PROMOVENDO INCLUSÃO

LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE

KARATÊ E TAEKWONDO CRIANÇA NO TATAME
Vigência: setembro 2020 abril 2021
Número de participantes: 50

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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Meu sonho era ser professor de educação física, sempre gostei de
ajudar e ensinar algo. Conheci o instituto por influência do meu
mestre de Taekwondo, João Gentil. Quando ele me contou sobre
uma oportunidade de ser colaborador no IOK, não pensei duas vezes!
Faço parte desse time desde 2014.
Em minha jornada como instrutor, aprendi muito sobre respeito ao
próximo, ser paciente, trabalho em equipe e nunca desistir mesmo
em meio a dificuldades. No começo da pandemia, foi muito difícil
nos acostumarmos com o distanciamento e falta de contato físico.
Gestos como receber o carinho e abraço dos beneficiários fazem a
diferença para nós profissionais.
No início, sentíamos dificuldades em corrigir um movimento ou
outro de nossos beneficiários que não estavam sendo executados de
forma correta, pois no virtual, perceber detalhes é uma tarefa árdua.
A despeito dos desafios, quando vejo a força de vontade dos
participantes mesmo com dificuldades tecnológicas, de espaço ou
alguns até com mobilidade reduzida praticando as atividades, sei
que é isso que me motivava a cada dia. Para mim, a importância do
projeto mesmo em pandemia, foi promover a saúde física e mental,
combater o sedentarismo, ensinar sobre respeito e disciplina, e acima
de tudo, ajudar a quem precisa.
Alex Rubio, Instrutor de Taekwondo

TRAJETÓRIA DO PROJETO
Sobre o Projeto
O projeto Karatê e Taekwondo
–
Criança no Tatame foi
100% incentivado pela Lei de
Incentivo ao Esporte (LIE) nº
11438/06. Esta ação teve como
objetivo promover a inclusão
e autonomia da pessoa com
deficiência intelectual à
sociedade, por meio da prática
das artes marciais. Os esportes
trabalharam aspectos físicos e
motores e aumentaram a
interação social e participação
da família no processo de
inclusão social.

50
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Entrega do certificado de conclusão de projeto.

Beneficiários

(DUAS TURMAS DE 25 PESSOAS)

INSTITUIÇÕES

Cieja
(Taekwondo)

R. Cabo Estácio da Conceição, 176 - Parque Maria Helena
São Paulo - SP

LAR DASCRIANÇAS DA
CASA DO CAMINHO
(Karate)

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

x

13h30 – 14h30

x

13h30 – 14h30

x

15h30 – 16h30

x

15h30 – 16h30

x

x

Rua Jiparaná, 721 – Itaquera
São Paulo – SP
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Contratação
Equipe Multidisciplinar
(Assistente de Coordenação,
1 Psicólogo, 1 Fisioterapeuta,
2 Instrutores de Karatê e 2
Instrutores de Taekwondo).

Exames e Avaliações:

Divulgação
Divulgação do projeto
nas instituições
parceiras e nas redes
sociais.

Articulação
Reunião com os pais/
responsáveis para
detalhar e falar sobre o
início do projeto.

Exames médicos,
consulta e avaliações
específicas para
averiguar a aptidão do
participante.

Pré-Inscrição:
Preenchimento
de formulários e
pré-inscrição dos
participantes
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Inscrição
Inscrição dos
participantes
avaliados.

Início:
Início das oficinas
esportivas

Exame de Troca
de Faixa:
Evento para
entrega das faixas

Encerramento:
Entrega de medalhas e
certificados de conclusão
do projeto.

A anamnese é realizada pelo médico por um questionário que busca
detalhes sobre a saúde dos participantes. Classificando-os como
aptos ou não à prática das artes marciais.

Equipe celebra sucesso no projeto.
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Abertura do projeto pela equipe IOK
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Em decorrência da Pandemia, o projeto sofreu adaptação no plano
de trabalho para cumprir 100% das metas estipuladas e teve a sua
execução em formato híbrido. O modelo virtual na instituição CIEJA
Campo Limpo e presencial na instituição Lar das Crianças.
Em casos de oficinas presenciais, as atividades seguiram todos
os protocolos de segurança e higiene exigidos pelos órgãos
competentes.
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Oficina Karatê

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
A equipe de profissionais desenha sua metodologia considerando a
diversidade e particularidade de cada integrante do grupo.
Em termos de gênero, a maioria expressiva dos participantes é
composta pelo gênero masculino (66%) em contraste a (34%) do
feminino.

Ao relacionar o Benefício de
Prestação Continuada – BPC
aos par ticipantes, concluise que (68%) não possuem a
a ssi stê n c i a g over n a menta l.
Em contrapartida, (32%) tem o
acesso garantido ao benefício.
Além de analises do contexto
econômico, a educação escolar
é fundamental para garantir
a inclusão e autonomia do
indivíduo.
Dessa
forma,
(90%)
dos
beneficiários tem acesso formal à
educação escolar. Em contraste,
(10%) não frequentam a rede
de ensino. Ainda em termos de
escolaridade, a alfabetização
é um aspecto que precisa ser
considerado na metodologia
pedagógica.

No grupo em questão, (56%) dos autonomia para se deslocarem
participantes são alfabetizados, sozinhos pela cidade.
em divergência a (44%) que não
possuiem alfabetização.
Em oposição, 4% do grupo
garante autonomia para exercer
Um dos objetivos fundamentais a atividade.
do projeto Karatê e Taekwondo –
Criança no tatame foi promover Comp reend er o gr u p o e
e incentivar a autonomia. Em suas características é peça
relação a esse fator, (96%) dos fundamental para que a inclusão
participantes
não
possuem seja efetiva. Pois assim, as oficinas
são sempre adaptadas conforme
o participante, respeitando seus
limites e potencializando suas
habilidades.
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HISTÓRIAS DE QUEM TRABALHOU
Depoimentos
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Reinventar. Essa foi a palavra que nos acompanhou e nos acompanha
até hoje. Um enorme desafio para nós profissionais da fisioterapia foi
atuar em oficinas presenciais e online simultaneamente. Cumprimos
esse desafio com o maior cuidado, carinho e respeito. Em todos os
momentos, buscamos dar o acolhimento e o suporte necessário para
que todos os participantes tivessem total segurança e confiança nas
atividades propostas pela equipe. Foi um imenso prazer fazer parte
de mais um projeto que finalizamos com o sentimento de dever
cumprido.
Leonardo Canaver, Fisioterapeuta

Instrutor em oficina presencial

HISTÓRIAS DE QUEM PARTICIPOU
Olá, meu nome é Júlia, tenho 10 anos e fiz aulas de
karatê numa ONG próxima da minha casa promovida
pelo Instituto Olga Kos. Quando fiquei sabendo das
oficinas, logo pedi para minha mãe me inscrever e
comecei as aulas. Eu simplesmente amava as atividades
e tive a oportunidade de conviver e conhecer crianças e
adultos que tem síndrome de Down. Como nunca tinha
vivido a experiência antes, foi muito legal e importante
para mim. Os instrutores ensinam muito bem. Aqui, eu
aprendo mais do que artes marciais. Aprendo a respeitar
as diferenças e a ter boa disciplina. Fui muito feliz com
a equipe e estamos torcendo para que tenha novos
projetos na ONG, porque assim tenho chances de fazer
novos cursos.
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Muito obrigada a todos do Olga Kos!
Julia, participante da oficina
10 anos

Vanessa é apaixonada pelo Taekwondo. Quando
está chegando perto do horário da oficina, ela fica
ansiosa e já coloca a roupa do esporte e interage
muito bem com as atividades. Ela gosta muito de
praticar e estamos muito satisfeitos com a evolução
dela. Só temos a agradecer pelo carinho de todos
vocês do Instituto Olga Kos com nossos filhos.
Depoimento da mãe
da participante Vanessa.
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VOCÊ SABIA?
A prática de esportes é fundamental em qualquer etapa da vida.
Seus benéficos podem ser colhidos de maneira imediata. Durante
as atividades físicas, o organismo libera endorfina e serotonina,
neurotransmissores que dão sensação de prazer e bem-estar. Mas,
você sabia que os benefícios das artes marciais podem influenciar
além do físico?
As artes marciais tem pilares que ultrapassam o condicionamento
físico. Em sua magnitude, elas buscam trabalhar o desenvolvimento
mental, espiritual e moral das pessoas. Cada uma das modalidades
tem sua peculiaridade, mas podemos elencar alguns fatores em
comum:
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Aguça a concentração
Desenvolve disciplina e autocontrole
Promove alívio de estresse
Eleva a estima
Promove o respeito pelo próximo
e por si mesmo

PRATIQUE VOCÊ TAMBÉM!

A ENTREGA DE KITS
A entrega do Kit ao participante foi realizada com dia e hora marcada
evitando assim, aglomerações para manter 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 1 kimono

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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Momento de entrega dos materiais.
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Entrega de Kits para participantes da oficina.
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EVENTOS
Dois eventos ganham destaque no projeto: troca de faixa e o
encerramento. As adaptações foram feitas para que o modelo
presencial e virtual pudessem ser contemplados de forma igualitária.
No caso da entrega presencial, o dia e a hora foram agendados para
que a entrega de faixa ocorresse de forma segura.
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Faixas para a distribuição no evento de graduação.

Participante com faixa, medalha, camiseta do evento e certificado de conclusão do projeto.

RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
Que parceria valiosa! Juntos, desenvolvemos um projeto que
transformou a vida de muitas famílias. Superamos as barreiras
que poderiam nos limitar e reinventamos as maneiras que nos
conectamos. O projeto Karatê e Taekwondo – Criança no Tatame vai
deixar saudades, mas temos certeza que levamos.

Sorrisos e alegria
Compartilhamos aprendizados
Superamos barreiras
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Fomos criativos e nos reinventamos
a cada oficina
Descobrimos novas maneiras de nos conectarmos

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

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

Gratidão
Demonstração de afeto e reconhecimento
pela dedicação do projeto.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
O grande desafio do projeto Karatê e Taekwondo – Criança no
Tatame foi adaptá-lo para o modelo virtual sem perder a qualidade. A
ausência do contato físico para realizar as oficinas somente por meio
das câmeras, sem ser precencial, ensinou a todos um novo método
de aprendizagem. O objetivo era passar as técnicas e as atividades
de uma forma clara para que todos pudessem acompanhar. Com os
resultados alcançados, entendemos que cumprimos a missão com
maestria.
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Exame
de trocaem
deoficina
faixa
Alongamento
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

20
Execução de Kata

Exame médico

Entrega de lanches na oficina
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Atividade em oficina de Taekwondo
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Demonstração de movimento
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Entrega de medalha

Medida de segurança na oficina

Entrega de certificado

CONQUISTAS EM NÚMEROS

01

MÉTODO
A realização da pesquisa foi
desenvolvida por profissionais
representando as áreas de
psicologia, fisioterapia e artes
marciais. Cada um recebeu
formação em construção de
instrumentos de pesquisa e coleta
de dados por meio da observação
sistemática dos participantes.
Os instrumentos utilizados são
denominados “Indicadores de
Desenvolvimento
Olga
Kos”
(Idok). Os títulos nos gráficos
representam as três categorias
utilizadas para agrupar os nove

fatores contidos em cada idok.
Os procedimentos para coleta
de dados seguiram o calendário
do projeto, e as observações
ocorreram no primeiro e último
mês de atividade, de modo a
representar o desenvolvimento
durante o projeto.
Os resultados serão apresentados
por campo de atividade (Cieja e
Lar das Crianças) e modalidade de
avaliação: artes marciais, psicologia
e fisioterapia, seguidos de breves
comentários em alguns gráficos.

Oficina de Karatê

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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IDOK – ARTES MARCIAIS
A arte marcial é uma modalidade completa que estimula corpo e
mente. A sua prática semanal promove benefícios em diferentes
aspectos da vida. Nos gráficos a seguir pode ser observado o
desenvolvimento em fatores específicos da arte, avaliados por
instrutores e mestres.
Os fundamentos do Taekwondo
representam também princípios
de convivência, e um sentimento
de gratidão para com o ambiente
de treino. Todos os índices
avaliados apresentaram médias
a l t a s d e d e s e nvo l v i m e n t o,
indicando que as atividades se
consolidaram a partir do básico,
de modo acessível, e em uma
aprendizagem contínua. Do mais
simples ao mais complexo.

24

Cieja (Criança no Tatame)

As técnicas específicas do
Taekwondo foram praticadas
continuamente, e garantiram um
desenvolvimento sólido por meio
do exercício de bases, posturas
corporais, ataques e defesas.

Cieja (Criança no Tatame)

Os treinos de Karatê no Lar das Crianças começaram
e terminaram presencialmente, e devido a pandemia
seguiram todos os protocolos de segurança.
Ainda assim, o desenvolvimento no karatê se
manteve continuo, com resultados expressivos
nos fundamentos da arte marcial, demonstrando a
diligência dos participantes com o treino.

Lar das Crianças (Criança no Tatame)

Tanto as técnicas simples como as mais
complexas encontraram um ponto de equilíbrio
e desenvolveram-se com estabilidade durante o
projeto.
Lar das Crianças (Criança no Tatame)
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03

IDOK – FISIOTERAPIA
A pré-adolescência e
a
adolescência são períodos de
transição no ciclo vital, de grande
importância no crescimento e
desenvolvimento físico, cognitivo,
afetivo, moral e social do indivíduo.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, esse período
compreende a faixa etária entre 10
e 19 anos.
Neste processo, a percepção
corporal vai se ajustando conforme
as experiências e vivências
adquiridas. A consciência corporal

descrita abaixo, demonstra que
no decorrer do projeto o grupo
apresentou grande melhora,
bem como na lateralidade e
consciência espacial.
Essa tríade de resultados
positivos demonstra que a
atividade de artes marciais
propiciou a ampliação do
agrupamento de percepção
corporal, ou seja, o quanto a
modalidade auxiliou para essa
evolução.

Cieja (Criança no Tatame)

Lar das Crianças (Criança no Tatame)

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

No agrupamento de controle dos gasto de calorias e a resistência
movimentos, obteve-se resultados muscular de quem a pratica.
positivos quando comparados a
pré e a pós avaliação.
Quando os fatores mobilidade e
tônus, praxias e coordenação são
Do ponto de vista do preparo analisados, percebe-se o quanto
físico, a arte marcial desenvolve um fator agrega ao outro, mesmo
a força, a coordenação motora, que isoladamente é percebido a
velocidade, equilíbrio, um alto melhora do grupo.

Cieja (Criança no Tatame)

26 Em relação ao agrupamento
de postura e locomoção, as
modalidades exigem pela própria
natureza do esporte, equilíbrio,
transferências
posturais
e
deslocamentos.
Essas habilidades são exigidas
durante toda a prática da arte
marcial. O equilíbrio destinase não somente ao equilíbrio
postural, mas também pode ser
correlacionado com o equilíbrio
emocional dos participantes,
o que nesta análise demonstra
grande evolução.
Em seguida, os resultados das transferências
posturais e deslocamentos também apresentam
grande evolução.
Estes resultados demonstram o quão equilibrados
os participantes se apresentaram ao término do
projeto, sendo estes resultados percebidos em suas
posturas.

Neste gráfico vale ressaltar a
melhora mais acentuada no
quesito coordenação motora.
Nesse campo de atividade o
desenvolvimento seguiu um ritmo
mais lento devido a experiência
que os praticantes já possuem
nesse arte marcial, justificando
assim nos gráficos.

Lar das Crianças (Criança no Tatame)
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IDOK – PSICOLOGIA
O ambiente virtual de aprendizagem trouxe desafios aos participantes
e profissionais. Os resultados indicam a redução de fatores como a
atenção e a concentração durante o projeto. A memória, no entanto,
parece ter sido mais estimulada pelos novos aprendizados.

Os treinos semanais em ambientes
virtuais parecem ter contribuído para
o desenvolvimento da sociabilidade
dos participantes, principalmente na
comunicação e cooperação.
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Cieja (Criança no Tatame)

Cieja (Criança no Tatame)
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Lar das Crianças (Criança no Tatame)
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Lar das Crianças (Criança no Tatame)

CONSIDERAÇÕES
O projeto cumpriu seu objetivo primário e propiciou a cultura das
artes marciais como instrumento de inclusão para pessoas com
deficiência. A pesquisa realizada serviu como parâmetro para
correções de rota durante o projeto, no que tange a metodologia
dos treinos, sendo possível identificar, por meio dos instrumentos,
quais fatores foram desenvolvidos mais ou menos, sendo possível
investir nas potencialidades dos beneficiários e atingir um grau de
excelência na qualidade do atendimento socioeducacional.
Apesar do contexto pandêmico, nota-se pelo mapeamento da rede
social que as amizades aumentaram exponencialmente, de acordo
com relato dos participantes, um fator essencial para a evolução e a
saúde mental durante a quarentena, uma vez que muitas instituições
de suporte estavam fechadas. Assim, as atividades remotas foram
primordiais para manutenção e construção de novos laços.

AGRADECIMENTO
O projeto Karatê e Taekwondo – Criança no Tatame buscou alinhar
corpo e mente por meio da prática da atividade física. Os benefícios
conquistados são expressivos e incontáveis. Por isso, agradecemos
com muita satisfação o empenho dos profissionais em ação, parceiros
e patrocinadores por abraçarem a causa e promoverem a inclusão
social em parceria com o Instituto Olga Kos.
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Conquista da medalha com a finalização do projeto
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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

Prêmio Chico Xavier
30

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!

ARTES

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

ESPORTES
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2018

2019

2020

960

663

695

40
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ABRACE ESTA CAUSA!
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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