KARATÊ E TAEKWONDO | INCLUSÃO EM DOSE DUPLA
Vigência do projeto: 09/2020 | 08/2021
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Número de participantes: 72

MISSÃO

VISÃO

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.

Ser reconhecido pela liderança, excelência, inovação,
impacto social, produção e
difusão de conhecimento
científico por meio de ações
socioculturais.

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.
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FALA AÍ TIME!
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Seiichi Yoshitaka Akamine, esse era o nome do meu pai. Ele nasceu 14 de maio de
1920 no bairro de Izumizaki, na cidade de Naha, ilha de Okinawa. Amante das artes marciais,
ele com frequência participava das reuniões da Federação Japonesa de Karatê.
No ano de 1955 meu pai teve a experiência de realizar uma demonstração de Karatê
televisionada. A oportunidade ampliou sua fama, e nesse mesmo ano, recebeu o 8º Dan da
Nippon Butoku Kai, sendo nomeado responsável pelo setor de karatê. Condecorado pelo
presidente da entidade, Takeuma Machino, teve seu diploma assinado dizendo: “Pelas duas
mãos de Akamine, não haverá inimigo”.
Em conversa com um amigo, professor universitário e intercambista, meu pai teve
conhecimento que no Brasil as pessoas estavam familiarizadas com o judô, mas pouco se
sabia sobre karatê. Essa informação foi uma fagulha para que meu pai tomasse uma nova
decisão que mudaria nossas vidas.
Eu e minha família viemos para o Brasil no ano de 1958 (data que por coincidência
completava 50 anos da imigração japonesa no Brasil). Chegamos no país tropical no dia 12 de
agosto após uma longa viagem de navio.
O objetivo do meu pai era expandir o karatê de estilo Goju Ryu no exterior. De forma criativa,
ele fazia demonstrações da arte marcial nos festivais das cidades que tinham colônia japonesa.
Quando viemos morar no Brás, bairro da zona central de São Paulo, ele começou a
ministrar aulas de karatê em nossa residência. Nessa época, também oferecíamos serviços
de massagem e numerologia. Meu pai tinha uma fascinação especial por pintura e shodo
(uma típica caligrafia japonesa considerada uma forma de arte). Esses talentos só reforçavam
o quanto ele era dedicado ao que fazia.
Seiichi Yoshitaka Akamine, faleceu em 18 de julho de 1995 em São Paulo. Seu legado
permanece até os dias de hoje. Ele formou muitos discípulos pela América do Sul. Fico feliz
em seguir seus passos com os projetos do Instituto Olga Kos como instrutora de karatê.

TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOBRE O PROJETO
O projeto KARATÊ E TAEKWONDO
— INCLUSÃO EM DOSE DUPLA teve
como propósito incluir pessoas com
deficiência intelectual à sociedade,
utilizando a prática do karatê e
do taekwondo como ferramenta
para desenvolver e estimular
os aspectos físicos e motores
dos beneficiários propiciando a
percepção da consciência corporal e
consequentemente, melhorando a
qualidade de vida.
KARATÊ E TAEKWONDO — INCLUSÃO
EM DOSE DUPLA também gerou
externalidades positivas ao promover
a interação social e a participação
da família no processo inclusivo. De
forma lúdica, o projeto alavancou
melhorias no campo social, cognitivo
e motor.
As junções de objetivos culminaram
em um processo de autovalorização
de cada beneficiário como indivíduos
únicos e capazes, celebrando a
diversidade como aspecto importante
para a expressão da cidadania.
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72
Beneficiários

Divididos em quatro turmas
Retorno para o presencial com distanciamento social e capacidade reduzida.
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LINHA DO TEMPO
1

CONTRATAÇÃO

Contratação da equipe multidisciplinar:
coordenador geral, assistente de
coordenação, responsável técnico,
6 instrutores, 2 psicólogos, 1 fisioterapeuta.
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3

2

ARTICULAÇÃO

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

DIVULGAÇÃO

Divulgação do projeto em instituições
parceiras e redes sociais.
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PRÉ-INSCRIÇÃO

Preenchimento de formulários e
pré-inscrição dos participantes
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EXAMES E AVALIAÇÕES

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

Inscrição dos participantes avaliados.

9
8

EXAME DE TROCA DE FAIXA

O exame de faixa para a modalidade de karatê
foi realizado em 21/06/2021 com a entrega
de novas faixas no dia 14/07/2021 para os
participantes. Para a modalidade de taekwondo
o exame e entrega de faixa foram realizados no
dia 22/06 .
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INÍCIO

início das oficinas esportivas.

ENCERRAMENTO

o evento contou com a presença do
Mestre de taekwondo, Sensei de karatê,
equipe IOK e funcionários da ACDEM 4
para entrega de medalhas e certificados
de conclusão do projeto.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Em virtude do cenário pandêmico a equipe multidisciplinar potencializou
algumas adaptações para cumprir 100% das metas estipuladas para o projeto.
Dessa forma, a execução das atividades passou a ser feita de maneira virtual
(remota).
Após a liberação gradual dos órgãos competentes, as oficinas seguiram de
forma híbrida com o número de participantes reduzido em formato presencial.
Todas as medidas de segurança foram respeitadas e asseguradas. A equipe e
participantes respeitaram o uso de máscaras, a demarcação de distanciamento
e o uso de álcool gel que foi disponibilizado ao longo das atividades.

8

Participantes durante exercício em atividade presencial.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA
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Sabíamos que encontraríamos vários obstáculos em meio a essa situação atípica que
o mundo está passando. Proporcionar atividades que atendessem as necessidades
de nossos participantes no formato híbrido para as oficinas foi uma tarefa difícil, mas
não impossível!
Foi com dedicação que conseguimos executar as atividades com competência
e sabedoria. Felizmente, os resultados foram surpreendentes. Foi gratificante e
emocionante ver os rostos de felicidade e o desenvolvimento cognitivo e motor de
cada participante em oficinas.
Posso afirmar com segurança que: não foi da forma como desejávamos, mas foi
realizado conforme o planejado para o momento e tivemos sucesso.
José Edson – Profissional de Educação Física

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA

Eu, Marlene de Paula Grativol, gestora da Escola
de Educação Especial ACDEM IV, venho agradecer
ao Instituto Olga Kos pela parceria, nos projetos de
taekwondo e karatê, tem sido de grande valia para
nossos estudantes e esperamos poder continuar nos
próximos anos.
Marlene de Paula Grativol, Gestora Escolar

11

Gosto muito de fazer karatê. Aprendi a lutar,
a me defender e ajudar os outros. Meus pais dizem
que estou melhor e mais comportado”, disse William
Pinheiro da Silva, de 12 anos. O menino, determinado,
rompeu muitas barreiras e encontrou motivação
nas artes marciais. A disciplina e persistência
típicas do esporte, refletiram diretamente em seu
comportamento e vida cotidiana.
William, Participante das Oficinas
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VOCÊ SABIA?
Que as artes marciais de karatê e taekwondo fazem parte do programa olímpico?
O taekwondo participou nas olimpíadas de 1988 na capital da Coreia do Sul, Seul
e em 1992 em Barcelona na Espanha como esporte de exibição. A luta passou a
integrar o programa olímpico apenas nos anos 2000 em Sydney, Austrália.
Por outro lado, o karatê começou sua jornada como esporte olímpico recentemente
em 2021 nas Olímpiadas de Tókio no Japão.
O karatê e tekwondo são artes marciais muito populares e são praticadas por milhões
de pessoas em todo o mundo. As lutas são consideradas sistemas de autodefesa e
têm muitas semelhanças entre si.
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A ENTREGA DE KITS
A entrega do Kit ao participante foi realizada com dia e hora marcada entre os dias
03 e 04/03 evitando assim aglomerações e mantendo a segurança de todos.

CONTEÚDO DO KIT
1 mochila
1 par de chinelos
1 toalha de rosto
1 camiseta
1 agasalho (calça e blusa)
1 dobok ou 1 kimono
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Equipe durante a entrega dos materiais.

Participantes recebem os kits.
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Mochila contendo os materiais para as oficinas.
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EVENTOS
A troca de faixa é um momento muito importante para os participantes. Esse
momento representa uma nova jornada que trará uma gama de conhecimentos
e aprendizados. As graduações fazem referência ao nível de conhecimento e
tempo de treino. No projeto os beneficiários participaram do evento de troca de
faixa no dia 14/07/2021.
Além disso, o evento de encerramento é a comemoração por uma trajetória
de vitórias e compartilhamento de tantas experiências vividas em grupo. Cada
turma fez sua própria celebração com taekwondo no dia 17/08 e karatê em 23/08.
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Participante rebece medalha e certificado de participação e conclusão do projeto.

Evento de encerramento Taekwondo no dia 17/08.

Faixas dos beneficiários.
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Mesa de medalhas e certificados.
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
Karatê e Taekwondo- Inclusão em Dose Dupla foi um projeto incrível
graças a nossa parceria. Transformamos muitas vidas e celebramos a
inclusão por meio da prática esportiva. Reinventamos as formas de nos
conectar e trabalhamos em equipe para cumprir nossos objetivos.
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Promover hábitos mais saudáveis com a prática esportiva
Levamos sorrisos e alegria
Geramos novas amizade e conectamos pessoas
Promovemos a inclusão e a cidadania
Compartilhamos experiências
Vivenciamos novas oportunidades

MARCAS SÃO CONSTRUÍDAS POR PESSOAS.

PESSOAS ABRAÇAM CAUSAS.

VIVA A INCLUSÃO!

GRATIDÃO

Demonstração de afeto para a participante Kimberly.

Demonstração de afeto para a participante Kimberly.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
O grande desafio do projeto foi executá-lo de forma adaptada para o
modelo híbrido. Sem o contato físico e presencial, a conexão entre
equipe e participantes ficou em grande parte restrita somente por
meio das câmeras. O intuito era sempre adaptar para passar todos os
ensinamentos e atividades de uma forma que fosse mais clara possível
para que todos conseguissem assimilar. O desafio foi vencido com muita
persistência e positividade.
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Equipe durante gravação das oficinas online.
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

Participante durante oficina presencial.
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Equipe durante gravação das oficinas online.

Participante e instrutor durante exercício em oficina.
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Exercício em oficina presencial.
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Participante durante a entrega dos lanches.

Beneficiária feliz com sua nova faixa.

Entrevista para a TV Brasil em 16/06.
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Equipe no evento de encerramento.

Participante recebendo medalha e certificado da equipe no evento de encerramento.
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CONQUISTAS EM NÚMEROS
MÉTODO
INSTRUMENTOS
O instrumento utilizado para coletar os dados foi o IDOK (Indicadores de
Desenvolvimento Olga Kos). Esse instrumento foi elaborado para manter um
registro do desenvolvimento humano na perspectiva de cada profissional envolvido
no projeto, assim como padronizar dados em equipes transdisciplinares. A seguir,
serão apresentados os fatores contemplados em cada IDOK, eles foram escolhidos e
fundamentados pelos profissionais, garantindo que o conteúdo avaliado estivesse
sendo trabalhado semanalmente nas oficinas.

PROCEDIMENTOS
26

COLETA
A coleta ocorreu de modo longitudinal, a fim de representar o desenvolvimento
durante o período de 1 ano, entre o início e o fim das oficinas (momentos pré e pós). Os
profissionais realizaram as avaliações por observação sistemática dos participantes,
registrando o desempenho em cada fator contemplado no instrumento IDOK.

ANÁLISE
Os dados foram analisados a partir da compilação das informações registradas pelos
colaboradores, sendo as mesmas submetidas à padronização, com análises simples
envolvendo média simples, valores de mínimo e máximo e desvio padrão amostral.

RESULTADOS
Índice de Desenvolvimento Olga Kos (IDOK) aplicado para as áreas de Fisioterapia,
Psicologia e Artes Marciais para as modalidades Karatê e Taekwondo.
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Pré

Pós
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do relatório elaborado e análise de resultados obtidos, foi possível observar
que a pesquisa realizada nas oficinas oferece respaldo para a continuidade das
ações e trabalho com as habilidades específicas, assim como seu forte viés na
promoção de inclusão e fortalecimento de vínculos, no esporte e pelo esporte, aqui
exemplificado pelo projeto Inclusão em Dose Dupla, que reforçou a importância do
Karatê e Taekwondo nesse processo.
As avaliações de fisioterapia apresentam resultados expressivos nas praxias,
lateralidade e equilíbrio, indicando que a prática esportiva aliada a intervenções
fisioterapêuticas contribuiu em fatores que repercutem no dia a dia. A praxia, por
exemplo, refere-se a nossa habilidade em manusear ferramentas e objetos.
As avaliações de psicologia apresentaram um resultado expressivo. Todos os fatores
avaliados obtiveram um deslocamento significativo e relativamente semelhante.
Fatores como memória, cooperação e o auto reconhecimento representam
aprimoramentos em diferentes contextos da vida.
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Os indicadores avaliados e o desenvolvimento humano observado não se
restringem ao ambiente de oficinas culturais, os ganhos desse projeto ampliam-se
para inúmeros contextos de vida que requerem confiança no próximo, cooperação
e autoconhecimento.
A pesquisa realizada pelos colaboradores em campo, apresenta os resultados de um
trabalho transdisciplinar. Desde a construção do instrumento pelos profissionais, até
a condução do trabalho em paralelo à avaliação, as Artes Marciais, utilizadas como
ferramenta de inclusão, provam-se extremamente eficientes para o desenvolvimento
pessoal e a inclusão social.

AGRADECIMENTO
O projeto Karatê e Taekwondo – Inclusão em Dose Dupla chegou ao final.
A jornada que a equipe e beneficiários percorreram foi de muito esforço,
criatividade e trabalho coletivo. Nós do Instituto Olga Kos agradecemos o
empenho dos nossa equipe multidisciplinar, parceiros e patrocinadores
por abraçarem a causa e promoverem ações que transformam o mundo
em um lugar mais inclusivo.
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ACOMPANHE O QUE ROLOU
NO PROJETO
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=m5B1oPLVJ_k&list=PLhGfXdY2UMz9Ido8opjCyEuAEIKTgG-Kj
Flickr: https://www.flickr.com/photos/esportesiok/albums/page3
Site: https://institutoolgakos.org.br/projeto/
karate-e-taekwondo-inclusao-em-dose-dupla/
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SOMOS VENCEDORES
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Areté

Salva de Prata

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

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

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
ser viços 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.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
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.

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
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
ser viços prestados às pessoas com deficiência
intelectual, particularmente Síndrome de Down.

II Encontro Cultural – Laços de
Amizade Espaço K
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.

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte
6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do
Espor te, realizada na sede da Federação das
I ndústrias 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.

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

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.

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 p re m i a ç ã o v i s a a çõ e s q u e p ro p i c i e m o
engrandecimento e a harmonia nas relações
entre os indivíduos na sociedade.

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para a cultura
nacional, de críticos, ar tistas, pesquisadores,
i n s t i t u i çõ e s e p e r s o n a l i d a d e s at u a nte s n a
área das ar tes 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.

P rêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” oferecido pela
Secretaria de Espor te, Lazer e Juventude do
Estado de São Paulo (SELJ ) destaca os projetos
p e l o n í ve l d e exce l ê n c i a d e m o n s t ra d o n a
apresentação, execução e prestação de contas,
at i n gi n d o a l to gra u d e co n f i a b i l i d a d e e m
conformidade com os critérios técnicos definidos
no programa de incentivo ao esporte.

Ordem do Mérito Cultural
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.

O Prê m i o é u m a h o m e n a g e m c o n c e d i d a
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
Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Chico Xavier
Prêmio Brasil Esporte e Lazer
de Inclusão Social

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

R e c o n h e c i m e n t o d o G o v e r n o Fe d e r a l a
personalidades, grupos ar tísticos, iniciativas
e instituições que se destacaram por suas
contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva
2010
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural como Pontão de
Cultura através do programa Cultura Viva.

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 ar te também pode ser um meio para a
inclusão social deste segmento da população.

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS
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.

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade
Fomos reconhecidos pelas boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos atráves do projeto Karatê - Espor te
de Respeito.

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 ar tísticas inéditas
em diferentes segmentos e tem como intuito a
promoção da arte e de ver tentes 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.

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
Atribuído a edificações, espaços, transpor tes
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).
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