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INTRODUÇÃO

Criado pelo medalhista olímpico Flavio Canto, seu técnico Geraldo Bernardes e amigos em 2003, o 

Instituto Reação é uma Organização da Sociedade Civil que promove o desenvolvimento humano e a 

integração social por meio do esporte e da educação, fomentando o judô desde a iniciação esportiva até 

o alto rendimento. A proposta é utilizar o esporte como instrumento educacional e de transformação 

social, formando faixas pretas dentro e fora do tatame.

 Através da metodologia de valores “O Caminho”, o Reação busca despertar o potencial dos seus alunos 

e famílias, visando superar desigualdades sociais.

 São mais de 2 mil crianças, adolescentes e jovens a partir de quatro anos beneficiados em nove polos 

no Rio de Janeiro e em Cuiabá – Rocinha, Cidade de Deus – Taquara, Cidade de Deus – Polo de Iniciação, 

Tubiacanga, Pequena Cruzada, Rocha Miranda, Solar Meninos de Luz, Cidade Alta (MT) e Três Barras 

(MT).

Com 18 anos de atuação, trabalhamos com três programas principais que funcionam de forma

complementar: Reação Escola de Judô, Reação Educação e Reação Olímpico. Além deles, existem ainda 

os programas Reação Com Elas e o Reação Conecta, este último lançado em 2020.
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TOTAL DE BENEFICIADOS

BENEFICIADOS REAÇÃO ESCOLA DE JUDÔ E EDUCAÇÃO/ POLO

Total: 1.937 alunos 

PANORAMA PARCIAL DE RESULTADOS

1.730

175

571

386
318

188

113
96

58

216
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1.772
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64
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360
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O programa Reação Escola de Judô oferece aulas de judô e jiu-jitsu para crianças e jovens a partir de 

quatro anos. As atividades são focadas em 3 dimensões diferentes (a técnica da arte marcial, a condição 

motora dos alunos e a metodologia de valores). Além disso, todos eles praticam de forma integrada ao 

judô, a técnica da Meditação Transcendental durante as aulas.

ATIVIDADES

METODOLOGIA DE VALORES

O Instituto Reação utiliza a metodologia de valores “Caminho” para o ensino da arte marcial, onde 

enfatiza para cada fase da aprendizagem – Construir, Conquistar e Compartilhar – os valores inspirados 

no Judô e no Bushido (Código do Samurai), como Coragem, Humildade, Disciplina, Honra, Ippon 

(excelência) e Jita Kyoei (solidariedade)

A cada semestre um valor é trabalhado nas aulas de judô, onde os senseis realizam atividades de 

sensibilização com os alunos, trazendo a reflexão de ensinamentos importantes tanto no esporte 

quanto na vida. Ao final de cada ciclo, ou seja, duas vezes por ano, promovemos um evento para 

que os alunos coloquem em prática o que aprenderam. Na ocasião, eles recebem o símbolo do 

valor colocado no quimono pelo Sensei, fortalecendo, assim, a percepção da importância da 

evolução dentro e fora do tatame. Em 2019, os valores trabalhados foram Coragem e Humildade. 

Em 2020, por conta da pandemia, apenas o valor Disciplina foi trabalhado durante as aulas online 

com nossos alunos. No primeiro semestre de 2021, continuamos reforçando o aprendizado do valor  

Disciplina com os judocas. 
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Em 2021, as atividades do programa Reação Escola de Judô passaram por alguns estágios no Rio de 

Janeiro. Após o período de férias, as aulas retornaram em fevereiro, via plataforma de videoconferência 

online, para mais de  1.900 alunos. No mês seguinte, o Instituto voltou com as atividades presenciais nos 

polos de forma escalonada, para evitar aglomeração de nossos alunos e funcionários no mesmo espaço. 

Desta forma, implementamos o ensino híbrido, no qual as turmas eram divididas em dois grupos e cada 

aluno ia ao polo apenas uma vez por semana. Em contrapartida, os beneficiários assistiam de sua 

residência a aula complementar disponibilizada no Youtube pelos senseis naquele período. 

No fim de março, com o aumento dos números de casos de Covid-19 e respeitando as recomendações 

oficiais que reforçavam o distanciamento social, as aulas presenciais de todos os polos foram suspensas 

e as atividades voltaram a ser online assim como em 2020. Em abril, os polos Pequena Cruzada e Solar 

Meninos de Luz voltaram com as aulas de judô de forma presencial respeitando todos os protocolos de 

segurança.

ATIVIDADES - JUDÔ
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Desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas, ampliando o repertório para a vida. Essa é a 
meta que fundamenta as atividades promovidas pelo Programa Reação Educação. Após passar por um 
processo de expansão, o programa está sendo oferecido nos polos da Rocinha, Rocha Miranda, Cidade 
de Deus- Taquara, Cidade de Deus-Iniciação e Tubiacanga. As oficinas pedagógicas, desenvolvidas pelo 
programa, são estruturadas através da metodologia de projetos. 

Esta metodologia proporciona aos estudantes uma intensa interação com todas as etapas da produção 
de uma ação. Através desse processo é possível contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos 
alunos, já que para conclusão da tarefa faz se necessário que os educandos pensem em função de 
uma finalidade real. Anualmente, os educadores sociais produzem projetos pedagógicos relacionados 
a temáticas pertinentes à sociedade e com atividades adequadas ao desenvolvimento das diferentes 
faixas etárias atendidas. Os temas estão inseridos dentro das macroáreas Vida Cidadã, Meio 
Ambiente, Arte e Cultura, e Corpo e Movimento. Nesse contexto, o programa desenvolve múltiplas 
experiências de aprendizagem significativas e agregadoras capazes de estimular o desenvolvimento de 
habilidades sociais e cognitivas das crianças e jovens. 

ATIVIDADES - EDUCAÇÃO

Em 2021, assim como o Judô, as oficinas pedagógicas do programa Reação Educação também tiveram 
que se adaptar ao cenário de incertezas impostas pela pandemia do Covid-19. Inicialmente, as aulas 
retornaram presencialmente em alguns polos, depois ficaram híbridas e, por fim, permaneceram apenas 
online através dos conteúdos pedagógicos produzidos pela equipe. Neste primeiros meses de 2021, a 
comunicação dos educadores com os alunos está sendo feita através de grupos de mensagens, onde são 
compartilhados conteúdos virtuais postados nas redes sociais do Reação, desafios e outros informes. 
Devido a esta realidade, os passeios e estudos do meio estão suspensos por tempo indeterminado. 
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Os projetos pedagógicos são desenvolvidos através de oficinas educativas e dos conteúdos virtuais.  A 
escolha do tema  trabalhado no projeto pedagógico tem como principal requisito a sua relevância para 
a sociedade e, principalmente, para o público atendido. 

Os Jogos Olímpicos são o tema dos projetos pedagógicos desenvolvidos em 2021. Diante da 
importância do evento, que será realizado no Japão, notou-se a necessidade de abordar não só a 
história da criação dos Jogos Olímpicos e os valores do esporte, como também entender parte da 
cultura dos atletas participantes. O respeito ao novo e àquilo que desconhecemos, mas que faz parte 
do nosso mundo e que merece a nossa atenção e respeito, é um dos pontos principais quando 
falamos das Olimpíadas e é o que norteia os projetos. Para introduzir o tema com nossos alunos, ainda 
durante as aulas presenciais, criamos um concurso de mascotes para estimular a criatividade deles e 
definirmos o símbolo do Reação nestes Jogos. A votação ainda não foi definida. Mas é possível 
conferir os desenhos finalistas abaixo.

PROJETOS PEDAGÓGICOS
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Se não houvesse a pandemia, os produtos finais elaborados pelos alunos seriam apresentados na Festa 
Literária e no Festival da Educação, atividades internas promovidas pela equipe de Educação. Como os 
eventos estão suspensos, a equipe de educadores desenvolveu os seguintes projetos que estão em 
andamento e são realizados através de vídeos semanais:

 “Olimpíadas na História” , oferecidos para os alunos de 4 a 6 anos, com o objetivo de compreender a 
história dos Jogos Olímpicos e sua diversidade cultural; “A sociedade e os jogos olímpicos” , oferecidos para 
os alunos de 7 a 9 anos, com o propósito de entender as Olimpíadas como preceito de interação social capaz 
de expor problemáticas sociais e a disseminação de valores; “União olímpica”, oferecido para os alunos de 
10 a 12 anos, com o intuito de entender a importância dos Jogos Olímpicos na valorização e respeito às 
diferenças culturais, econômicas e políticas entre as nações.

Já para os nossos jovens a partir de 13 anos, os projetos pedagógicos têm como tema central o 
autoconhecimento e a trajetória de vida, entendendo e ampliando o leque de possibilidades desse aluno. 
São eles: “Escolhendo o hoje, promovendo o amanhã”, oferecido para os alunos de 13 a 15 ano, que 
estimula o desenvolvimento de competências para potencializar a ação de jovens como protagonistas, para 
que sintam-se corresponsáveis pela sua educação e empoderados na construção dos rumos de suas vidas; e 
“Juventude e Propósito”,  para os alunos de 16 a 29 anos, com o objetivo de estimular a reflexão dos 
estudantes acerca de suas trajetórias e, em especial, desenvolver habilidades e competência para a 
formação da autonomia, criticidade e ética.

CONTEÚDOS VIRTUAIS

Diante da migração das aulas para o ambiente virtual, o programa de Educação passou a oferecer aos alunos 
conteúdos virtuais que representam aspectos dos projetos pedagógicos explicados acima. A cada semana, os 
alunos recebem um vídeo preparado de acordo com a sua faixa etária e são orientados a assistir o material e 
cumprir o desafio solicitado no prazo de sete dias. Com esta dinâmica, buscamos integrar os alunos e 
mantê-los motivados, mesmo que distante fisicamente. Para isso, nossa equipe se empenhou e criou quatro 
produtos para o primeiro semestre de 2021. Conheça mais abaixo cada um deles:

PROJETOS PEDAGÓGICOS
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“Detetive Olímpico” 
Conteúdo direcionado para alunos de 4 a 6 anos. 
É compartilhado nas redes às sextas-feiras. 

Sinopse: Com muito bom humor,  o educador 
Pedro Aurélio criou o personagem Detetive 
Olímpio, que acompanhado do seu amigo 
Chamusca (fantoche), desvenda os mistérios e as 
curiosidades dos Jogos Olímpicos.

https://bit.ly/2TfSJRT
 

https://bit.ly/2TfSJRT


“Mila e os Heróis Olímpicos.” 

Conteúdo direcionado para alunos de  7 a 9 anos.
É compartilhado nas redes sociais às 
quartas-feiras. 

Sinopse: A personagem Mila, criada pela 
educadora Gabriella Santos, viaja por diferentes 
países para contar a história dos heróis olímpicos.

https://bit.ly/2TjPzga

CONTEÚDOS VIRTUAIS

“Vou Desafiar Você!”

Conteúdo direcionado para os alunos de 10 a 12 
anos. É compartilhado nas redes sociais às redes 
às segundas-feiras

Sinopse: Neste quadro, a educadora Rafaela 
Silveira apresenta as regras, origem e 
curiosidades sobre as modalidades esportivas 
que serão disputadas nos Jogos Olímpicos 
2020/2021. 

https://bit.ly/3wAGttD

Livecast e Podcast "Hajime" 

Conteúdo direcionado para alunos de 13 e 29 
anos. A live é apresentada ao vivo, nas 
sextas-feiras, às 12h. A transmissão é realizada 
através do Youtube. Posteriormente, o áudio é 
transformado em podcast e disponibilizado em 
plataformas digitais.

Sinopse: A live é apresentada pelos educadores 
Pedro Aurélio e Gilson Jorge. Toda semana, a 
dupla discute algum tema atual pertinente aos 
jovens e adolescentes, com a participação dos 
alunos e/ou convidados especialistas.

https://bit.ly/3vqkSEc

https://bit.ly/2TjPzga
https://bit.ly/3wAGttD
https://bit.ly/3vqkSEc


AULAS DE JUDÔ
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AULAS DE JUDÔ ONLINE
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OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS
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OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS – DESAFIOS 
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REUNIÕES PEDAGÓGICAS
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O calendário do Instituto Reação também é marcado por alguns eventos e ações de destaque, 
que permitem a integração dos alunos em momentos de festa e educação. Com a pandemia, 
estas atividades presenciais estão suspensas. Por conta disso, fizemos adaptações e conseguimos 
realizar um dos eventos planejados no ambiente virtual. 

●Roda de Conversa Você Tem Fome de Quê? – Direitos Humanos na Favela (29/05)

 

EVENTOS DE DESTAQUE

26

https://bit.ly/3vBQ7wc 

https://bit.ly/3vBQ7wc


No primeiro semestre de 2021, nossos professores de judô participaram de treinamentos para 
melhor atender nossos beneficiários.

• Capacitação dos Professores de Judô

• Palestra de Atualização em Primeiro Socorros

 

TREINAMENTOS
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Judo Awards 2020 - https://bit.ly/3voTkiq

REAÇÃO NA MÍDIA

Flávio Canto é nomeado Embaixador do Clima pela FIJ em campanha contra o 

aquecimento global

https://bit.ly/34btjHf

Prefeitura apresenta instituições selecionadas para a 1ª edição do Selo de Direitos 

Humanos

https://bit.ly/3fDfkzy

Instituto Reação ganha o prêmio Judô For Children da Federação Internacional de Judô

https://bit.ly/3yrVM9P

Instituto Reação recebe doação para apoiar no combate aos efeitos da pandemia

https://bit.ly/3wv3UVk

Calendário internacional do judô é confirmado e 'ajuda' brasileiros

https://bit.ly/34uZpxP

Ação busca ajudar famílias de alunos de projeto esportivo na pandemia

https://bit.ly/3yLujQq

CEO da PetroRio “luta” com Flávio Canto em ação contra a fome

https://bit.ly/3yKYNSI
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Menções em jornais, revistas e sites:

REAÇÃO NA MÍDIA

Instituto Reação - 346

Flávio Canto - 280

Geraldo Bernardes – 7 

Rafaela Silva - 411

David Moura – 1.459

Jéssica Pereira - 821

Maria Núbea Lins - 174

Eleudis Valentim - 149

2021 (até Maio)

Todos os assuntos relacionados ao Instituto Reação: 3.647

17.547 curtidas 37.550 seguidores
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EXPOSIÇÃO DA MARCA

SITE
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EXPOSIÇÃO DA MARCA

NEWSLETTER
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