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.

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 “Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão”.
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:
Abril de 2015 a abril de 2017 – prorrogado até agosto de 2017
Número de participantes:
240
Instituições:
ABADS, CEU Alvarenga, CEU Feitiço da Vila, CEU Formosa, CEU Sapopemba, CEU Vila do Sol, EMEF General de Gaulle
Patrocinadores:
Núcleo I: Banco Bradesco, Bradesco Seguros, Booking.com, Renata, Air Liquide
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SEG

TER

EMEF General de Gaulle
Rua Mourisca, 16
CEU Sapopemba
R. Manoel Quirina de Mattos, s/n

QUA

16h - 17h

9h30 - 10h30

QUI
16h - 17h

9h30 - 10h30

CEU Alvarenga
Estrada do Alvarenga, 3752

12h30 - 13h30

12h30 - 13h30

CEU Vila do Sol
Av. dos Funcionários Públicos, 369

12h15 - 13h15

12h15 - 13h15

Núcleo II: XP Investimentos, Maksen, Porto Seguro, Rumo All
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ABADS
Av. Morvan Dias Figueiredo, 2801
CEU Formosa
R. Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10
6

SEG

TER

QUA

11h - 12h
13h - 14h

QUI

SEX

11h - 12h
13h - 14h

14h30 - 15h30

14h30 - 15h30
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Núcleo III: Chevrolet Serviços Financeiros, Icatu Seguros, Riachuelo, Nike

Taekwondo Saúde
Caminho para a Inclusão
CEU Feitiço da Vila
Rua Feitiço da Vila, 399

SEG

TER
8h30 - 9h30
10h30 - 11h30
13h45 - 14h45

QUA

QUI
8h30 - 9h30
10h30 - 11h30
13h45 - 14h45

Vigência: O projeto foi aprovado no Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência –
PRONAS/PCD, implantado pelo Ministério da Saúde para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades,
associações e fundações privadas sem fins lucrativos no campo da saúde da pessoa com deficiência. Pessoas
físicas e jurídicas que contribuem com doações para projetos nessa área poderão se beneficiar de deduções fiscais
no Imposto de Renda.
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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 aplicação da anamnese, um questionário que busca detalhes sobre a saúde dos indivíduos e,
assim, os classificou como aptos ou não para a prática
do Taekwondo.

No início do projeto, todos os participantes receberam
um kit contendo: uma mochila, um par de chinelos, uma
toalha de rosto, um dobok, um conjunto de agasalho e
uma camiseta exclusiva do projeto.
Após cada oficina, também foi entregue a cada um dos
beneficiários um sanduíche, uma fruta, um bolinho ou
barra de cereal e um suco de fruta.
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O projeto “Taekwondo Saúde - Caminho para a Inclusão” buscou
contribuir com o processo de inclusão da pessoa com deficiência intelectual à sociedade por meio da prática do Taekwondo e
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; 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 Taekwondo 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 2 oficinas semanais de Taekwondo, com duração de uma 1 hora cada, a 240 indivíduos (a partir
de 05 anos de idade), divididos em 10 turmas de 24 participantes.
Vinte por cento (20%) das vagas do projeto foram destinadas a
pessoas sem deficiência intelectual, que se encontra em situação
de vulnerabilidade social, moradoras das comunidades próximas
ao local onde as atividades foram realizadas.
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 teve papel fundamental para que o processo ocorresse de forma satisfatória.
A seguir faremos um resumo sobre as atribuições de cada um:

Responsável Técnico

Este profissional teve como objetivo coordenar toda equipe durante as atividades práticas, bem como supervisionar
o cumprimento do programa de oficinas e ser responsável pelas articulações entre o IOK e os participantes do
projeto e seus familiares. Além disso, fizeram as avaliações físicas e organizaram as questões burocráticas como:
lista de presença, relatórios, entre outros.

Fisioterapeutas

Buscaram contribuir com o desenvolvimento motor dos participantes, por meio de estímulos físicos, táteis, auditivos
e/ou visuais, em conjunto com os demais profissionais, além de dar suporte técnico e teórico à equipe.
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Professores

Responsáveis diretamente pelas atividades práticas transmitiram o conhecimento na área da modalidade esportiva.
Os professores são os grandes pilares das oficinas, desempenhando a função mais importante para a formação dos
participantes, sendo uma referência para eles. Antes de o projeto ser iniciado, todos passaram por capacitações e
qualificações técnicas para que, assim, pudessem transmitir da melhor forma possível, todas suas técnicas, bem
como as filosofias e regras do Taekwondo aos participantes.
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Psicólogos

Este profissional pôde realizar intervenções sempre que necessário, visando o melhor aproveitamento dos participantes
nas atividades propostas, e foi responsável também pelo fechamento de cada encontro, comandando o “compartilhar”,
que visou facilitar a integração do grupo, consolidar o que foi ensinado e refletir sobre o trabalho e desempenho.

Fotógrafos

Capturaram imagens dos participantes, registrando-os em atividade e também em momentos de interação. Este
material é utilizado pela equipe de comunicação para a produção de materiais institucionais, divulgações e também
em relatórios enviados a doadores, tornando, desta forma, o trabalho destes profissionais imprescindível.
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sobre o taekwondo
É uma arte marcial com origem coreana, introduzida no Brasil na década de 70. Em 1988, tornou-se esporte olímpico.
Taekwondo significa “caminho dos pés e das mãos”
(Tae – pé / Kwon – mão / Do – caminho/espírito)

Princípios
“Ye Ui – Cortesia” - Está pautada na promoção do espírito de concessão mútua, incomodar-se com situações
de desprezo maldoso de uma pessoa perante outra, ser
educado com as demais pessoas, encorajar o senso de
justiça e entender hierarquia.
“Yom Chi - Integridade” - No Taekwondo, a palavra
integridade assume uma definição diferente daquela
geralmente apresentada nos dicionários. Neste caso,
refere-se a uma pessoa que deve ser capaz de distinguir
o certo do errado e ter consciência, caso esteja equivocada, de sentir-se culpada.
“In Nae – Perseverança” - Para se alcançar algo, como
um alto grau de perfeição de uma técnica, deve-se determinar seu objetivo e então, persistir constantemente.
“Guk Gi – Autocontrole” - Este ensinamento é extremamente importante dentro e fora do treinamento. Uma
incapacidade de viver ou trabalhar dentro dos limites ou
da esfera de alguém também é uma falta de autocontrole.
“Baekjul Boolgool – Espírito Indomável” Pode ser notado
quando uma pessoa corajosa e seus princípios forem
colocados diante de diferenças dominantes. Um sério
praticante de Taekwondo deverá sempre conservar sua
humildade. Ao defrontar-se com a injustiça, ele deve
lidar com o combatente sem hesitação ou medo, com
espírito indomável, independente de quem quer que seja
ou de quantos forem.
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desenvolvimento
Conforme a tabela, este projeto aconteceu em 7 locais
diferentes.

ABADS I
O grupo foi composto por crianças em sua maioria e
pré-adolescentes, com idades variando entre 8 e 16 anos,
com diagnóstico de Síndrome de Down, Transtorno do
desenvolvimento intelectual, Transtorno do espectro
autista, pessoas sem diagnósticos informados e outros
em situação de vulnerabilidade social.
Com o decorrer dos encontros foi possível identificar a
necessidade de trabalhar as questões que pareciam estar
ligadas à aprendizagem da arte marcial o Taekwondo e
também os sinais de ansiedade e agressividade, como
também a dificuldade em aceitar as regras para boa convivência e manter a disciplina, e para sanar estas questões
foi criado um planejamento pela equipe multidisciplinar.

14
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No aspecto prático, o treinamento foi iniciado pelo aquecimento, seguindo para o alongamento e execução dos
movimentos das bases de ataque e defesa em todos os
encontros, e em alguns foi trabalhada também a filosofia
da Arte Marcial o Taekwondo.
Com atividades recreativas, as brincadeiras foram desenvolvidas com cones, cordas, aparadores de chutes, luvas,
bolas, bastões e tiveram como foco o desenvolvimento
dos aspectos cognitivo, motor e social.
Como resultado, foi possível perceber que houve evolução nos aspectos cognitivos, motores e sociais, as
pessoas demonstraram melhoras significativas na atenção, memorização, socialização entre outras funções e
passaram a aceitar com mais interesse os ensinamentos
do Tae-kwon-do visto que demonstraram gostar muito,
pois nos últimos encontros prestavam mais atenção,
aceitavam melhor o cumprimento das regras o que
resultou na boa disciplina.
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ABADS II
O grupo foi composto por crianças, adolescentes e em sua maioria adultos, com idades
que variam entre 7 e 24 anos e diagnósticos distintos dentre eles Síndrome de Down,
Transtorno do desenvolvimento intelectual,
Transtorno do espectro autista, Paralisia Cerebral e pessoas sem diagnósticos informados.
Com base nos objetivos e de acordo com o
planejamento, foram desenvolvidas atividades que tiveram como foco o aprendizado das
técnicas do Taekwondo e a melhora da convivência em grupo, o desenvolvimento do trabalho em equipe e o respeito a si e ao próximo.
As estratégias utilizadas pela equipe foram
trazer os responsáveis pelos participantes
juntos as atividades no inicio das oficinas
permitindo que pudessem se tranquilizar
e adquirir confiança e autonomia de forma gradativa. Foi ensinado o juramento do
Taekwondo, como fazer o cumprimento aos
instrutores, ao entrar e sair do tatame (área de
treino) e como fazer a formação inicial e final
das aulas. O desafio também era ensina-los
primeiramente á permanecer dentro do tatame á fim de começar as atividades práticas.
Como resultado a oficina se encaminhou
para sua finalização e a evolução cognitiva
e motora dos participantes mostrou-se evidente, os responsáveis fizeram questão de
relatar exemplos práticos na vida pessoal
dos mesmos onde observaram claramente
os benefícios de participação no projeto.
Ponto de destaque uma vez que todos os
participantes desta oficina, já participavam
de outras atividades dentro da instituição
com o mesmo fim.
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ceu alvarenga
O grupo era composto principalmente por crianças,
havendo alguns jovens e ambos com nível de deficiência intelectual entre leve a moderado e em situação de
vulnerabilidade social.
Foi possível viabilizar a compreensão das diferenças e
a integração do grupo, bem como a assiduidade foi significativa para o aprendizado da prática do Taekwondo,
do desenvolvimento psicomotor e cognitivo.
Apresentaram evoluções, especialmente em relação à
disciplina, autonomia, socialização, atenção e memória
e os aspectos quanto à orientação espacial, lateralidade, agilidade, noção corporal e estímulos verbais foram
aprimorados; tornando-se um grupo homogêneo com
progressos coletivos e individuais.
Destacou-se o avanço de um participante com deficiência
física e intelectual quanto à absorção dos conceitos e
sua participação com os demais. Nos eventos de troca
de faixa e encerramento do projeto, notou-se o engajamento e a satisfação em participar, auxiliar o outro nas
atividades e demonstrar o aprendizado adquirido tanto
aos profissionais como aos familiares.
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CEU FEITIÇO DA VILA I
O perfil de participantes deste projeto contemplou uma
fase da vida em que um dos principais aspectos de
aprendizagem se referia a ética no comportamento e no
desenvolvimento intelectual. Outra característica importante sobre o grupo é que eles se encontravam em uma
etapa do desenvolvimento pós-senso perceptiva, ou seja,
a autonomia sobre o próprio corpo começava a mostrar
sinais de maturidade, o que motivava os participantes
a entenderem seus limites e possibilidades, ou seja, era
um espaço fértil para o desenvolvimento dos conceitos
mais abstratos do conhecimento.
O foco da equipe neste grupo era de promover uma forma
de comunicação eficaz e que mostrasse a importância de
estabelecer relações sociais eficazes não só no tatame,
mas fora dele também. Estas ações fizeram com que
os participantes obtivessem referências cada vez mais
próximas com a equipe e com os demais participantes.
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CEU FEITIÇO DA VILA II
Os participantes deste projeto tinham a característica de
pleno desenvolvimento motor e psicológico que as faziam preferir atividades individualizadas, devido a sua propensão a descoberta de si. As atividades propostas eram
consideradas empíricas, ou seja, voltadas a experiência
do fazer e que remetessem ao aumento gradual da dificuldade, já que elas sempre foram voltadas as experiências
concretas mostrando uma propensão ao conhecimento.

Esta turma necessitou de acompanhamento individualizado para todos aqueles que participavam da oficina,
sendo necessário acompanhar de perto o aprendizado
dos golpes no Taekwondo, a execução dos alongamentos e aquecimentos e as tradições do Taekwondo como
cumprimentar e fazer os juramentos.
Superação é o resultado final deste grupo!
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CEU FEITIÇO DA VILA III
Este grupo de participantes inicialmente demonstrou
falta de comprometimento com as oficinas. Algumas
intervenções foram realizadas ao longo do projeto com
o intuito de gerar interesse nos participantes.
O resultado destas intervenções voltou-se ao equilíbrio
das relações, a empatia e autoconfiança e ao amadurecimento dos participantes junto aos seus familiares.
Com as ações promovidas durante as oficinas o grupo
foi deixando gradativamente de ter comportamentos
agressivos com os colegas e com a equipe. Ressalta-se
que o grupo evoluiu de forma positiva e satisfatória.
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CEU sapopemba
Os participantes do CEU Sapopemba eram crianças,
adolescentes e adultos com faixa etária a partir de 05
anos. Por se tratar de um grupo predominante de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e alguns
adultos sem deficiência, houve maior envolvimento de
todos os profissionais durante o andamento das oficinas, relacionado à atenção e acompanhamento dos
movimentos ensinados.
Os participantes demonstraram boa absorção do trabalho desenvolvido, apresentando consciência das regras
estabelecidas e dos princípios do Taekwondo, o que
facilita o desenvolvimento das atividades propostas.
Quando trabalhado o poomse para exames para troca
de faixa, o grupo era divido de acordo com a sua graduação e respondiam bem aos estímulos, seja através de
aprendizagem ou reprodução do movimento.

Para facilitar a compreensão contamos com a estratégia de aprendizado através de comandos e a regras,
e atividades situacionais estimulando a memória de
trabalho, assim como a interação através de “contação de histórias”, a fim de introduzir os princípios do
Taekwondo, estratégias de foco e atenção, e também
respostas cognitivas.
Ao final, os participantes ainda que com algumas dificuldades, demonstravam maior autonomia e confiança.
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CEU vila do sol
A turma em questão era composta majoritariamente por
adolescentes dos 13 aos 16 anos de idade. Esta fase é
marcada por uma contundente mudança de personalidade e papéis sociais, por isto, é esperado que estes adolescentes tivessem mudanças emocionais significativas
oscilando sempre entre emoções positivas e negativas.
Inicialmente o grupo demonstrou dificuldade em relação
à estabilidade de comportamento. Ao longo das oficinas
foi possível perceber que os participantes aprenderam
a lidar com os auxílios dos colegas e da equipe, o que
no início não era possível perceber.
As atividades e compartilhar voltaram-se as definições
de papéis, ao estabelecimento de vínculos com os pares
da mesma idade, e principalmente as motivações que
eram sempre afetadas pelas constantes mudanças
emocionais. Desta forma, poderíamos compreender e
dar legitimidade ao esforço destes adolescentes perante
um momento crítico de suas vidas. Os erros antes eram
vistos como incapacidade, depois eles absorveram como
parte integrante de seus crescimentos.
Ouvimos relatos de melhora no comportamento escolar.
Como resultado desta constante integração, alcançamos
um clima propício para a sua autoestima, autonomia e
alcance da maturidade.
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CEU formosa
Este grupo foi formado por pessoas com idades variadas iniciando
com 11 e finalizando com 52 anos. Com diagnostico Síndrome de
Down, Paralisia Cerebral, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Desenvolvimento intelectual e pessoas com diagnósticos
não especificados.
Com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras
e sociais dos participantes e através das observações diárias no decorrer das oficinas, no aspecto pratico foi possível desenvolver um
trabalho com o treinamento e aprimoramento das bases e defesas
do Poomse e o uso da base teórica, sendo mencionado à origem
dos Mestres do Taekwondo e o que correspondia e representava
a cor de cada faixa. A faixa de cor Branca representava a pureza,
Amarela ponta verde a riqueza, Verde ponta azul o crescimento, Azul
ponta vermelha a liberdade e a Preta a sabedoria e o conhecimento.
Com atividades lúdicas foram realizadas brincadeiras recreativas
com bolas, bambolês, cones, raquetes e aparadores, o que permitiu
o aprendizado e aprimoramento para a execução dos chutes, e sendo trabalhado através do mesmo o desenvolvimento da coordenação motora que melhorou o reflexo e agilidade destes participantes.
Como resultado vale ressaltar que a equipe multidisciplinar com
o decorrer das oficinas estabeleceu os vínculos afetivos com os
participantes que foram se ampliando de acordo com a convivência, o que facilitou articular as ideias ente todos os integrantes e
beneficiou na condução das atividades, que visualizava o desenvolvimento continuo e que devido à boa sintonia foi um facilitador
auxiliando no aprendizado de todos, tornando possível obter com
o grupo de modo geral um resultado positivo, visto que os participantes no aspecto cognitivo atenção, concentração e memória,
demonstraram boa assimilação e passaram a realizar com mais
habilidade e desenvoltura os movimentos propostos.
Após a intervenção do Taekwondo o grupo se destacou evidenciando mudanças de comportamento por estarem mais atentos e
falantes e sendo possível notar o quanto as atividades contribuíram
na desinibição, expressão verbal e na percepção do próprio corpo
com relação à lateralidade.
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EMEF GENERAL DE GAULLE
A turma foi composta por crianças e adolescentes com diagnósticos distintos de deficiência. No início do projeto os participantes demonstraram dificuldade para manter a atenção
e memorizar os conteúdos passados, mostrando defasagem
no entendimento das regras e combinados de convivência.
As oficinas foram ministradas respeitando uma rotina especifica pontuando momentos de início, meio e fim marcados por
formas de cumprimentos da modalidade, além de momentos
de aquecimento, parte técnica e treino dos Poomses para
favorecer o treinamento de concentração e memorização.
Os treinos com exercícios lúdicos para o desenvolvimento
da coordenação motora foram ministrados e trouxeram
melhora do equilíbrio, força, lateralidade e flexibilidade.
Esse desenvolvimento possibilitou a equipe a enfatizar o
aprendizado e memorização das partes do corpo tanto em
português quanto em coreano. Com isso, notou-se a ampliação da propriocepção e consciência corporal, modificando
positivamente a execução dos movimentos e melhora no
desempenho. Utilizaram-se ainda equipamentos profissionais de luta do Taekwondo, como escudo e colete para
praticar o momento de luta sem contato físico para instigar
o entendimento das técnicas de defesa e importância de
aprender a se proteger como auto defesa.
Ao final do projeto observou-se grande progresso nessa
turma com melhora no comprometimento, assiduidade e
uma real ampliação da socialização e autonomia.
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APRENDIZADOS
E AUTOCONHECIMENTO
Durante as conversas, surgiram muitos assuntos de perdas.
Alguns participantes com idade avançada relataram a perda
de familiares, colegas que mudaram de cidade e até mesmo
funcionários que saíram da instituição.
Para auxilia-los, as atividades buscavam o autoconhecimento
do aprendizado para a exploração de sentimentos e assim,
terem o próprio controle de suas emoções. Portanto, essas
acabavam não afetando no seu rendimento e dia a dia.

EVENTOS DO
INSTITUTO OLGA KOS
Os eventos proporcionados pelo Instituto Olga Kos, sempre
tiveram grande importância na vida dos participantes e de
suas famílias. A maioria nunca tinha tido a oportunidade
de participar de uma corrida ou se apresentar em um festival, ou simplesmente em ir a um local como o Ibirapuera
e Pacaembu. Durante esses eventos, além da diversão dos
participantes e seus acompanhantes, existe uma socialização onde todos podem se reconhecer dentro de um grupo
e se conscientizar de que “não estão sozinhos”.
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Exame de faixa
O exame de faixa é o momento em que os participantes
demonstram as técnicas aprendidas ao longo do projeto para avaliação do Mestre. Após o exame, eles são
graduados pelo mérito de seus aprendizados e a cor da
faixa recebida varia conforme o período de prática do
Taekwondo.
O empenho e a satisfação de todos foram evidenciados
no exame de faixa, demonstrando a compreensão das
suas próprias evoluções. Houve entendimento do grupo
com relação às suas responsabilidades e ao respeito
aos demais, seja a equipe ou participantes.
O recebimento desta nova faixa simboliza as suas conquistas e dedicações ao longo do projeto.

encerramento
do projeto
Participaram todos os beneficiários das turmas e seus
responsáveis.
Os participantes se mostraram prontos e confiantes.
Realizaram a apresentação e conseguiram elevar sua
graduação. Para eles, este evento tem um grande peso
de superação pessoal e grande estima, além da importância para a imponderação em outros desafios.
A cerimônia seguiu com uma aula padrão de forma a
mostrar aos responsáveis um pouco daquilo que foi
desenvolvido ao longo das oficinas.
Ao final, houve a entrega de faixa e dos certificados a todos os participantes presentes, simbolizando um marco
de passagem para uma nova etapa. Os responsáveis se
mostraram satisfeitos com os resultados, interpretando
o processo como expressão de um serviço em prol da
inclusão e socialização de todos os envolvidos.
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PERFIL EVOLUTIVO DE INDICADORES
Apresentação
Em parceria com o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural organizou
oficinas esportivas acessíveis, por meio da Arte Marcial. As atividades
deste projeto tiveram como objetivo promover a saúde biopsicossocial
em ambientes inclusivos, por meio do acolhimento, desenvolvimento da
autonomia e incentivo à cooperação.
As oficinas de Taekwondo foram elaboradas por equipes multidisciplinares,
para que as avaliações pudessem abranger diferentes fatores inerentes ao
desenvolvimento humano. Assim, em paralelo com as atividades, o Instituto
trabalhou na construção de indicadores que visam qualificar o estágio
de autonomia desenvolvida, sob diferentes perspectivas profissionais.
Com os instrumentos utilizados, pode-se avaliar a dinâmica de grupos
durante o tempo de participação em uma atividade comum, e tecer hipóteses sobre benefícios e pontos de necessidade. Nos resultados, observaram-se como grupos heterogêneos encontraram meios de equivalerem
suas necessidades por meio da convivência cooperativa.
A linha de pesquisa do estudo pode situar-se em saúde e desenvolvimento
humano ou aprendizagem no contexto social. Os dados levantados possibilitam estudos de comparação e/ou correlação entre os indicadores,
formando um banco de dados para futuras pesquisas.

Procedimentos
Os dados foram coletados ao início (2015) e ao final das oficinas (2017),
nas primeiras e últimas semanas do projeto, para que as amostras pré
e pós fossem expressivas na representação dos grupos no decorrer das
atividades. Durante a coleta de dados, os profissionais consideraram a
participação de cada indivíduo e escolheram um estágio de autonomia
para os fatores em suas artes, ciências e profissões. Os instrumentos
permitiram diferentes análises, conduzidas após organização e tabulação
dos dados. Nos gráficos de deslocamento dos indicadores (pré - pós),
foi considerada a evolução do grupo com a seguinte fórmula: (nº participantes) x (pontuação máxima ‘12’) x (nº de fatores) = valor convertido
em porcentagem.
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resultados

Neste outro campo de atividade, as fisioterapeutas que
acompanharam o projeto avaliaram maior funcionali-

Os resultados apresentados a seguir demonstram como

dade nos fatores tônus muscular e sedestação no solo,

o desenvolvimento da autonomia em diferentes fatores

este desenvolveu-se 14%, possivelmente devido aos

foi percebido pelos profissionais.

exercícios de aquecimento do Taekwondo, que realizam
atividades no chão para alongamentos.

Taekwondo
80%

81%

77%

70%

80%

78%
69%

60%
50%

76%

61%

57%

Já o equilíbrio dinâmico, ou seja, ações em movimento
continuaram sendo um desafio para este grupo, que
encontrou poucos meios para manter a autonomia desenvolvida no início.

40%
30%

Psicologia

20%

52%

10%
0%

51%
Execução
de Formas

Coordenação

Orientação
(eu-meio)

Cumprimento

50%

51%

49%
Pré Pós

CEU Alvarenga

48%
47%

Os instrutores de Taekwondo perceberam evoluções

46%

diferentes em cada fator avaliado. A coordenação motora

45%

e a execução das formas destacaram-se nesse grupo,

44%

indicando a aptidão motora dos participantes para con-

43%

teúdos específicos da Arte Marcial.

47%
46%

46%
45%

Interativo

Cognitivo

45%

Emocional

ABADS

Pré Pós

A orientação no espaço de treino apresentou índices

Os psicólogos que acompanharam este grupo avaliaram

altos de autonomia desde o princípio das atividades, e

principalmente um desenvolvimento cognitivo durante

o cumprimento, simbolizando cortesia e respeito aos

as atividades, o que significa que o desenvolvimento da

presentes e ao local de treino, evoluiu cerca de 9%.

atenção, memória e estabilidade na atividade parecem
ter sido mais importantes para esse grupo.

Fisioterapia
100%
90%
80%

95%

95%

89%
81%

81%

70%
65%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CEU Formosa

Tônus
Capilar

Sedestação
no Solo

Equilíbrio
Dinâmico
Pré Pós
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Psicologia
80%

90%
80%

70%

84%

83%

70%

71%

60%
50%

60%
58%

57%

50%

58%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%
Cumprimento

Orientação
Espacial

65%

60%

57%

Participação

Memória

Técnicas
Pré Pós

CEU Sapopemba

65%

40%

40%

0%

72%

72%

Estabilidade do
Comportamento
Pré Pós

CEU Feitiço da Vila, grupo I

No gráfico acima, os instrutores de Taekwondo percebe-

Em relação ao desenvolvimento psicológico, este grupo

ram uma mudança significativa na autonomia construída

apresentou evoluções globais segundo a percepção dos

para fatores inerentes à prática da arte marcial. O cum-

psicólogos. Participação e Estabilidade nas Atividades

primento se desenvolveu em paralelo com a orientação

foram essenciais. E o desenvolvimento da habilidade em

espacial, o que pode significar que a cortesia e a noção

armazenar e resgatar conteúdos (a memória) garantiu

de espaço no ambiente de treino podem apresentar

maior autonomia na aprendizagem.

correlações.

Taekwondo
70%

As técnicas também evoluíram, indicando que neste

60%

grupo o conteúdo específico do Taekwondo foi aprendido

50%

com autonomia suficientemente boa.

40%
30%

Fisioterapia
80%

78%

0%
78%

76%
74%

77%
75%

74%

72%

27%
14%

Formação

EMEF General de Gaulle

Força

Execução de Formas
Pré Pós

O gráfico acima apresenta mudanças significativas nos
fatores escolhidos pelos Taekwondistas para avaliar o

71%

70%

desempenho esportivo. Formação, Força e Execução das

68%
Mobilidade/
Estabilidade Articular

CEU Vila do Sol

Ortostatismo

Equilíbrio Dinâmico
Pré Pós

Neste grupo, a prática semanal do Taekwondo parece ter
estimulado principalmente a mobilidade e estabilidade
articular, bem como o equilíbrio dinâmico. O ortostatismo, ou seja, a posição vertical do corpo apresentou
índices elevados no início, porém com um leve declínio,
necessitando de maior tempo de treinamento para resultados diferentes.

30

31%

10%

80%

60%

55%

20%

82%

66%

61%

Formas, por meio de adaptação nas atividades, foram
desenvolvidas a partir de índices baixos de autonomia.
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Mapa Social

considerações

80
70
60
50

68

Considerando as análises e resultados apresenta57

55

40

43

40

30
20

resultados sugerem que a autonomia foi construída

25

nos grupos por meio da cooperação em ambientes

10
0

avaliação propiciou abrangência adequada à compreensão da aprendizagem no contexto inclusivo. Os
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dos, entende-se que o método multidisciplinar de

Família

Amizades

Comunidade

Estudo/ Trabalho
Pré Pós

EMEF General de Gaulle

de respeito, cortesia e disciplina, onde a arte do
Taekwondo se realizou com êxito.

No mesmo grupo apresentado anteriormente, pode-se

Em algumas instituições, os encontros semanais

perceber alguns efeitos das atividades na rede social dos

aumentaram o número de relação das pessoas en-

participantes. Quantitativamente, houve maior abertura

volvidas, sendo possíveis relações em diferentes

para relações de estudo e trabalho, contexto no qual se en-

contextos, além do familiar, um dado importante

caixa as atividades de Taekwondo vivenciadas, e também

quando o tema é a inclusão. A acessibilidade foi uma

no contexto comunitário, entre vizinhos e locais próximos

variável importante na participação das atividades, é

às residências dos participantes, situações que exigem

possível que as oficinas de artes marciais em EMEF’s

maior autonomia, se comparadas ao contexto familiar.

promoveram a saúde, ao criar oportunidades para

Fisioterapia

repor a falta de confiança e autoestima provocadas
pela desigualdade social.

88%
87%

86%

Para promoção da saúde da pessoa com (e sem)

85%

84%
82%

deficiência, reitera-se a importância de exercícios

82%

80%

80%

78%

psicomotores, como praticados no Taekwondo. Os
frutos na prática do Taekwondo podem ser observa-

79%

dos em diferentes áreas de conhecimento, Psicologia

76%
74%

e Fisioterapia, por exemplo, corroboraram com as

75%

avaliações dos instrutores nas Artes Marciais.

72%
70%
68%

ABADS

Vestuário

Higiene Pessoal

Locomoção/
Deslocamento Interno
Pré Pós

O estudo organizou um banco de dados com os
fatores reunidos pelo Perfil Evolutivo, no intuito de
aprofundar a pesquisa de dinâmicas de grupo e
possibilitar diferentes análises além das apresen-

Ainda sobre os benefícios observados fora do con-

tadas nesse estudo. Em síntese, considera-se que

texto da prática esportiva, as entrevistas cedidas por

um ambiente saudável, portanto inclusivo, é aquele

familiares demonstram como o vestuário, ou seja, a

onde as diferenças coexistem em liberdade.

autonomia para cuidar e escolher as próprias roupas
teve uma evolução importante para muitas pessoas.
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ARTES
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

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

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
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ESPORTES
Ano

2009

2010

2011

2012

Participantes

100

100

600

250

Turmas

4

4

14

10

LIRA TAEKWONDO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

LIRA TAEKWON-DO CLUBE
ASSOCIAÇÃO KEN IN KAN

Turmas

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

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

Ano

2013

2014

2015

2016

Participantes

680

1100

1450

2055

Turmas

20

44

58

83

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

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

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
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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.

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

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.

Ponto de Cultura
Instituto Olga Kos de Inclusão Social
O Ministério da Cultura contemplou o projeto “Pintou a Síndrome do Respeito” do Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural como Ponto de Cultura.

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

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010
Mobilização e articulação com atuação em rede junto a Pontos de Cultura de todo Brasil.

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

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 seg-

mento da população.

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 Co-

munidades Locais” do XII Prêmio LIF.
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Salva de Prata

Taekwondo Saúde | Caminho para a Inclusão

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.

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.

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 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 Brasil + Inclusão
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.

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.

Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar
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.

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.
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