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OBJETIVO
Promover a integração dos participantes com os instrutores, colegas e familiares. Cultivar e incorporar
conceitos importantes e básicos como o convívio nos grupos sociais e comunidade em que está
inserido, o aprimoramento da comunicação, o estímulo ao companheirismo, respeito a liderança e
principalmente entre os colegas, além da apropriação de conhecimentos concernentes aos deveres e
direitos.
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APRESENTAÇÃO
No material a seguir, apresentaremos como foi o desenvolvimento do projeto “Karate IX”.
Esta publicação tem como objetivo, descrever de forma resumida, as etapas do projeto, metodologia
utilizada e expor uma síntese dos resultados alcançados.
Vigência: Abril de 2018 a maio de 2019.
Número de Participante: 100 crianças, adolescentes e adultos, com idades entre 11 e 63 anos com
deficiência intelectual.
Instituições: O projeto Karate IX, foi realizado no Centro Social Nossa Senhora da Penha - CENHA,
de segunda e quarta-feira e teve quatro oficinas por dia, nos seguintes horários.

KARATE IX

HORÁRIOS

TURMA 1

9h00 as 10h00

TURMA 2

10h00 às 11h00

TURMA 3

13:30 às 14:30

TURMA 4

14:30 às 15:30

Lei de Incentivo: O projeto foi aprovado pela Lei de incentivo ao esporte, por meio da conscientização
da utilização da renúncia fiscal do Imposto de Renda. O seu Imposto de Renda é a principal fonte
de captação de recursos dos projetos incentivados. Você pode escolher como contribuir: Múltiplas
contribuições durante o ano e/ou Contribuição única anual.
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INTRODUÇÃO
O primeiro mês do projeto foi dedicado a reunião de apresentação do trabalho a ser realizado, inscrição
dos participantes e exame médico. A equipe multidisciplinar realizou o planejamento das oficinas,
calendário das atividades, organização dos materiais, assim como demais ações para o início do projeto
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EXAME MÉDICO
Antes das oficinas serem iniciadas, todos os candidatos a participar do projeto são 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.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES
O grupo apresentou diagnósticos como: deficiência física e ou intelectual, Síndrome de Down, TEA
(transtorno do espectro autista) e Mobilidade Reduzida.

Total de Participantes: 100

Estiveram presentes neste projeto 53,13% de participantes na faixa etária entre 30 a 59 anos, 32,81% na
faixa etária entre 19 e 29 anos, 10,94% na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade e, em uma escala menor,
participantes da segunda infância entre 9 e 11 anos de idade e idosos correspondendo entre 60 e 79 anos
de idade.

Em relação ao gênero dos participantes, o masculino correspondeu a maioria destes totalizando 65,63%,
em contrapartida, 34,38% de participantes corresponderam ao gênero feminino.
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INÍCIO
Os participantes foram divididos em quatro (4) turmas, com vinte e cinco (25) membros cada, totalizando
cem (100) vagas. Para cada turma foram oferecidas duas (2) aulas semanais, com duração de uma (1) hora
cada.

No início do projeto os participantes puderam
conhecer mais a si mesmos, a equipe, assim como
os materiais e estrutura das oficinas. As atividades
foram todas norteadas nesse sentido de interação:
rodas de conversa que abordaram a apresentação
e identidade de cada participante, combinados de
convivência, momentos em que puderam olhar e
escutar o outro e compreenderem melhor o projeto
em questão.
Expressividade: (p=0,00)

*Para avaliar o grau de expressividade dos participantes durante as atividades de psicologia, foi considerado
que sentimentos e componentes afetivos das experiências vividas, tivessem elas uma conotação considerada
positiva ou negativa, mostraram uma expressiva evolução em relação a fases de autonomia mais dependentes
para dependentes. A melhora destes aspectos propiciou uma integridade em relação aos membros do grupo.

Grau de Proximidade das Relações: Relações Íntimas (p=0,01)

*Conseguimos visualizar uma relação direta com o trabalho desenvolvido de expressividade na forma como
as pessoas estabeleceram maior número de relações íntimas em relação ao início do projeto. A porcentagem
de participantes que disseram que tinham pelo menos 0 a 1 pessoa próxima saltou de 0% para 10,3% ao final
do projeto, enquanto aqueles que disseram que têm mais de 6 pessoas íntimas mudou positivamente de 51,7%
para 69%.
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O treinamento técnico do karate foi dividido em
quatro partes: cumprimento, alongamento, kihon
e kata.
* No Kata a postura e posições dos membros superiores
e inferiores devem estar corretas para a execução de
uma forma mais precisa. A execução de uma postura
correta faz com que se defina melhor os movimentos.
Dessa forma verificamos uma relação de crescimento
no grau de autonomia de forma acentuada.
Postura (p=0,01)

*Tivemos uma correlação dos fatores do IDOK
Fisioterapia que apontou um desenvolvimento da
Coordenação Motora com o desenvolvimento da
Postura, já que proporcionou uma capacidade de
organizar e coordenar os movimentos de forma
harmônica, e incluiu a capacidade de associar gestos
motores diferentes e coordenar movimentos em
ambos os hemicorpos.
Coordenação Motora (p=0,00)

10

Demonstração do instrutor de Karate
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ATIVIDADES LÚDICAS
Durante as oficinas foram realizadas atividades lúdicas com o objetivo de estimular a criatividade, raciocínio
lógico, cooperação e estratégias em grupo.
A equipe realizou contação de histórias, estimulou desenhos livres feitos com giz no tatame, amarelinha
utilizando bambolês, atividades de precisão como acertar a bola pequena dentro do cone, montagem e
desmontagem do tatame para estimular o trabalho em equipe, organização, planejamento e percepção.

*A avaliação do IDOK Psicologia demonstrou
a estabilidade na atividade psíquica e funções
mentais que produzem um temperamento pessoal
equilibrado, calmo, sossegado ao contrário de ser
irritável, preocupado, inconstante e de humor variável
de forma propícia e duradoura durante as oficinas
lúdicas. Tal resultado foi observado na exponencial
porcentagem de 0% para 54,2% dos participantes que
praticavam de formas dependentes dos profissionais
para uma grande mudança na autonomia.
Estabilidade na Atividade (p=0,00)

*O trabalho em equipe acentuado foi explicado pelas
crescentes relações de citações de pessoas do círculo
de estudo & trabalho. Deste total, foram totalizadas
41,4% dos participantes que mostraram ter mais de
6 pessoas neste círculo. Um grupo com mais trabalho
em equipe proporcionou relações de confiança e
atividades em comum, fazendo com que houvesse
proximidade entre membros do próprio grupo ou
proporcionou uma capacidade de replicar o que foi
aprendido na oficina em outros locais sociais.
Estudo e Trabalho (0,03)

Na parte física as atividades de correr, pular, agachar, tiveram como objetivo o ganho de força, equilíbrio,
condicionamento físico, como também evolução das habilidades cognitivas e sociais.
Para a realização dessas atividades foram utilizadas bolas de diferentes tamanhos, cones, bambolês, escada
de agilidade, fitas coloridas, giz branco, elásticos coloridos, acessórios temáticos (Mascaras, colares, óculos e
instrumentos musicais).
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* No IDOK Karatê, a força é a capacidade de exercer
tensão contra uma resistência. Conseguimos verificar
como a maior parte dos participantes passou
gradativamente de uma etapa a outra de autonomia.
O crescimento poderia ser ainda mais positivo se
considerarmos as limitações físicas existentes em
uma parcela dos participantes do projeto, entretanto,
consideramos que estes mesmos exibiram fatores
que complementam a visão sobre suas intenções
de executar da melhor forma possível as atividades
propostas
Força (0,00)

No IDOK Psicologia a Memória pode ser definida como
função mental específica de registro e armazenamento
de informações e sua recuperação quando necessária.
Análise esta que se comparada a compreensão do IDOK
Psicologia sobre a memória, nos mostrou um quadro
totalmente relacional a sugestão de que os participantes
aprenderam e evocaram a execução da melhor forma
possível. Basta observarmos o grau 2 de autonomia com
uma queda significativa de 81,3% dos participantes que
dependiam do auxílio de um profissional para apenas
22,9% dos mesmos, e uma crescente diametralmente
superior nos graus 3 e 4 de autonomia e independência.
Memória (p=0,00)
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Alguns participantes apresentavam dificuldade de equilíbrio, noção de espaço, noção sobre o próprio corpo,
dificuldade de coordenar os movimentos, força, alongamento, noção de direção, atenção, concentração,
memoria, socialização. Todos esses fatores foram trabalhados durante todo o período de execução do projeto,
apresentando evoluções significativas.

*No IDOK Fisioterapia temos a ideia de Mobilidade
Articular e Tônus como a capacidade do corpo
de executar movimentos de pequena e grande
amplitude, livres de qualquer restrição, mantendo o
controle do movimento. Notou-se que esta categoria
trabalhada no início e fim do projeto contribuiu de
forma significativa a auxiliar no ensino-aprendizagem
do Karatê, bem como desenvolvimento físico dos
participantes. Grande parte deste, estiveram inclusos
no Grau 4 de autonomia, correspondendo 93,8% do
total de participantes.
Mobilidade e Tônus Muscular (p=0,00)
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EXAME DE FAIXA
O exame de faixa ocorreu em novembro de 2018 e celebrou a conquista de uma nova etapa na aprendizagem
da arte marcial ensinada pelo Instituto Olga Kos. Os pais dos participantes foram convidados para o evento e
muitos estavam presentes para prestigiar o momento em que os participantes receberam uma nova faixa, com
cores diferentes das que tinham anteriormente, representando um grau maior, ou em um grau acima.
Os principais objetivos do exercício desse esporte são o desenvolvimento de habilidades motoras e sensoriais,
melhora da capacidade de concentração, disciplina e respeito.
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Como destaques podemos citar, os participantes Guilherme, Simone e David, independentemente de suas
limitações motoras e de compreensão, conseguiram no decorrer do projeto realizar o kata de forma adaptada
para postura sentada, os tornando mais participativos.
Miguel, Vitor e Denise que apresentavam dificuldade de interação com o grupo e os membros da equipe, ao
final mostraram-se mais ambientados e participativos.
Elisabete, apresentava dificuldade de equilíbrio e locomoção, sendo necessário a presença de um profissional
próximo durante a oficina, adquiriu mais confiança em si mesma resultando na sua autonomia.
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ENCERRAMENTO
No final do projeto, os objetivos traçados foram atingidos. A equipe multidisciplinar soube trabalhar em
conjunto, com muita paciência e determinação, visando a independência e autonomia dos participantes desse
projeto.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Areté

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA DOAR

Prêmio Pela Arte se Inclui
Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
Prêmio LIF 2013
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Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

Prêmio Salva de Prata

Prêmio Brasil Mais Inclusão

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráﬁca IPSIS
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ABRACE ESTA CAUSA!

Instituto Olga kos
Endereço: Rua Haddock Lobo, 1307 - Cerqueira César, São Paulo - SP / Telefone: (11) 3081.9300
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