
Em virtude desse processo, hoje reconhece e demonstra relativo domínio das diferentes técnicas e conceitos, se mostrando
participativo e colaborativo com o grupo e a equipe profissional.
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No final do projeto, realizamos o exame de faixa para
graduação dos participantes. Para essa ocasião
contamos com a presença do Mestre Oshiro, que foi
responsável pela avaliação técnica correspondente
a graduação de cada um, além de oferecer aos
participantes algumas explicações de conceitos e
atitudes do Karatê-Do.
Logo após esse processo, seguimos com a aprovação e entrega de faixa pelo Mestre, precedida
por uma aula convencional com a participação de
todos. Nessa oportunidade, todos os participantes
foram parabenizados e estimulados a persistir na
prática e caminho do Karatê-Do.
Na última aula, e momento de encerramento do
projeto, todos – participantes e responsáveis –
fizeram parte de uma aula aberta com exposição
dos principais conteúdos trabalhados nas aulas.
Logo após, os participantes foram condecorados
com certificados e medalhas.
O evento foi de grande relevância para garantir a
continuidade de todos no processo referido, além
de proporcionar um momento ímpar que revelou o
sentimento de realização e gratidão de todos pelo
trabalho compartilhado.
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IDOK
Apresentação
As atividades do projeto analisado tiveram como objetivo promover integração social e acesso ao esporte. No intuito de praticar
artes marciais, crianças e adolescentes foram convidadas a
encontros duas vezes por semana, com a mediação de equipes
multidisciplinares responsáveis pelo planejamento das atividades.
Para qualificar o desenvolvimento dessas atividades, foram
realizadas avaliações multidisciplinares, abrangendo diferentes
fatores inerentes ao desenvolvimento humano, analisados sob
a perspectiva da autonomia para a inclusão social. Com este
estudo, pode-se analisar diferentes variações na dinâmica dos
grupos, e tecer hipóteses sobre os benefícios da prática esportiva
para a saúde, particularmente o Karatê.
Nos resultados, destaca-se a importância da cooperação nos processos de aprendizagem em grupo. A linha de pesquisa do estudo
situa-se em saúde e desenvolvimento humano ou aprendizagem
no contexto social. Os dados coletados possibilitam estudos de
comparação e correlação entre os fatores, formando um banco
de dados para pesquisas futuras.
Reitera-se a importância de estudos auxiliares que analisem em
profundidade os fatores que compõe a autonomia.

Participantes & Procedimentos
Foram participantes deste projeto cerca de cinquenta pessoas,
divididas em dois grupos, convidados a reuniões semanais às
terças e quintas-feiras durante um ano, para praticar uma arte
marcial amparada por equipes multidisciplinares.
As atividades foram sediadas na APAE de São Paulo. O estudo
analisou amostras de ambos os grupos inscritos, e os dados foram
coletados nas primeiras e últimas semanas do projeto, a fim de
que as amostras pré e pós as atividades fossem expressivas na
representação do processo.
A qualificação de autonomia e cooperação foi realizada por meio
de indicadores multidisciplinares, com o auxílio de psicólogos, fisioterapeutas, instrutores nas artes marciais e educadores físicos.
Os indicadores utilizados recebem o nome de “IDOK”. Durante a
coleta de dados, os colaboradores consideraram a participação
de cada pessoa, escolhendo uma possibilidade de autonomia para
os fatores de estudo em sua ciência. O tratamento e a análise
dos dados permitem diferentes abordagens.

24

www.institutoolgakos.org.br

KARATE EM AÇÃO

www.institutoolgakos.org.br

Resultados
Os resultados abaixo expõem algumas das possibilidades de
utilização dos indicadores. O IDOK – Karatê, por exemplo, demonstrou como os participantes desenvolveram-se estáveis ao
longo de um ano, mantendo níveis satisfatórios na autonomia
para elementos fundamentais ao Karatê.

IDOK - Karatê
77%
77%

Cumprimento

72%
72%

Contagem
56%
56%

Maegueri
0
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50
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(APAE São Paulo - Grupo I)

Em paralelo ao desenvolvimento esportivo, fisioterapeutas avaliaram diferenças significativas na cognição e motricidade dos
participantes. Análises das amostras reunidas indicam cerca de
10% de diferença no desenvolvimento anual, conforme apresentado na tabela a seguir.

IDOK - Fisioterapia
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Consciência Corporal
& Espacial

77%
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Praxia Grossa
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Equilíbrio Estático
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0
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50

75
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(APAE São Paulo - Grupo I)

Continuando as análises do primeiro grupo, reunido às 10h00
todas as terças e quintas-feiras, foi possível traçar um paralelo
entre o desenvolvimento esportivo e variações na sociabilidade
dos participantes:

Mapa da Rede Social
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8
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Estudo/Trabalho
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(APAE São Paulo - Grupo I)
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Mapa da Rede Social

Nota-se que os relatos concedidos pelos participantes demonstram que as relações de amizade e aquelas geradas em contextos
comunitários aumentaram, demonstrando uma maior interação
com pessoas de outros meios, enquanto as relações familiares
e de trabalho e estudo mantiveram-se com alguns decréscimos.

Amizade

As consequências para o desenvolvimento psicológico podem

Comunidade

ser notadas a partir dos indicadores reunidos e preenchidos por
psicólogos que acompanharam o grupo, conforme apresentado
na tabela abaixo:
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Família
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10
1
14
14
49
46

Estudo/Trabalho
0

PRÉ PÓS

25

50

75

IDOK - Psicologia

100

(APAE São Paulo - Grupo I)

Os depoimentos cedidos às entrevistas do mapa da rede social
82%

Tolerância à
Frustração

mente favorecidas pela prática cooperativa do Karatê. Os maiores

35%

Reconhecimento de
Erros

índices de quantidade nas relações continuaram localizados na

68%

família e nas relações de estudo e trabalho, porém com decrés-

53%

Atenção

cimos. A seguir, contribuições dos indicadores preenchidos por

76%

psicólogos apresentam algumas vertentes da maturação psico-

55%

Cooperação

lógica envolvida em práticas esportivas coletivas.

80%
0

PRÉ PÓS

apresentam consolidação das relações comunitárias, possivel-

67%

25

50

75

IDOK - Psicologia

100

(APAE São Paulo - Grupo I)

Um destaque no deslocamento dos indicadores foi o reconhecimento de erros, que mudou expressivamente ao decorrer das
atividades. Pode-se ter por hipótese que a arte marcial promoveu

com a cooperação, indicando que o foco dos praticantes pode
ser correlacionado à participação em grupo. Indicadores como a
tolerância à frustração podem sugerir que superações também

62%
73%
62%

Sociabilidade

73%
52%

Comunicação

69%
0

PRÉ PÓS

incluem decepções.

76%

Memória

a conscientização não somente do corpo, mas de atitudes em
grupo. O Desenvolvimento da atenção caminhou em paralelo

87%

Agressividade

25

50

75

100

(APAE São Paulo - Grupo II)

A segunda turma, reunida das 13h00 às 14h00, apresentou di-

Componentes cognitivos, como a memória, desenvolveram-se em

nâmicas diferentes. O fisioterapeuta que acompanhou o projeto

paralelo a novos meios de comunicação, bem como o aumento da

avaliou estabilidades e deslocamentos sutis nos indicadores.

sociabilidade. A diminuição da agressividade, em conjunto com os
demais fatores, demonstra uma melhora da relação comunitária.

IDOK - Fisioterapia
Lateralidade

77%
79%

Tônus Muscular

Cumprimento

79%
79%

Contagem

78%
74%

75%
77%

Quatro Apoios
PRÉ PÓS

IDOK - Karatê

65%
71%

0

25

50

75

(APAE São Paulo - Grupo II)

71%
67%

Visão

100
PRÉ PÓS

0

25

50

75

100

O Karatê parece ter estimulado principalmente a lateralidade dos

(APAE São Paulo - Grupo II)

participantes. Seja durante os aquecimentos e alongamentos

Nesse grupo, atividades como a contagem do ritmo de aula ou

ou no momento de Kihon e Katas, foi essencial aos praticantes

mesmo a visão dos participantes não manteve tanta estabilidade

desenvolverem uma consciência de si no grupo, bem como a

de autonomia como o cumprimento, símbolo de respeito aos

intencionalidade aplicada aos movimentos.

mestres, companheiros e professores, e ao local e treino.
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Considerações
Análises dos indicadores ofereceram diferentes abordagens
interpretativas. Considerando os resultados apresentados, compreende-se que uma arte marcial, praticada semanalmente e
amparada por uma equipe multidisciplinar pode favorecer o
desenvolvimento global do ser humano.
Houve mudanças expressivas no desenvolvimento da autonomia
e equilíbrio nos fatores qualificados. A vivência em uma atividade
coletiva com um propósito centralizador parece ter unido as
pessoas, propiciando o exercício da solidariedade.
De modo geral, tem-se por hipótese que os praticantes de arte
marcial aprenderam a conviver e contribuir para um desenvolvimento em grupo, e o Karatê apresentou boa adaptação ao
contexto inclusivo, sendo possível manter níveis estáveis de
autonomia durante um ano de treino.
Considera-se igualmente importante o trabalho multidisciplinar,
que contribuiu para a acessibilidade do Karatê, inspirando-se nos
princípios da arte marcial para refletir sobre as mudanças dos
grupos, por meio da psicologia, e o desenvolvimento de funções
motoras com a fisioterapia e educação física.
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Avaliação Física
Informações Pertinentes
As análises das avaliações a seguir serão apresentadas de forma comparativa entre a Avaliação Inicial, que ocorreu no início
do Projeto e ao término dele, considerando 8 meses entre a
primeira e a segunda aplicação. As avaliações representam os
participantes do projeto Karate em Ação. Todos os participantes
realizaram a bateria de testes da Avaliação Física. As avaliações e
reavaliações aconteceram durante as oficinas e tiveram duração
de aproximadamente 40 minutos.

28

www.institutoolgakos.org.br

KARATE EM AÇÃO

www.institutoolgakos.org.br

29

KARATE EM AÇÃO

www.institutoolgakos.org.br

IMC

Capacidades físicas

O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional

Os testes de capacidade física avaliados são Agilidade e Fle-

usada para calcular se o indivíduo está no peso ideal, bem como

xibilidade. A agilidade é mensurada através do teste de Banco

o percentual médio de gordura no corpo. Ele é um dos indica-

de Wells. O teste visa a medida da amplitude máxima de um

dores usados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para

movimento articular. A flexibilidade varia em função da idade,

verificação do estado nutricional, calculado a partir da seguinte

do gênero e da pratica de exercício físico regular, pode variar de

fórmula: peso atual (kg) / estatura (m)2.

acordo com a articulação e lateralidade do corpo. Já no teste de
agilidade, o participante conduz a sua agilidade entre dois cones

IMC

e uma cadeira. O tempo de deslocamento é aferido e utilizado
para melhorar nos pontos de dificuldade de cada participante.

28,6

33,5

Pré

Pós

< 18,5

18,6 - 24,9

25 - 29,9

30 - 34,9

(abaixo do peso)

(peso ideal)

(acima do peso)

(obesidade grau I)

35 - 39,9

Agilidade

40 >

(obesidade grau II) (obesidade grau III)

48

42

Pré

Pós

Flexibilidade

Conforme o gráfico acima, o grupo na primeira avaliação apresentou a média do IMC de 28,6. A reavaliação demonstrou aumento
de 4,9 totalizando 33,5 na avaliação final. Conforme a tabela da
OMS, o grupo está acima do peso.

Perimetria

20

24

Pré

Pós

Esta medida reflete melhor o conteúdo de gordura visceral que
a RCQ (Relação cintura / quadril) e também se associa muito à

Os resultados dos testes de Capacidade Física apresentaram

gordura corporal total. A OMS estabelece como ponto de corte

resultados positivos em relação à flexibilidade. O gráfico acima

para risco cardiovascular aumentado medida de circunferência

demonstra um pequeno avanço na flexibilidade e pequeno retro-

abdominal igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em

cesso na agilidade. Conforme os demais resultados apresentados

mulheres.

acima, o grupo ganhou peso e massa muscular. Estes resultados
demonstram um grupo mais lento ao término do projeto, mas

Abdômen

um grupo mais forte.

93,9cm

79,4cm

Pré

Pós

Considerações Finais
O grupo avaliado apresentou boa evolução na maioria das avaliações aplicadas. Os resultados destes testes também condizem a
natureza do esporte, quanto mais pratica-lo com orientação ade-

A análise acima representa a primeira medida aferida versus a

quada e estímulos constantes, melhores serão seus resultados.

segunda. Claramente houve perda de Perimetria do grupo mencionado. Apesar no IMC ter apresentado um pequeno aumento, a

Os dados apresentados neste relatório serão de grande valia para

Perimetria abdominal reduziu de forma positiva, apresentando ini-

o planejamento dos próximos projetos, uma vez que as análises

cialmente a média de 93,9 cm e reduzindo para 79,4 na reavaliação.

são criteriosamente apresentadas.

Tal resultado demonstra que apesar do peso adquirido, a gordura
localizada considerada prejudicial à saúde, reduziu, considerando

No geral esta avaliação trouxe resultados muito positivos e be-

grande benefício à saúde destas crianças e pré adolescentes.

nefícios de saúde para os praticantes.
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Ano

2007

2008

2009

2010

2011

Participantes

18

108

420

600

720

Turmas

2

10

40

50

62

APAE-SP
CEDE

APAE-SP
CEDE
APOIE

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

Turmas

APAE-SP
ADERE
APOIE
ADID
CECCO
CEDE
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
NANE
CCJ
IMG

ABRACE
ADERE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
C.C. SÃO PAULO
CCM
CHAVERIM
NANE

Ano

2012

2013

2014

2015

2016/2017

Participantes

680

1356

1080

1360

918

Turmas

52

74

72

84

60

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
NANE
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR

Turmas

32

APAE-SP
APOIE
ADID
C.C. SANTO AMARO
ADERE
CHAVERIM
ABRACE
ALTERNATIVA
NOSSO LAR
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
MONTE AZUL
CEU CAMINHO DO
MAR
CEU PARAISÓPOLIS
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI

APAE-SP
CEDE
APOIE
ADID
CECCO
C.C. SANTO AMARO
CCM
CHAVERIM
PESTALOZZI

APOIE
ALTERNATIVA
APAE-SP
APABEX
NOSSO LAR
CHAVERIM
C.C. SANTO AMARO
ESPAÇO K
CEU CIDADE DUTRA
INSTITUTO GABI
MONTE AZUL
LARES
LAR DAS CRIANÇAS
CEU CAMINHOS DO
MAR

A ALTERNATIVA
APABEX
APAE
APOIE
CAMINHANDO
CASA DE CULTURA
STO AMARO
CECCO BACURI
CECCO IBIRAPUERA
CECCO MANOEL DA
NÓBREGA
CECCO VILA GUARANI
CER FREGUESIA DO Ó
CEU CAMPO LIMPO
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU PARAISÓPOLIS
CEU VILA RUBI
CIAM
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF BERNARDO
O’HIGGINS
EMEF FREI DAMIÃO
ESPAÇO K/LAÇOS DE
AMIZADE
FÁB. CULT. V. N.
CACHOEIRINHA
INSTITUTO GABI
INST. V. H. I. DARCY
VARGAS
LARES
MONTE AZUL
NOSSO LAR
OAT

ESPORTES
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Ano

2009

2010

2011

2012

2013

Participantes

100

100

600

250

680

Turmas

4

4

14

10

20

LIRA TAEKWONDO CLUBE
KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
CENHA
CEU PARQUE BRISTOL
CEU ANHANGUERA
CEU PAZ
CEU VILA ATLÂNTICA

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

Turmas

LIRA TAEKWON-DO CLUBE LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN KEN YU
APAE-SP
ADERE
CEU CAMINHO DO MAR
NANE
APAE-DIADEMA
LAR DAS CRIANÇAS

Ano

2014

2015

2016

2017

Participantes

1100

1450

2055

1705

Turmas

44

58

83

60

ABADS
APABEX
APAE DIADEMA
APAE SÃO PAULO
APOIE
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CAPSI CAPELA DO
SOCORRO
CECCO BACURI
CENHA
CEU ALVARENGA
CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU FORMOSA
CEU JAÇANÃ
CEU JARDIM PAULISTANO
CEU PARAISÓPOLIS
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU PARQUE VEREDAS
CEU PAZ
CEU PERA MARMELO
CEU PERUS
CEU QUINTA DO SOL
CEU SÃO CARLOS
CEU SÃO MATEUS
CEU SÃO RAFAEL
CEU SAPOPEMBA
CEU TIQUATIRA
CEU VILA CURUÇÁ
CEU VILA DO SOL
CEU VILA RUBI
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF GENERAL DE GOULE
EMEF FREI DAMIÃO
LACE VELEIROS
LACE VILA CLIPPER
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
MONTE AZUL
NASCE
NOSSO LAR

ABADS
APAE DIADEMA
APAE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO VEM SER
CAPSI CAPELA DO
SOCORRO
CECCO BACURI
CENHA
CEU ALVARENGA
CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CIDADE DUTRA
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU FORMOSA
CEU JAÇANÃ
CEU JARDIM PAULISTANO
CEU PARAISÓPOLIS
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU PARQUE VEREDAS
CEU PAZ
CEU PERA MARMELO
CEU PERUS
CEU QUINTA DO SOL
CEU SÃO MATEUS
CEU SÃO RAFAEL
CEU SAPOPEMBA
CEU TIQUATIRA
CEU VILA CURUÇÁ
CEU VILA DO SOL
CEU VILA RUBI
CIEJA CAMPO LIMPO
EMEF GENERAL DE GOULE
EMEF FREI DAMIÃO
LAR DAS CRIANÇAS
LARES
MONTE AZUL
NASCE
NOSSO LAR

Turmas

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE

ADERE
LARES
CENHA
LIRA TAEKWONDO CLUBE
APAE-DIADEMA
APAE-SANTO ANDRÉ
NOSSO LAR
APOIE
APAE-SP
MONTE AZUL
CIEJA-CAMPO LIMPO
EMEF PROFºANDRÉ R. DE
ALCKMIN
CEU CAMINHO DO MAR
CEU PARQUE
ANHANGUERA
CEU SAPOPEMBA
CEU VILA ATLÂNTICA
CEU ALVARENGA
CEU VILA RUBI
CEU CAMPO LIMPO
CEU CANTOS DO
AMANHECER
CEU CASA BLANCA
CEU CAPÃO REDONDO
CEU FEITIÇO DA VILA
CEU GUARAPIRANGA
CEU VILA DO SOL
CEU CIDADE DUTRA
LAR DAS CRIANÇAS
NASCE
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Pela Arte se Inclui

Ministério da Cultura, pelo Programa Na-

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio

cional de Cultura, Educação e Cidadania

de sua Assessoria de Cultura para Gêne-

– Cultura Viva em 2008 e 2010. O Instituto

ros e Etnias, lançou em 2001 a campanha

Olga Kos de Inclusão Cultural foi o único

“Pela Arte se Inclui”. O Instituto Olga Kos

a ganhar “Nota 100” na região Sudeste.

está entre os escolhidos, fazendo parte
do livro que reúne exemplos de que a arte

Prêmio Areté

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

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

Prêmio LIF 2013

Cultural, em 2010.
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela

Ordem do Mérito Cultural

Câmara de Comércio França-Brasil com
o objetivo de estimular, por meio do des-

Reconhecimento do Governo Federal a per-

taque e visibilidade dados aos projetos

sonalidades, grupos artísticos, iniciativas

inscritos, sobretudo aos vencedores, a

e instituições que se destacaram por suas

criação e/ou multiplicação de iniciativas

contribuições à Cultura brasileira em 2009.

que promovessem uma transformação
em prol de melhores condições para as

Ponto de Cultura
Instituto Olga Kos
de Inclusão Social

pessoas e a sociedade. O Instituto Olga
Kos conquistou o 3º lugar da categoria
“Apoio às Comunidades Locais” do XII
Prêmio LIF.

O Ministério da Cultura contemplou o
projeto “Pintou a Síndrome do Respeito”

Salva de Prata

do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
como Ponto de Cultura.

No ano de 2014, a Câmara Municipal de
São Paulo outorgou Salva de Prata ao

Ponto de Cultura
Instituto Olga Kos
de Inclusão Social

Instituto Olga Kos. A homenagem deve-se à realização de relevantes serviços
prestados à sociedade paulistana, ao desenvolver projetos artísticos e esportivos,

O Ministério da Cultura contemplou o Ins-

os quais visam facilitar o processo de

tituto Olga Kos de Inclusão Cultural como

inclusão social e cultural, além de contri-

Pontão de Cultura através do programa

buir para a melhoria da qualidade de vida

Cultura Viva.

de pessoas com deficiência intelectual,
principalmente Síndrome de Down.

Prêmio Tuxáua
Cultura Viva 2010

Voto de Júbilo

Mobilização e articulação com atuação em

Em 2015, a Câmara Municipal de São

rede junto a Pontos de Cultura de todo Brasil.

Paulo homenageou o Instituto Olga Kos
com o Voto de Júbilo e Congratulações

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

pelos relevantes serviços prestados às
pessoas com deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down.

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

II Encontro Cultural Laços de
Amizade Espaço K

A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São Paulo. O prêmio,

O Projeto Laços de Amizade Espaço K

sempre acompanhado do Diploma

em parceria com o Ministério da Cultura

de Gratidão da Cidade de São Paulo,

e o Banco Safra homenageou o Instituto

é concedido a personalidades e a

Olga Kos como uma das 10 entidades

instituições que, por meio de suas

ajudadas pelo projeto.

trajetórias, conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

Prêmio ABCA 2015
O IOK foi selecionado como uma das 100
Reconhecendo a contribuição, para a

melhores ONGs do Brasil em 2017 de acor-

cultura nacional, de críticos, ar tistas,

do com os padrões de gestão e transpa-

pesquisadores, instituições e personali-

rência. É uma ONG pra se DOAR, e alcan-

dades atuantes na área das artes visuais,

çou a admiração e o apoio das pessoas.

a Associação Brasileira dos Críticos de
Ar te instituiu, em 1978, com o patrocí-

Prêmio Destaque do Ano 2017

nio da FUNARTE, um Prêmio Anual, em
formato de um troféu. Desde então, vem

O objetivo do Prêmio é estimular a im-

sendo distribuído a personalidades do

plementação de práticas inclusivas e

meio ar tístico. Todas as categorias de

aprimorar a gestão de políticas públi-

premiação possuem o nome de um crí-

cas, em especial na atuação com os

tico de reconhecida contribuição para a

municípios paulistas com ações inclu-

cultura e as ar tes plásticas brasileiras.

sivas voltadas ao segmento das pessoas com deficiência. O IOK, além de ser

Prêmio Brasil + Inclusão

um dos finalistas de ações inclusivas
2017, ganhou na categoria Destaque

O Prêmio é uma homenagem, concedida

do Ano pela pluralidade cultural e es-

anualmente pela Câmara dos Deputados,

por tiva para pessoas com deficiência.

a empresas, entes federados (União, Estados e Municípios), entidades (ONGs,
OSCIPS) ou personalidades que tenham
realizado ações em prol da inclusão de
pessoas com deficiência ou sejam, elas
próprias, exemplos de vida e superação.

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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