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O projeto de capoeira me trouxe uma incrível
expansão profissional e pessoal, fiquei impressionada em como o esporte, unido à música
e cultura pode proporcionar um desenvolvimento tão eficaz.
Muitas vezes precisamos de identificações
pra ressignificar algumas ideias inseridas pela
sociedade. A capoeira, em especial tem na sua
história a união de pessoas excluídas, a luta
pela liberdade e contra opressão, o que se
encaixa perfeitamente na proposta de incluir o
diferente e de trazer a ideia de que sim, todos
nós podemos nos libertar do nosso próprio
preconceito e das nossas limitações e para
isso, as vezes só falta oportunidade.
Percebi como a autoestima da grande maioria dos participantes foi se transformando e
como cada passo teve um papel importante e

determinante no sucesso do projeto. A capoeira
me pareceu ter uma “dose a mais” de inclusão
por apresentar outras alternativas para aqueles que não se identificavam com a atividade
esportiva em específico, mas que desejavam
participar de atividades em grupo e na maioria
das vezes de difícil acesso pra pessoas com
deficiência. Um exemplo é a possibilidade do
indivíduo, além da técnica, aprender a tocar
instrumentos musicais ou de expandir o conhecimento sobre a cultura e raízes da capoeira,
uma referência e possibilidade tão próxima.
Fazer parte da equipe do projeto Gingas e
Gestos me emocionou do início ao fim por ver
o desenvolvimento e poder contribuir com a
observação e transmissão do conhecimento
da nossa própria cultura, tão importante e que
muitas vezes é esquecida ou desvalorizada.
Camila Oliveira – Psicóloga

O projeto Gingas e Gestos – Esporte e Inclusão utilizou oficinas de capoeira em formato
híbrido (presencial e à distância) como meio de garantia de acesso de pessoas com e sem deficiência, em vulnerabilidade social (crianças a partir de 06 anos, jovens e adultos), estabelecendo
conexão com a prática esportiva dentro de seus territórios, e o direito à vida comunitária com
fomento à diversidade.
A realização das oficinas de capoeira contemplou 96 participantes, divididos em 08 turmas
de 12 participantes em cada turma. Cada turma teve 01 encontro semanal com 01h00 (uma
hora) de duração, em 10 meses de atividades práticas. A finalização do projeto contou com uma
apresentação de capoeira, como forma de demonstração das técnicas aprendidas.
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LINHA DO TEMPO

Articulação

Contratação
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Exame de Troca de Corda
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O projeto teve como objetivo a inclusão de
adultos com deficiência, através da prática da
Capoeira. Durante as atividades, foram trabalhados os aspectos físicos, motores e cognitivos
dos participantes, afim de aumentar sua consciência corporal, estimular a interação social e
promover a participação da família no processo
de inclusão social. Dentre os participantes deste
projeto, as deficiências foram Transtorno do
Espectro Autista, Deficiência Intelectual, Deficiência Motora, Paralisia Cerebral, síndrome de
Down e diagnósticos não definidos.
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Os participantes foram divididos em 08
turmas, cada uma delas com 12 participantes,
totalizando 96 atendidos. Para cada turma
foram oferecidas 01 (uma) oficina semanal
com duração de 01 (uma) hora cada.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO
1.OBJETIVOS

2.MÉTODO

A atribuição de valor referente ao desenvolvimento dos participantes varia de 1 a 5, sendo: 1.
Iniciante, 2. Moderado, 3. Intermediário, 4. Satisfatório, 5. Avançado. E para o Indicador de Inclusão,
item que se repete em cada IDOK, o mesmo varia de 1 a 4, sendo: 1. acessibilidade reduzida, no
qual as ações tendem à satisfação de necessidades individuais básicas; 2. Participação reduzida,
com acesso restrito a pessoas de referência naquela atividade; 3. Participação suficiente para
construir meios de favorecer o próprio desenvolvimento; 4. Autonomia e satisfação pessoal,
participação prioritariamente cooperativa tendo em vista necessidades coletivas. Já a avaliação
física, com informações de peso e altura, também complementa a avaliação pelo IDOK.

2.1 LOCAL

2.3 PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

As oficinas ocorreram na Nova 4E, localizada na R. Bresser, 2701 – Mooca, São Paulo – SP,
03053-005. A realização das oficinas de capoeira contemplou 96 participantes, divididos em 08
turmas de 12 participantes em cada turma, com um encontro semanal de 01h00 (uma hora)
em 10 meses de atividades práticas. A finalização do projeto contou com uma apresentação de
capoeira, como forma de demonstração das técnicas aprendidas.

O procedimento para produção de dados consiste na avaliação por observação e atribuição de
um valor numérico referente ao desenvolvimento de diferentes habilidades e/ou valores inerentes à prática socioeducacional em questão. O valor atribuído ao participante ao início da oficina
configura o pré-teste, e ao final do módulo sequencial de oficinas, é realizado o pós-teste. Os
dados foram analisados a partir da compilação das informações registradas pelos colaboradores,
sendo as mesmas submetidas à padronização, com análise descritiva envolvendo média, valores
de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.

Os objetivos neste relatório de pesquisa são a) reunir dados que possam fundamentar o aprimoramento de projetos sócio culturais, pautando-se em evidências para acessibilizar a prática
esportiva; b) tecer hipóteses a partir dos resultados para incentivar estudos de aprofundamento
em temas emergentes. ‘a prática esportiva; b) tecer hipóteses a partir dos resultados para incentivar estudos de aprofundamento em temas emergentes.
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2.2 INSTRUMENTO
O instrumento utilizado para a produção de dados nas oficinas é denominado Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK). Objetivou-se manter um registro do desenvolvimento
humano no projeto a partir de perspectivas interdisciplinares. Cada IDOK é construído a partir de
sua especificidade, sendo os fatores a serem contemplados escolhidos e fundamentados pelos
profissionais envolvidos diretamente nas oficinas, garantindo que o conteúdo avaliado esteja
de acordo com os princípios socioculturais da prática esportiva. O instrumento desenvolvido e
aplicado para o projeto Gingas e Gestos - Esporte e Inclusão e contemplou os IDOK’s Capoeira,
Fisioterapia e Psicologia, cada um com as suas respectivas variáveis e indicadores, apresentadas
a seguir:
Tabela 1: Variáveis para o IDOK Artes Capoeira, Fisioterapia e Psicologia e seus respectivos indicadores.
IDOK
Capoeira

Fisioterapia

Psicologia

VARIÁVEIS

1

Aquecimento

Exercícios Funcionais

INDICADORES
2
Alongamento de
Membros Inferiores

3
Alongamento de
Membros Superiores

Ginga

Balanço

Esquiva

Golpes

Musicalidade

Canto

Ritmo

Instrumentação

Controle dos Movimentos

Mobilidade e Tônus

Praxia

Coordenação Motora

Percepção Corporal

Consciência Corporal

Lateralidade

Consciência Espacial

Postura e Locomoção

Equilíbrio

Transferência Posturais

Deslocamento

Cognição

Atenção

Concentração

Memória

Sociabilidade

Comunicação

Autoconfiança

Cooperação

Afetividade

Autocontrole

Temperamento

Reconhecimento

O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular se o
indivíduo está no peso ideal, bem como o percentual médio de gordura no corpo. Ele é um
dos indicadores usados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para verificação do estado
nutricional, sendo o valor de peso em quilogramas e a altura em metros, seguindo a seguinte
fórmula e quadro de classificação:
IMC (Kg/m )

Classificação

< 16,0

Magreza grau III

16,0 - 16,9

Magreza grau II

17,0 - 18,4

Magreza grau I

18,5 - 24,9

Eutrofia (peso adequado)

25,0 - 29,9

Sobrepeso

30,0 - 34,9

Obesidade grau I

35,0 - 39,9

Obesidade grau II

> 40,0

Obesidade grau III

2

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 1995 e 1997

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2021
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
A composição das turmas do projeto foi majoritariamente adultos, com média de idade de
36 anos, com idades variando de 20 (mínimo) até 63 anos (máximo), sendo que a participação
de beneficiários do sexo masculino (58,14%) foi superior ao público feminino (41,86%).
Gráfico 1a: Declaração de cor para o Projeto Gingas e Gestos - Esporte e Inclusão.

DECLARAÇÃO DE COR
9,5%
9,5%

BRANCA
PARDA
PRETA
81,0%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

A autodeclaração de cor dos participantes
envolveu público composto por: Brancos (81%),
Pretos (9,5%) e Pardos (9,5%).

Gráfico 1b: Tipos de deficiências, transtornos e/ou síndromes para o Projeto
Gingas e Gestos - Esporte e Inclusão.
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TIPO DE DEFICIÊNCIA
4,3% 2,2%
6,5%

TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA

8,7%

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
SÍNDROME DE DOWN
DEFICIÊNCIA MOTORA
DEFICIÊNCIA VISUAL
78,3%

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Houve participação de pessoas com e sem
deficiência, sendo que 100% declararam ter
alguma deficiência, transtorno ou síndrome,
sendo elas: Deficiência Intelectual (78,3%),
Transtorno do Espectro Autista (2,2%), Síndrome
de Down (8,7%), Deficiência motora (6,5%) e
Deficiência Visual (4,3%) (Gráfico 1b).

Gráfico 2: Relação percentual da renda total da Família no Projeto Gingas e Gestos - Esporte e Inclusão.

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA
23,8%

ATÉ R$ 2.078,00
ATÉ R$ 3.117,00
2,4%

ATÉ R$ 4.156,00

4,8%

59,5%
9,5%

MAIS DE R$ 5.195,00
PREFIRO NÃO INFORMAR

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

A renda total da família foi variável nas turmas, sendo: até R$ 2.078,00 (59,5%), até R$
3.117,00 (9,5%), até R$ 4.156,00 (4,8%), até
R$5.195,00 (2,4%) e 23,8% preferiram não responder (Gráfico 2).
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

O projeto gingas e gestos (capoeira) do Instituto Olga Kos foi
uma parceria pioneira na Nova 4E.
Nossa experiência foi muito positiva, pois além de contribuir no
desenvolvimento motor dos usuários, também auxiliou muito no
emocional e minimizou os impactos da pandemia. Num momento
em que vivemos o impacto dessa pandemia, receber um projeto
que cuida física e emocionalmente dos nossos usuários é um
privilégio. Ter uma equipe que trabalha com profissionalismo e
amor, profissionais dedicados, competentes e comprometidos
com a causa, faz toda a diferença.
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Eu Edson Otavio (Mestre Pavão) Juntamente com o Mestre Welington, iniciei
às oficinas de capoeira pelo Instituto Olga Kos, e as oficinas de capoeira tiveram
como objetivo a inclusão de pessoas com deficiência Intelectual e fisica, trabalhando com a capoeira totalmente adaptada e aproveitando os recursos da
capoeira como ferramenta de transformação.
Quero aqui parabenizar o Instituto por possibilitar a inclusao dessas pessoas,
que são capazes de sentir, agir e de aprender capoeira de forma incrível. Todos
os dias nas oficinas é uma alegria, por que além de ensinar, aprendo com eles
também. Sou suspeito de falar, mas percebo que a capoeira faz tão bem pra eles
o quanto faz pra mim.
Hoje temos um grupo de participantes que não deixa nada a desejar falando
em prática e desenvolvimento da arte da capoeira, em todos os aspectos. Estamos finalizando um projeto na Nova 4E, e me sinto muito orgulhoso e realizado
em perceber o quanto os participantes evoluíram e o quanto aprendi também.

Nossa experiência foi muito boa. Estamos aguardando ansiosos
o nosso próximo projeto, que seja como esse e nos traga muitas
alegrias!!
A todos que contribuíram direta e indiretamente para a alegria
e desenvolvimento dos nossos usuários, nosso muito obrigado.
Rita - Diretora da NOVA 4E

Meus agradecimentos a Instituição Olga Kos e a toda equipe pela oportunidade.

Esse projeto me deu essa oportunidade, a Capoeira me abriu
portas, e eu agradeço muito essa aç que deu oportunidades para
as pessoas, e eu agradeço o pessoal que está dando força pra
gente. Aprendemos muita coisa, e agradeço o pessoal do Olga
Kos, por dar essa força pra gente. Adorei a capoeira, os golpes que
eu aprendi que no começo eu não sabia, agora estou sabendo os
movimentos, a ginga, quero agradecer a todos eles que me deram
a oportunidade e estou muito feliz de participar desse projeto.

Edson Otávio - Instrutor de Capoeira

Luan – Participante do Projeto

Obs: Devido a aceitação e sucesso da atividade, deveria ter continuidade para
este grupo.
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VOCÊ SABIA?

A ENTREGA DE KITS

Provavelmente você já ouviu falar sobre
o Mestre Bimba, o homem que teve grande
influência na popularização da Capoeira.

CONTEÚDO DO KIT

Mestre Bimba criou a Capoeira Regional,
que antigamente era conhecida como a Luta
Regional Baiana.
Para participar de sua academia era preciso seguir muitas regras e uma delas era ter
a carteira de trabalho assinada. Porém, havia
uma exceção para estudantes ou para alunos
que tivessem alguma ocupação reconhecida.

Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional
Acervo Ginga Associação de Capoeira

1 MOCHILA;
1 PAR DE CHINELOS
1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA
1 CALÇA
1 CORDA
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Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional - Reprodução /Divulgação
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ENTREGA DE UNIFORMES
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GRATIDÃO
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Quando iniciamos com uma nova instituição, temos a preocupação de implantar com muito
cuidado, para que tudo ocorra bem e seja aceito por todos.
O projeto: Capoeira – Gingas e Gestos, foi um verdadeiro sucesso, reforçando que esta
modalidade ganhou seu espaço dentro das modalidades esportivas do Instituto.
Agradecemos a todos que fizeram deste projeto, mais um sucesso.
Crystiane Souza – Coordenadora do Departamento de Esportes
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
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Iniciamos o projeto em 2021, e o mesmo
se estendeu até outubro de 2022.
Foi uma experiência maravilhosa e gratificante, tivemos algumas dificuldades principalmente no planejamento das oficinas por serem
turmas bastante diversificadas, mas com a
colaboração e união de todos os profissionais,
conseguimos alcançar nosso principal objetivo, além de aprender a capoeira, contribuir
de forma global para todos os participantes.
Wellington Aversa - Instrutor de Capoeira
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
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(KEMPINSKA, 2014), desse modo é cabível que
o indicador ritmo tenha pouca expressividade
devido uma configuração social.

CAPOEIRA
PRÉ

PRÓ

4,0

A avaliação física foi analisada de forma comparativa entre a Avaliação Inicial, que ocorreu
no início do Projeto e ao término dele, considerando 10 meses entre a primeira e a segunda
aplicação. Todos os participantes realizaram a
bateria de testes da Avaliação Física. As avaliações e reavaliações aconteceram durante as
oficinas presenciais. Os dados de altura pré e
pós, peso pré e pós, e o respectivo resultado
do cálculo do IMC pré e pós estão disponíveis
a seguir.
Gráfico 3: Avaliação física realizada para o Projeto
Gingas e Gestos - Esporte e Inclusão
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200

ESCALA IDOK

157,23

73,27

72,18

50
29,94
0

O foco principal da avaliação da Composição
corporal é determinar a quantidade de massa
magra e massa gorda do organismo, pois o
conhecimento do peso corporal não serve
como parâmetro para determinar o estado
nutricional dos indivíduos, visto que um sujeito
sedentário pode apresentar uma maior quantidade de gordura corporal do que um sujeito
fisicamente ativo e ao mesmo tempo ambos
podem ter a mesma massa corporal (LEITE,
2004).

157,18

100

Altura - Pré Altura - Pós
MÍNIMO

Peso - Pré

MÁXIMO

Peso - Pós

MÉDIA

IMC - Pré

29,49

IMC - Pós

DESVIO PADRÃO

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Conforme o gráfico acima, o grupo na primeira avaliação apresentou a média do IMC de
29,94. A reavaliação demonstrou uma diminuição de 0,45, totalizando 29,49 na avaliação final.
Conforme o gráfico da OMS sobre o IMC, o
grupo, mesmo com a diminuição, encontra-se
na classificação de Sobrepeso, o que significa
que ao longo do projeto os participantes diminuíram, em média, seu peso e gradativamente
poderiam diminuir mais.
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FISIOTERAPIA
PRÉ

PRÓ

4,5

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

1.2 INDICADORES DE
DESENVOLVIMENTO OLGA KOS
(IDOK)

AVALIAÇÃO FÍSICA

150

Tal resultado só pôde ser observado após os
primeiros meses de treino quando comparado
com a frequência de oficinas semanais, elevado
pelo período de duração do projeto.

Assim, para contribuir com os resultados
descritos acima, os resultados produzidos por
meio do instrumento IDOK - Fisioterapia estão
apresentados no gráfico 5.

Os resultados obtidos demonstraram o
desenvolvimento no Projeto Gingas e Gestos - Esporte e Inclusão para os participantes
avaliados pelos IDOK’s: Capoeira, Psicologia
e Fisioterapia.
Por meio dos gráficos, tem-se por objetivo demonstrar a evolução dos participantes
em quesitos tanto específicos das práticas
esportivas como gerais do desenvolvimento
humano. Vale a pena ressaltar que os fatores
refletem os objetivos de trabalho dos profissionais envolvidos no projeto e foram escolhidos
diretamente por eles, no intuito de garantir
coerência entre elementos de trabalho e de
avaliação por observação.
Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Capoeira, estão apresentados
no gráfico 4.

4,0

A prática esportiva da Capoeira indicou
desenvolvimento para todos os indicadores
observados. Observa-se que a linha de desenvolvimento no momento pós se distanciou em
pelo menos 0,93 pontos, considerando escala
de 1 a 5, em relação ao momento pré. Em
ambos os momentos, o indicador Ritmo apresentou os menores valores médios de desenvolvimento para os momentos pré e pós (2,20
e 3,36) em relação aos demais indicadores. E,
o indicador Exercícios Funcionais apresentou
os maiores valores médios de desenvolvimento
pré e pós (2,93 e 3,89). O indicador Golpes
foi o que apresentou maior desenvolvimento
médio pelo grupo entre os momentos inicial
e final (2,45 e 3,68).
A capoeira em seu escopo, abarca além dos
fundamentos essenciais da prática de lutas
como os golpes, apresenta o acompanhamento
musical, o que caracteriza uma modalidade
com múltiplos estímulos: “Sendo uma modalidade multifacetada ou híbrida, a capoeira pode
ser entendida como cultura, esporte, dança,
música, arte e jogo,” (COLUMÁ, et al., 2017,
n.p.). O que de modo geral contribui para o
desenvolvimento de Exercícios funcionais, o
que corrobora com os achados dos estudos
de Cacciotore et al. (2011).
Tais resultados podem ter relação direta com
o público atendido, uma vez que a procura
por artes marciais são majoritariamente masculina, há uma caracterização da população
com pouca afinidade com atividades rítmicas

ESCALA IDOK

1. 1 AVALIAÇÃO FÍSICA
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

Observa-se que a linha de desenvolvimento
no momento pós se distanciou em pelo menos
0,82 pontos, considerando escala de 1 a 5, em
relação ao momento pré, com exceção do
Indicador de Inclusão. Em análise, o indicador
de Lateralidade apresentou os menores valores
médios de desenvolvimento para os momentos
pré e pós (2,72 e 3,57), respectivamente. Já os
maiores valores médios de desenvolvimento,
foram representados pelo indicador Consciência Espacial nos momentos pré e pós (3,21 e
4,15). Sendo que os indicadores Mobilidade e
tônus, Praxia e Deslocamento apresentaram os
maiores desenvolvimento médios pelo grupo
entre os momentos inicial e final. Tais resultados
podem ser corroborados com os resultados
apresentados por Brito (2014) no qual o grupo
experimental apresentou aumento significativo
no desempenho, com diferenças estatisticamente significativas nos indicadores de: tonicidade; equilibração; lateralização; noção de
corpo; estruturação espaço temporal; praxia
global e praxia fina.
Para a Fisioterapia, os resultados para o
momento pré e pós se apresentaram um cresIOK ARTES ESPORTE PESQUISA
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cimento em todos os indicadores, indicando
que houve assistência por este profissional na
realização das atividades da oficina, a partir do
cuidado com os movimentos relacionados com
o Capoeira, realizando suporte aos movimentos
realizados.
Os resultados produzidos por meio do instrumento IDOK - Psicologia estão apresentados
no gráfico 6.
PSICOLOGIA
PRÉ

PRÓ

4,5

qual o sujeito escolhe o movimento de acordo
com a interação direta com o oponente, sendo
necessário o máximo de atenção. Portanto,
nesta modalidade, não possui uma sequência
de movimentos padronizados como vistos em
outras artes marciais, e a memorização não
é vertente principal (COLUMÁ, et al., 2017).
Todavia, por esta característica, a Atenção que
inicialmente apresentou um baixo índice, ao
longo do projeto percebe-se a maior desenvolvimento médio, confirmando assim os resultados de acordo com a modalidade proposta.

AGRADECIMENTO

Para o Indicador de Inclusão, as informações
estão apresentadas a seguir (Gráfico 7).
INDICADOR DE INCLUSÃO
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022
1,0

Observa-se que a linha de desenvolvimento
no momento pós se distanciou em pelo menos
0,52 pontos, considerando escala de 1 a 5, em
relação ao momento pré. Os menores valores
médios observados foram dos indicadores
Memória e Atenção (3,22), em momento pré; e,
em momento pós, o indicador Memória (3,74).
Os maiores valores médios de desenvolvimento
dependeram do indicador Temperamento (3,56)
em momento pré e Cooperação (4,31) para
momento pós. Sendo que o indicador Atenção
apresentou o maior desenvolvimento médio
pelo grupo entre os momentos inicial e final
(3,22 e 4,02).
Para a Psicologia, a Memória apresentou os
menores valores de desenvolvimento dentro da
oficina, sendo estes trabalhados ao longo da
dinâmica de execução do projeto. Entretanto, a
capoeira possui a variabilidade de movimentos
e a escolha livre dos gestos a serem executados,
dessa forma caracteriza-se como um jogo, no

0
Avaliação Física

Fisioterapia

Psicologia

Capoeira

Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2022

E, por fim, tem-se o Indicador de Inclusão,
que representa o quanto os participantes estão
aptos a organizar o espaço de oficina juntos
aos profissionais. O valor médio do Indicador
de Inclusão para a Avaliação Física foi de 2,59
e 3,50, e para as áreas foi de 3,51 e 3,95 para a
Fisioterapia, de 3,02 e 3,56 para a Psicologia e
de 2,77 e 3,80 para Capoeira, para os momentos pré e pós, respectivamente. Ou seja, os
valores variaram de 2 a 3, sendo representativos
de participação reduzida, com acesso restrito
a pessoas de referência naquela atividade (2) e/
ou participação suficiente para construir meios
de favorecer o próprio desenvolvimento (3),
demonstrando que o grupo estava disposto e
contribuiu para que a oficina cumprisse, junto
ao trabalho dos profissionais, seu objetivo.

Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de transformar vidas, por isso o Instituto Olga Kos é
grato por todos os apoiadores, patrocinadores e as famílias que fizeram deste projeto um grande
marco. Saber que podemos fazer a diferença na sociedade trazendo diversidade, humanidade e
qualidade de vida é saber que estamos contribuindo para um mundo mais inclusivo.
São verdadeiros os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos diversos
benefícios que estão vinculados a sua prática, que tem ultrapassado o limite do bem-estar físico
e torna-se visível a nível educacional e formativo. Por isso ficamos felizes em termos realizado
está ação com êxito e empatia agregando valor pelo bem-estar individual e coletivo de cada
beneficiário.

IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde
Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional
de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural foi o único a ganhar “Nota 100” na região
Sudeste

O Projeto Laços de Amizade Espaço K em parceria
com o Ministério da Cultura e o Banco Safra homenageou o Instituto Olga Kos como uma das 10
entidades ajudadas pelo projeto.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

É a mais alta comenda do Poder Legislativo
Paulista conferido a pessoas naturais ou jurídicas
que contribuem para o desenvolvimento social
cultural e econômico do Estado de São Paulo.

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizada na sede da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP, premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
(IOK), Wolf Kos, na categoria Maiores Amigos do
Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Movimento
Você e a Paz
4ª edição do Movimento Você e a Paz - Criado e
idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo
Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma atividade sem conotação religiosa ou política, que
tem como propósito central desenvolver a cultura de paz por meio da conscientização quanto
à necessidade de se contribuir para a conquista
de um mundo com mais harmonia, tolerância,
respeito e amor.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar
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II Encontro Cultural – Laços
de Amizade Espaço K

O IOK foi selecionado como uma das 100 melhores
ONGs do Brasil em 2017 de acordo com os padrões
de gestão e transparência. É uma ONG pra se DOAR,
e alcançou a admiração e o apoio das pessoas.

Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de
Júbilo e Congratulações pelos relevantes serviços
prestados às pessoas com deficiência intelectual,
particularmente Síndrome de Down.

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

Prêmio ABCA – 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, artistas, pesquisadores, instituições e personalidades atuantes na área das
artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos
de Arte instituiu, em 1978, com o patrocínio da
FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um
troféu. Desde então, vem sendo distribuído a personalidades do meio artístico. Todas as categorias
de premiação possuem o nome de um crítico de
reconhecida contribuição para a cultura e as artes
plásticas brasileiras.

Prêmio LIF – 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002 pela Câmara
de Comércio França-Brasil com o objetivo de estimular, por meio do destaque e visibilidade dados
aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores,
a criação e/ou multiplicação de iniciativas que
promovessem uma transformação em prol de
melhores condições para as pessoas e a sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o 3º lugar da
categoria “Apoio às Comunidades Locais” do XII
Prêmio LIF.

Prêmio Areté
Apoio a eventos culturais em rede, Ministério da
Cultura – Secretaria de Cidadania Cultural, em
2010.

Prêmio Destaque
do Ano – 2017
O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de
políticas públicas, em especial na atuação com os
municípios paulistas com ações inclusivas voltadas ao segmento das pessoas com deficiência.
O IOK, além de ser um dos finalistas de ações
inclusivas 2017, ganhou na categoria Destaque
do Ano pela pluralidade cultural e esportiva para
pessoas com deficiência.

Medalha Anchieta
A Medalha Anchieta é a maior honraria da cidade
de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado
do Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições
que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a
admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio Chico Xavier
O prêmio foi instituído em março de 2013, homenageando pessoas e entidades que se destacam
por atos e obras de amor ao próximo e de estímulo à elevação do espírito humano. A premiação
visa ações que propiciem o engrandecimento e
a harmonia nas relações entre os indivíduos na
sociedade.

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.

Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições
que se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva – 2010

RESULTADOS IOK!
Salva de Prata

ARTES

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São Paulo
outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A
homenagem deve-se à realização de relevantes
serviços prestados à sociedade paulistana, ao
desenvolver projetos artísticos e esportivos, os
quais visam facilitar o processo de inclusão social
e cultural, além de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida de pessoas com deficiência
intelectual, principalmente Síndrome de Down.

Prêmio Brasil Mais Inclusão –
2018/2019
O Prêmio é uma homenagem concedida anualmente pela Câmara dos Deputados, 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.

Pela Arte se Inclui
A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias,
lançou em 2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”.
O Instituto Olga Kos está entre os escolhidos, fazendo parte do livro que reúne exemplos de que
a arte também pode ser um meio para a inclusão
social deste segmento da população.

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

2021
2138
43

ESPORTES

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica IPSI
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O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio
Excelência Gráfica IPSIS “Fernando Pini” 2018, na
categoria livros culturais e de artes, no produto,
Livro Caretas Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

Prêmio Funarte Respirarte
O vídeo “Alma Inclusiva”, produzido em 2020,
rendeu ao Instituto Olga Kos o prêmio Funarte
Respirarte na categoria Artes Integradas. A láurea
anual abarca manifestações artísticas inéditas em
diferentes segmentos e tem como intuito a promoção da arte e de vertentes culturais em todas
as regiões do país.

Prêmio Empreendedores e
Inovadores – 2020
O grupo FJR homenageou o empresário Wolf Kos,
presidente do Instituto Olga Kos, com o título
“Empreendedores Inovadores” de 2020. A condecoração é uma resposta a dedicação, empenho e
advocacy que o empreendedor social realiza na
instituição desde sua fundação, em 2007.

2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

2021
1132
43

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
Atribuído a edificações, espaços, transportes
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos,
indicando que são adequados e acessíveis para
pessoas com deficiência. É concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED).

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de
Cultura através do programa Cultura Viva.

Diploma de Homenagem
Dia Internacional da
Síndrome de Down

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade –
2020/2021

Reconhecimento pela relevância na atuação em
prol da pessoa com Síndrome de Down na Câmara Municpal de São Paulo em 2022.

PROMOVENDO INCLUSÃO

ABRACE ESTA CAUSA!

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

Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Esporte de
Respeito.
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