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INTRODUÇÃO

Segundo o censo do IBGE, em 2000, o Brasil possuía 24,6 milhões de pessoas com
deficiência, o que representa 14,5% da população. São pessoas com ao menos alguma
dificuldade de enxergar, ouvir, locomover-se ou alguma deficiência física ou mental. Deste
contingente, 15 milhões tinham entre 15 e 59 anos, idade produtiva, porém apenas 51%
estavam trabalhando. Outro dado apontado pelo censo é que 23% das pessoas com deficiência
com idade de atuar no mercado de trabalho sobreviviam com uma renda mensal de até um
salário mínimo. (REDE SACI)
Dentre os 24,6 milhões de pessoas, apenas 537.000 têm alguma atividade remunerada,
o que corresponde a 2,3% do total. E só 200.000 trabalham com registro em carteira - o que
não chega a 1%. (REDE SACI, 2004b, apud GALVÃO, 2009).
“É importante destacar que a proporção de pessoas portadoras de deficiência aumenta
com a idade, passando de 4,3% nas crianças até 14 anos, para 54% do total das pessoas com
idade superior a 65 anos. À medida que a estrutura da população está mais envelhecida, a
proporção de pessoas com deficiência aumenta, surgindo um novo elenco de demandas para
atender as necessidades específicas deste grupo”. (IBGE, 2005).
Pelo fato de grande parcela da população brasileira já possuir deficiência e pelo
previsível aumento desta parcela de pessoas que virão a desenvolver alguma devido a
acidentes de trânsito, violência, problemas de saúde, avanço da idade, entre outros, é
necessário estar cada vez mais atento a esta questão.
É preciso fazer um trabalho de conscientização na sociedade, a começar pelos
familiares das pessoas com deficiência, pois é fundamental que eles entendam que indivíduos
com deficiência são capazes, e que devem ir à escola e se profissionalizar como qualquer
outro indivíduo. Se a família não dá esse suporte, o início de todo o processo é dificultado.
Embora venha ocorrendo o desenvolvimento das políticas públicas, o crescimento da
luta pela inclusão e o avanço nas leis em prol das pessoas com deficiência em questões
relacionadas à Educação Inclusiva, Acessibilidade, entre outras, encontra grandes desafios a
serem enfrentados e o caminho a ser percorrido ainda é muito longo.
Pode-se observar, por exemplo, a Lei de Cotas, em que as pessoas com deficiência
devem ser incluídas nos postos de trabalho. É pouco o preparo que as empresas/instituições e
que as equipes de trabalho possuem para realizar, com sucesso, esta inclusão, o que torna a lei
importante, mas pouco efetiva.
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De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, “A legislação estabeleceu a
obrigatoriedade de as empresas com cem (100) ou mais empregados preencherem uma
parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. A reserva legal de cargos é também
conhecida como Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91)”:
I - até 200 empregados 2%
II - de 201 a 500 3%
III - de 501 a 1.000 4%
IV - de 1.001 em diante 5%
“Portanto, a crescente consciência social e os dispositivos legais referentes à inclusão
das pessoas com deficiência em nossa sociedade não têm sido acompanhados de soluções
criativas e eficazes que dêem conta dos grandes problemas e obstáculos para a efetivação
dessa inclusão, na imensa maioria dos casos. Ainda é percebida uma ampla carência de
iniciativas e soluções que façam a ponte entre essa sociedade ainda excludente, mesmo com
toda a nova consciência e suas leis, e as pessoas com deficiência, mesmo com sua maior
visibilidade atual”. (REDE SACI, 2004b, apud GALVÃO, 2009).
É missão do ITS Brasil reunir as condições de mobilização do conhecimento, a fim de
que se atendam as demandas da população.
Constatou-se que o preconceito ainda está presente nas pessoas e no ambiente
(barreiras físicas), e que em alguns casos os indivíduos com deficiência são subestimados e
colocados em cargos abaixo de seu potencial. Por outro lado, também são muitas as pessoas
com deficiência que não estão preparadas para ingressar no mercado de trabalho, faltando
cursos de qualificação profissional voltados para este público.
As pessoas com deficiência devem ter o conhecimento de seus Direitos como
cidadãos. Conforme a Declaração Universal dos Direito Humanos, Artigo XXIII, destaca-se:
“Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA). Os
Direitos Humanos não significam assistencialismo, filantropia ou caridade; servem para dar
autonomia às pessoas, fazer com que elas sejam donas de suas próprias vidas.
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O Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil)1, tendo clareza desta realidade e com a
pretensão de promover e buscar soluções para a inclusão social destas pessoas, trabalha com o
apoio e parceria do Governo Federal, por meio do CNPq, no Projeto “Centro Nacional de
Tecnologia Assistiva Estudos e pesquisas para elaboração de proposta de implantação”.
Ainda não satisfeito com sua colaboração para a realidade da inclusão das pessoas
com deficiência em nosso país, o ITS Brasil somou experiências nacionais e internacionais a
fim de criar uma metodologia de como instalar oficinas de geração de trabalho e renda,
envolvendo monitores e alunos e indicando um caminho bem sucedido para a inclusão deste
público no mercado de trabalho e sociedade. Nasce o projeto “Oficinas de Geração de
Trabalho e Renda para Pessoas com Deficiência”. Estas oficinas, além de oferecerem aulas
práticas e teóricas, com o intuito de desenvolver as potencialidades e habilidades dos
aprendizes, também abordam questões relacionadas aos Direitos Humanos, Cidadania e
Empreendedorismo.
Dentre as experiências internacionais, foram aproveitados os conhecimentos
adquiridos na participação da equipe do ITS Brasil no estágio realizado no Estados Unidos,
organizado pela parceria entre o American Institutes for Research (AIR) (http://www.air.org/),
o Melwood Training Center (Melwood) (http://www.melwood.com/) e a Academia Brasileira
de Ciências (ABC) (http://www.abc.org.br/). Foram apresentados os projetos Job Manager
(metodologia para inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência) e Youth
Employment, (programas de transição escola-trabalho), ambos, sem dúvida, de potencialidade
ímpar para serem implantados em nosso país, com adaptações necessárias.
Além disso, houve a possibilidade de visitar o Centro Nacional de Tecnologia
Assistiva do CEAPAT, Espanha/Madrid, onde foi possível conhecer o trabalho desenvolvido
em anos de experiência na área de TA, como o desenvolvimento e manutenção do Catálogo
Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva, a assessoria que é dada às instituições, assim
como o processo de criação de TA a baixo custo.
Em âmbito nacional, o ITS Brasil buscou parcerias com a APAE de Bauru,
Organização Social Irmã Dulce, Microsoft Educação, Projeto Conexão, entre outros. Essas
instituições somaram conhecimento prático e teórico para que fossem ministrados os
seguintes cursos: Tecnologia Assistiva com ênfase na Comunicação Aumentativa e

1

O ITS Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que busca contribuir para a construção de
"pontes" eficazes das demandas e necessidades da população e com a produção de conhecimento do país, qualquer que seja
o lugar onde é produzido: instituições de pesquisa e ensino, ONGs, movimentos populares, poderes público e privado etc.
Visite a página: www.itsbrasil.org.br.
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Alternativa; Programa Telecentros Acessíveis; Capacitação de professores da rede pública
para inclusão de pessoas com deficiência nas escolas etc.
Por meio das experiências nacionais e internacionais, e em busca de soluções de
sucesso, agregamos à Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo
(ACDEM)2, aos seus monitores e aprendizes, competências técnicas que puderam fazer a
diferença na eficácia das oficinas de geração de trabalho e renda.
A inclusão no mercado de trabalho é importante, não apenas para as próprias pessoas
com deficiência, mas também para os demais trabalhadores e para o ambiente de trabalho. É
preciso valorizar a diversidade humana e enxergá-la como uma riqueza.
Quando a inclusão é feita da maneira adequada, todos os envolvidos podem se
beneficiar com as circunstâncias, na medida em que as pessoas com deficiência deixam de ser
vistas como fragilizadas e incapazes e passam a ter a oportunidade de mostrar suas
habilidades e competências. Os empregadores além de cumprirem as leis, favorecem a
inclusão social. A equipe passa a se confrontar com pensamentos do passado, a eliminar os
preconceitos e a entender o que é a deficiência e que esta não impede o desenvolvimento
humano.
Para que o projeto “Oficinas de Geração de Trabalho e Renda para Pessoas com
Deficiência” se efetuasse com sucesso, foram necessárias uma série de atividades e
capacitações dos monitores da ACDEM que proporcionaram à equipe conhecimentos sobre os
diversos tipos de deficiência, Tecnologia Assistiva (TA) e a como trabalhar com as pessoas
com deficiência, visando à qualificação profissional. Foram organizadas, também, três
capacitações que abordassem questões específicas das três oficinas: reciclagem de papel,
cozinha experimental e informática.
Durante todo o processo de capacitação dos monitores, de instalação das oficinas e nas
aulas com os aprendizes, destacou-se o valor da Tecnologia Assistiva. Esta questão vem
sendo muito abordada devido a sua importância para a qualidade de vida das pessoas com
deficiência e para o bom andamento do projeto.
De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, instituído no âmbito da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH, da Presidência da República, adota-se
como conceito de Tecnologia Assistiva (ajudas técnicas ou produtos de apoio): “produtos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência,
2

A ACDEM é uma entidade de caráter filantrópico com mais de 20 anos de existência. Atualmente assiste e educa,
gratuitamente, a 565(quinhentos e sessenta e cinco) pessoas com deficiência, além de oferecer tratamentos com
profissionais da área da saúde. Visite o sítio: www.acdem.org.br
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incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social.” (CAT, 2007c).
Uma das justificativas para abordar essa questão é a de ensinar a equipe do projeto a
desenvolver e captar Tecnologia Assistiva para as oficinas, e proporcionar aos aprendizes uma
independência, estimulando o bom resultado das atividades. Além disso, cada pessoa possui
necessidades específicas, e muitas vezes os produtos de TA devem ser buscados, adaptados
e/ou elaborados caso a caso.
Paralelamente às capacitações, os monitores da ACDEM realizaram uma pesquisa da
população de pessoas com deficiência da comunidade de Ermelino Matarazzo e ACDEM que
fariam parte deste projeto, como aprendizes destas oficinas. Essa pesquisa aconteceu por meio
de um questionário, que além da tomada de perfil sócio-econômico das famílias, contou com
questões relacionadas às áreas de interesse, habilidades e potencialidades para que elas
pudessem ser encaminhadas às oficinas de acordo com o perfil de cada um.
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2. APRESENTAÇÃO

Com o intuito de promover ações voltadas para a geração de renda das pessoas com
deficiência, o ITS Brasil e a ACDEM propõem o projeto “Oficinas de Geração de Trabalho e
Renda para Pessoas com Deficiência”, visando sua qualificação profissional, especialmente
aos oriundos de populações de baixa renda familiar.
A experiência da ACDEM indica que existe grande dificuldade da pessoa com
deficiência de integrar-se em atividades de geração de renda, tanto por ausência de
qualificação profissional, quanto por despreparo dos ambientes de trabalho. Deste modo,
torna-se necessário auxílio para que este processo se efetue com sucesso. Daí a necessidade
do presente projeto.
Ao todo, o projeto conta com três oficinas profissionalizantes adequadas às
necessidades das pessoas com deficiências: de informática, cozinha experimental e reciclagem
de papel. Visa à promoção da autonomia, além de facilitar e promover a inclusão destas
pessoas na sociedade e no mercado de trabalho. O que não quer dizer que a oficina de
reciclagem, por exemplo, prepare seus alunos para trabalhar apenas com este ramo do
mercado. Através de uma atividade específica é dada aos alunos a oportunidade de aprender,
não somente uma atividade, mas tudo o que implica o ato de trabalhar.
Há um consenso de que um trabalho digno possa proporcionar, entre outras coisas,
aquisição de responsabilidade, respeito e dignidade. O aluno aprende a se portar, cumprir
deveres, relacionar-se com as demais pessoas, trabalhar em grupo e em equipe, descobrir suas
potencialidades, sentir-se útil e capaz.
Portanto, o projeto complementa a transição entre a fase de atividades educacionais e
terapêuticas e a de inserção no mercado de trabalho, possibilitando a inclusão das pessoas
com deficiência, aumentando sua autonomia e autoestima e possibilita um incremento à renda
familiar.
Os aprendizes (participantes do projeto) são estimulados a utilizar as informações
adquiridas e a desenvolver a criatividade, para refletir sobre ideias como inovar em serviços,
em produtos; ou até mesmo buscar formas de se obter uma renda, além do mercado formal.
Uma possibilidade, por exemplo, é fazer com que as oficinas criem produtos que possam ser
comercializados pelas próprias oficinas e paralelamente que possam ser desenvolvidos pelo
aprendiz em conjunto com suas famílias e/ou comunidade.
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3. CURSOS
Para que os monitores e a comunidade de Ermelino Matarazzo tivessem um
conhecimento mais profundo acerca do projeto e um contato inicial do trabalho com as
pessoas com deficiência, foram organizados cursos e oficinas de capacitação.
Antes do início destes cursos, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de encontrar
instituições que tivessem experiências de sucesso na área da qualificação profissional e que
contribuíssem e agregassem conhecimento à equipe do projeto. As instituições selecionadas
foram a APAE Bauru3 e Projeto Oficina4, que atuaram como parceiras do projeto durante esta
etapa. Juntamente com o ITS Brasil, organizaram os temas abordados e auxiliaram no
aprendizado da equipe.
3.1. CURSO DE TECNOLOGIA SOCIAL E TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O curso, que ocorreu nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho de 2007 foi realizado pelo ITS
Brasil, em parceria com o Projeto Oficina. Teve como objetivo uma pré-capacitação
pedagógica dos monitores e uma apresentação a todos do projeto “Oficinas de Geração de
Trabalho e Renda para Pessoas com Deficiência”. São de extrema importância eventos como
este, pois possibilitam o envolvimento da comunidade e abordam temas que, até então, eram
desconhecidos para grande parte dos participantes. A partir deste momento as pessoas são
estimuladas a refletir sobre os temas propostos e a buscar novas experiências e conhecimentos
nessa área.
Este curso foi desenvolvido através de exposições orais, análise crítica de textos,
vivências e exercícios em grupo. Foram abordados os conteúdos:
-

Apresentação do projeto;

-

Tecnologia Social;

-

Tecnologia Assistiva;

-

Conceito de deficiência;

-

Apresentação de vídeos sobre deficiência;

3

A APAE de Bauru é uma entidade beneficente sem fins econômicos, que atende mais de mil pessoas com deficiência, nas
áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. Visite o sítio: www.bauru.apaebrasil.org.br
4
O Projeto Oficina é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve e aprimora um trabalho de inclusão social de pessoas
com deficiências e transtornos mentais, por meio de oficinas protegidas e terapêuticas de trabalho. Visite o sítio:
www.projetooficina.org.br
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-

Trabalho em grupo;

-

Modelos de atendimento;

-

Princípios de inclusão social;

-

Inclusão social X integração;

-

Exclusão social;

-

Oficinas: As oficinas protegidas & legislação pertinente às pessoas com
deficiência, processo de inclusão plena nas oficinas, cuidados e desafios a serem
observados no cotidiano das oficinas, ferramentas operacionais necessárias para o
dia a dia das oficinas.

3.2. CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA PARA MONITORES DO PROJETO
Em parceria com a APAE de Bauru, O ITS Brasil promoveu este curso nos dias 07 e
08 de Julho de 2008, com o objetivo de capacitar os monitores da ACDEM, na prática e na
teoria; a trabalhar com as pessoas com deficiência nas três oficinas; entender o processo da
qualificação técnica profissional e a inserção das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho.
O local selecionado para o curso foi a APAE de Bauru devido à metodologia de
capacitação e de inserção das pessoas com deficiência na sociedade, já utilizadas por eles.
Por já existirem oficinas instaladas, os monitores puderam observar na prática a
inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, observar as oficinas, além de
ouvir depoimentos de monitores, coordenadores, familiares, pessoas da área de recursos
humanos e das próprias pessoas com deficiência. O curso foi essencial para dar mais
credibilidade e sustentabilidade às ações das oficinas, permitindo momentos de reflexão entre
o grupo e proporcionando uma intensificação da realidade prática das oficinas.
Segue abaixo a descrição das atividades:
• Vistoria à oficina de informática: A equipe
da ACDEM pôde acompanhar na prática, a interação
de alunos com deficiência com o computador. Tais
como:

utilização

dos

equipamentos

de

acessibilidade, softwares de acessibilidade e o
trabalho dos professores.
Alunos da oficina de informática
INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS
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•

Vistoria à oficina de cozinha: Os monitores
conheceram

as

atividades

que

são

desenvolvidas: auxiliar de cozinha e auxiliar
de garçom. Além disso, observaram questões
de

segurança

do

trabalho,

vestimentas

adequadas, comportamento, interação com
colegas e professores.
Alunos da oficina de cozinha

•

Vistoria nos locais de trabalho: Os monitores

foram a locais que já empregaram alunos “qualificados” pela
APAE e acompanharam de perto o trabalho das pessoas com
deficiência. Conversaram com a responsável de recursos
humanos e foi relatada a importância dessas pessoas
trabalhando

na

desenvolverem

rede
um

de
trabalho

um

supermercado,
eficiente.

por

Destaca-se:

responsabilidade, assiduidade, boa relação interpessoal etc.
Ex-aluna da APAE no trabalho

• Metodologia emprego com apoio: Os alunos da “Qualificação Profissional” vão aos
locais de trabalho duas vezes por semana, sob supervisão de seus monitores. A equipe
ressaltou a importância da atuação na prática durante um curso de capacitação. Os alunos são
treinados desde o momento em que entram no local de trabalho. Essa metodologia de
emprego com apoio tem sido muito eficaz, e o número de pessoas que já ingressaram para o
mercado de trabalho é bastante significativo. Emprego com apoio é uma Tecnologia Social,
que descobriu e elaborou nos anos 80, uma forma, uma metodologia de inserção de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho. O ponto central da metodologia é que primeiro se
coloca a pessoa no emprego e depois se realiza a formação nesse emprego, invertendo o
caminho normal de que primeiro se faz a formação e depois se busca a colocação. Para que
essa metodologia funcione são necessários os apoios, que são diversos, mas dentre os quais se
destaca a figura do preparador do trabalho que acompanha, nesse processo, desde antes de
buscar o emprego até depois do momento em que já está trabalhando a pessoa com
deficiência.
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• Depoimentos de pessoas com deficiência: A equipe da ACDEM teve a oportunidade
de conversar com ex-alunos da APAE e que atualmente já trabalham. Relataram a satisfação
em: trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro, e principalmente, ser independente.

• Depoimento dos familiares: É importante
o envolvimento dos familiares em todo o
processo. Na maior parte dos casos os pais temem
a independência do filho, portanto, o diálogo com
psicólogos, professores e com seus próprios filhos
é essencial para todo o processo.
Os pais relatam o desenvolvimento que
seus filhos tiveram após a entrada no mercado de

Familiares e ex-alunos da APAE

trabalho, melhorando as relações interpessoais, a autoestima, confiança e a qualidade de
vida.
• Palestra sobre a legislação: O advogado Eduardo
Janonne, levantou questões sobre a Legislação Brasileira,
explicando o conceito da pessoa com deficiência, trabalho
protegido (colocação competitiva, colocação seletiva, apoios
especiais etc), Lei de Cotas e Benefício de Prestação
Continuada.

Advogado Eduardo Janonne

Essa capacitação veio ao encontro aos objetivos deste projeto, por proporcionar
diálogos, trocas de conhecimentos e experiências entre os diversos atores envolvidos e os
monitores da ACDEM; visando ao desenvolvimento das pessoas com deficiência, e a
percepção de que “podem” e que são “capazes” de fazer a diferença na sociedade. Foi
reforçada a ideia de que o papel dos monitores será auxiliar na busca de potencialidades que
muitas vezes estão escondidas.
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Considerações

- Eventos como esses são fundamentais, por introduzir os temas “pessoas com deficiência”,
“qualificação técnica profissional” e “inclusão no mercado de trabalho”.
- As atividades de vistoria, permitiram aos monitores visualizar o futuro do projeto, ou seja,
possibilitou enxergar aonde queremos chegar.
- Os depoimentos (das pessoas com deficiência e de seus familiares) proporcionaram
momentos de reflexão da equipe, pois puderam concluir de que é possível atingir os objetivos
do projeto.
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4. OFICINAS

As orientações a seguir, baseiam-se na instalação das três oficinas: reciclagem de
papel, informática e cozinha experimental, já em funcionamento na ACDEM.
4.1. MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OFICINA DE RECICLAGEM DE PAPEL

4.1.1. Introdução à oficina de reciclagem de papel

O presente manual visa a:
1. Orientar a instalação de uma oficina inclusiva que favoreça o acesso a qualquer tipo
de deficiência.
2. Aplicar a metodologia de ensino aos alunos com deficiência.
3. Proporcionar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Para tanto, foram divididas as informações em três etapas:
1ª etapa: Estruturação física da oficina.
2ª etapa: Capacitação dos monitores.
3ª etapa: Capacitação dos aprendizes.

 1ª etapa: estruturação física da oficina
Para a etapa da estruturação da oficina é necessário pensar, principalmente, em dois
aspectos:
1. Espaço físico (tamanho da sala, largura, medidas etc.)
2. Mobiliário e sua disposição.

O objetivo é disponibilizar ambientes, como ponto de partida, que possibilitem a
formação e qualificação técnica profissional de pessoas com diferentes deficiências.
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1. Espaço físico da oficina
Pensar o modo de favorecer o acesso a
qualquer pessoa com deficiência, com ausência de
barreiras arquitetônicas. No caso de uma pessoa
que faz uso de cadeira de rodas, é fundamental
pensar em um espaço que permita sua livre
movimentação. Nesse sentido, atentar a diversos
fatores, como:
Foto oficina de reciclagem

- Ausência de escada;
- Piso não escorregadio;
- Sinalizações de comunicação;
- Etc.

Foto oficina de reciclagem

Preocupar-se, também, com o layout do espaço para a instalação da máquina de
reciclagem de papel, pois é preciso deixar preparado um ponto para escoar a água vinda do
equipamento, além de um ralo no piso, para quando houver lavagem da sala.
A oficina deve ser planejada conforme a atividade de produção do papel, de forma que
cada equipamento esteja em uma posição adequada, cumprindo a sequência lógica da
atividade.
Layout da oficina
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A posição da prateleira que armazena o papel deve ser próxima a da balança para que após a
pesagem ele seja colocado na máquina de reciclagem. Uma vez produzida a folha de papel
reciclado, esta será retirada da máquina e posta na mesa de apoio, em seguida encaminhada
para o local de secagem.
O local de secagem deve ser bem ventilado, do contrário, o tempo desta etapa será
muito longo, podendo ser prejudicial ao material.

2. Mobiliário da oficina

Para o andamento da atividade, é necessário:
•

Máquina de reciclagem;

•

Armário para guardar os produtos químicos;

•

Prateleiras para armazenar papel;

•

Mesa de apoio.

Atentar para que a mesa e as prateleiras tenham
os cantos arredondados, com o propósito de
evitar acidentes.

Mesas de apoio

 2ª etapa: capacitação dos monitores
As atividades de capacitação dos monitores da ACDEM ocorreram durante os meses
de julho, agosto, setembro e outubro de 2008 no Instituto Reciclar5, em Osasco.
Buscou-se oferecer cursos para que a equipe aprendesse não apenas a trabalhar com os
aprendizes, mas também, atuar como multiplicadores de conhecimento, utilizando e
repassando as tecnologias e conteúdos aprendidos em prol da inclusão das pessoas com
deficiência, para outras pessoas. Estimulou-se, ainda, o entendimento e a percepção dos
5

O Instituto Reciclar produz diversos artigos em papel reciclado e oferece aos adolescentes da região, por meio do Programa
Educação para o Trabalho e Cidadania, a oportunidade de construir uma história de vida digna.
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monitores para com seus alunos para que, quando necessário, sejam desenvolvidas técnicas,
produtos e processos com foco nas necessidades e
possibilidades.
Com todas as atividades que já haviam sido
desenvolvidas até o momento com os monitores,
sobre a questão da deficiência, perfil dos alunos e
sobre o trabalho com os aprendizes, iniciou-se a
etapa de uma capacitação específica, com o tema:
reciclagem de papel.
Esta capacitação, através de aulas teóricas e práticas, permitiu aos monitores um
conhecimento amplo sobre o processo de reciclagem de papel, tornando-os aptos a repassar
este conhecimento aos aprendizes.
Conteúdos abordados na capacitação:
•

História do papel artesanal no Brasil;

•

O que é celulose;

•

O que é papel;

•

A formação da celulose / matéria prima;

•

O papel a partir de suas matérias primas;

•

Como fabricar o papel;

•

Matéria prima para fabricação de papel artesanal e reciclado;

•

Como é fabricado o papel;

•

Papel artesanal: conceitos e processos;

•

Matéria prima para fabricação de papel artesanal e reciclado;

•

Química para produção de papel artesanal e reciclado;

•

O que é PH (Potencial de Hidrogenização);

•

Tingimento do papel feito a mão;

•

Organização e equipamentos para produção de papel artesanal e reciclado;

•

Aula prática de produção de papel;

•

Acabamento e desenvolvimento de produtos.
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Foto do treinamento dos monitores

Foto do treinamento dos monitores

Foto do treinamento dos monitores

 3ª etapa: capacitação dos aprendizes
Nesta etapa, os monitores, já com conhecimentos necessários para trabalhar com
qualquer deficiência, e aptos a utilizar qualquer recurso de acessibilidade, iniciam a
elaboração das atividades que são dadas na sala de aula, e a aplicação da metodologia de
ensino.
O objetivo é oferecer a capacitação e a qualificação técnica profissional para a
aprendizagem, desenvolvimento, autonomia, independência e inclusão social da pessoa com
deficiência na sociedade e no mercado de trabalho.
Para tanto, primeiro, organizam-se as turmas em quantidade de aprendizes de acordo
com o perfil das deficiências, espaço físico e computadores disponíveis, que, conforme já
citado, devem ser adequados aos aprendizes.
Em seguida, preparam-se as aulas segundo a disponibilidade dos aprendizes. É preciso
pensar em seu transporte, alimentação, permanência no espaço – como a carga horária diária –
para que o aluno tenha condições de aproveitar melhor a nova aprendizagem.
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As aulas foram programadas para serem semanais, com duração de três horas. As
turmas foram pensadas com, no máximo, cinco alunos por monitor, para que cada aluno possa
receber a atenção necessária. Por tratar-se de um projeto de profissionalização e geração de
trabalho e renda, os alunos devem ter, no mínimo, 16 anos.
A oficina tem a pretensão de capacitar os aprendizes em todas as etapas do processo
de reciclagem nas quais estiverem aptos a exercitar.
Para alcançar este objetivo, foram preparados e estão sendo aplicados “planos de
aulas” que envolvam o ambiente já conhecido pelo aprendiz, como o lar e a escola. O
ambiente de trabalho é simulado dentro da oficina, assim como os comportamentos
adequados para esta situação.
É também objetivo desta oficina, que os aprendizes tenham mais uma oportunidade
para desenvolver suas habilidades e potencialidades de forma a aumentar a autoestima, a
autonomia, a independência e, consequentemente, a inclusão na sociedade e no mercado de
trabalho.
Segundo este pensamento, destacam-se os planos de aula a seguir.

4.1.2. Planos de aula

A seguir indicam-se os planos de aula utilizados durante as primeiras aulas da oficina
de reciclagem. O intuito é demonstrar um caminho já percorrido tanto pelos monitores da
ACDEM quanto pelos aprendizes. Por meio deste caminho, os jovens adquirem mais
segurança para utilizar o que aprenderam em qualquer ambiente, seja familiar, seja
profissional.
No entanto, como já ressaltado, não é a preocupação maior seguir os passos aqui
indicados, uma vez que cada aprendiz irá determinar seu próprio ritmo, e isto deve ser
preservado. Também não é finalidade destes planos esgotar as possibilidades, ao contrário,
são apenas um ponto de partida de um caminho que trará suas próprias imposições.
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 1ª aula
Objetivo da aula
•

Apresentar os monitores e a oficina aos aprendizes;

•

Promover integração de todos os participantes;

•

Promover uma identificação entre escola e empresa (hierarquia, respeito, trabalho em
grupo);

•

Promover reflexão quanto ao comportamento e trajes adequados na oficina além de
questões como, pontualidade e responsabilidade;

•

Apresentar o espaço físico, os equipamentos e suas funções.

Metodologia e estratégias
1º passo:
A primeira aula é sempre novidade para todos, por isso se faz necessária uma
apresentação da oficina e do projeto, para as pessoas que deles vão participar. Como sugestão,
indica-se uma dinâmica, porque permite que todos interajam e se apresentem, paralelamente
faz-se uma avaliação prévia do grupo. Dê preferência ao círculo, pois permite que todos se
olhem.
Como a oficina visa a preparar o aprendiz ao ambiente de trabalho, este assunto deve
ser abordado logo de início. Uma ideia é fazer com que percebam as semelhanças e diferenças
dos espaços já conhecidos com o ambiente profissional.
Recomenda-se fazer uma analogia, por exemplo, entre a escola e a empresa: na escola
há o professor, a coordenação pedagógica, e na empresa existem o supervisor, o gerente, o
diretor, o “patrão”. Esta analogia parece ser apropriada porque a escola estabelece ao aluno
normas que devem ser seguidas, assim como as empresas, que também tem suas regras de
comportamento, pontualidade, assiduidade etc. Pode-se aproveitar para tratar também da
higiene pessoal, da obediência, respeito ao colega, situações que são comuns em qualquer
ambiente.
- Tempo estimado: 45 minutos.
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2º passo:
É o momento de conhecer o espaço físico da oficina. Todos se levantam e circulam o
local onde terão as aulas. Os monitores devem mostrar todos os objetos disponíveis e
apresentar os componentes, explicando e ilustrando suas utilidades.
Fazer perguntas aos aprendizes neste momento é importante, para estimular a
concentração e a memória. É possível que se recordem de algo já visto, ou de outras
experiências com a reciclagem de papel. As perguntas são úteis neste início de aprendizagem,
para que assimilem o conteúdo com mais facilidade.
Como o processo de reciclagem é artesanal, a oficina dispõe de objetos que
normalmente existem em casa. É importante incentivar o toque nas peças, nos objetos e nos
papéis, por ajudar a aquisição do novo conhecimento.
- Tempo estimado: 15 minutos.

3º passo:
Indica-se que seja feita uma separação em dois grupos para que executem atividades
diferentes. Como, no caso da ACDEM, são dois monitores, cada grupo terá um deles
acompanhando – o trabalho depende do número de pessoas e do perfil destes aprendizes.
Caberá a um dos grupos realizar a separação dos papéis e ao outro iniciar a produção
de folhas de papel reciclado. É necessário que os monitores selecionem previamente uma
quantidade de papel para a produção de folhas.
O monitor do grupo responsável pela separação de papéis introduz a atividade com a
apresentação dos tipos de papéis que podem ser usados para a reciclagem e o seu
aproveitamento na produção de novas folhas. Esta atividade pode ser feita em interação com
os aprendizes, por meio de perguntas, como: “qual a utilidade destes materiais?”, “onde o
encontramos?”, “o que normalmente se faz quando não utilizado?”.
É necessário mostrar e explicar aos aprendizes os tipos de papel que podem ser
utilizados para a reciclagem. Além disso, ensiná-los a separar os tipos (por ex. com muita e
pouca impressão, por cores). Papéis com muita impressão provocam diferenças na nova folha
ao final do processo de reciclagem. Os papéis não podem conter clipes, fitas adesivas ou
manchas de ferrugem, por exemplo. Porque, além de danificar a máquina, também interfere
na produção final da nova folha.
Depois de dadas as explicações iniciais sobre os papéis, deve-se entregar um montante
de folhas para cada aprendiz e pedir que façam a separação, de acordo com o que foi
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mostrado. Folhas com muita impressão de um lado, com pouca impressão de outro e folhas
que não servem em outro local.
Ressalta-se que não servem para reciclagem papéis que sejam absorventes, como
guardanapo, papel higiênico, ou que tenham algum tipo de revestimento, como papel de fax,
ou papel carbono, pois não se dissolvem no momento da mistura.
O monitor deve auxiliá-los neste momento, pois esta seleção interfere diretamente na
qualidade dos papéis reciclados no fim da produção.
Paralelamente às atividades do grupo de separação de papéis, o grupo de produção
também executa suas atividades, que tratam do manuseio da máquina de reciclagem. Aqui
também se faz necessária a separação dos aprendizes para melhor operação do equipamento.
São necessários três jovens para um primeiro momento: (1) um aprendiz que ligue e desligue
a bomba elétrica, (2) outro para abertura e fechamento dos registros e (3) outro que coloque e
retire a tela da folha reciclada.
Para tanto, inicia-se com as explicações sobre a máquina. O monitor explica ao mesmo
tempo em que produz uma folha diante dos aprendizes, assim fica mais prático, além de
dinâmico. As orientações são dadas pelo monitor antes e durante o processo.
Neste momento, avalia-se o grau de atenção, coordenação motora, obediência e senso
de direção (esquerda, direita, para cima, para baixo), além da força nas mãos, pois esta é
necessária para manuseio dos registros da tubulação da máquina.
Enquanto três operam a máquina, outros três observam e acompanham as explicações
dadas pelo monitor.
Cada um deve passar pelas três partes do processo: ligar e desligar a bomba, operar os
registros, colocar e retirar a tela de folha reciclada. Nesta terceira parte, os três participam,
pois requer mais de atenção, pela dimensão da tela.
- Tempo estimado: 1 hora.
4º passo:
Quando cada aprendiz já tiver passado pelas três partes, então troca-se o grupo.
Aqueles que observavam, agora vão manusear a máquina, seguindo as mesmas orientações e
posições.
Assim que todos tiverem percorrido as três partes do processo de produção de uma
folha, chega a vez de trocar com o grupo de separação de papel. Este passa para a produção e
aquele passa para a atividade de separar o papel.
- Tempo estimado: 1 hora.
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Observações
A pretensão não pode ser a de que os jovens aprendam, ou mesmo assimilem tudo que
foi transmitido a eles nesta primeira aula. Este primeiro contato é importante para que saibam
que terão novos conhecimentos, e num prazo maior, entendam que o objetivo principal é o
desenvolvimento de novas oportunidades e habilidades.

Recursos materiais
Material para anotações.

Avaliação
Observar reações e capacidade de interação na dinâmica com os monitores e os outros
aprendizes.

 2ª aula
Objetivo da aula
•

Verificar se o conhecimento transmitido aos aprendizes foi fixado e compreendido;

•

Exemplificar as etapas do processo de fabricação de papel reciclado, as funções de
cada equipamento e o processo de produção;

•

Trabalhar a importância da separação de papel e os tipos de papéis reciclados;

•

Trabalhar a importância do molho e a alteração química que ele representa.

Metodologia e estratégias

1º passo:
Comece entregando a cada aprendiz uma folha e pergunte o que eles entendem sobre o
papel. Guarde as informações, para que sejam aproveitadas mais adiante.
É provável que nessa aula os aprendizes encontrem dificuldades em lembrar todos os
passos trabalhados na aula anterior. É importante que as etapas sejam retomadas. Deve-se
reforçar o porquê de participar da oficina, quais são as normas e o que vão trabalhar durante
as próximas horas.
A segunda aula deve ter a intenção de dar continuidade ao processo de fabricação do
papel reciclado, respeitando o tempo e ritmo de cada um.
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Este processo não possui etapas mais complexas para a produção em si, por isso as
aulas acabam se repetindo muitas vezes antes de prosseguir.
Apresente objetos que possam ser produzidos com o papel e aproveite para explicar
como o papel reciclado é feito e qual a importância da reciclagem para o meio ambiente. Esta
explicação poderá ser facilitada com a demonstração das etapas de produção do papel
reciclado.
- Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos.

2º passo:
Inicie a produção de uma folha de papel e faça perguntas sobre o processo: o que deve
acontecer? Em que o papel se transformou? (em massa de papel e água). Permita que eles
apalpem a massa e os tanques de água, para que sintam como é confeccionado o papel.
Em seguida, os aprendizes iniciam as etapas de confecção do papel, sob a orientação
dos monitores, desde a etapa da seleção até a secagem da folha confeccionada.
- Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos.

Recursos materiais
•

Diferentes tipos de papel;

•

Água;

•

Balde de água;

•

Corantes (opcional);

•

Máquina de reciclagem de papel.

Avaliação
Avaliar a facilidade de fixação dos novos conhecimentos.
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 Aula: trabalhar com o papel reciclado
A etapa seguinte a da produção é a de acabamento do papel, quando se determina um
destino concreto para tudo que foi produzido pelos aprendizes. Aqui é preciso ter
planejamento criativo, uma vez que o material pode servir como retorno sustentável para a
própria oficina.
A folha de papel precisa receber um acabamento, na verdade, precisa ser preparada
para aquilo que se pretende fazer: folhas de revestimento de uma caixa, ou a própria caixa,
uma capa de caderno etc. Para tanto é necessário o corte e o vinco, que requerem
equipamentos específicos.
Por isso pode-se tentar uma parceria com uma gráfica, uma editora, por exemplo, que
faça este serviço e entregue as folhas cortadas nas medidas combinadas. Esta parceria vai
fortalecer a oficina, de maneira que a produção possa ter uma finalidade econômica.

 Aula: produto final
A etapa de acabamento requer um trabalho individualizado com os aprendizes, e se
possível, utilizar outro ambiente para maior concentração. É o momento de fazer a montagem
e finalização do papel reciclado produzido nas etapas anteriores, ou seja, trabalhar com
produto final, que pode ser um porta-retrato, um porta-treco, caixas pequenas etc.
Separe um dia da semana para este momento. Trata-se de um processo manual, que
requer mais paciência e habilidade. O intuito é deixar os aprendizes em contato com todo o
processo de produção de papel reciclado, desde a seleção do tipo adequado de papel até a arte
final, em forma de produtos, que provavelmente poderão ser comercializados, ou servirão
para presentear alguém.
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Considerações
- Trabalhar dentro dos limites de cada aprendiz, respeitando suas individualidades;
- Ter a desenvoltura para mudar as atividades conforme o andamento dos aprendizes;
- Não se ater ao tempo, podendo ser maior ou menor do que o previsto;
- Ao final de todas as aulas, realizar anotações sobre cada aprendiz, analisando itens como,
assiduidade, higiene, comportamento, etc., para que ao final de determinado período seja
feita uma avaliação individual, constatando os itens que deverão ser trabalhados;
- Estimular que os aprendizes tenham um comportamento “profissional” com os colegas de
turma e com os monitores, evitando, por exemplo, que os chamem de “tio” e “tia”.

4.1.3. Etapas do processo de fabricação do papel reciclado

Para este processo de fabricação artesanal
de papel reciclado é necessária a máquina de
reciclagem, que também tem seu processo de
fabricação artesanal, desenvolvida por um
experiente profissional na produção de papel em
larga escala.
O equipamento tem a função de triturar e
misturar o papel à água, criando a massa (mistura) necessária para se fazer uma folha de papel
nas dimensões de 1 metro por 70 centímetros.
Para descrever a produção de papel, seguem os passos necessários acompanhados de
imagens da máquina modelo 2009.

1. Para bater a massa no desagregador

Nesta etapa, deve-se fazer a massa de papel reciclado. O papel será triturado no
desagregador que está acoplado à máquina de reciclagem.
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a) Fazer a seleção dos papéis a serem
triturados,

com

o cuidado

para

retirar

qualquer tipo de grampo que possa estar preso
aos papéis. Sempre papel do tipo sulfite.

b) Pesar o papel num total de 4kg. O limite do
desagregador é de 5 kg de papel e 100 litros de água.

c) Colocar 100 litros de água e os 4 quilos de papel dentro do desagregador. (obs.: a relação
entre água e papel deve ser de acordo com as tabelas de consistência logo abaixo, para que se
garanta a gramatura do papel mais próxima da desejada.)
Tabela para consistência 3%
Altura da vareta

ml

Gramas por m²

0

850

1

Tabela para consistência 5%
Altura da vareta

ml

40.07

0

850

65.71

1350

61.49

1

1350

101.42

2

2038

90.89

2

2038

150.04

3

2726

120.29

3

2726

199.18

4

3414

149.69

4

3414

248.32

5

4102

179.09

5

4102

297.37

6

4790

208.49

6

4790

346.51

7

5478

237.89

7

5478

395.65

8

6166

266.89

8

6166

444.79

9

6854

296.29

9

6854

493.93

10

7542

325.69

10

7542

543.07

11

8230

355.09

11

8230

592.21

12

8918

384.49

12

8918

641.35

13

9606

413.89

13

9606

690,49
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d) Ligar o desagregador e deixar misturar
por aproximadamente 30 minutos.

2. Transferir a massa do desagregador para o tanque 1
A massa estará pronta quando os papéis estiverem em pedaços bem pequenos, e neste
momento deve-se fazer sua transferência para o interior da máquina. Para isso, siga os passos
a seguir.
a) Abrir o registro 1 para saída da massa do desagregador. Para a massa sair é necessário usar
a bomba que também vem acoplada à máquina de reciclagem.

Registro aberto
Registro Fechado

Obs.: Os registros sempre estarão abertos quando as manivelas estiverem no mesmo sentido de sua
tubulação (cano). Quando estiverem cruzando a tubulação estarão fechados.
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b) Abrir o registro 2 para a bomba puxar a massa.

c) Abrir o registro 3 para liberar a entrada da
massa no tanque 1.

d) Ligar a bomba no painel de controle. Deixe-a
ligada até que toda a massa seja transferida.
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3. Produzir a folha de papel
a ) Colocar a tela na máquina e fechar a manivela até travar.

b) Abrir o registro do compartimento
nivelador (registro 4). A niveladora
deve retirar o ar da tela umidificando-a
para que não se formem bolhas de ar
na folha.

c) Abrir o dosador até a massa parar de se
mexer (registro 5) e fechá-lo assim que a massa
parar de descer.

d) Abrir a saída do dosador (registro 6).
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e) Abrir tanque 2 (registro 7) para saída da
massa do dosador e transferência da massa para
o tanque 2.

f) Ligar a bomba. Assim, a massa será transferida para o
tanque 2, misturando-se com a água.

g) Fechar rapidamente o registro 6. Três
segundos é o suficiente. O registro 6 deve ser
fechado para que a massa não retorne com água
para o dosador.

h) Abrir o tanque 2 (registro 8) para
misturar a massa.
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i) Abrir o registro 9 para que a mistura suba até
o compartimento de tela.

j) Fechar o registro 7 deixando o caminho
livre para a saída da mistura do tanque 2
pelo registro 8 e entrada no
compartimento de tela pelo registro 9.

k) Desligar a bomba quando a marca pré-estabelecida da
vareta de nível encostar-se à base.
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l) Fechar imediatamente os registros 9, 8 e 4.

m) Abrir o registro 10 para a sucção de toda água
que está sobre a tela, permanecendo somente a
massa.

n) Abrir registro 7 para a água retornar ao
tanque 2.
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o) Ligar a bomba no painel de controle para sugar a água do compartimento de tela.
p) Após a completa sucção da água do compartimento de tela, desligue a bomba.
q) Fechar o registro 10.
r) Fechar registro 7.
s) Abrir o compartimento de tela.

t) Colocar outra tela por cima e passar um rodo, ou mesmo a mão, para retirar o excesso de
água e o papel ficar seguro na tela.
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u) Colocar a cinta e levar para secagem.

* Tipos de papel que não podem ser utilizados para reciclagem:
•

Papéis carbonados, como aqueles de notas fiscais;

•

Papéis absorventes, por exemplo, guardanapo, papel toalha, papel higiênico;

•

Papel plastificado;

•

Papéis térmicos, semelhantes aos de fax;

•

Jornais e revistas.

4. Processo de limpeza da máquina

Para auxiliar o processo de limpeza, indica-se usar uma mangueira e uma vassoura.
a) Abrir registros 1 e 13 para lavar o desagregador com água. Pode-se utilizar a
vassoura.
b) Fechar o Registro 1 quando terminada a limpeza do desagregador.
c) Abrir os registros 4, 7 e 12 para a água do nivelador escoar. Então, pode-se limpar
o tanque nivelador. O registro 13 permanece aberto.
d) Fechar os registros 4, 7, 12 e 13 quando terminada a limpeza do tanque nivelador.
e) Jogar água no tanque 1 para retirar todo restante de massa.
f) Neste momento, simula-se todo o processo de fabricação do papel, para retirar de
dentro da máquina qualquer resto de massa que esteja nos tanques ou na tubulação.
Uma tela deve estar já colocada no compartimento de tela.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS
Rua Rego Freitas, 454, cj. 73 - República, São Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 3151-6499 e 3151-6419
site: www.itsbrasil.org.br - e-mail: its@itsbrasil.org.br

36

g) Terminado o processo, retira-se a tela com todo o excesso de massa. O
compartimento de tela pode ficar aberto nesta etapa.
h) Abrir os registros 2, 7, 11, 12 e 13 para escoar e lavar os tanques 1, 2 e 3.
i) Lave o compartimento de tela com uma esponja. A água vai para o tanque 2.
j) Ligue a bomba para empurrar toda a água para fora da máquina. O encanamento de
esgoto deve estar preparado para comportar a pressão da água vinda da bomba.
k) Escoada toda a água, pode-se secar a máquina com um pano seco.
l) Fechar os registros 2, 7, 11, 12 e 13. Todos os registros devem ficar sempre
fechados.

4.1.4 Qualidade do papel reciclado

Para aumentar a qualidade do papel reciclado produzido artesanalmente e deixá-lo
competitivo com outros tipos de papel, é necessário o uso de agentes químicos que tornam o
papel mais resistente. Caso contrário, além de o papel não ter qualidade comercial, não terá
também durabilidade, pois ele se desfaz muito facilmente, uma vez que contém apenas papel
e água.
Uma receita deve ser utilizada, nas proporções aceitas pela máquina de reciclagem. As
quantidades dos produtos podem variar, mas a proporção deve ser mantida, sendo a referência
a quantidade de água.
Segue a receita com a proporção segundo as quantidades indicadas neste manual:
•

100 litros de água;

•

4 kg de papel (observar os tipos de papel que podem ser utilizados.);

•

100 ml de cola AKD (tipo de cola apropriada para reciclagem de papel.);

•

½ colher de café de carbonato de cálcio P.A;

•

Corante: dependendo da cor e tonalidade desejadas.

Esta receita pode variar dependendo da qualidade do papel produzido. Isto porque a
cola tipo AKD é a responsável por unir as fibras do papel sem que elas se soltem. Mais ou
menos acréscimo desta cola causará esta variação de qualidade.
Por isso, devem ser feitos testes iniciais com esta receita e verificar a qualidade do
papel produzido até que se alcance o nível desejado. Uma vez encontrada a formulação
apropriada para a produção, os cálculos devem ser preservados, para então seguir com uma
produção em maior escala.
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Além destes produtos químicos, para garantir melhor qualidade deste papel reciclado,
é necessário que o papel seja prensado e as fibras sejam compactadas, tornando a superfície
da folha mais lisa. Na ausência desta prensa, pode-se utilizar pesos, colocados sobre toda a
folha uniformemente, ou certa quantidade de folhas. Assim, o resultado será próximo ao
resultado obtido com a prensa, mas em um tempo muito maior. Quanto maior a quantidade de
peso sobre a folha melhor.

Considerações

Embora a aula “Trabalhar com o papel reciclado” e “Produto final” sejam atividades
planejadas com antecedência, os monitores devem perceber qual o momento certo para
realizá-la, uma vez que os alunos deverão fazer um trabalho ainda mais artesanal. Por
isso, deve-se reconhecer as habilidades que os aprendizes possuem, para então decidir qual
será o produto a ser confeccionado e quando poderão começar a confeccioná-los.
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4.2. MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OFICINA DE INFORMÁTICA
4.2.1. Introdução à oficina de informática
O presente manual visa a:
1. Orientar a instalação de uma oficina inclusiva que favoreça o acesso a qualquer tipo de
deficiência.
2. Aplicar a metodologia de ensino aos alunos com deficiência.
3. Proporcionar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Para tanto, foram divididas as informações em três etapas:
1ª etapa: Estruturação física da oficina.
2ª etapa: Capacitação dos monitores.
3ª etapa: Capacitação dos aprendizes.
 1ª etapa: estruturação física da oficina
Na etapa da estruturação da oficina é necessário pensar, principalmente, em dois
aspectos:
1. Espaço físico (tamanho da sala, largura, medidas etc.)
2. Mobiliário e sua disposição.

O objetivo é disponibilizar ambientes, como ponto de partida, que possibilitem a
formação e qualificação técnica profissional de pessoas com diferentes deficiências.
1. Espaço físico da oficina
Deve ser pensado de modo a favorecer o
acesso a qualquer pessoa com deficiência, com
ausência de barreiras arquitetônicas. No caso de
uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, é
fundamental pensar em um espaço que permita
sua livre movimentação. Nesse sentido, atentar a
diversos fatores, como: ausência de escada, piso
não escorregadio, sinalizações de comunicação,
entre outros.
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2. Mobiliário da oficina

A mesa do computador deve ser construída de uma
maneira que possa ser adaptado a todas as pessoas: de
estatura menor, estatura maior, usuários de cadeira de
rodas, pessoas que utilizam o computador por meio dos
pés, ou seja, com variadas possibilidades de adequações.
Os mobiliários foram construídos por um marceneiro, da
própria comunidade de Ermelino Matarazzo, com as
seguintes possibilidades:

•

Possibilidade de abaixar e subir a altura do teclado;

•

Possibilidade de abaixar e subir a altura do monitor;

•

Possibilidade de apoiar o teclado na altura dos pés;

•

Largura da mesa que permita o trabalho com cadeira de rodas.

 2ª etapa: estruturação física da oficina
Os monitores das três oficinas, desde o início do projeto, participaram de capacitações.
Nesta etapa, adquiriram conhecimento sobre todos os recursos de acessibilidade disponíveis e
necessários para esta oficina: (1) obtenção do kit básico de acessibilidade e (2) capacitação
especifica, apresentando os recursos de software.
Cabe ressaltar, que todos os softwares de acessibilidade que foram instalados na
oficina, são gratuitos, podendo ser baixados na internet, dessa forma, não existe nenhum
investimento adicional. O importante é conhecê-los (por meio de capacitações) e suas
funções, a fim de explorar toda a acessibilidade e proporcionar uma inclusão efetiva do
aprendiz com deficiência.
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Kit básico de acessibilidade
Denomina-se, neste manual, de kit de acessibilidade todos os recursos físicos
necessários na oficina que auxiliem o acesso ao computador. Partindo do princípio de que as
possibilidades de cada pessoa são muito singulares, em se tratando de recursos para a inclusão
digital, é possível determinar um conjunto de recursos simples, com os quais são capazes de
responder positivamente a uma gama maior de necessidades e demandas.
•

Máscara para teclado ou colmeia:

Trata-se de uma placa de plástico ou acrílico
composta por furos correspondentes a cada
tecla. É fixada sobre o teclado, com a finalidade
de evitar que o usuário com dificuldades de
coordenação

motora

pressione,

involuntariamente, mais de uma tecla ao
Máscara para teclado ou colmeia

mesmo tempo. Esse aluno deverá procurar o
furo correspondente à tecla que deseja pressionar.

•

Adesivo para teclado:

Possibilita a ampliação e destaque
dos caracteres e símbolo, facilitando
a visualização de usuários de baixa
visão.
Adesivo de teclado

•

Suporte para livro:
Recurso importante para pessoas com

dificuldades

de

coordenação

motora

ou

mobilidade reduzida, pois possibilita a fixação
de texto ou livro que será utilizado no trabalho
com o computador.
Suporte para livros
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•

Mouse adaptado:

Mouse adaptado que dispõe de uma entrada para
conexão com acionadores diversos.

Mouse adaptado

•

Acionador tash:
Permite o acionamento de diferentes softwares especiais de acessibilidade.

Acionador tash

Capacitação dos monitores: "Recursos de acessibilidade para a autonomia e inclusão
sociodigital da pessoa com deficiência na oficina de informática".

Teve como objetivo explicitar, detalhar e trabalhar a questão da inclusão sóciodigital;
no sentido de promover a inclusão, a autonomia, o desenvolvimento das potencialidades e a
comunicação de pessoas com diferentes deficiências, para posterior encaminhamento ao
mercado de trabalho.
Destaca-se a importância de se respeitar as individualidades de cada aprendiz, pois
cada pessoa é única, necessitando de diferentes “tempos de aprendizagem” e muitas vezes,
diferentes recursos de acessibilidade.
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Conteúdos abordados na capacitação:
•

Tecnologia Assistiva em ambiente computacional;

•

Tecnologias de informação e comunicação (TIC) e as pessoas com deficiência;

•

TIC utilizadas para controle do ambiente;

•

TIC como sistemas auxiliares ou prótese para a comunicação;

•

TIC como ferramentas ou ambientes de aprendizagem;

•

Recursos de acessibilidade do Windows;

•

Softwares especiais de acessibilidade;

•

Acionadores especiais (switches) necessários para o uso desses softwares;

•

Possibilidades pedagógicas do uso desses recursos: diferentes paradigmas de
utilização;

•

Processo de estudo e avaliação individual de pessoas com deficiência para a
identificação dos recursos de acessibilidade mais adequados a cada um.

Recursos bibliográficos utilizados:

•

Tecnologia Assistiva nas Escolas: Recursos básicos de acessibilidade sócio-digital
para pessoas com deficiência.

•

Programa de Melhoria de Habilidade em TIC: Acessibilidade. Introdução à
Acessibilidade a Computadores para Professores de Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais.

Todos os softwares mencionados a seguir encontram-se discriminados na cartilha:
“Tecnologia Assistiva nas Escolas: Recursos básicos de acessibilidade sócio-digital para
pessoas com deficiência”. E foram instalados na oficina, como conteúdo da capacitação:
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•

Dosvox;

•

Eugenio;

•

Headdev;

•

Mouse virtual;

•

Plaphoons;

•

Teclado amigo;

•

Teclat.
Esta cartilha pode ser baixada, gratuitamente, no sítio do ITS Brasil:

www.assistiva.org.br . Nela, encontram-se mais informações de onde conseguir os programas
listados acima.

 3ª etapa: capacitação dos aprendizes
Nesta etapa, os monitores, já com conhecimentos necessários para trabalhar com
qualquer deficiência, e aptos a utilizar qualquer recurso de acessibilidade, iniciam a
elaboração das atividades que serão dadas na sala de aula, e a aplicação da metodologia de
ensino.
Para tanto, primeiro, organizam-se as turmas em quantidade de aprendizes de acordo
com o perfil das deficiências, espaço físico e computadores disponíveis, que, conforme já
citado, devem ser adequados aos alunos.
Em seguida, preparam-se as aulas segundo a disponibilidade dos alunos. É preciso
pensar em seu transporte, alimentação, permanência no espaço – como a carga horária diária –
para que o aluno tenha condições de aproveitar melhor a nova aprendizagem.
As aulas foram programadas para serem semanais, com duração de duas horas. As
turmas foram pensadas com, no máximo, cinco alunos por monitor, para que cada aluno possa
receber a atenção necessária. Por tratar-se de um projeto de profissionalização e geração de
trabalho e renda, os alunos devem ter, no mínimo, 16 anos.
A oficina de informática tem a pretensão de capacitar os aprendizes a utilizar o
computador, internet e todos seus recursos disponíveis, para que tenham condições de se
inserir no mercado de trabalho.
Para alcançar este objetivo, foram preparados “planos de aulas” que envolvessem o
ambiente já conhecido pelo aprendiz, como o lar e a escola. O ambiente de trabalho deve ser
simulado dentro da oficina, assim como os comportamentos adequados para esta situação.
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É também objetivo desta oficina que os aprendizes tenham mais uma oportunidade
para desenvolver suas habilidades e potencialidades de forma a aumentar a autoestima, a
autonomia, a independência e, consequentemente, a inclusão na sociedade e no mercado de
trabalho.
Segundo este pensamento, destacam-se os planos de aula a seguir.

4.2.2. Planos de aula
A seguir indica-se um plano para as primeiras aulas da oficina de informática. O
intuito é criar um caminho a ser percorrido tanto pelos monitores quanto pelos aprendizes. Por
meio deste caminho, os jovens podem adquirir mais segurança para utilizar o que aprenderam
em qualquer ambiente, seja familiar, seja profissional.
No entanto, como já ressaltado, não é a preocupação maior seguir os passos aqui
indicados, uma vez que cada aprendiz irá determinar seu próprio ritmo, e isto deve ser
preservado. Também não é finalidade destes planos esgotar as possibilidades, ao contrário,
são apenas um ponto de partida de um caminho que trará suas próprias imposições.

 1ª aula
Objetivo da aula
• Apresentar os monitores e alunos, por meio de uma dinâmica;
• Promover a integração dos alunos;
• Apresentar a sala de informática.
Metodologia e estratégias
1º passo:
Inicia-se a aula posicionando todos em um círculo e fazendo uma apresentação dos
aprendizes e monitores, por meio de dinâmicas, por exemplo, uma conhecida como “Batata
Quente”. Os aprendizes devem falar seus nomes e depois falar os nomes dos outros
aprendizes e dos monitores. Assim, será possível perceber seus comportamentos em grupo e
uns com os outros. Outra forma de iniciar, seria promovendo um jogo de perguntas e
respostas com o grupo.
- Tempo estimado: 40 minutos.
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2º passo:
Explicar quais serão os procedimentos dentro da oficina, para que fique claro o que os
aprendizes podem e o que não podem fazer, por exemplo, não podem conversar durante as
aulas, não podem desorganizar os materiais etc. É importante que tudo o que for explicado
seja cumprido em todas as aulas, assim, será também estabelecido um comportamento
adequado para este novo ambiente, que por sua vez, deve se aproximar de um ambiente de
trabalho.
- Tempo estimado: 20 minutos.

3º passo:
Apresentar a oficina de informática, rapidamente, para que tomem contato com o novo
espaço e os novos equipamentos. Posiciona-se cada aprendiz em um computador para receber
os primeiros contatos. Provavelmente, alguns já saberão um pouco sobre informática. Neste
momento, pode-se fazer uma pré-avaliação dos conhecimentos dos aprendizes.
- Tempo estimado: 40 minutos.

4º passo:
Promover uma interação entre os monitores e os aprendizes, por meio de perguntas
que facilitem uma familiaridade com o espaço e uma proximidade com os colegas: “Por que
participar desta oficina?”, “Qual a importância de participar da oficina?”, “Qual a importância
de aprender informática?”. Esta atividade auxiliará na memorização de tudo que está sendo
dito. Nos minutos finais, permita que todos possam usar o computador, criando desenhos, ou
produzindo textos, mesmo que seja apenas uma digitação. Este primeiro contato proporciona
familiaridade, principalmente para aqueles que não possuem um computador em casa.
- Tempo estimado: 20 minutos.

Observações
Procure deixar claro que a oficina será o local onde, embora terão aulas, será
considerado o local de trabalho, por isso as normas e regras que cabem a uma empresa,
também servirão à oficina. Deve-se deixar claro o que podem e o que não podem fazer no
período de aula. Ou seja, os aprendizes não podem chegar atrasados, devem se preocupar com
a higiene, com o vestuário, colocar os uniformes ou aventais, devem se responsabilizar pelos
objetos dentro da oficina etc.
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Recursos materiais
•

Materiais necessários de acordo com a dinâmica escolhida.

Avaliação
Após o término, proporcionar um momento de conversação entre os aprendizes e
monitor, verificando com perguntas, o que foi entendido desta primeira aula pelo grupo.

 2ª aula
Objetivo da aula
• Retomar o que foi aprendido na aula anterior;
• Promover uma discussão sobre a importância da informática;
• Ensinar sobre o MS-Paint (ferramenta de desenho da Microsoft);
• Avaliar os aprendizes com o Sistema Holos (software educacional
desenvolvido pela APAE de Bauru);
• Promover habilidades psicomotoras.
Metodologias e estratégias
1º passo:
Neste início de aula posicione todos sentados em círculo. É importante que sejam
retomados os conhecimentos adquiridos na aula anterior. Os monitores devem fazer perguntas
sobre a primeira aula e avaliar o que foi efetivamente aprendido.
- Tempo estimado: 15 minutos.
2º passo:
Promova uma discussão sobre a importância da informática. Procure desenvolver uma
dinâmica, por exemplo, em forma teatral, numa rápida peça, em que os aprendizes simulem
ser pais que desejam que os filhos façam o curso de informática. Para isso, os monitores farão
os papéis de filhos e poderão avaliar como os aprendizes elaboram seus argumentos.
O objetivo é criar argumentos que defendam a importância de realizar o curso, e assim
compreender, eles mesmos, o porquê de estar na oficina de informática.
- Tempo estimado: 30 minutos.
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3º passo:
Para que possam aproveitar adequadamente os recursos que os computadores
oferecem, é preciso conhecer as possíveis dificuldades que os alunos venham a apresentar
com os equipamentos. Por isso o Sistema Holos é indicado. Trata-se um software educacional
composto por atividades que requerem atenção e coordenação motora, como o “quebra
cabeças” e o “caça erros”, entre outros. Os monitores iniciam uma avaliação por meio do
sistema ao demandar as atividades e observam a execução dos exercícios, a evolução no grau
de dificuldade, a coordenação psicomotora, o tempo de execução e outros comportamentos
que o aprendiz possa vir a apresentar.
- Tempo estimado: 45 minutos.

4º passo:
Realizada a verificação com o sistema Holos, deve-se fazer uma estimulação
psicomotora que será a criação de desenhos, com o uso do MS-Paint. O objetivo é
desenvolver habilidades, como usar o mouse, reconhecer figuras geométricas, desenhando
exemplos de objetos que conheçam; como carros, aviões, balões etc.
- Tempo estimado: 30 minutos.

Avaliação
Revisar o conteúdo aplicado, analisar se as tarefas foram cumpridas, observar o
desempenho de cada aprendiz.

 3ª aula
Objetivos da aula
• Abordar temas que discutam sobre cidadania;
• Estimular a criação de desenhos no MS-Paint de acordo com um tema
proposto;
• Ensinar sobre o editor de texto MS-Word;
• Apresentar os componentes do Computador (Hardware): Disco Rígido, teclado,
mouse, driver de CD.
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Metodologia e estratégias
1º passo:
Pretende-se que os aprendizes reflitam sobre seus comportamentos como cidadãos,
dentro da sociedade, a começar por como se comportam em seus lares. Assim, inicia-se a aula
com um tema previamente escolhido, de interesse dos alunos. O tema deve tratar de
cidadania, refletindo sobre como se comportam, se ajudam na organização, na limpeza etc.,
promovendo uma discussão sobre boas práticas e respeito ao próximo.
- Tempo estimado: 20 minutos.

2º passo:
A partir desta discussão, inicia-se um trabalho com o programa MS-Paint. Em seguida,
eles começam a produzir os desenhos seguindo o tema proposto. O mais importante não são
os desenhos ou como desenham, mas a sua compreensão, e a capacidade de expressar o
assunto abordado. Além disso, verificar a intimidade e habilidade que possuem com o
computador. Pode-se também verificar o grau de conhecimento do aprendiz até este
momento: se ele compreende aquilo que lhe é pedido.
- Tempo estimado: 40 minutos.

3º passo:
Consiste em mostrar aos aprendizes os componentes do computador, com mais
detalhes e explicações de como ele funciona. Deve-se apresentar o teclado, o mouse, monitor,
se houver possibilidade, também as peças internas, como o disco rígido, memória, placa mãe.
Assim, terão um conhecimento mais abrangente do equipamento que utilizam. Este passo
deve ser retomado um pouco em cada aula, desta maneira vão compreendendo como funciona
um computador e como se deve utilizá-lo.
- Tempo estimado: 20 minutos.

4º passo:
Apresentar o editor de textos MS-Word. Nesta atividade, os aprendizes aprendem a
utilizar o teclado, principalmente, a posição das teclas do alfabeto, tecla de espaço, números
etc. Separe algum texto para que possam seguir, de uma revista ou jornal, panfletos, e peça
para que sigam digitando-o, sempre fazendo perguntas sobre as atividades que estão
desenvolvendo.
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Com isso, avalia-se a habilidade de ler e escrever, o quanto entendem daquilo que
escrevem ou se apenas conseguem repetir os símbolos que lhes são apresentados.
- Tempo estimado: 40 minutos.

Recursos materiais
• Material para digitação: livros, letras de músicas, jornais, revistas;
• Componentes de computadores: teclado, mouse, disco rígido, memória.
Avaliação
Fazer uma revisão da compreensão do conteúdo apresentado, verificar se as tarefas
foram cumpridas no tempo determinado e o grau de alfabetização.

Considerações
- Trabalhar dentro dos limites de cada aprendiz, respeitando suas individualidades;
- Ter a desenvoltura para mudar as atividades conforme o andamento dos aprendizes;
- Não se ater ao tempo, podendo ser maior ou menor do que o previsto;
- Ao final de todas as aulas, realizar anotações sobre cada aprendiz, analisando itens como,
assiduidade, higiene, comportamento, etc., para que ao final de determinado período seja
feita uma avaliação individual, constatando os itens que deverão ser trabalhados;
- Estimular que os aprendizes tenham um comportamento “profissional” com os colegas de
turma e com os monitores, evitando, por exemplo, que os chamem de “tio” e “tia”.
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4.3. MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OFICINA DE COZINHA EXPERIMENTAL
4.3.1 Introdução à oficina de cozinha experimental

O presente manual visa a:
1. Orientar a instalação de uma oficina inclusiva que favoreça o acesso a qualquer tipo de
deficiência.
2. Aplicar a metodologia de ensino aos alunos com deficiência.
3. Proporcionar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Para tanto, foram divididas as informações em três etapas:
1ª etapa: Estruturação física da oficina.
2ª etapa: Capacitação dos monitores.
3ª etapa: Capacitação dos aprendizes.

 1ª etapa: estruturação física da oficina
Para a etapa da estruturação da oficina é necessário pensar, principalmente, em dois
aspectos:
1. Espaço físico (tamanho da sala, largura, medidas etc.)
2. Mobiliário e sua disposição.
O objetivo é disponibilizar ambientes, como ponto de partida, que possibilitem a
formação e qualificação técnica profissional de pessoas com diferentes deficiências.

1. Espaço físico da oficina
Deve ser pensado de modo a favorecer o acesso a qualquer pessoa com deficiência,
com ausência de barreiras arquitetônicas. No caso de uma pessoa que faz uso de cadeira de
rodas, é fundamental pensar em um espaço que permita sua livre movimentação, portanto,
planejar a distribuição dos eletrodomésticos da cozinha (geladeira, fogão etc.). Atentar a
diversos fatores, como: à ausência de escada, ao piso não escorregadio, às sinalizações de
comunicação, entre outros.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS
Rua Rego Freitas, 454, cj. 73 - República, São Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 3151-6499 e 3151-6419
site: www.itsbrasil.org.br - e-mail: its@itsbrasil.org.br

51

Antes de entrar na cozinha, deve haver um local para higienização para que se evite
que a pessoa entre na cozinha “contaminada”. Além disso, planejar um local para troca de
roupa, no qual a pessoa possa colocar a vestimenta (touca, avental e luva) adequada para
trabalhar na cozinha. O local das lixeiras deve ser de fácil acesso para simplificar sua saída da
cozinha e próximo a pia para jogar resíduos no lixo.

2. Mobiliário e eletrodomésticos da oficina de cozinha experimental

Em uma cozinha, existem locais certos para a localização dos eletrodomésticos,
respeitando os aspectos sanitários, elétricos, hidráulicos, de gás e exaustão.
Tratando-se da questão da higienização, as lixeiras devem conter tampa para controlar
pragas e lixo, pedal para evitar abertura com as mãos e rodas para facilitar seu deslocamento e
limpeza.
Os eletrodomésticos devem ser dispostos para que os procedimentos e atividades
dentro da cozinha sigam uma sequência lógica de trabalho. Essa sequência inclui os fornos,
uma bancada de apoio e uma estufa. Os refrigeradores ficam localizados numa área separada,
devido às diferenças de temperatura. O local da geladeira fica próximo ao local dos armários
no qual são mantidos os alimentos, por ser mais fresco. Mesmo localizados em uma área
separada, continuam seguindo uma sequência lógica.
Planejar com antecedência a disposição dos mobiliários e eletrodomésticos para depois
realizar uma instalação elétrica, os pontos de gás e o local do exaustor.
 2ª etapa: capacitação dos monitores
Os monitores das três oficinas, desde o
início do projeto, participaram de capacitações.
Nesta etapa, adquiriram conhecimento sobre os
produtos que podem ser desenvolvidos na
cozinha, assim como as boas práticas de limpeza e
produção de alimentos.
O curso teve como objetivo proporcionar a
qualificação

profissional

para

iniciantes

e

aperfeiçoar profissionais que ainda não atuavam na área de alimentação. Ao término, os
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los a trabalhar, criar receitas e efetuar preparos simples em cardápios fáceis e práticos,
seguindo normas e padrões de qualidade, higiene e segurança.
O curso abordou os seguintes conteúdos:
•

Contaminação: definição e tipos (física, química e biológica), veículos de
contaminação;

•

Contaminação Cruzada: definição;

•

Microbiologia: microrganismos, definição, tipos (fungos, bactérias, vírus) e
classificação (deteriorantes, patogênicos e úteis industrialmente);

•

Controle de tempo e temperatura;

•

Microrganismos patogênicos;

•

Higiene e comportamento pessoal (controle de saúde do manipulador, uniformes,
hábitos higiênicos, regras para visitantes);

•

Higienização: etapas de limpeza, produtos de limpeza, desinfecção, desinfetantes;

•

Armazenamento: condições de transporte, recebimento, produtos, temperatura;

•

Aspectos gerais das Boas Práticas de Fabricação;

•

Legislação Sanitária: Municipal, Estadual, Federal;

•

História Alimentar;

•

Cozinhas Regionais;

•

Trabalho em Equipe;

•

Cálculo de encomenda;

•

Qualidade em Primeiro Lugar;

•

Cuidados Especiais;

•

Apresentação dos utensílios de cozinhas;

•

Apresentando o dia a dia de uma cozinha;

•

Local de trabalho;

•

Técnicas de trabalho;

•

Técnicas de cocção;

•

Preparo de saladas diversas;

•

Preparação de um cardápio.
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 3ª etapa: capacitação dos aprendizes
Nesta etapa, os monitores, já com conhecimentos necessários para trabalhar com
pessoas com deficiência, iniciam a elaboração das atividades que serão dadas na sala de aula,
e a aplicação da metodologia de ensino.
Para tanto, primeiro, organizam-se as turmas em quantidade de aprendizes de acordo
com o perfil das deficiências, espaço físico e atividade a ser desenvolvida.
Em seguida, preparam-se as aulas segundo a disponibilidade dos alunos. É preciso
pensar em seu transporte, alimentação, permanência no espaço – como a carga horária diária –
para que o aluno tenha condições de aproveitar melhor a nova aprendizagem.
As aulas foram programadas para serem semanais, com duração de três horas. As
turmas foram pensadas com, no máximo, cinco alunos por monitor, para que cada aluno possa
receber a atenção necessária. Por tratar-se de um projeto de profissionalização e geração de
trabalho e renda, os alunos devem ter, no mínimo, 16 anos.
A oficina de cozinha experimental tem a pretensão de capacitar os aprendizes a utilizar
os equipamentos da cozinha, assim como a ensinar as boas práticas para cozinhar, como
também a realizar a higienização.
Para alcançar este objetivo, foram preparados “planos de aulas” que envolvessem o
ambiente já conhecido pelo aprendiz, como o lar e a escola. O ambiente de trabalho deve ser
simulado dentro da oficina, assim como os comportamentos adequados para esta situação.
É também objetivo desta oficina, que os aprendizes tenham mais uma oportunidade
para desenvolver suas habilidades e potencialidades de forma a aumentar a auto-estima,
autonomia, independência e, consequentemente, a inclusão na sociedade e no mercado de
trabalho.
Segundo este pensamento, destacam-se os planos de aula a seguir.

4.2.1 Planos de aula

A seguir indica-se um plano para as primeiras aulas. O intuito é criar um caminho a
ser percorrido tanto pelos monitores quanto pelos aprendizes. Por meio deste caminho, os
jovens podem adquirir mais segurança para utilizar o que aprenderam em qualquer ambiente,
seja familiar, seja profissional.
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No entanto, como já foi ressaltado, não é a preocupação maior seguir os passos aqui
indicados, uma vez que cada aprendiz irá determinar seu próprio ritmo, e isto deve ser
preservado. Também não é finalidade destes planos esgotar as possibilidades, ao contrário,
são apenas um ponto de partida de um caminho que trará suas próprias imposições.

 1ª aula
Objetivo da aula
• Apresentar os monitores;
• Apresentar o curso;
• Promover a integração dos alunos;
• Apresentar a cozinha experimental;
• Trabalhar com os alunos noções de Cidadania (Direitos e Deveres);
• Ensinar o uso de vestimenta correta para o ambiente de trabalho;
• Conceituar questões sobre higiene pessoal.
Metodologia e estratégias
1º passo:
Inicia-se por meio de uma dinâmica para integração de todos. Pode-se indicar a
“dinâmica do novelo”, na qual o monitor começa se apresentando, falando seu nome e um
pouco de si, e passa o novelo para outra pessoa segurando a ponta da linha. Esta pessoa
também vai se apresentar ao grupo, em seguida joga para outra pessoa, sem ter uma ordem,
também segurando o fio do novelo, e assim sucessivamente até o último integrante do grupo.
O objetivo é criar um emaranhado envolvendo todos os participantes, simbolizando a
integração do grupo.
- Tempo estimado: 40 minutos.
2º passo:
Desenvolve-se uma discussão resgatando o que os alunos já conhecem sobre o que se
pode e o que não se pode fazer. Será proposta uma atividade onde serão escritos os nossos
deveres e direitos, de acordo com o que os alunos souberem. Ao final, a lista ficará exposta na
sala para que sirva de referência às próximas aulas.
- Tempo estimado: 1 hora.
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3º passo:
Neste momento da aula, será discutido o tipo de vestimenta adequada para se trabalhar
numa cozinha (calça e camisa de cor clara, sapatos fechados, touca, luvas quando necessário).
Além de orientações específicas e práticas para a higienização pessoal, como por exemplo, a
das mãos antes de entrar no espaço de trabalho da oficina de cozinha experimental.
A intenção é fazer com que os aprendizes percebam o que é adequado, dentre os vários
tipos de vestimenta, e consigam fazer o uso correto das roupas em uma oficina de cozinha, ou
um ambiente de trabalho. Os aprendizes devem fazer a separação dos trajes identificando o
que é adequado ou não.
Em seguida todos farão os procedimentos para a higienização pessoal, que devem ser
feitos antes de entrar na cozinha, supervisionados e orientados pelos monitores.
- Tempo estimado: 1 hora e 20 minutos.

Recursos materiais
Será utilizado para a dinâmica um novelo de linha e papel pardo (ou cartolinas).
Roupas adequadas e inadequadas para a oficina de cozinha experimental e para um ambiente
de trabalho. Para a higienização, serão utilizados materiais tais como escova, creme dental,
sabão líquido, álcool.

Avaliação
Avaliar a participação do aluno durante as atividades (houve dificuldade ou não de se
expor diante do grupo, como o grupo reagiu durante a apresentação do colega). E se eles têm
clara a definição do que é um direito e um dever, além de perceberem a importância da
higiene pessoal e do espaço de trabalho, principalmente em uma cozinha.
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 2ª aula
Objetivo da aula
• Retomar o que foi aprendido na aula anterior;
• Promover uma discussão sobre a importância das boas práticas na cozinha;
• Reconhecimento do espaço onde estará instalada a oficina;
• Reconhecimento dos materiais e utensílios que usaremos na cozinha;
• Reconhecimento dos ingredientes que serão utilizados no preparo dos produtos.
Metodologias e estratégias
1º passo:
Os aprendizes serão apresentados à oficina, agora com mais detalhes. Mostram-se os
materiais da cozinha (fogão, forno, freezer, balança, cortador de frios etc.), assim como os
utensílios (bacias, espátulas, formas etc.), e os ingredientes que serão utilizados no preparo
dos produtos.
Durante a aula, serão feitas perguntas referentes à aula anterior, verificando o que
conseguiram assimilar.
- Tempo estimado: 30 minutos.

2º passo:
Após apresentarem os materiais da cozinha, será feita uma explicação da utilidade de
cada um, e na medida do possível exemplificando seu uso.
- Tempo estimado: 2 horas e 30 minutos.

Recursos materiais
Os próprios materiais e utensílios da cozinha auxiliarão nas demonstrações.

Avaliação
Avaliar a compreensão do conteúdo trabalhado, se conseguem trabalhar em grupo, se
há respeito no tratamento ao colega etc. Observar o nível de compreensão, se reconhecem os
utensílios que foram mostrados e se fazem uso correto dos materiais.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS
Rua Rego Freitas, 454, cj. 73 - República, São Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 3151-6499 e 3151-6419
site: www.itsbrasil.org.br - e-mail: its@itsbrasil.org.br

57

 3ª aula
Objetivo da aula
•

Ensinar aos alunos a higiene pessoal;

•

Ensinar noções básicas de limpeza das bancadas de trabalho, equipamentos e
utensílios da cozinha.

Metodologias e estratégias

1º passo:
Os aprendizes irão retomar as questões de higiene pessoal. Para tanto, é importante
realizar o exercício prático com o grupo, levando-o ao lavatório e demonstrando passo a passo
a maneira correta de fazer a higienização necessária.
- Tempo estimado: 30 minutos.

2º passo:
Neste momento, os aprendizes irão aprender as noções básicas de limpeza do
ambiente, como também das bancadas e utensílios.
- Tempo estimado: 2 horas e 30 minutos.

Recursos materiais
Produtos de limpeza, como álcool 70%, esponja e no caso da higiene pessoal creme
dental, escova, sabonete líquido. Utensílios e equipamentos da cozinha.

Avaliação
Observar se conseguem, após as explicações, reconhecer os utensílios que foram
mostrados, se fazem uso correto dos materiais e se realizam a adequada limpeza de todos os
utensílios e equipamentos utilizados na aula.
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 4ª aula
Objetivo da aula
•

Ensinar a origem dos ingredientes utilizados no preparo de um produto, exemplo:
biscoito sequilho.
A opção por biscoitos justifica-se pela facilidade de compreensão e preparo dos

produtos.
Metodologias e estratégias
1º passo:
Com o biscoito previamente preparado, serão feitas perguntas a respeito de como é
feito o produto, o que é utilizado para o preparo, de onde vêm os ingredientes que foram
utilizados e onde se pode adquiri-los. Assim, os aprendizes terão os primeiros contatos com os
ingredientes utilizados no preparo dos biscoitos.
- Tempo estimado: 40 minutos.

2º passo:
Explicar aos aprendizes a necessidade de conservar os ingredientes, atentar à data de
validade e aprender a como pesá-los na quantidade correta.
- Tempo estimado: 40 minutos.

3º passo:
Realizar as etapas do processo do biscoito sequilho, desde a separação dos
ingredientes até o processo final.
- Tempo estimado: 1 hora e 40 minutos.

Recursos materiais
Produtos necessários para o preparo dos biscoitos (farinha de trigo, ovos, amido de
milho, leite condensado, açúcar e gordura bolo) e utensílios da cozinha.
Avaliação
Avaliar de acordo com as respostas dadas durante a aula. O que não foi apreendido
será reforçado e explicado de maneira adequada.
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 5ª aula
Objetivo da aula
•

Ensinar aos aprendizes a como preparar biscoito goiabinha: massa, modelagem e
forneamento;

•

Ensinar o que é a formulação de um produto.

Metodologias e estratégias
1º passo:
Com os ingredientes previamente separados, faremos a demonstração passo a passo de
como fazer a mistura e a modelagem do alimento as ser produzido. Os aprendizes participarão
desta atividade, manipulando os ingredientes, percebendo a textura da massa (como ela vai se
modificando quando adicionamos um ingrediente e outro).
- Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos.

2º passo:
Depois de finalizado o preparo da massa, será demonstrado aos aprendizes como se
faz a modelagem do biscoito e o forneamento. Neste momento eles observarão os monitores
e, conforme o progresso de cada um, poderão participar desta etapa.
- Tempo estimado: 1 hora e 30 minutos.

Recursos materiais
Serão utilizados os utensílios necessários para o produto (bacia, colheres, etc.), os
ingredientes (como farinha de trigo, ovos, etc.) de acordo com o produto escolhido e o forno.
Avaliação
Avaliar a participação na atividade, a atenção no que está sendo explicado, além de o
próprio produto, que servirá para a avaliação no momento da degustação.
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Considerações
- Trabalhar dentro dos limites de cada aprendiz, respeitando suas individualidades;
- Ter a desenvoltura para mudar as atividades conforme o andamento dos aprendizes;
- Não se ater ao tempo, podendo ser maior ou menor do que o previsto;
- Ao final de todas as aulas, realizar anotações sobre cada aprendiz, analisando itens como,
assiduidade, higiene, comportamento, etc., para que ao final de determinado período seja
feita uma avaliação individual, constatando os itens que deverão ser trabalhados;
- Estimular que os aprendizes tenham um comportamento “profissional” com os colegas de
turma e com os monitores, evitando, por exemplo, que os chamem de “tio” e “tia”.

 Aula: formulação de alimentos
A formulação de um produto é o processo de produção para garantir a qualidade e a
quantidade desejada.
Para a oficina de cozinha foram escolhidos três produtos que poderão ser
desenvolvidos pelos alunos com deficiência sem grandes dificuldades. Os produtos são,
respectivamente, sequilhos, goiabinha e sable de saco (todos os três são considerados
biscoitos).
Cada produto tem uma formulação a ser seguida e deve ser respeitada, caso contrário,
o resultado não será o esperado.
O primeiro passo para se definir a formulação é saber a quantidade de produtos que se
deseja produzir.

1. Formulação sequilhos
Para fazer o sequilho utiliza-se a seguinte formulação:
Ingredientes
Amido de milho
Leite condensado
Gordura bolo
Ovos
Açúcar
Essência

%
100%
45%
35%
15%
10%
0,5%
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Para fazer esta formulação teve-se como referência a lata de leite condensado com
peso de 395g. Assim, evita-se o desperdício de ingredientes. Cada ovo pesa em média 50g.
Ingredientes
Amido de milho
Leite condensado
Gordura bolo
Ovos
Açúcar
Essência

%
100%
45%
35%
15%
10%
0,5%

Peso (g)
878
395
307
131
87
04

Caso a balança utilizada faça a pesagem a cada 5g, os valores quebrados podem ser
arredondados, por exemplo, 878g passam para 880g. Pode ser para mais ou para menos, desde
que seja bem pouca a diferença.
Se desejar seguir a formulação tendo como referência o amido de milho que é 100% os
valores ficarão os seguintes:
Ingredientes
Amido de milho
Leite condensado
Gordura bolo
Ovos
Açúcar
Essência

%
100%
45%
35%
15%
10%
0,5%

Peso (g)
1000
450
350
150
100
5

Como fazer a regra de três?
Para conseguir os resultados exatos da formulação segue-se o princípio da “regra de
três”: “Tenho dois valores já conhecidos, preciso encontrar o terceiro.”.
Ex: O amido de milho na formulação é 100%, então 100% é igual a 1000 gramas ou 1 kg. O
açúcar é 10% da formulação total, então sabe-se que 10% de 1 kg são 100 gramas de açúcar que
preciso.
Ex: Sabendo que 100% de amido é igual a 1000 gramas e eu quero saber quanto é 35%, faço:

1000g
X

=

100%
=
35%

100X
100X

=
=

1000 x 35
35000

X
X

=
=

35000/ 100
350g

A regra de três deve ser utilizada para obter os resultados de todos os ingredientes.
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2. Formulação da goiabinha
Ingredientes

%

Peso (g)

Farinha de trigo

100 500

Açúcar

35

175

Ovos

20

100

Leite Gordura bolo 35

175

Fermento químico

0,5

2,5

Essência

0,5

2,5

Caso necessite fazer uma formulação usando 500 gramas de farinha de trigo, que é
igual a 100%, então 35% de 500 gramas será igual a 175 gramas, e assim também se deve
fazer para obter as porcentagens exatas dos outros ingredientes que serão utilizados.

3. Formulação do sable de saco
Ingredientes

%

Peso (g)

Farinha de trigo 100

500

Açúcar

40

200

Ovos

20

100

Gordura bolo

50

250

0,5

2,5

Essência

Destaca-se que para se obter os resultados acima foi utilizada a regra de três.

 Aula: receitas dos biscoitos
Outra forma de se medir os ingredientes é utilizar de utensílios, como por exemplo, a
xícara, ou a colher de chá. Ou seja, a formulação e a receita utilizam a mesma quantidade de
ingredientes, mas com unidades de medida diferentes. Por isso seguem as formulações
transformadas em receitas para facilitar o preparo do produto, caso não haja equipamentos
como a balança ou dosadores.
Na ausência de uma balança, para que sejam feitas as pesagens dos ingredientes devese usar a receita tendo a medida em xícaras como referência para as quantidades utilizadas
no preparo do produto, seguindo as medidas indicadas na formulação.
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1. Sequilhos

Ingredientes
Amido de milho, leite condensado, gordura bolo (sem sal), ovos, açúcar e essência.

Quantidades para uma receita
•

6 ½ xícaras de amido de milho;

•

1 lata de leite condensado (395g);

•

300 gramas de gordura bolo;

•

2 ovos;

•

½ xícara de açúcar;

•

1 colher de chá de essência.

Modo de preparo
•

Misturar o açúcar, os ovos, a gordura e o leite condensado até formar um creme;

•

Acrescentar o amido de milho aos poucos, formando uma massa homogênea e que
solte das mãos;

•

Modelar os sequilhos no formato de bolinhas, após, pressionar com o garfo;

•

Colocar em assadeiras untadas;

•

Assar a 180°C por 20 minutos.

Depois de pronto o produto pode ser armazenado por 45 dias. A gordura bolo que se
utiliza, atualmente, na oficina de cozinha experimental é da marca Amélia (80% de lipídios)
sem sal.
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2. Goiabinha
Ingredientes
Farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, gordura bolo, goiabada, fermento em pó e
essência.

Quantidades para uma receita
•

4 xícaras de farinha de trigo;

•

1 xícara de açúcar;

•

2 ovos;

•

1/3 de xícara de leite;

•

200 gramas de gordura bolo;

•

1 colher de chá de fermento;

•

1 colher de chá de essência;

•

100gramas de goiabada cortada em cubinhos.

Modo de preparo
•

Misturar o açúcar e a gordura bolo até formar um creme, acrescente os ovos;

•

Adicionar o leite aos poucos;

•

Colocar a farinha de trigo e o fermento e misture até soltar das mãos;

•

Abrir a massa com o rolo. Modelar e rechear com a goiabada cortada em cubos;

•

Assar a 180°C por 20 minutos;

•

Passar no açúcar e canela ainda quente.
Depois de pronto, o produto pode ser armazenado por 45 dias.
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3. Sable de saco
Ingredientes
Farinha de trigo, açúcar, ovos, gordura bolo, essência.
Quantidades para uma receita
•

4 xícaras de farinha de trigo;

•

1 xícara de açúcar;

•

2 ovos;

•

250 gramas de gordura bolo;

•

1 colher de chá de essência.

Modo de preparo
•

Misturar o açúcar, a gordura e a essência até formar um creme;

•

Juntar os ovos e misturar;

•

Acrescentar a farinha de trigo aos poucos e misturar a massa até que solte das mãos;

•

Modelar os biscoitos utilizando-se de uma biscoiteira ou manualmente;

•

Assar a 180°C por 15 minutos.

Colocar uma quantidade de massa na biscoiteira, o formato do biscoito fica a escolha.
Pode-se colocar um pouquinho de açúcar cristal em cima dos biscoitos antes de levá-los ao
forno.
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5. CONCLUSÃO DAS OFICINAS

Os objetivos, passos e atividades apresentados nestas aulas não precisam ser
concluídos, exatamente, nos tempos indicados, uma vez que o tempo disponível por aula deve
influenciar diretamente em quanto deste caminho se pode percorrer. Cada encontro deve
trazer suas características.
O que se pretende é, mais uma vez, indicar um ponto de partida, aos aprendizes e aos
monitores. Todas as aulas devem ser previamente planejadas e estruturadas, contudo, o
monitor deve ser flexível, modificando e reestruturando seu planejamento, conforme a prática
lhe mostrar necessário.
O importante é que a oficina se torne um instrumento de desenvolvimento humano que
permita ao aprendiz, uma pessoa com deficiência, ser capaz de desenvolver independência,
em todos os aspectos possíveis a ele.
Por isso, a criatividade, tanto no planejamento quanto na execução das aulas, deve ser
largamente aproveitada e sempre que viável compartilhada em forma de experiências e
sugestões.
Ao final do curso, e com as avaliações diárias realizadas pelos monitores para com
seus aprendizes, será possível identificar quais estão aptos para serem encaminhados para o
mercado de trabalho. A estes é necessário explorar as habilidades e potencialidades para que
sejam indicados a uma vaga de acordo com suas capacidades e possam desenvolver um bom
trabalho.
A participação da família em todo o processo, desde o início das aulas, é fundamental,
pois pode estimular positivamente o bom comportamento e o progresso do aluno, não
somente no decorrer do curso na oficina, mas principalmente por toda sua vida.
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6. CONCLUSÃO DO PROJETO “OFICINAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”
Quando um projeto é construído para o
desenvolvimento de uma comunidade, é importante
que as conquistas obtidas sejam celebradas e
divulgadas. A comunidade merece comemorar o
fruto de seu trabalho e todos, juntos, renovam a
energia para continuar a transformação. Quanto
mais cidadãos se envolverem e apoiarem as ações,
o projeto ganhará mais força e legitimidade.
Após a implantação do projeto de Tecnologia
Social “Oficina de Geração de Trabalho e Renda
para Pessoas com Deficiência”, com a instalação das
oficinas de informática, cozinha experimental e
reciclagem de papel, a comunidade de Ermelino
Matarazzo organizou e participou, no dia 19 de
junho de 2009, de um encontro de divulgação e
comemoração das conquistas por ela alcançadas.
Compareceram

aproximadamente

160

pessoas, entre pais, aprendizes, monitores, equipe
da ACDEM e interessados. O encontro contou
com a abertura de Padre Ticão (padre envolvido
com projetos para a comunidade local) e Irma
Passoni (gerente executiva do ITS Brasil) e com
exposições de Maria Cândida Soares Del-Masso
(assessora da pró reitoria da UNESP) e Jesus
Carlos Delgado Garcia (coordenador de projetos do ITS Brasil), que abordaram as questões
da importância da família e da inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
É importante que a família exerça um papel incentivador, permitindo com que as
pessoas com deficiência busquem, na medida do possível, autonomia e independência. A
superproteção, em muitos casos pode ser prejudicial e a visão do assistencialismo deve ser
evitada. É preciso que sejam dadas oportunidades de aprendizado às pessoas – tenham elas
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deficiência, ou não –

para que possam ser

devidamente capacitadas e encaminhadas ao mercado
de trabalho, sendo este, o objetivo das oficinas
implantadas.
A participação da família neste processo é
muito importante, pois ela pode, inclusive, auxiliar os
monitores das oficinas, ajudando a desenvolver as
potencialidades e habilidades dos aprendizes, e
incentivando o trabalho em suas áreas de interesse. Atitudes como estas podem influenciar a
melhoraria da qualidade de vida, tanto dos
aprendizes como de seus familiares.
Os

participantes

do

evento

também

puderam contar com depoimentos de familiares e
pessoas com deficiência que já começaram a
trabalhar nas oficinas. Além disso, os próprios
aprendizes distribuíram cartões, por eles elaborados
na oficina de reciclagem de papel, com mensagens
criadas e escritas na oficina de informática. Ao encerramento da confraternização, todos
puderam comprovar a qualidade e saborear os doces e salgados produzidos na cozinha
experimental.
Todos os envolvidos no projeto sentiram-se satisfeitos com os resultados do esforço
empenhado, mas certos de que o trabalho não termina por aqui. Este é só o começo de uma
mudança que tende a ser cada vez maior.

Foto dos biscoitos feitos na cozinha experimental

Fotos dos cartões feitos na oficina de reciclagem

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS
Rua Rego Freitas, 454, cj. 73 - República, São Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 3151-6499 e 3151-6419
site: www.itsbrasil.org.br - e-mail: its@itsbrasil.org.br

69

REFERÊNCIAS
CAT, 2007c. Ata da Reunião VII, de dezembro de 2007, Comitê de Ajudas Técnicas,
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República
(CORDE/SEDH/PR). Disponível em:
http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/Comitê%20de%20Ajudas%20Técnicas/At
a_VII_Reunião_do_Comite_de_Ajudas_Técnicas.doc. Acesso em: 16/07/2009.
GALVÃO FILHO, T. A. Assistiva para uma Escola Inclusiva: apropriação, demandas e
perspectivas. 2009. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal da BahiaUFBA, Bahia. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp090116.pdf>. Acesso em:
07/08/2009.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005. IBGE e CORDE
abrem encontro internacional de estatísticas sobre pessoas com deficiência. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=438&id_pagina=1

Acesso em: 04/08/2009.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Reserva Legal de Cargos ou Lei de Cotas.
Disponível em: <http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao/lei_cotas_1.asp> Acesso em:
03/08/2009.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em:
http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em:
03/08/2009.
REDE SACI Disponível em: http://saci.org.br/index.php?modulo=akemi&parametro=18636.
Acesso em: 03/08/2009.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS
Rua Rego Freitas, 454, cj. 73 - República, São Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 3151-6499 e 3151-6419
site: www.itsbrasil.org.br - e-mail: its@itsbrasil.org.br

70

