LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE

KARATÊ E TAEKWONDO – SUPER AÇÃO V
Vigência do projeto: fevereiro 2021| dezembro 2021
Número de participantes: 60

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

PROMOVENDO INCLUSÃO

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.
# Viva a In clusão!

+67
ORGANIZAÇÕES

+ 20.000
PESSOAS ATENDIDAS

+ 90
COLABORADORES
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FALA AÍ TIME!
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O projeto Super Ação V foi uma experiência incrível, fizemos um trabalho onde convivemos com
vários participantes e aprendemos junto deles a nos reinventar para nos adaptarmos a uma nova
realidade. Devido a pandemia todas oficinas começaram de forma on-line, com vídeo aulas ao vivo
com cada participante e integrante da equipe em sua própria casa. Foi um desafio que conseguimos
realizar de forma satisfatória, pois mesmo com essa limitação conseguimos observar evolução e
desenvolvimento dos participantes.
Nosso foco foi fornecer suporte para que os participantes conseguissem realizar os movimentos
de forma autônoma, usando materiais e objetos que possuíam em casa, fazendo adaptações nos
exercícios para realizarem sozinhos as propostas dos instrutores.
Posteriormente a oficina de Taekwondo voltou com suas aulas presenciais, e com isso tivemos
contato com grande parte dos participantes e assim demos continuidade no trabalho de aprendizagem, os vídeos continuaram sendo postados no YouTube e no whatsapp para que todos tivessem
acesso as aulas, e dessa forma foi notável a melhora do repertório motor e cognitivo dos participantes.
Nas oficinas de Karatê o trabalho foi realizado totalmente de forma on-line, com encontros presenciais apenas no exame de troca de faixa e na cerimônia de encerramento.
Nos exames de faixa que tivemos, os participantes superaram as expectativas e conseguiram
todos se graduar.
Mesmo com todos contratempos acarretados pela pandemia, o projeto atingiu seu objetivo de
proporcionar oficinas inclusivas, e considero uma vitória para nós da equipe conseguir observar
desenvolvimento dos participantes, é muito gratificante ser parte de uma iniciativa tão nobre como
essa que foi desenvolvida pelo Instituto Olga Kos.

Cezar Wellington – Profissional de Educação Física

TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOBRE O PROJETO
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Instrutores de Karatê demonstrando movimento em atividade online

O projeto Karate E Taekwondo Super-Ação V, teve como objetivo
a promoção da saúde, da qualidade de vida e da inclusão social de
pessoas com e sem Transtorno do Desenvolvimento Intelectual (deficiência intelectual) por intermédio da formação desportiva em Karatê
e Taekwondo no formato de oficinas, focando em um aprimoramento
pessoal com relação aos aspectos motores, cognitivos e sociais de seus
participantes. O público-alvo foi de 60 crianças, adolescentes e adultos
a partir de 06 anos de idade. Os participantes foram divididos em 04
(quatro) turmas diferentes, cada uma delas com 15 (quinze) participantes,
totalizando 60 (sessenta) participantes. Foram duas turmas para Karatê
e outras duas para Taekwondo. Para cada turma foram oferecidas 02
(duas) oficinas semanais com duração de 01 (uma) hora cada

60
Beneficiários
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LINHA DO TEMPO

Articulação

Contratação

Divulgação

Supervisor de Projetos

Reunião com os

Divulgação do projeto nas

Instrutores de Karatê

pais/responsáveis para detalhar e

instituições parceiras e nas

Instrutores de Taekwondo

falar sobre o início do projeto

redes sociais.

Psicólogos

6

Fisioterapeutas
Equipe Médica

Pré-Inscrição

Exames e Avaliações

Preenchimento de formulários e

Exames médicos, consulta

pré-inscrição dos participantes.

e avaliações específicas
para averiguar a aptidão do
participante.

Inscrição

Início

Inscrição dos participantes

As oficinas começaram de forma online, e

avaliados.

após a liberação pelos órgãos competentes,
foi para o presencial, em uma das instituições,
(MONTE AZUL) seguindo todos os protocolos
de segurança e saúde. O projeto teve atividades
presenciais e online (híbrido), de acordo com o
plano de trabalho aprovado.

Exame de Troca de Faixa
Evento realizado nos dias 08 e

Encerramento
O evento contou com a presença

10/11/2021 na Instituição Monte Azul,

do Mestre de Taekwondo,

com a modalidade Taekwondo.

Sensei de Karate, Equipe IOK e

Evento realizado em 27/10/2021 na

funcionários das instituições para

CENHA, com a modalidade Karatê

a conclusão do projeto.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O projeto, em decorrência da Pandemia, sofreu adaptação no plano de
trabalho para cumprir 100% das metas estipuladas, e teve o início de sua execução no formato virtual (remoto), posteriormente em formato híbrido, pois
uma das instituições recebeu liberação para atividades presencias (MONTE
AZUL) passou a receber os participantes, seguindo todos os protocolos de
segurança e higiene exigidos pelos órgãos competentes. Foram fornecidas máscaras de uso obrigatório, distanciamento social organizado com a
demarcação pelos tatames e uso de álcool em gel, foram disponibilizados a
todo momento. A Instituição CENHA continuou em formato virtual, somente
com encontros pontuais, como exame de faixa, recebimento do kit lanche
e encerramento do projeto.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A área de pesquisa (ou a própria área) apresenta dados do grupo (como declaração de cor, tipo de deficiência, nível de escolaridade... etc
O grupo que participou do Projeto Karatê e Taekwondo - Super Ação V envolveu
a inscrição de 60 participantes, que forneceram, a partir de formulário de inscrição,
as informações que são apresentadas a seguir.

SEXO BIOLÓGICO

49,2
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FEMININO
MASCULINO

50,8

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA
21,7

ATÉ R$
1.039,00

20,0

ATÉ R$
2.078,00
ATÉ R$
3.117,00

6,7

ATÉ R$
4.156,00

3,3
28,3
20,0

ACIMA DE R$
5.195,00
PREFEIRO NÃO
INFORMAR

DECLARAÇÃO DE COR
3,39

11,86
BRANCA

36,8

PARDA
PRETA

18,64

AMARELA

63,2

66,10

TIPO DE DEFICIÊNCIA
TIPO
DE DEFICIÊNCIA
1,79 3,57
7,14

19,64
SÍNDROME DE DOWN
TRANSTORNO MENTAL
7,14

TRANSTORNO ESPECTRO
AUTISTA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

3,57

DEFICIÊNCIA MOTORA
DEFICIÊNCIA VISUAL
OUTROS

57,14

A idade dos participantes variou de 10 a
45 anos, com média de 29 anos, refletindo
em um grupo majoritariamente adulto nas
oficinas, com equilíbrio entre os sexos masculino e femininos, correspondendo a 50,8% e
49,2%, respectivamente. A autodeclaração de
cor foi predominantemente representada por
pessoas brancas (66,1%), seguida de pardas
(18,64%), outros (11,86%) e preta (3,39%).
A renda total da família foi bastante variável nas turmas, sendo: até R$ 1.039,00 (20%),
até R$ 2.078,00 (21,7%), até R$ 3.117,00 (20%),
até R$ 4.156,00 (3,3%), acima de R$ 5.195,00
(6,7%), e 21,7% preferiram não informar;
sendo que 35% têm acesso ao BCP (Benefício

de Prestação Continuada). Dos participantes,
93,3% estão sem trabalho e/ou desempregados no momento, sendo que apenas 3,3%
trabalham formalmente e/ou com registro
em carteira ou contrato de trabalho; e 3,3%
trabalham informalmente e/ou sem registro
em carteira.
Em relação à educação 63,3% responderam não ter acesso à educação, tendo níveis
de escolaridade de 85% para o ensino fundamental, 13,3% para o ensino médio e 1,7 para
o Ensino Técnico; sendo que destes apenas
13,3% concluíram os respectivos ensinos.
Como resultado, 80% dos beneficiários que
compõem o grupo não são alfabetizados.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA
Participar do Super ação V foi muito desafiador por conta
do momento que estamos vivendo devido a pandemia,
começamos atuando de maneira online onde tivemos que
modificar a estrutura das aulas por conta de espaços físicos
e algumas limitações dos próprios participantes.
Durante as aulas os desafios que surgiram foram sendo
superados de maneira que os participantes conseguiram
realizar todas as atividades propostas de acordo com as
suas dificuldades.
Com o decorrer do projeto, percebemos uma evolução
motora e intelectual tanto dos participantes que estavam
no online como dos que estavam no presencial.
14

Fazer parte do Super ação V foi uma vitória enorme e de
grande importância para a equipe IOK, esperamos que os
participantes e familiares tenham tido a mesma sensação
que nós da equipe IOK tivemos.
Giovanna – Instrutora de Taekwondo

Participar desse projeto foi uma experiência maravilhosa,
desafiadora e muito gratificante. Ter feito parte deste trabalho
e lidar com as limitações e particularidades de cada um dos
nossos beneficiários só nos fez querer buscar cada vez mais
conhecimento e nos reinventarmos a todo momento para
proporcioná-los o melhor, apesar das dificuldades dos últimos
tempos, com o enfrentar de uma pandemia atendê-los no
formato online, foi gratificante, poder constatar o resultado
de todos os esforços feitos, e é uma alegria enorme ver como
evoluíram desde o início até o encerramento.
Flora – Fisioterapeuta

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
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Me chamo Glaucia Maria de Souza Basílio, sou mãe da participante Laura
Maria, a participação da Laura das aulas de Karatê foi fundamental principalmente no período de isolamento social, onde ela pode fazer exercícios e
praticar o esporte que ela tanto gosta. A prática do esporte colaborou para
sua organização diária, disciplina e atenção. Sou grata a toda equipe do Instituto Olga Kos por todo empenho e carinho, inclusive quando ocorreram os
encontros presencial com responsabilidade.
Laura– beneficiária da oficina de Karatê na instituição CENHA
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VOCÊ SABIA?
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Vinícius Figueira é destaque da seleção brasileira de karatê — Foto: Abelardo Mendes Jr/ rededoesporte.gov.br

O Karatê e o Taekwondo são artes marciais que fazem parte do programa olímpico.
O Taekwondo participou em 1988 em Seul e 1992 em Barcelona como esporte
de exibição e passou a integrar o programa em 2000 em Sydney.
Já o Karatê começou neste ano de 2021 nas Olímpiadas de Tókio no Japão.
Karatê e Taekwondo são duas artes marciais muito populares, praticadas por
milhões em todo o mundo. Ambos são sistemas de autodefesa e têm muitas
semelhanças.

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.

CONTEÚDO DO KIT
1 MOCHILA
1 PAR DE CHINELOS
1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA
1 AGASALHO (CALÇA E BLUSA)
1 DOBOK OU KIMONO

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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ENTREGA DE KITS PARA PA
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ARTICIPANTES DA OFICINA
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
O projeto Karatê e Taekwondo | Super Ação V chegou ao fim, mas deixou aprendizados
valiosos. A sua marca em parceria com o IOK transformou a vida de muitas pessoas
proporcionando uma perspectiva inclusiva para famílias e comunidades.

JUNTOS NÓS:

20

Proporcionamos
sorrisos, comemoração
e esperança.

Superamos desafios

Em meio ao cenário
pandêmico, levamos a
atividade e saúde física
e mental, melhorando
a qualidade de vida dos
nossos beneficiários.

Frente ao isolamento
social, compartilhamos
conhecimento e afeto.

Fizemos novas
amizades

Mostramos que somos
criativos e capazes
de buscar soluções
inclusivas.

GRATIDÃO
Nós, mantenedores do Instituto Olga Kos, agradecemos as famílias, colaboradores e
apoiadores que embarcaram junto conosco neste projeto, mesmo com tantos desafios.
Agradecemos a confiança que tiveram em nossos profissionais para que pudéssemos
fazer desta causa, uma ação de transformação, respeito e diversidade. Colaborar com
projeto retratou um cenário de inclusão, equilíbrio e desenvolvimentos das atividades
sugerindo que os grupos encontrassem meios de se integrar, propiciando o exercício da
solidariedade. Juntos promovemos diversidade e fomentamos uma sociedade mais justa.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
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Em um ano atípico para todos tivemos um grande desafio com o projeto Karatê e
Taekwondo | Super – Ação V, que foi a transição das aulas presenciais para um universo
online, que trouxe grandes mudanças e adaptações. Mesmo com os contratempos
acarretados pelo distanciamento social o projeto seguiu vitorioso. As turmas mantiveram o ritmo com entusiasmo e muita força de vontade. Um ano de realizações,
desafios e superação. Este projeto representa a inclusão, a diversidade e a equidade
social visando transformar vidas. Desafio concluído com muito êxito e que resultou
no alcance de 3.054 pessoas nas 34 aulas on-line.

23
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DESAFIO CONCLUÍ
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ÍDO COM SUCESSO

25

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

CONQUISTAS EM NÚMEROS
O instrumento que foi utilizado para a coleta de dados nas oficinas envolveu os Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos, conhecido como IDOK. Objetivou-se, a partir da utilização
deste instrumento, manter um registro do desenvolvimento humano dos beneficiários a
partir de cada profissional envolvido no projeto. De modo que, a partir da padronização
do registro de dados, proposto por este instrumento, os dados gerados pelas equipes
transdisciplinares puderam oferecer diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento do
beneficiário, sugerindo pontos de atenção e/ou melhoria.

Gráfico: Idok aplicado para a área de Artes marciais para as modalidades Karatê e Taekwondo

IDOK - ARTES MARCIAIS

26
4,0
3,5
ESCALA IDOK

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

ão

ão

S

to

en

aç

aç

d
au

F

m
or

Aq

ue

cim

i
iri
ak
ti /
gu
da i
/M
Di
o
ê
b
/
k
i
u Uk
i
uk
Ch p K
A
Ts

o

sã

Vi

a

rç

Fo

ra

stu

Po

/
ia
om ção
n
to era
Au op
Co

Indicadores de Desenvolvimento
PRÉ

PÓS

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2021

A partir da aplicação do IDOK para Artes Marciais, os resultados pós se mostraram
superiores em relação aos resultados pré, como observado no gráfico acima. O indicador
de Autonomia/Cooperação apresentou os resultados mais próximos, tendo como média
pré e pós o valor de 2,86 e 3,14, respectivamente, o que representa que o grupo durante o
início e após o trabalho variou com participação reduzida, com acesso restrito a pessoas de
referência naquela atividade até participação suficiente para construir meios de favorecer
o próprio desenvolvimento.

Gráfico: Idok aplicado para a área de Psicologia para as modalidades Karatê e Taekwondo
IDOK - PSICOLOGIA
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2021

Gráfico: Idok aplicado para a área de Fisioterapia para as modalidades Karatê e Taekwondo
IDOK - FISIOTERAPIA
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2021

Sobre os IDOK’s fisioterapia e
psicologia, os valores atribuídos
ao desenvolvimento dos beneficiários na avaliação pós oficina se
mostraram bastante expressivos
sobre os valores pré. Reforçando,
sob a ótica da fisioterapia, que a
prática esportiva aliada a intervenções fisioterapêuticas contribuiu em
fatores que repercutem no dia a dia,
assim como auxiliam na percepção
corporal, representado expressiva
melhoria na lateralidade. Em relação
aos fatores com maior diferença no
IDOK de psicologia, têm-se maior
desenvolvimento da concentração e
memória, no que diz respeito à cognição; e, reconhecimento referente
à afetividade. Menor diferença entre

os valores pré e pós oficina foram
identificados para o indicador de
autonomia neste IDOK, enquanto
no IDOK fisioterapia, foi a maior
diferença entre valores pré e pós.
A partir dos resultados observados, fica evidente que o desenvolvimento dos beneficiários foi superior
após o trabalho elaborado a partir das oficinas, proporcionando
espaço e instrução para o desenvolvimento individual e em equipe.
Tais ganhos não se restringem ao
ambiente de oficinas culturais, mas
perpetuam na vida do beneficiário,
assim como nas suas relações consigo e com o próximo.

A pesquisa realizada pelos colaboradores em campo, apresenta os
resultados de um trabalho transdisciplinar. Desde a construção do
instrumento pelos profissionais, até
a condução do trabalho em paralelo
à avaliação, as Artes Marciais, utilizadas como ferramenta de inclusão,
provam-se extremamente eficientes
para o desenvolvimento pessoal
e a inclusão social. A aplicação do
IDOK oferece respaldo para a continuidade das ações e trabalho com
as habilidades específicas a partir
da utilização do esporte como ferramenta de transformação, como
ficou em evidência no projeto
Karatê e Taekwondo - Super Ação V.
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Gostei muito de fazer o karatê esse ano, foi muito bom para o meu
corpo, me senti mais leve e mais ágil, aprendi também sobre o respeito
e disciplina para com as pessoas, gostei muito dos professores que
foram muito atenciosos e dedicados.
Muito obrigado a todos, até o próximo projeto.
Daniel
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Movimento
Você e a Paz

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva 2010

Prêmio Empresário
Amigo do Esporte

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade

Prêmio Areté

Prêmio Salva de Prata

ARTES

2018

2020

2019
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33

ESPORTES

2018

2019
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39
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PROMOVENDO INCLUSÃO

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

Prêmio Chico Xavier
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Prêmio Brasil Mais
Inclusão 2018/2019

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social
Prêmio LIF 2013
Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS
Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Destaque do
Ano 2017

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Colar de Honra
ao Mérito Legislativo

Pela Arte se Inclui

Prêmio Ordem do Mérito
Cultural
Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Funarte Respirarte

Prêmio Empreendedor e
Inovadores - 2020

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica

RESULTADOS IOK!
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