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UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL DE
JOVENS COM SÍNDROME DE

1

DOWN

RESUMO, ABSTRACT, PALAVRAS-CHAVE E KEY WORDS

Nos últimos anos, ações isoladas de educadores têm promovido a inclusão
de jovens com algum tipo de deficiência ou necessidade especial, visando
resgatar o respeito humano e a dignidade, no sentido de possibilitar o
pleno desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade por
parte desse segmento. Mas, não tem sido fácil. A falta de conhecimento da
sociedade, em geral, faz com que a deficiência seja considerada uma
doença crônica, um peso ou um problema. Esta pesquisa parte da
iniciativa de professores de diferentes áreas de conhecimento, mas com o
mesmo fim, o de investigar, aproximar e desenvolver um projeto teóricoprático de inclusão social de jovens com síndrome de Down, em especial
do Instituto Chefs Especiais, que trabalha a inclusão social por meio da
gastronomia. Como objetivo, o projeto propõe-se a compreender a
importância da inclusão social de jovens com síndrome de Down, por meio
de programa culinário na TV.
Palavras-chave:
Interdisciplinaridade; inclusão social; síndrome de Down; Chefs Especiais;
Programa de TV; Culinária; Linguagem Audiovisual.
Abstract
In recent years, isolated actions by educators have promoted the inclusion
of young people with some kind of disability or special need, aiming to
rescue human respect and dignity, in order to enable the full development
and access to all resources of society of this segment. However, it has not
been easy. Lack of knowledge of society, in general, causes disability to be
a chronic disease, a burden or a problem. This research is part of the
initiative of teachers from different areas of knowledge, but with the same
aim, to investigate approach and develop a theoretical-practical project of
social inclusion of young people with Down syndrome, especially the
Special Chefs Institute, which works Social inclusion through gastronomy.
As a goal, the project aims to understand the importance of social inclusion
of young people with Down syndrome through a TV program.
5
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Keywords
Interdisciplinarity; social inclusion; Down's syndrome; Special Chefs; TV
program; Cooking; Audiovisual Language
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INTRODUÇÃO

2.1

PRÓLOGO, A SEMENTE DO PROJETO

O Projeto Universidade Presbiteriana Mackenzie e chefs especiais: Uma
experiência interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens com
síndrome de Down, que chamaremos aqui de Chefs Especiais/ Tempero
21, foi concebido como desdobramento de experiência anterior, uma
atividade realizada em 2015 entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie
[UPM] e o Instituto Chefs Especiais, idealizado e liderado pela profa. Ms.
Daniele Cristine Carvalho Joukhadar, do Centro de Comunicação e Letras.
Esta experiência teve como finalizade produzir um livro de receitas,
composto por receitas elaboradas pelos alunos com Síndrome de Down,
do Instituto Chefs Especiais, e seus professores.
De caráter interdisciplinar, esta proposta contou com professores e alunos
de diferentes formações. Os participantes oriundos dos cursos de Design,
Tecnológico

de

Gastronomia,

Jornalismo,

Letras

e

direito

de

Publicidade

contribuíram

e

Propaganda,

compartilhando

de
seus

conhecimentos específicos para chegar ao objetivo proposto – o livro de
receitas.
Os alunos do curso de Design, sob a supervisão da profa. Daniele,
realizaram pesquisas, aplicando as metodologias do processo de criação
em programação visual, para definir o conceito
do livro e a linguagem visual,
considerando

dimensões,

aspectos

tipográficos,

diagramação; funcionalidade,
legilibilidade e manipulação,
principalmente focados nos
usuários com Síndrome de
Down.
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1 Fotografia do Caderno
Receitas por Chefs Especiais

de

Aos alunos do curso de Tecnologia em Gastronomia e de Nutrição, sob a
supervisao da profas. Marília Malzoni Marchi, Paola Biseli F. Scheliga e
Ana Carolina A C Paternez, coube testar e normatizar todas as receitas do
livro, assim como expresser os respectivos valores nutritivos. Ficou a cargo
do curso de letras, com a supervisão do prof. Alexandre Huady T.
Guimarães, a revisão textual, ao de Publicidade e de Jornalismo, com a
supervisão de Vanessa A. Molina e Paula R C Jesus, a estratégia de
divulgação das atividades e do produto final e de assessoria de imprensa e
o de Direito com o parecer jurídico que se respaldou na Constituição para
apontar a importância da participação das universidades em projetos
sociais e de inclusão.
O projeto do livro, que intitula-se Cadernos de receitas por Chefs
Especiais, foi finalizado. Foi montado um boneco do livro e está em busca
de patrocinadores/investidores ou de editoras para a sua publicação final.
O resultado desta experiência permitiu a aplicação dos conteúdos
apreendidos em sala de aula e em um caso real numa comunidade. Esse
tipo de experiência, na formação do aluno e na prática didática dos
professores, proporcionou a prática de busca
de

soluções

não

idealizadas,

criando 2 Fotografia da Capa do Caderno de
Receitas por Chefs Especiais

interlocuções, percepções e prazos possível
somente nesta forma “laboratório-vivencial”. A
intervenção e atuação dos alunos e docentes neste segmento social da
Síndrome de Down puderam fomenter a experiência de ação inclusiva, que
faz diferença na sociedade.
As experiências de inclusão vão ao encontro com os propósitos
da Convenção da ONU, de 2008, que é o de
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
eqüitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua
dignidade inerente. Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas. (BATTISTELLA, 11, s/d)
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Desta forma, a proposta da profa. Daniele C. C. Joukhadartrouxe para os
alunos o exercício da responsabilidade social, um dos traços da missão da
nossa instituição, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa atividade,
de extensão, então se notorious por ter como suporte o tripé formado
ensino, pesquisa e extensão.
Como resultado desta atividade, além do boneco do livro pronto para ser
produzido e das experiências de pesquisa e interação de alunos nas
questões de inclusão social, houve a sua difusão entre os docentes do
CCL e, mesmo não tendo participado das atividades, a profa. Dra. Gláucia
Davino (autora deste relatório), com experiência e área do conhecimento
em audiovisual, entrou em contato com a profa. Daniele C. C.
Joukhadarcom com a ideia de participar ou de dar continuidade àquele
projeto. Desta conversa surgiu a ideia de um programa de TV de culinária
com os alunos do Instituto Chefs Especiais, pois já haviam participado no
livro. Os programas voltados à culinária cresceram, nos últimos cinco anos,
nas grades dos canais de TV por assinatura brasileiros, na onda dos
programas estrangeiros semelhantes. Desde programas tradicionais de
demonstração de receitas, com a figura do apresentador como “marca”,
com estilo próprio de apresentar, com estilo de receitas específicos, até
realities shows de disputa entre equipes ou indivíduos para selecionar e
premiar os melhores.
Com o intuito de manter o escopo interdisciplinar, tão bem aproveitado na
experiência acima mencionada, o projeto Universidade Presbiteriana
Mackenzie e chefs especiais: Uma experiência interdisciplinar de inclusão
social e educacional de jovens com síndrome de Down foi elaborado com
esta concepção pelas professoras Dra. Paula R. C. de Jesus e Ms. Daniele
C. C. Joukhadar A elaboração contou com o apoio das docentes, das
diversas unidades universitárias, já envolvidas no projeto do livro Cadernos
de receitas por Chefs Especiais e das professoras Dra. Maria Eloísa
Fama Dantino, do PPG Distúrbios do Desenvolvimento, e Dra. Gláucia
Davino, do CCL, na área da linguagem audiovisual.
E foi assim que demos vida ao novo projeto.

2.2

O PROJETO ORIGINAL
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Abaixo,

apresentamos

o

projeto

original

elaborado

em

parceria

interdisciplinar (docentes contribuíram com informações específicas de
suas áreas) com a liderança da profa. Dra. Paula R. C. de Jesus ,
aprovado e financiado pelo Mackpesquisa.

2.2.1 PROJETO APRESENTADO AO FUNDO MACKENZIE DE PESQUISA - SET/ 2015
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

3

O PROJETO EM PROGRESSO – REUNIÕES E ATIVIDADES

3.1

FEV 2016 A MAIO 2016 – LÍDER: PROFA. DRA. PAULA R. C. DE JESUS CAMARGO
DE JESUS

Cronograma de desenbolso, elaborado por profa. Paula R C de Jesus,
em março de 2017, tendo em vista as atividades

28

25/02/2016 - 13h
Local: Instituto Chefs Especiais
Visita técnica
Participantes: Presidente do Instituto, Sra. Simone Berti; a líder do projeto,
Profa. Paula R. C. de Jesus e a corresponsável pelo projeto, Profa. Daniele
Pauta: Pesquisar as condições e documentação jurídicas para a parceria e
discutir questões a respeito dos procedimentos e atividades que envolvem
a pesquisa. Verificar sobre documentos de comprometimento mutuo;
Definir locais de gravação; Sobre as dificuldades e as limitações dos Chefs
com Síndrome de Down em dominar a execução dos pratos e ter ao
mesmo tempo uma boa desenvoltura frente às câmeras.
01/03/2016 - 11h
Local: CCL Mackenzie
Participantes: Profa. Responsável pelo programa de TV, Gláucia Davino e
aProfa. Daniele
Pauta: Produção do programa de TV – CONCEPÇÃO
Possibilidade de gravação externa. Prós e contras da gravação fora.
Tempo estimado para gravação. Linguagem do programa.
Ficou definido que os programas devem ter como característica a
expressão e espontaneidade dos alunos com síndrome de Down do
Instituto Chefs Especiais, e que seja o mais fiel possível a isso. Caso não
seja possível entender a fala, cogita-se colocar legenda.
O estilo pessoal de cada chef deve ser incorporado, pois é esta
característica que dá autenticidade ao programa.
01/03/2016 - 16h
Local: Mackenzie
Participantes: Profa. Daniele C. C. Joukhadare Profa. Marilia Malzoni
Marchi
Pauta: Produção dos programas TV - RECEITAS
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Utilizar receitas fáceis que possam ser inteiramente preparada pelos chefs,
que evite cortar coisas, por exemplo, pães, bolos, omeletes, saladas,
mostrar serviço: montar prato, montar mesa, pintar ovo para pascoa, fazer
porta pratos... receitas fáceis, formato diferenciado para que não fique
somente no programa com gravação de receitas. Visitas ao mercadão,
padarias, restaurantes, abrir para o apresentador chef especial mostrar
curiosidades, complementar informações relevantes da receita (ex. Tipos
de tomates...).
Alunos do design serão responsáveis pelas vinhetas do programa.
Semana do dia - 07/03/2017 Entrega do SAAD
Via email à líder Paula, à pedido do Mackpesquisa
08/03/2016 - 10h
Local: Instituto Chefs Especiais
Visita técnica e aula de culinária, ministrada pelo professor de Jornalismo,
Publicidade e Propaganda, do Mackenzie, e crítico gourmet, Arnaldo
Lorençato
Participantes: Profa.

Gláucia Davino, Profa Marilia Malzoni Marchi

e

Profa. Daniele.
Pauta: Produção e apresentação do espaço e das dinâmicas dos Chefs
Especiais para a profa. Gláucia Davino.
Foram discutidos aspectos como: Selecionar chefs que gostam de
aparecer, para que fiquem a vontade com a câmera; experimentar
formatos multiplataforma; chamar convidados para comentar receitas; a
inserção de drops com temas condizentes com a receita apresentada
(média de 3 por programa); Sobre a Abertura/apresentação; ingredientes/
drops/ execução receita/drops/ montagem do prato e a possibilidade da
degustação comentada. Previsão de se se realizar a primeira gravação em
maio. Até abril foi necessário definir: locais, elenco, roteiro/receitas, equipe
gravação, definir apresentadores, uniformes, documentos assinados de
direitos de imagem e voz e o contrato de parceria Mackenzie - Instituto
Chefs Especiais
15/03/2016 - 16h
Local- CCBS Mackenzie
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Participantes: Profa. Dra. Maria Eloisa F. Dantino, docente do PPG
Distúrbios do Desenvolvimento do CCBS; Profa. Ms. Vanessa, docente do
curso de Publicidade e Propaganda do CCL e Profa. Daniele
Pauta: Pesquisa estruturada, com o objetivo de fazer um mapeamento dos
envolvidos no Instituto Chefs Especiais.
Profa. Vanessa A. Molinaficou responsável por elaborar perguntas.
Vanessa: Publicidade e Propaganda responsável pela pesquisa com
voluntários
Distúrbios

de

aprendizagem

e

Psicologia

ficou responsável

pela

elaboração da pesquisa a ser aplicada aos alunos do Instituto Chefs
Especiais, com síndrome de Down e respectivos pais.
Alunos serão treinados, em grupo, para aplicar a pesquisa com os alunos
com Síndrome de Down.
Apontado pela profa. Elói Dantino: Necessidade de registro no comitê de
ética para iniciar pesquisa.
16/03 – Escopo do Programa por email
Envio do escopo do programa pela profa. Gláucia Davino à líder Paula, a
pedido do Mackpesquisa.
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Escopo da produção de TV para contratação de serviços (com
equipamento)
para captação de imagem e som.
Gravação Interna - Laboratório de Gastronomia Mackenzie
DIÁRIAS DE GRAVAÇÕES (6hs)
5 diárias
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E
SOM
3 Câmeras HD - completas (objetivas, parasol, baterias, etc.)
2 microfones de lapela (e acessórios para operação de captação e
monitoramento de áudio)
1 monitor de TV
3 tripés de câmera
Kit de iluminação para cenário de 30 metros quadrados [iluminação difusa
geral, contraluz focado e luz pontual sobre objetos]
EQUIPE NECESSÁRIA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E SOM
2 operadores de câmera
1 ass. de estúdio
1 operador de áudio
Gravações Externas - Relativas aos "drops" de dicas
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E
SOM
1 Câmeras HD - completas (objetivas, parasol, baterias, etc.)
1 tripé de câmera
1 microfone de lapela (e acessórios para operação de captação e
monitoramento de áudio) ou cardioide (entrevista)
Rebatedor e kit básico de luz para enchimento em lugares mais escuros.
Finalização
SERVIÇOS DE EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO
150 horas de Edição de imagens e sons
SERVIÇOS DE LEGENDAGEM
100 minutos

17/03 - 12h
Local: CCL Mackenzie
Participantes: Profa. Gláucia Davino, Profa. Marilia Malzoni Marchi , Profa.
Daniele
Pauta: produção
.programas serão gravados no mackenzie
.15 minutos de programa (6 min+ 6 min. com 3 drops de 1min? Ou 7+7 + 2
drops de 30”?
.os chefs irão usar uniformes, seguir principios da gastronomia (uso de
joias, esmalte, relogio?)
.dar preferencia para chefs formados ou que estão na faculdade?
.alunos de gastronomia serão os auxiliares dos chefs especiais
32
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.primeira receita será de pão de abobora com recheio
.receitas: pão, omelete, yakissoba, kibe de bandeija com pastas,
sobremesa?
.os alunos de gastronomia irão pesquisar e definir os drops
.Dr. Samuel Berlotti (juridico) como acontece a parceria com os chefs,
contrato que eles podem usar o modelo de programa depois.se der certo
ceder o formato para os chefs.se o mackenzie ceder, tem que creditar o
mackenzie como concepção, apoio.
24/03 - 11h
Local: CCL
Parcipantes: Prof. Marilia Malzoni Marchi e Profa. Daniele
Pauta: produção
Inclusão: Bel
Nome: Gastronomia 21: século da inclusão, cromossomo 21
Marca: como um selo
Identidade: uniforme, ficha apresentação com roteiro, vinheta, ficha de
receita
(Fabricio, matheus, a chefe, guilherme (esta cursando)
Não fechar só em chefs formados.
Propor para os alunos do design que fizeram o livro a criação da marca.
29/03 - 17h
Local: FAU
Participantes: Profa Marilia Malzoni Marchi e Profa Daniele
Pauta: produção
Degustação de receita teste de pãozinho de abóbora feito pela profa
Marilia Malzoni Marchi ,
Definição de receita para o programa piloto: snacks
Referencias para video: www.pesfilm.com e www.criancanacozinha.com
05/04 - 16h

33
GLÁUCIA DAVINO - 201

Local: CCL
Participantes: Profa Daniele C. C. Joukhadare Profa Vanessa
Pauta: pesquisa
Definição dos objetivos de pesquisa dos pais e voluntários
05/04 - 17h
Local: Mackenzie
Profa Daniele C. C. Joukhadar/ Dr Samuel Beloti 2114. 8619
Pauta: contrato juridico parceria mackenzie e chefs especiais
.enviar projeto de pesquisa para juridico
.jurídico enviar contrato padrão para que o grupo possa apontar
necessidades de alteração
.direito de uso de imagem dos chefs, alunos e professores.
.ver com Simone Berti as restrições impostas pelo contrato com a Friboi e
Danubio
.jurídico vai encaminhar lei de inclusão
Samuel.beloti@mackenzie.br
12/04 16h
Local: CCL
Participantes: Profa Vanessa A. Molinae Profa Daniele
Pauta: pesquisa
.objetivos de pesquisa - voluntários e chefs especiais
.indicação voluntários
15/04 – email – Alunos voluntários
Lista dos alunos voluntários da gastronomia e do design. Levantamento
feito por Daniele C. C. Joukhadare Marília
VOLUNTÁRIOS
Design 5* semestre:
Dayse Ormundo
31401619
dayse_ormundo@hotmail.com
Rua Fita de Moça, 98 Vila Verde São Paulo SP
34
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08235-030

Miho Nishiyama
31453597
miho.n@hotmail.com
Rua Maria Antonia, 162 Apt 91 V Buarque São Paulo SP 01222-010
Minami Hirota
31432417
hirota.minami@gmail.com
Avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 3250 Jd Suisso
Mairiporã SP 07600-000
Yuri Vieira Silvestre
31436307
yurisilvestre@outlokk.com
Cel 973723104
Rua São Gabriel, 121 Centro Diadema SP 09913-080
Júlia Anastácio
970654721
julia.anastacio@hotmal.com
Rua Sítio D’Abadia, 213 Jd Paulistano São Paulo SP 02814-040
Luiz Madeira
962162188 luiz.rmadeira@gmail.com
Rua Lauzane, 1048 Socorro São Paulo SP 04782-010
Rafael Oda
995588936
raphaoda@hotmail.com
Rua Comandante Lira, 302 Vila Inah São Paulo SP 05618-030
Gastronomia 3* semestre
Beatriz Kuratomi Vaz
31508881
beatriz.vaz@hotmail.com
Cel 988349790
Rua Laurentina Jorge Ribeiro, 80 Penha São Paulo SP 03616-000
Cristina de Barros Mussio
31517269
cristinadebarros@terra.com.br
Cel 987788841
Rua Professor Rodolfo São Tiago, 157 Bloco 4 Apt 213 Belenzinho
São Paulo SP 03059-050
Edson Fernandes da Silva
31549004
silvaefernandes@bol.com.br
Cel 992058122
Rua Jaguaribe, 511 Apt 81 Vila Buarque São Paulo SP 01224-001
Fernanda Higo Guerra
31577555
fernanda.higo@gmail.com
Cel 969281000
Rua Francisco de Paula Pereira Pacheco, 190 Bloco 11 Apt 12 Jd Odete
Guarulhos SP 07143483
Gabrielle Brambilla
31565808
gabibrambilla@hotmail.com
Cel 971740552
Karen Silva Rocha
31543431
karen.rocha13@gmail.com
Cel 960118894
Rua Tomás Amantini, 90 São Paulo SP 03735-300
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Valdirene Miriam Cardoso
41307313
buffetgoldcook@yahoo.com.br
Cel 988402370
Estrada de São Francisco, 1041 Bloco B Apt 153 Taboão da Serra
06765000

SP

19/04 12h
Local CCL
Profa Paula R. C. de Jesus e Profa Daniele
Pauta: gestão do projeto
.rever prazos para compras uniforme e utensilios
.possibilidade de mudança de líder
.definição nome Tempero 21
Professora Paula não poderá mais ser líder do projeto devido a
problemas de saúde.
.Definir novo líder.
26/04 16h
Local CCBS
Participantes: profa Eloi Dantino, Profa Vanessa A. Molinae Profa Daniele
Pauta: pesquisa e contrato
.objetivos de pesquisa
.especificações da aplicação
.Inclusão da profa Vanessa A. Molinae Prof. Arnaldo Lorençato como
voluntários do projeto.
28/04 17h
Local: CCL
Participantes: Profa Gláucia Davino, Profa Marilia Malzoni Marchi e Profa
Daniele
.reunião geral professores do projeto mackpesquisa
.seleção de apresentador por programa
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.meninos e meninas
. aluno Guilherme Koyama (conversar com a Glaucia)
.bolsista do design para fazer a marca
.marcar com Geisa (Mackpesquisa) reunião dani, glaucia e Marilia Malzoni
Marchi
.geisa e edvaldo reembolso (notas da Marilia Malzoni Marchi , podemos
contratar serviço de cenografia?
28/04 20h
Local: CCL
Pauta Parte I: Dani, Marília e Glaucia
- Pre preparo das receitas - testar
- Compra de utensílios
Pauta Parte II: Dani e Glaucia
- Definições do projeto/ Revisões
- Contrato com jurídico
Anotações sobre a revisão os Programas, as pessoas e as pesquisas
envolvidas:
1) Centro de Comunicação e Letras
1.1. Pessoas
Alexandre Huady T. Guimarães; Arnaldo Lorençato; Daniele; Fernanda
Nardy; Glaucia; Isabel; José Maurício C. da Silva; Paula; Vanessa
1.2. Temas
1.2.1. Inclusão na UPM [Isabel, Alexandre Huady T. Guimarães e Zé
Maurício]
1.2.2. Mapeamento
1.2.3. Pesquisa com público - grau de receptividade para os amantes de
programas culinários/ Quebra de paradigma [glaucia]
1.2.4. Significado de estar na mídia [o eu] o significado do "outro" Down
estar na mídia.
1.3. Alunos e desenvolvimento de trabalho
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CCL - pesquisar todos os programas de culinária - Brasil - histórico// boom
atual; No CCL - pesquisar todos os programas com participação de Down Mundo - qualquer tipo de programa e qualquer plataforma.
2) Design
2.1. Pessoas
Daniele C. C. Joukhadare alunos interessados
2.2. Temas
Ergodesign aplicado à criação da marca com estudo de questões
particulares do design de marca de caráter social
Metodologia e desenvolvimento da marca: pesquisa do tema; objetivos da
marca; aplicações da marca
Processo de Criação
3) Gastronomia
3.1. Pessoas
Ana Carolina; Marília; Paola e alunos
3.2. Temas
Critérios para selecionar receitas
Limites no processo de execução das receitas
Processos de testes de receitas
Padronização das receitas
Pesquisa de temas para os programas
4) Psicologia: Disturbios do aprendizado
4.1. Pessoas
Eloi Dantino e alunos
4.2. Temas
Mapeamento dos participantes dos Chefs Especiais, referente ao
desenvolvimento da Auto-Estima gerada pelo programa Chefs Especiais
(questionário para pais, voluntários dos chefs e alunos com Down)
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LIVRO, capítulos conforme atribuição de temas. Título: Tempero 21. Do
mundo para a cozinha, da cozinha para a TV
3.1.1 PENDÊNCIAS
- Montagem e aplicação dos questionários para alunos, pais e voluntários
do Chefs Especiais – Responsáveis: Maria Eloisa Dantino, com apoio de
Talita

Cicuti

(mestrado)

e

Tally

(graduação)

(Distúrbios

do

Desenvolvimento); Paula Renata de Jesus (Publicidade) e Vanessa Molina
(Publicidade), com apoio de Guilherme Koyama (graduação)
- Fazer contato com Instituto Chefs Especiais para estabelecermos os
termos do trabalho em conjunto, escolha de receitas, escolha de “atores”
- Elaborar o Contrato de Parceria Mackenzie e Chefs Especiais
- Agendar e fazer toda a produção das gravações e posterior edicção e
finalização dos programas de TV
- Finalizar identidade visual e aplicabilidade
- Começar a escolher e testar receitas
- Saber o que outros membros do grupo estão desenvolvendo
- Verificar com participantes as formas de publicação de resultados do
projeto.

3.1

MAIO 2016 A DEZ 2017 – LÍDER: PROFA. DRA. GLÁUCIA DAVINO

05/05 Inclusão da professora Gláucia Davino como líder do projeto
Avisar a todos que o o aditivo do contrato com Mackpesquisa deverá ser
assinado por todos os components do grupo.
A profa. Paula de Jesus continuou na equipe do projeto, ficando
responsável, em conjunto com profa. Vanessa A. Molinae profa. Maria
Eloisa F. Dantino, pela elaboração do questionário de mapeamento a ser
aplicado aos alunos, pais e voluntários. Elói faria a inserção do
questionário na Plataforma Brasil.
10/05 10h
Local: Instituto Chefs Especiais

39
GLÁUCIA DAVINO - 201

Participantes: Profa Glaucia, Profa Daniele C. C. Joukhadare Simone Berti
(president do Instituto Chefs Especiais)
Pauta: Contrato de parceria e conversa sobre o trabalho conjunto.
Itens abordados:
- eles não estão acostumados a ensinar, estão acostumados a aprender
- adaptar as receitas a cada apresentador.
- uniforme dos chefs para os alunos do instituto e uniforme do Mackenzie
para os alunos de nutrição e/ou gastronomia do Mackenzie
- sobre aplicação da marca do programa - no chapeu
- 10 Mães e 10 alunos – para pesquisa? E o mapeamento?
Glaucia, Eloi e Daniele: pesquisa e registro. O registro na Plataforma Brasil
não poderá ser inserido pela profa. Elói. Tem que ser inserido pela líder do
grupo. Teremos que ter ajuda de quem entende, pois a necessidade da
inserção no comitê de ética advém das entrevistas que serão feitas pelo
grupo do PPG Disturbios do Desenvolvimento. Elói indicou Talita e Tally
(alunas pós e de gradução) para a tarefa.
09/05 14h
Local: Chefs Especiais
Participantes: Profa. Glaucia, profa Daniele C. C. Joukhadare Simone Berti
Pauta: Como deveremos fazer as gravações
- Horario de saida do Instituto
- Nomes indicados por Simone Berti, conforme habilidades:
- Conhecemos Jessica, uma das escolhidas para ser apresentadora do
programa
- Sobre Making off das gravações
- Sob o commando da profa. Marilia Malzoni Marchi , fazer um Prato para
deixar pronto para as gravações
- Selecionar a pessoa que ira fazer o programa para fazer uma aula no
Chefs ou no Mackenzie, com Marília
- Inicio 13h
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- Fazer com erros de gravação
- Almoçar com a equipe? – Como será a alimentação
- Tablado na bancada
- Dia 20/5 marcamos visita tecnica na cozinha experimental do Mackenzie
e precisamos confirmar horario
- Jessica: enviar taxi (pago pelo Mackpesquisa) para buscá-la no endereço
na Vila Moraes - Saude
- Consultar Rosana Bignami, professor do CCL, envolvida em ações para
crianças com Síndrome de Down, para ver o questionário de pesquisa que
está sendo elaborado pela equipe. Rosana Bignami não poderá participar
mais do projeto. Não entrará como voluntária.
13/05 12h
Local: CCL
Participantes: Profa Paula R. C. de Jesus, Profa Gláucia Davino, Profa
Marilia Malzoni Marchi e Profa Daniele
Pauta: Gravação dos programas
.Definição nome do programa: Tempero 21 (não há título igual)
. Passar briefing para a aluna do design Livia Kesser e para a ex-aluna
Juliana, para criarem a identidade do programa
17/05 18h
Local: FAU Mack
Participantes: Profa Daniele C. C. Joukhadare Livia Kesser
Pauta: criação da marca Tempero 21
.Inicio pesquisa de campo, pesquisa tipográfica, referencias ergonômicas
legibilidade materiais para portadores de síndrome de Down
.Criação da pasta de pesquisa no googledrive
07/06 18h
Local: CCL
Participantes: profa. Daniele C. C. Joukhadare Livia Kesser
Pauta: criação da marca Tempero 21
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.Referencias tipográficas e roughs.
15/06
Finalização da elaboração do contrato de parceria (iniciado em março de
2017) e Assinatura contrato de parceria Mackpesquisa e Chefs Especiais
16/06 18h
Local: FAU
Participantes: profa. Daniele C. C. Joukhadare Livia Kesser
Pauta: criação da marca Tempero 21
Definição tipografia e aplicações da marca
Julho 2016
Conclusão do Contrato firmado entre Mackenzie e Chefs Especiais
Negociação de datas para novo Cronograma de trabalho de filmagens, em
Agosto

ou

Setembro,

e

autorização

para

utilização

da

cozinha

experimental do curso de Gastronomia e Nutrição do Maxkenzie.
------------------------Agosto e setembro
Gravações
------------------------07/08
Local: CCL
Participantes: profa. Daniele, profa. Marilia Malzoni Marchi

e Profa.

Gláucia Davino
Fechamento dos detalhes para gravações: planta, toke, painel cenário.
Compras de utensílios e objetos de cenário.
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CRONOGRAMA EXECUTIVO
MACKPESQUISA/ PROJETO CHEFS ESPECIAIS
TREINOS, PRÉ-PREPAROS E FILMAGENS
AGOSTO 2016
05/08

10.00 as 12.30 Hs
13.00 as 17.00 Hs

Compra utensílios
Armazenamento utensílios

19/08

10.00 às 12.00 Hs
Comprasyakssoba,kibe,nhoque
13.00 às 17.00 Hs Teste yakssoba e kibe

20/08

07.30 às 12.30 Hs
13.30 às 18.00 Hs

Filmagem Piloto
Filmagem Piloto

29/08

10.00 às 12.00 Hs
13.00 às 17.00 Hs

Compras Treino 1
Treino 1 Pão mandiocaChutney
Omelete e Salada verde

SETEMBRO 2016
09/09

10.00 às 12.00 Hs
13.00 às 17.00 Hs

Compras Programas 01 e 02
Pré-preparo pão e chutney

10/09

07.30 às 12.30 Hs
13.30 às 18.00 Hs

Filmagem Programas 01 e 02
Filmagem Programas 01 e 02

12/09

10.00 às 12.00 Hs
13.00 às 17.00 Hs

Compras Treino 2
Treino 2 Yakssoba
Kibe assado

23/09

10.00 às 12.00 Hs
13.00 às 17.00 Hs

Compras Programas 03 e 04
Pré-preparo Kibe assado

24/09

07.30 às 12.30 Hs
13.30 às 18.00 Hs

Filmagem Programas 03 e 04
Filmagem Programas 03 e 04

30/09

10.00 às 12.00 Hs
13.00 às 17.00 Hs

Dia extra

01/10

07.30 às 12.30 Hs
13.30 às 18.00 Hs

Dia extra

03/10 16h
Local CCBS
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Participantes: Profa Eloi Dantino, Profa Vanessa A. Molinae Profa Daniele,
profa. Gláucia Davino e Talita Cicuti
Pauta: pesquisa/ questionário – necessidade de resolver o conteúdo a ser
colocado na Plataforma Brasil
10/10 16h
Local CCBS
Participantes: Profa Vanessa A. Molinae Profa Daniele,
Pauta: pesquisa/ questionário
As pesquisa dos pais e voluntarios serão realizadas via googleforms
17/10 16h
Local CCBS
Participantes: profa. Gláucia Davino e Talita Cicuti
Pauta: Plataforma Brasil
As dificuldades a respeito do projeto interdisciplinar – Embasamento
teórico para o questionario.
04/11 – Contato com Comitê de Ética em Pesquisa/ Humanos da
Mackenzie
Necessidade de orientações para realizar esta tarefa em conformidade
com o solicitado.
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10/11
Local: CCBS
Participantes: profa. Gláucia Davino e Talita Cicuti
Pauta: Envio do projeto chefs para plataforma Brasil – definição de
conteúdos
15/11
Alterações pesquisa para os pais dos alunos com Síndrome de Down
22/11
Revisão pesquisa para os pais
28/11
Finalização e envio pesquisa via google forms para os pais (teste)
Email Simone Berti solicitando aos pais que respondam a pesquisa
eletrônica
Dezembro
Início edição dos programas profa. Fernanda Nardy
02/12 – Contato com comité interno de Ética/ Humanos (Mackenzie) –
não tivemos resposta, na ocasião.

04/12
Local: FAU Mackenzie
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Participantes: profa. Marilia Malzoni Marchi , Profa Gláucia Davino e Profa
Daniele
Pauta: gravação dos Drops, com profa. Marília
Conteúdo, local e datas possíveis
06/12 local CCBS
Participantes: profa. Gláucia Davino e Talita Cicuti
Pauta plataforma Brasil
07/12
Parecer e solicitações Plataforma Brasil
08/12
Pedido de prorrogação do prazo para relatório final do Mackpesquisa, pois
o parecer foi negativo.
14/12
Local CCBS
Participantes: profa. Gláucia Davino, Talita Cicuti e profa Vanessa
Pauta: plataforma Brasil
Considerações e solicitações da Plataforma Brasil sobre o projeto de
pesquisa Chefs Especiais
15/12
Local: FAU
Participantes: profa. Marilia Malzoni Marchi e Profa Daniele
Pauta: drops
Conteúdo e datas possíveis de janeiro
23/12 Parecer Plataforma Brasil – Com muitas pendências.
Teremos que esperar a abertura do Comitê de Ética do Mackenzie, para
submetermos, mais uma vez, o projeto, em 2017. Esta pendência paralizou
a pesquisa com questionários.

3.1.1 BALANÇO SINTÉTICO DE 2016 – REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2016
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- Concepção do Projeto. O início efetivo do projeto data de 2015 quando,
liderados pela Dani e Paula, docentes do CCL CCBS e FAU contribuíram,
cada qual, com seus conteúdos e perspectivas Naquele momento,
igualmente a todos os pesquisadores que propuseram modos de atuação
no projeto, minha contribuição foi com a concepção da proposta do
programa de TV que seria conduzido por alunos dos Chefs, um programa
de culinária para a TV.
- Aprovação do projeto e início. O projeto foi contratado pelo
Mackpesquisa através de documento datado de primeiro de fevereiro de
2016, com a liderança da profa. Dra. Paula R. C. de Jesus Camargo de
Jesus.
- Mudança de liderança. A passagem da liderança da profa. Paula para
mim aconteceu no final de maio, devido a problemas de saúde da
professora que, mesmo assim, continuou conosco compondo o time. Com
o processo já em movimento, assumi a liderança. A partir daí, eu tive que
tomar contato com o projeto como um todo – solicitando informações sobre
as atividades desenvolvidas.
Em relação ao projeto de produção dos programas, eu já estava à frente.
- Primeiras dificuldades encontradas
Jurídico: A necessidade de finalizar o texto do contrato jurídico de parceria
Mackenzie e Instituto Chefs Especiais e assinatura do contrato, junto ao
departamento jurídico do Mackenzie. Aprovação de nosso Termo de
cessão de direito de imagem e voz para as gravações.
Equipe do projeto: Baixa de aderência por parte de alguns pesquisadores e
de um aluno.
Identidade do programa: Verificar material de pesquisa, ver o andamento e
verificar/compartilhar as soluções
Pesquisas. De Mapeamento e de impacto do curso de culinária na vida dos
alunos. Questões referentes às pesquisas com questionários, através das
propostas pela Publicidade (mapeamento das pessoas envolvidas no
Instituto Chefs Especiais) e pelo Disturbios do Conhecimento (texto de
embasamento e questionário para proposição na Plataforma Brasil).
Ética: Questões referentes à Plataforma Brasil – o que é e como operar
com a plataforma. Problema maior que foi visto no final do ano: O projeto
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deveria ter sido submetido à Plataforma Brasil até 31 de março de 2016,
logo em seu início.
Gravações dos programas de TV: Cronograma de gravações, testes das
receitas e de treinamento culinário para os Chefs com Down:
compatibilização de disponibilização de dias e horários entre Instituto,
alunos do Instituto, Equipe de pesquisadores do Mackenzie, Cozinha
Experimental e Equipe técnica de gravação, da TV Mackenzie.
Compras: Procedimentos para a aquisição de material para os programas
de TV – Cenário e mantimentos.
Como as dificuldades foram sendo resolvidas ou não.
- Firmar oficial parceria jurídica com o Instituto Chefs Especiais, sem
a qual não poderíamos começar quaisquer atividades conjuntas. A partir
de maio, contando com o setor jurídico do Mackenzie, o processo requereu
conversas, estabelecimento de interesses das partes e dos termos de
responsabilidade de cada uma, idas e vindas de documentos, consultas
constantes e a finalização de tal contrato em 12 de julho de 2016. (ver nos
anexos a minuta aprovada)
- Aderência: Substituição de aluno com bolsa. Os docentes envolvidos
foram mantidos no projeto, contando que cada um contribuísse com uma
atividade e/ou pesquisa individual sobre o tema, para a publicação de um
livro.
Abaixo, a proposta enviada aos docentes, em 17 de julho de 2016:
Capítulo 1 - Atribuição de atividades e o desenvolvimento de jovens com
Síndrome de Down (sugestão)
[Elói D´Antino, Tallita e Tally e...????]
subcapítulos?
Capítulo 2 - Inclusão Social - Instituições e Ações [Alê Huady, Isabel e Zé]
Down no Mundo, no Brasil
Inclusão no Mackenzie
Capítulo 3 - A descoberta da Cozinha [Dani, Paula, Vanessa A. Molinae
Gláucia Davino)
Atividades dos Chefs Especiais
Mapeamento Chefs Especiais
Capítulo 4 - Tempero 21 - Na mídia [Glaucia, Fernanda, Dani, Alê Huady]
Down na mídia
O programa de TV
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A marca de caráter social [Dani, Paula e alunos]
Ergodesign aplicado à criação da marca
Estudo de questões particulares do design de marca de caráter social
Capítulo 6 Gastronomia/ culinária :........ [Marília. Ana Paternez, Paola, Lívia,
Lorençato]
Processos e limites da execução das receitas
Subcapítulos?
- Definição de compras: compra de material cenográfico pela Profa.
Marilia Malzoni Marchi

acompanhada de agente do departamento de

compras do Mackenzie. Compra de mantimentos em datas estipuladas no
cronograma de treinos e gravações, com reembolso (apresentando nota
detalhada com CNPJ do Mackenzie).
- Programa de TV. Apenas gravar os programas de TV envolveu muitas
pessoas, planejamento e ações. Foi um trabalho que custou uns cinco
meses entre definição de receitas até o término das gravações. No
momento (dezembro), o programa está em fase de edição e deverá ser
finalizado até o prazo máximo da entrega do relatório para o Mackpesquisa
no inicio de 2017.
- Identidade do Programa: desenvolvimento da marca Tempero 21, do
programa de TV, juntamente com equipe de alunos envolvidos no projeto.
- Fotografia. Durante as gravações do programa foram capturadas
fotografias que deverão, também em 2017, compor uma exposição.
- Pesquisa de Campo. Os questionários de pesquisa que dizem respeito
ao mapeamento do trabalho realizado pelo Instituto Chefs Especiais e a
repercussão no desenvolvimento dos alunos, foram elaborados e revistos
ao longo dos meses e ainda deverão ser aplicados, após o recesso, em
2017, depois do projeto aprobado pelo comité de ética e quando o Instituto
Chefs Especiais estiver disponível para tal.
- Comitê de Ética. Com apoio da mestranda Talita Cicutti (orientanda da
Profa. Elói), projeto foi incluído na plataforma (submetido) em 10/ 11/ 2016
e o parecer foi liberado em 30/11/2016, uma nova submissão foi feita em
14/12/2016 e parecer foi liberado em 21/12/2016. Recurso incluído em
22/12/2016 e parecer foi liberado em 23/12/ 2016 – recusado, por
documentação inadequada e incompleta. Comitê da Associação Princesa
Isabel de Educação e Cultura- APIEC- Universidade Ibirapuera e ficou em
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pendencia. O grupo decidiu esperar a abertura de submissões no Comitê
interno.

3.1.2 PENDÊNCIAS 2016
- Comitê de Ética. Esperar abertura das proposições, no comité interno,
apenas a partir de 13 de fevereiro de 2017, conforme indicado na página
Pesquisa e Pós-Graduação/ Comitê de Ética em Pesquisa/ Humanos do
site da Universidade Presbiteriana Mackenzie (abaixo).
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- Pesquisadores Avulsos No grupo, há docentes com pesquisa sobre o
tema de forma individual e que publicarão seus textos no livro, conforme
solicitado
- Livro. Ao final deste processo, deveremos publicar um livro (cujo
esqueleto já fora sugerido em mensagens anteriores) com capítulos
organizados pelos pesquisadores deste projeto. Este material ainda está
pendente e o aguardaremos para podermos finalizar e relatar nos
Relatórios Técnicos Científicos (obrigatório) para o Mackpesquisa.
- Edição dos programas. Necessidade de máquinas para edição e
espaço na rede para abrigar o material, visto que não foi autorizada a
compra de HD Externo, pelo Mackpesquisa.

3.2

JANEIRO A MAIO DE 2017 – LÍDER: PROFA. DRA. GLÁUCIA DAVINO

Janeiro
Estava prevista a primeira fase da Edição dos programas - Profa Fernanda
Nardy
Problemas: local para edição dos programas. O material bruto está na TV
Mackenzie. Profa. Fernanda assume a coordenação do curso de
Publicidade. Não há mais verba disponível para contratação de técnico,
pois a disponibilização de recursos se encerraram em dezembro de 2016.
Fevereiro
Local CCBS
Participantes: Profa Paula R. C. de Jesus de Jesus, Talita Cicuti, Profa Eloi
Dantino, Profa Vanessa A. Molinae Profa Daniele
Pauta:

Plataforma

Brasil,

finalização

da

pesquisa

com

os

pais,

agendamento da pesquisa com os alunos.
Busca de local para edição do programa de TV Tempero 21.
23/02/2017 – Envio do projeto – submissão Comitê de Ética, através
da Plataforma Brasil
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Nosso projeto não foi direcionado ao comitê interno do Mackenzie, pois
não estava ativo. Foi direcionado à Invitare (abaixo)

INVITARE PESQUISA CLINICA
AUDITORIA E CONSULTORIA
LTDA
COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO
Título da Pesquisa: Chefs Especiais: Uma experiência interdisciplinar de inclusão
social de jovens
com síndrome
Pesquisador: Gláucia Davino
Instituição Proponente: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Versão: 2
CAAE: 65123417.8.0000.8098
DADOS DO COMPROVANTE
Número do Comprovante: 014795/2017
Informamos que o projeto Chefs Especiais: Uma experiência interdisciplinar de
inclusão social de
jovens com síndrome que tem como pesquisador responsável Gláucia Davino, foi
recebido para análise
ética no CEP INVITARE Pesquisa Clinica Auditoria e Consultoria Ltda em
23/02/2017 às 17:13.
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Patrocionador Principal: Financiamento Próprio
04.052-010
(11)5581-2429 E-mail: cep@invitare.com.br
Endereço:
Bairro: CEP:
Telefone:
YTAIPU 475
MIRANDOPOLIS
UF: SP Município: SAO PAULO
Fax: (11)5587-4688

15/03/2017
Emissão do parecer do CEP Invitare (Ver abaixo, algunas partes
transcritas)
INVITARE PESQUISA CLINICA
AUDITORIA E CONSULTORIA
LTDA
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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.

OS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa:Chefs Especiais: Uma experiência interdisciplinar de
inclusão social de jovens com síndrome
Pesquisador: Gláucia Davino
Área Temática: Versão: 1
CAAE: 65123417.8.0000.8098
Instituição Proponente: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.966.474
Apresentação do Projeto:
Trata-se de um projeto interdisciplinar apresentado por docentes da
Universidade Presbiteriana Mackenzie em parceria com o Instituto Chefs
Especiais, [...}.
Em um primeiro momento, será feito o convite aos participantes e
apresentação do TCLE. Em seguida, será feita a aplicação do questionário
que possui perguntas abertas e fechadas. Paralelamente os jovens
participantes da pesquisa gravarão um programa culinário, apresentando
uma receita. A partir da aceitação pelo Comitê de Ética, os autores
pretendem realizar o recrutamento, coleta dos dados, análises e
divulgação em aproximadamente 3 meses.
Objetivo da Pesquisa:
Como objetivo geral os autores buscam [...] e elaborar um programa
culinário de TV.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Segundo os autores, a pesquisa oferece riscos físicos e/ou psicológicos
mínimos aos participantes como por exemplo cansaço ao término do
questionário. Esses riscos seriam menores comparado aos benefícios
apresentados: maior conhecimento sobre o tema e promoção de
discussões e debates sobre o tema.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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O projeto de pesquisa proposto pela pesquisadora Gláucia Davino [...]
síndrome de Down inseridos em um programa de estimulação, além de
entender as características dessa população. Isso será realizado a partir
da aplicação de questionários e gravação de um vídeo. O cronograma de
execução apresentado pelos autores é adequado e factível. O assunto é
oportuno porém o projeto não apresenta coerência entre objetivos,
metodologia e coleta de dados e alguns aspectos precisam ser melhor
explicados. A justificativa para o tamanho da amostra não foi explanada,
além de variar dentro do mesmo protocolo, sendo motivo de pendência. Os
critérios de exclusão e inclusão necessitam de melhores detalhamentos e
de algumas modificações. O TCLE não está de acordo com as normativas
aplicáveis e não há clareza na forma em que os dados serão analisados e
divulgados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
É apresentado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não é
apresentado Termo de Assentimento, Declaração de Confidencialidade
dos Dados, Declaração de Ciência da Instituição e Infraestrutura.
Recomendações:
Com Pendências, responder a pendências em até 30 dias.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Pendência 1: Não há justificativas suficientes para aplicação dos
questionários

ou

ainda,

não

está

claro

a

contribuição

dessas

questões/respostas para a inclusão social dos alunos com Síndrome de
Down. Que tipo de debates serão realizados e onde esses dados serão
divulgados? A relevância de questões como 1) identificação de aluno como
filho legítimo, adotado, filho somente da mãe ou filho somente do pai; 2)
alterações na qualidade do relacionamento dos pais após o nascimento de
filhos com Síndrome de Down e 3) motivo de separação entre os pais
divorciados precisa ser melhor justificada.
Pendência 2: O título apresentado não reflete o objetivo do projeto. A
introdução apresenta fundamentação científica bem consolidada no que se
refere a inclusão social e ao trabalho realizado pelo Instituo Chefs
Especiais porém há necessidade de rever os objetivos. Não está claro o
que os autores pretendem com a pesquisa e de que forma eles buscam
conhecer a importância da inclusão social aplicando um questionário sócio
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demográfico e psicográfico e tampouco como os dados obtidos a partir
desse questionário serão divulgados. Toda a construção do projeto está
baseada na elaboração e divulgação do vídeo (hipótese, critérios de
inclusão e exclusão, análise de dados), não há referência sobre a
importância do questionário, análise e divulgação desses dados. A falta de
clareza entre os objetivos, estrutura metodológica e qualidade dos dados
obtidos justificam a indicação de pendências.
Pendência 3: Com relação a aplicação dos questionários aos pais e
voluntários não há informação sobre a forma como esse questionário será
aplicado (aplicado por um entrevistador ou autoaplicável) e que
interferências a abordagem escolhida pode promover e que atitudes são
propostas para minimizar essas interferências.
Pendência 4: Há uma discrepância na quantidade de participantes
recrutados para a pesquisa. No documento “Informações básicas do
projeto” há descrição de 3 grupos (alunos, pais e voluntários) com 5
participantes cada totalizando 15 participantes. Na metodologia proposta
nesse mesmo documento há a indicação de 10 pais e 10 alunos. Qual o
número real de participantes que serão recrutados para cada grupo? Qual
a justificativa para seleção intencional dos 5 alunos que participarão das
gravações e quais medidas serão adotadas para minimizar prejuízos
emocionais dos não selecionados?
Pendência 5: São apresentados dois procedimentos, um representa um
questionário e outro a gravação de um programa. Os critérios de inclusão e
exclusão foram definidos pensando apenas em um desses objetivos e
devem ser reanalisados. Como critério de exclusão, adotou-se a não
comprovação do diagnóstico clínico o que inviabiliza o recrutamento de
pais e voluntários (que não apresentam Síndrome de Down). Além disso,
por definição critério de exclusão não é a negativa de um critério de
inclusão, conforme apresentado no protocolo.
Pendência 6: O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
apresentado pelos autores não está em consonância com os requisitos
exigidos pela Resolução 466/2012 do CNS o que justifica a emissão de
pendências:
Segundo essa Resolução, o indivíduo que, de forma esclarecida e
voluntária aceita ser pesquisado é considerado “participante da pesquisa”.
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A denominação “sujeito de pesquisa”, constante na Resolução 196/96 CNS
tornou-se inadequado após a revogação da mesma;
O TCLE deve conter as informações detalhadas dos métodos e estar em
consonância com os objetivos do trabalho, apresentando-se de forma
especifica para cada pesquisa, com linguagem adequada. Desta forma não
parece ser razoável utilizar o mesmo TCLE para pais, alunos e voluntários
ou a utilização de um único TCLE deve ser justificada. Deve-se considerar
também, para os alunos portadores de Síndrome de Down, o Assentimento
Livre e Esclarecido, ou seja, a anuência do participante da pesquisa,
criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação,
fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Segundo a
Resolução 466/2012, “tais participantes devem ser esclarecidos sobre a
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos,
potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida
de sua compreensão e respeitados em suas singularidades”;
O TCLE deve garantir que o participante da pesquisa receberá uma via do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
O TCLE deve apresentar explicitação da garantia de ressarcimento e como
serão cobertas as despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela
decorrentes;
Recomenda-se, para segurança do participante de pesquisa, que o TCLE
se apresente em texto corrido; o campo de assinatura e as declarações
não podem constar em página isolada do documento. Para isso podem ser
aplicadas diferentes formas de formatação e o documento deve ser
rubricado e paginado.
Como o projeto será analisado pelo CEP/Invitare, o campo referente às
dúvidas e considerações éticas deverá ser substituído com os dados e
endereço do CEP/Invitare.
Pendência 7: A falta de padronização na forma de se referir ao aluno com
Síndrome de Down (criança com SD, pessoa com SD, jovem, filho com
Down, filho participante dos chefes especiais e sujeito) também deve ser
analisada visando maior clareza e entendimento pelos participantes. O
título do projeto na plataforma Brasil cita que são os participantes de
pesquisa são "jovens com síndrome" e no Projeto detalhado o título cita

56
GLÁUCIA DAVINO - 201

"jovens com síndrome de Down"; o título deve ser o mesmo. As questões
não são objetivas e são passíveis de sofrer interpretações diversas.
Pendência 8: É importante que o projeto seja desenvolvido em Instituição
que suporta as necessidades para sua condução da pesquisa e que haja
ciência dessa Instituição. Pensando nisso, a Norma Operacional 001/2013
do CNS propõe a necessidade de “Demonstrativo da existência de
infraestrutura necessária e apta ao desenvolvimento da pesquisa e para
atender eventuais problemas dela resultantes, com documento que
expresse a concordância da instituição e/ou organização por meio de seu
responsável maior com competência”, ausente na documentação enviada.
Pendência 9: A Norma Operacional 001/2013 do CNS propõe que todos os
protocolos de pesquisa
devem conter:
Declaração de compromisso do pesquisador responsável, devidamente
assinada, de anexar os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil,
garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e patentes
industriais;
Garantia de que os benefícios resultantes do projeto retornem aos
participantes da pesquisa, seja em termos de retorno social, acesso aos
procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa;
Demonstrativo da existência de infraestrutura necessária e apta ao
desenvolvimento da pesquisa e para atender eventuais problemas dela
resultantes, com documento que expresse a concordância da instituição
e/ou organização por meio de seu responsável maior com competência;
Pendência 10: Declaração de Confidencialidade: Embora o pesquisador
tenha se comprometido a manter em sigilo os dados dos participantes,
acreditamos ser pertinente à proteção dos participantes de pesquisa o
envio de uma Declaração de Confidencialidade assinada pelo pesquisador.
Cabe ao presente, ainda, garantir que os demais integrantes da equipe de
pesquisa mantenham sigilo sobre as informações coletadas preservando a
identificação do participante de pesquisa.
Considerações Finais a critério do CEP:
Gostaríamos de solicitar que os autores respondam as pendências bem
como anexem os documentos
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ausentes para posterior análise do CEP Invitare.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo
Documento
Informações
Básicas
do Projeto
Projeto
Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros
Folha
Rosto

Arquivo

Postagem Autor

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 22/02/2017
ROJETO_866600.pdf
16:16:28

Situação

Aceito

Gláucia
Projeto_Chefs_Especiais_plataforma.do 22/02/2017 Davino Aceito
cx
16:16:07

Carta_de_encaminhamento.pdf
de
Folha_de_rosto.pdf

TCLE
/
Termos de Termo_imagem_voz.docx
Assentimento
/
Justificativa
de
Ausência
TCLE
/
Termos de SUJEITO_TCLE_chefs.docx

Assentimento
/
SUJEITO_TCLE_chefs.docx
Justificativa
de
Ausência
Situação do Parecer:
Pendente
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
SAO PAULO, 15 de Março de 2017
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Gláucia
22/02/2017 Davino Aceito
16:15:53
Gláucia
22/02/2017 Davino Aceito
16:15:18
Gláucia
14/02/2017 Davino Aceito
14:25:53

Gláucia
14/02/2017 Davino Aceito

Gláucia
14:25:10 Davino

Aceito

Assinado por: Conceição Accetturi (Coordenador)
Endereço:
Bairro:
MIRANDOPOLIS

YTAIPU 475

UF: SP

Município:

Telefone:

(11)55812429

CEP:

04.052010
SAO
PAULO
Fax:
(11)55874688

E-mail:
cep@invitare.com.br

_______________________________________________________
Março/ 2017
Após este parecer, que nos deixou mais desorientados, decidi procurar,
novamente, orientações junto à coordenação da Comissão de Ética do
Mackenzie.
21/03/2017 – Reunião marcada com equipe da pesquisa responsável pelos
questionários, a respeito do conteúdo para o Comitê de Ética. Enviei por
email, para leitura, as normas implicadas na Ética. A reunião não foi feita
por falta de quorum e alguns profesores consideravam a retirada do
questionário do projeto, visto que já estábamos em março de 2017, prazo
para seu encerramento, e não havia mais tempo.
22/03/2017 – Reunião com coordenadora do Comitê de Ética do
Mackenzie.
Presentes na reunião: Glaucia e mestranda Talita.
O Comitê do Mackenzie está em reformulação e desativado. Portanto, os
formulários utilizados estavam desatualizados.
A coordinadora nos deu as leis e regras da Plataforma Brasil impressos e
fez sugestões.
Questionou a necessidade de colocar na Plataforma, visto que produzimos
apenas programas de TV.
Abril
Fiz uma revisão geral do projeto de pesquisa, retirando o questionário com
os alunos com Síndrome de Down, visto que não havia mais possibilidade
de aplicarmos o questionário e focamos no cerne do projeto, o programa
televisivo, um trabalho laboratorial na área das Ciências Sociais Aplicadas,
retirando o projeto clasificado na área da Saúde.
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Os objetivos iniciais do projeto foram se perdendo com as dificuldades
encontradas em relação a articulação das informações para a Plataforma,
a disponibilidade dos docentes envolvidos (previsão de encerramento em
março/2017) e da disponibilidade do Instituto Chefs Especiais mobilizar
seu pessoal para as entrevistas, em 2017.
14/04/2017 - Submissão do Projeto revisto, na Plataforma Brasil.
Tendo em vista a modificação dos objetivos do projeto, como mencionado
acima, ele foi retirado da área da saúde.
Ver abaixo, projeto reformulado.
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Maio/ 2017
Produção de documentos solicitados pelo CEP Invitare, para responder ao
parecer com pendências.
Upload dos documentos na Plataforma Brasil - 10/05/2017
Diretor do CCL, Dr. Marcos Nepomuceno Duarte, elaborou e assinou os
documentos institucionais.
O Comitê aceitou a documentação solicitada e retirou o projeto da
Plataforma por entender que não havia mais necessidade desta
aprovação, pois ao retirar os questionários com alunos com SD e saiu da
área da saúde. (Ver documento abaixo)
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Maio/ 2017: Elaboração e entrega do Relatório, a partir da documentação
produzida: Final de maio de 2017
3.2.1 PENDÊNCIAS:
Não foi resolvido o problema de espaço em laboratório para dispor do
material para edição, portanto a edição está por ser feita.
O livro não foi editado, pois apenas alguns membros do grupo enviaram
seus textos e não há material suficiente para a edição, no momento.
A exposição deverá ser realizada em Setembro de 2017, juntamente com o
8º Seminário Histórias de Roteiristas.

4

DA PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS DE TV – AGO/2016 SET/2016 – POR
DANIELE JOUKHADAR E GLÁUCIA DAVINO

4.1

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ APROVADO PELO DEPTO. JURÍDICO DO
MACKENZIE

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E VOZ - Tempero 21

Eu, ___________________________________________________________, portador da cédula de
identidade RG nº__________________ e do CPF nº____________________, autorizo, prévia e
expressamente, o uso de minha imagem e voz, bem como cedo os seus efeitos patrimoniais, nos
termos do artigo 11 do Código Civil, para o Programa Experimental de TV intitulado Tempero 21,
assim como para os produtos audiovisuais derivados deste programa e frutos do Projeto de Pesquisa
denominado “Universidade Presbiteriana Mackenzie e Chefs Especiais: Uma experiência
interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens com síndrome de Down”, sem qualquer
custo, por tempo indeterminado, para:
- veiculação em mídias eletrônicas e digitais audiovisuais vinculadas à Universidade Presbiteriana
Mackenzie [tais como os Canais de TV, Youtube, Portal, Canal 60 ou 12 UHF; Canal Universitário
(CNU) nos canais 11 da NET e 71 da TV VIVO (TV Analógica) e 11 da NET e 187 da TV VIVO (TV
Digital); TV Bandeirantes; TV Futura: Jornal Futura; aplicativos para smartphone e tablet e outras
mídias que a Universidade venha a utilizar], com fins exclusivamente acadêmicos e de difusão cultural;
- consultas acadêmicas, desde que citadas a fonte;
- reproduções, sem fins lucrativos; em mídias digitais vinculadas à pesquisa e à difusão cultural e
acadêmica, pelos docentes/realizadores do programa e vinculados ao projeto;
- apresentação parcial ou total em congressos e publicações, desde que citada a fonte.
Para que surta os efeitos legais e estando de pleno acordo com esta autorização, firmo o presente,
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juntamente com duas testemunhas.
São Paulo, ____ de _____________de 2016

__________________________________________________
Cedente
__________________________________________________
Pai ou responsável (quando for o caso)
Nome__________________________________
Documento______________________________
Testemunhas
Nome:___________________________

Nome:___________________________

Documento:_______________________

Documento:_______________________

Assinatura:________________________

Assinatura:________________________

4.2

GRAVAÇÕES - ATIVIDADES

21/06
Visita técnica no laboratório de gastronomia
Participantes: Chef Especial Jéssica Della Bella acompanhada da mãe,
Equipe TV Mackenzie, Profa. Gláucia Davino e Profa. Daniele
Temas discutidos:
Iluminação, acústica
Uso de tablado
Estudo da receita
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Aplicação da marca
Adaptação e facilidades da apresentadora ao espaço

3 Visita técnica: Jéssica, mae, equipe de pesquisa e equipe técnica de TV

16.08
2ª Visita técnica com os Chefs Especiais, suas mães e as Profas. Gláucia
Davino e Daniele Joukhadar
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4 Visita técnica: Kleyton Takarabe e Maria Carolina Fraga acompanhados das
mães.

19.08
Pré-preparo receita
Profa Marília Malzoni Marchi e alunas voluntárias da gastronomia
Obs: A receita para gravação do programa foi sugerida pela Chef Especial
Maria Carolina, que treinou em casa para apresentar o programa, portanto
não houve treinamento prévio.
20.08
Gravação programa piloto – previsão dos créditos
“Batata Napoletana”
Apresentação Maria Carolina Fraga
Sous chef Cristina Barros Mussio
Convidado Degustação do prato: prof. Arnaldo Lorençato
Apoio produção: Simone Berti
Fotografia Alexandre Huady T. Guimarães
Making of Mauricio Campos Scorza
Câmeras: Flávio da Graça, Fabrício Caetano e Cláudio Alves
Operador de áudio: Reginaldo Marques
Assistentes: Emerson Canoa
Produção: Luiza Rodrigues
Edição: Profa. Fernanda Nardy e Profa. Gláucia Davino
Direção gastronomia Marilia Malzoni Marchi
Direção geral profa. Gláucia Davino
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5 - Set de Filmagem - Cozinha Experimental da Mackenzie

6 - Segundo Set de Filmagem - Cenário Degustação - com a profa. Glaucia
Davino, a Chef Especial Ana Carolina e o crítico gastronômico, prof. Arnaldo
Lorençato.
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29/08
Treinamento receitas
Local: cozinha experimental
Participantes: profa Marilia Malzoni Marchi e alunas voluntárias da
gastronomia
Chefs: Fabricio Ernani e Jessica Della Bella acompanhados das mães.
Receitas: Omelete e salada (Fabrício) e Pão de mandioca (Jéssica)

7 Chef Especial Jessica Della Bella
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8 - Chef Especial Fabricio Ernani

09.09
Pré preparo receitas
Profa Marilia Malzoni Marchi e aluna Fernanda Hugo Guerra
10.09 - manhã
Gravação programa 2 - omelete com salada
Apresentador chef Fabricio Ernani
Sous chef Cristina de Barros Mussio
Auxiliar gastronomia: Cristina de Barros Mussio e Sheyla Menoni
Convidado degustação do prato: Simone Berti
Apoio produção: Simone Berti
Fotografia Mauricio Campos Scorza
Making of Mauricio Campos Scorza
Producao TV Mackenzie
Cameras: Flávio da Graça, Fabricio Caetano e Felipe Brito
Operador de áudio: Reginaldo Marques
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Assistente: Emerson Canoa
Produção: Luiza Rodrigues
Edição: Profa Fernanda Nardy e Profa. Gláucia Davino
Direção gastronomia Marilia Malzoni Marchi
Direção geral profa. Gláucia Davino

9 - Set de Filmagem com Chef Especial Fabricio Ernani

10 - Segundo Set de Filmagem - Cenário Degustação com Chef Especial Fabrício Ernani,
Simone Berti e a equipe no reflexo do vidro
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10.09 - tarde
Gravação programa 3 - pão de mandioca
Apresentação: Jessica Della Bella (25 anos, Chefs Especiais)
Sous-chef: Cristina de Barros Mussio e Sheyla Menoni (alunas Mackenzie)
Convidado Degustação do prato: Chef Ricardo Frugoli
Cenografia e Identidade Visual: Danielle Joukhadar e Marília Malzoni
Marchi
Cenografia da degustação: Profa Marilia Malzoni Marchi
Apoio produção: Simone Berti
Fotografia e Making Of Mauricio Campos Scorza
Produção TV mackenzie
Câmeras: Flávio da Graça, Fabricio Caetano e Felipe Brito
Operador de áudio: Reginaldo Marques
Assistente de Set: Emerson Canoa
Produção: Luiza Rodrigues
Edição: Profa. Fernanda Nardy e Profa Gláucia Davino
Direção de gastronomia Marilia Malzoni Marchi
Direção Gláucia Davino

12 - Set de Filmagem com a Chef Especial Jessica
Della Bella
11 - Set de filmagem com equipe técnica, Jessica Della Bella e
as sus chefs Cristina de Barros Mussio e Sheyla Menoni
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13 - Segundo Set de Filmagem - Cenário Degustação - com Chef Especial
Jéssica e o Chef Ricardo Frugoli

12/09
Treinamento receitas
Local: cozinha experimental profa Marilia Malzoni Marchi
Alunas gastronomia: Cristina de Barros Mussio e Shirlei Marcondes
Chefs: Kleyton Takarabe e Luiza Vedovello
Receitas: yakissoba e kibe

14 - Treinamento na Cozinha Experimental, com Cristina B Mussio, Shirlei
Marcondes e sua mãe
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15 - Treinamento com Chef Especial Kleyton Takarabe

23/09
Pré preparo receitas
Profa Marilia Malzoni Marchi e aluna Fernanda Hugo Guerra
24/09 gravação programa 4 - yakissoba
Apresentador Kleyton Takarabe
Sous chef Camila Chang
Auxiliar gastronomia: Sheila Anhembi e Camila Chang
Cenografia degustação: Profa Marilia Malzoni Marchi
Convidado degustação do prato: Marcio Berti
Apoio produção: Simone Berti e profa. Daniele
Fotografia Mauricio Campos Scorza
Making of Mauricio Campos Scorza
Producao TV mackenzie
Cameras: Flávio da Graça, Fabricio Caetano e Felipe Brito
Operador de áudio: Reginaldo Marques
Assistente: Emerson Canoa
Produção: Luiza Rodrigues

88
GLÁUCIA DAVINO - 201

Edição: Profa Fernanda Nardy e Profa. Gláucia Davino
Direção gastronomia Marilia Malzoni Marchi
Direção geral profa. Gláucia Davino

17 - Set de Filmagem com operador de câmera e
o Chef Especial Kleyton Takarabe

16 - Segundo Set de Filmagem - Degustação com Chef Especial
Kleiton Takarabe e Márcio Berti

24/09/ 2016
Gravação programa 5 - kibe
Apresentadora: Luiza Vedovello
Sous chef: Sheila Anhembi
Auxiliar gastronomia: alunas Camila Chang e Sheila Anhembi
Cenografia degustação: Profa Marilia Malzoni Marchi
Convidado degustação do prato: Chef Rodrigo Libbos
Apoio produção: Simone Berti e profa. Daniele
Fotografia: aluno Wellington Vitoriano Ceará
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Making of: aluno Wellington Vitoriano Ceará
Produção: TV mackenzie
Câmeras: Flávio da Graça, Fabricio Caetano e Felipe Brito
Operador de áudio: Reginaldo Marques
Assistente: Emerson Canoa
Produção: Luiza Rodrigues
Edição: profa. Fernanda Nardy
Direção gastronomia Marilia Malzoni Marchi
Direção geral profa. Gláucia Davino

19 - Final das gravações no Set de filmagem Cozinha
Experimental

18 - Segundo Set - Degustação com a Chef Especial Luiza
Vedovello e o Chef Rodrigo Libbos
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5

DAS RECEITAS E ELABORAÇÃO DOS PRATOS – ELABORADO PELA PROFA. MARÍLIA
MALZONI MARCHI

13/06/2016
Desenvolvimento receitas
01/02 à 13/06/201

“As receitas usadas na cozinha profissional são chamadas
receitas padronizadas. Ao contrário das receitas publicadas
são feitas sob medida para as necessidades de
determinada cozinha. Preparar receitas padronizadas bem
escritas e precisas é parte importante do trabalho do chef
profissional...As receitas padronizadas estabelecem
o
rendimento total, o tamanho das porções, as práticas de
reter e servir os pratos, informações sobre como dispor os
alimentos nos pratos e estabelecem padrões para as
temperaturas
e
tempo
de
cozimento.”
(CHEF
PROFISSIONAL/ Instituto Americano de Culinária, 2009,
p.35).

Uma das etapas do projeto é a produção de 05 episódios televisivos, de 15
minutos cada, com tema culinário, pelos alunos e professores. Para seu
desenvolvimento foi feita visita ao Instituto Chefs Especiais para
observação de aula culinária ministrada aos jovens portadores de
síndrome de Down, como também reuniões com a presença da líder da
pesquisa Prof. Dra. Gláucia Davino e das participantes Profa. Ms Daniele
Joukhadar e Profa. Ms Marilia Malzoni. Foram estipulados os temas
culinários e as receitas a serem executadas em cada programa:
piloto, cozinha prática, receitas com micro-ondas de quiche de queijo e
torta de chocolate
ingrediente mandioca, receita de pães de mandioca
ingrediente ovo, receitas de omelete e salada verde
culinária japonesa, receita de yaksoba
culinária árabe, receita de kibe de forno
A ideia é que as receitas sejam executadas e apresentadas em conjunto
por alunos do Instituto Chefs Especiais e alunos do Curso de Tecnologia
em Gastronomia. Foi convidada a aluna Tamine de Lima Nobre da Silva,
TIA n* 41423641, do Tecnologia em Gastronomia para ser bolsista.
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Foram também convidados a participar do projeto como voluntários os
alunos do 3* semestre do Curso de Tecnologia em Gastronomia. A eles foi
pedido que pesquisassem receitas, as escrevessem de forma padronizada
e as testassem, se inscreveram os alunos:
Adna Caetano da Silva

TIA n* 31552919 pesquisa ingrediente ovo

Beatriz Kuratomi Vaz TIA n* 31508881 03 receitas kibe de forno
Cristina de Barros Mussio

TIA n* 31517269 1* e 2* testes receitas

Fernanda Higo Guerra

TIA n* 31577555 2* e 3* testes receitas

Gabrielle Brambilla

TIA n* 31565808 03 receitas yaksoba

Karen Silva Rocha

TIA n* 31543431 03 receitas omeletes, 03
receitas salada, 2* e 3* testes receitas

Tamine Nobre da Silva

TIA n* 41423641 03 receitas pão, 03
receitas chutney, 1*, 2* e 3* testes receitas

Valdirene Miriam Cardoso

TIA n* 41307313 03 receitas pastas árabes

A necessidade de se testar as receitas se dá por cinco motivos: assegurar
a autoria, escreve-las de forma padronizada, verificar as quantidades
indicadas e os pontos de cozimento e conhecer suas etapas. Para a
filmagem será necessário que se tenha as etapas das receitas já prontas.
Por exemplo o pão de mandioca, depois de misturados os ingredientes ele
descansa por duas vezes, sendo uma delas já moldado, bem como deve
ser apresentado já assado. Este procedimento faz determinar a quantidade
de ingredientes a serem comprados, pois se deverá no caso do pão de
mandioca,

ter material para executar 04 receitas. Se compreender os

utensílios necessários tanto para a execução quanto para a apresentação
das receitas.
Cronograma
15/02

Aula Down Cooking no Instituto Chefs Especiais

23/02

Reunião professoras

03/03

Reunião professoras

17/03

Reunião professoras

23/03

Reunião professoras
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25/03 à 20/04 Chamada alunos voluntários
26/04 à 13/05 Levantamento receitas pelos alunos

29/04

Teste receitas: 01 de pão de abóbora e 04 de pão de
mandioca

06/05

Teste receitas: 01 pão de mandioca, 03 de chutney,

03

de omelete, 03 de salada verde e 01 de

yaksoba
13/05

Teste receitas: 01 quiche de queijo, 01 torta

chocolate,

01 omelete e 01 salada

Teste 1
Foram testadas 04 receitas para pão de mandioca, usando as farinhas de
trigo, de arroz, integral e 01 para pão de abóbora usando polvilhos doce e
azedo.
A receita para o pão de mandioca escolhida foi a que mistura farinha
integral e de trigo à mandioca em forma de purê que transcrevo abaixo,
bem como a lista de compras.
Participaram do teste: Tamine, Cristina, Marilia.

Snack de Abóbora
Rendimento - 50 unidades
Quantidad

Ingrediente

e

Unidade de Medida

Polvilho doce

150

g

Polvilho azedo

150

g

Abóbora japonesa

500

g

Cebolinha

030

g

Azeite de oliva

030

g
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Água

010

g

Sal

Q.B.

-

MODO DE PREPARO:
Lave e descasque a abóbora.
Corte-a em cubos de 03X03 cm.e cozinhe em água.
Amasse em forma de purê, coloque em bowl médio e reserve.
Em um bowl grande misture o polvilho doce, o azedo e o purê de abóbora.
Adicione aos poucos o azeite e a água, misture bem.
Adicione a cebolinha picada e o sal.
Unte uma forma retangular grande com azeite e modele bolinhas com 04 cm de
diâmetro.
Leve ao forno pré aquecido a 200 *C por 30 minutos.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Servir quente em uma cesta para pães.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Balança, amassador de batatas, fogão, forno.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
Faca e tábua de corte, colher grande, panela média, bowl médio e grande, forma
retangular grande.
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Pão de Mandioca
Rendimento – 10 fatias
Quantidad

Ingrediente

e

Farinha de trigo integral

150

Unidade de Medida
g

Farinha de trigo branca

150

g

Mandioca

250

g

Ovos

001

unidade

Azeite de oliva

040

ml

Leite desnatado

125

ml

Sal

003

g

Açúcar cristal orgânico

005

g

Fermento biológico seco instantâneo

005

g

Água

010

g

MODO DE PREPARO:
1. Lave e descasque a mandioca.
2. Corte-a em cubos de 03X03 cm.e cozinhe em água.
3. Retire os fios, amasse em forma de purê , coloque em bowl médio e
reserve.
4. Em um bowl grande dilua o fermento e o açúcar em 10 g de água,
adicione o leite, o azeite , o ovo e o sal. Misture bem.
5. Adicione o purê de mandioca aos poucos.
6. Adicione as farinhas branca e integral até obter uma massa que solte das
mãos, bata utilizando a pá por 10 minutos e deixe descansar por 01 hora.
7. Unte uma forma para bolo inglês média com azeite, coloque a massa
dentro e deixe descansar por 30 minutos, em local morno.
8. Leve ao forno pré aquecido a 200*C por 40 minutos.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Sirva fatiado sob tábua de madeira.
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EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Balança, amassador de batatas, fogão, batedeira, forno.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
Faca e tábua de corte, colher grande, garfo, panela média, bowl médio e
grande, jarra medidora, forma bolo inglês média, faca para pão.

LISTA COMPRAS TESTES PROGRAMA 1 (7 RECEITAS 1X CADA)
DIA 29/04
INGREDIENTES

Quantidade

PROTEÍNA
Ovos

12

Leite

01 L

2- LEGUMES – VERDURAS- TEMPEROS
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Mandioca

1,5 K

Abóbora cabochan

400 g

Pimentão verde

01 unidade

Pimentão vermelho

03 unidades

Gengibre

02 unidades

Maço cebolinha fresca

01 unidade

Cebola roxa

04 unidades

Alho

01 unidade

3. FRUTAS
Abacaxi

01 unidade

Manga Palmer

02 unidades

Maça Fuji

03 unidades

Maça verde

06 unidades

Limão siciliano

02 unidades

4. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Lata azeite de oliva 100 ml

01 unidade

Lata óleo de milho 250ml

01 unidade

Vinagre branco
Vidro pimenta dedo de moça

01 unidade
01 unidade

Tablete Manteiga 200 g

01 unidade

Açúcar cristal orgânico

50 g

Açúcar mascavo

50 g

Uva passa

200 g

Farinha de trigo
Farinha de arroz
Farinha integral
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01 K
500 g
400 g

Pacote polvilho doce

01 unidade

Pacote polvilho azedo

01 unidade

Envelope Ferm Bio Pão

02 unidades

Tablete fermento pão

02 unidades

. Pacote canela em rolo
. Pacote de curry

01 unidade
01 unidade

Total Gasto

R$ 160,44

Teste 2
Foram testadas 03 receitas de chutney (abacaxi, maça e manga) , 03 de
omelete (queijo, beringela e abobrinha), 03 de salada verde ( parmeggiana,
vinagrete de laranja, crocante) e 01 de yaksoba de legumes.
Foram escolhidas as receitas do chutney de manga, por ter a melhor
aparência e excelente sabor; do omelete de beringela por seu sabor
quente, que contrasta com salada com vinagrete de laranja, que dá
frescor. O yaksoba de legumes foi escolhido por ser saudável. As receitas
e a lista de compras estão transcritas abaixo.
Também foi testada uma nova vez a receita do pão de mandioca com
farinha de trigo e integral, desta vez ficou perfeito !

Participaram do teste: Tamine, Cristina, Fernada, Karen, Marilia.

Chutney de Manga

Rendimento – 945 g
Ingrediente

Quantidade

Unidade de Medida

Manga Palmer

002

unidade

Maça Fuji

001

unidade

Pimentão vermelho

001

unidade

Uvas passa

045

g

98
GLÁUCIA DAVINO - 201

Cebola

001

unidade

Dente de alho

001

unidade

Gengibre

030

g

Rama de canela

001

unidade

Açúcar

055

g

Sal

008

g

Vinagre de vinho branco

055

g

Água

220

g

MODO DE PREPARO:
1. Lave e descasque as mangas e a maça. Corte em cubos de 01X01 cm, reserve.
2. Descasque a cebola e o dente de alho, pique fino, reserve.
3. Lave o pimentão, retire as sementes e corte em cubos de 05,X0,5 cm, reserve.
4. Lave e descasque o gengibre, rale e reserve.
5. Misture todos os ingredientes em uma panela média e adicione as uvas passa, a rama de
canela, o açúcar, o sal, o vinagre branco e 50 g de água. Misture bem e cozinhe em fogo médio.
6. Quando ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos, mexendo e adicionando a
água aos poucos.
7. Ao final o chutney deve ficar úmido, ainda com um pouco de caldo.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Sirva em molheira ou travessa funda. Pode-se também coloca-los em vidros esterilizados,
deixar esfriar e levar a geladeira. Se conservam por 03 semanas.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Fogão e balança.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
Faca e tábua de corte, colher grande, panela média, 04 bowls pequenos.
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Omelete de Beringela
Rendimento - 04 porções
Ingrediente

Quantidade

Unidade de Medida

Ovos

003

unidade

Beringela

200

g

Azeitona preta sem caroço

050

g

Cebola

050

g

Orégano seco

05

g

Pimenta do reino

Q.B.

-

Sal

Q.B.

-

Azeite de oliva

10

ml

Água

05

ml

MODO DE PREPARO:
Lave e corte a berinjela em cubos de 0,5X0,5 cm, coloque em um bowl com água e reserve.
Descasque a cebola e corte em fatias finas, reserve.
Pique as azeitonas pretas e reserve.
Em uma sautese média aqueça o azeite e doure a cebola, adicione a berinjela e as azeitonas.
Deixe fritar por 05 minutos e reserve.
Em um bowl médio misture os ovos, o orégano, a pimenta, o sal e a água. Bata com o fouet até
que forme uma espuma.
Coloque a sautese média em fogo baixo e despeje os ovos batidos. Deixe cozinhar por 05
minutos sem mexer de um dos lados, depois vire e faça o mesmo com o outro lado.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Servir em travessa redonda, cortado em fatias.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Balança, fogão.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
Faca e tábua de corte, sautese média, pão duro, colher grande, bowl médio, fouet.
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Salada verde com vinagrete de laranja
Rendimento – 04 porções
Ingrediente

Quantidade

Rúcula

100

Unidade de Medida
g

Alface frisée

100

g

Maça verde

001

unidade

Tomate cereja

004

unidade

Laranja

001

unidade

Azeite de oliva

015

ml

Vinagre balsâmico

010

ml

Sal

Q.B.

-

MODO DE PREPARO:
1. Lave e seque as folhas, rasgue grosseiramente, coloque em um bowl grande e reserve.
2. Lave e corte a maça em fatias finas, coloque em um bowl pequeno com água e reserve.
3. Em um bowl pequeno misture o azeite de oliva e o vinagre balsâmico, bata com um fouet até
emulcionar. Adicione o suco de laranja e o sal.
4. Coloque o vinagrete sobre as folhas e misture bem.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Sirva em uma saladeira decorada com as fatias de maça e tomate cereja.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Balança.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
Bowl grande, 02 bowls médios, jarra medidora, fouet.
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Yakissoba de Legumes
Rendimento - 4 porções
Ingrediente

Quantidade

Unidade de Medida

Macarrão tipo lámen

250

g

Brócolis cortados em buquês pequenos

100

g

Cenoura cortada sem tiras

001

Unidade

Acelga cortada em cubo

100

g

Couve –flor cortados em buquês pequenos

100

g

Espinafres

100

g

Cebola cortada em cubo

001

Unidade

Molho de soja

30

ml

Óleo de gergelim

Q.B

Açúcar mascavo

030

g

Água

100

ml

Molho de soja

100

ml

Gengibre ralado

005

g

MODO DE PREPARO:
1. Cozinhe o macarrão até ficar “al dente” e escorra. Reserve.
2. Cozinhe o espinafre. Utilizar só as folhas.
3. Em uma panela wok, aqueça bem o óleo de gergelim.
4. Adicione a cenoura, o brócolis, o couve-flor e cozinhe separadamente até ficarem crocantes
Reserve.
5. Na mesma panela acrescenta a acelga, a cebola e o espinafre.
6. Junto os legumes reservado. Adicione o açúcar, o molho de soja, e o amido dissolvido em
água. Deixe engrossar.
Misture o macarrão.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
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Sirva em uma panela wok.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Fogão e balança;
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
Uma panela wok e duas espátulas.
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LISTA COMPRAS TESTES PROGRAMA 1, 2 e 3
DIA 06/05

INGREDIENTES

Quantidade

PROTEÍNA
Ovos

12

2- LEGUMES – VERDURAS- TEMPEROS
Mandioca

250 g

Brócoli

200 g

Couve flor

200 g

Espinafre

200 g

Acelga

200 g

Abobrinha

01 unidades

Cenoura

01 unidades

Maço Rúcula

01 unidade

Maço alface frisé

01 unidade

Maço alface romana

01 unidade

Caixa tomate cereja

01 unidade

Maço hortelã

01 unidade

Cebola

02 unidades

3. FRUTAS
Romã

01 unidade

Maça verde

01 unidade

Laranja

01 unidade

Limão siciliano

02 unidades
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4. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Lata azeite de oliva 100 ml

01 unidade

Lata óleo de gergelim 250ml

01 unidade

Vinagre balsâmico

01 unidade

Molho de soja

250 ml

Envelope pimento reino

01 unidade

Açúcar cristal orgânico

50 g

Azeitona preta

50 g

Queijo meia cura

15 g

Queijo parmesão

30 g

Macarrão tipo lamén

500 g

Farinha de trigo

01 kg

Caixa amido de milho pequena

01 unidade

Envelope Ferm Bio Pão

02 unidades

Total

R$

186,69

Teste 3
Foram testadas 01 receita de quiche de queijo e uma receita de torta de
chocolate para microndas, como também testadas pela segunda vez a
receita do omelete de beringela e a salada com vinagrete de laranja.
receitas e a lista de compras estão transcritas abaixo.
Participaram do teste: Tamine, Cristina, Fernada, Karen, Marilia.
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Quiche de queijo
Rendimento - 06 porções
Ingrediente

Quantidade

Unidade de Medida

Pacote bolacha água e sal

001

unidade

Manteiga

150

g

Ovos

003

unidade

Creme de leite

200

g

Queijo minas padrão

200

g

Sal

Q.B.

-

MODO DE PREPARO:
Coloque a manteiga em um bowl de vidro médio no micro-ondas em potência

10 por 45

segundos.
Espere a manteiga esfriar, misture a bolacha moída até formar uma massa. Forre o bowl com a
massa eleve ao micro-ondas em potência 10 por 1,5 minutos. Reserve.
Em um bowl médio misture os ovos, o creme de leite e o sal. Bata com um fouet até que forme
uma espuma. Incorpore o queijo prato ralado e misture.
Coloque os ovos batidos sobre a massa e leve ao micro-ondas em potência 10 por 10 minutos.
Deixe descansar por 05 minutos e sirva.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Servir a quiche na travessa redonda em que foi cozida.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Balança, micro-ondas.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
02 Bowls de vidro médio, pão duro, fouet, ralador.
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Torta de chocolate
Rendimento – 06 porções
Ingrediente

Quantidade

Pacote bolacha Negresco

001

Unidade

de

Medida
unidade

Manteiga

100

g

Barra chocolate ao leite

002

unidade

Creme de leite

200

g

MODO DE PREPARO:
1. Coloque a manteiga em um bowl de vidro médio no micro-ondas em potência 10 por 45
segundos, reserve.
2. Retire o recheio das bolachas, quebre em pedaços e triture com um rolo de macarrão.
3. Espere a manteiga esfriar, misture a bolacha triturada até formar uma massa. Forre o
bowl com a massa eleve ao micro-ondas em potência 10 por 02 minutos. Reserve.
4. Em outro bowl de vidro médio coloque o chocolate em pequenos pedaços e o creme de
leite. Leve ao micro-ondas em potencia 10 por 1,5 minutos.
5.

Coloque o chocolate derretido sobre a massa e leve a geladeira por 01 hora.

Desenforme.
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇO
Sirva em fatias com chantilly.
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Balança, micro-ondas, geladeira.
UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS
02 Bowls de vidro médios, pão duro, rolo de macarrão.
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LISTA COMPRAS TESTES PROGRAMA 1, 2 e 3
DIA 13/05

INGREDIENTES

Quantidade

PROTEÍNA
Ovos

06

2 - LEGUMES – VERDURAS- TEMPEROS
Beringela

002 unidades

Azeitona preta

025 g

Cebola

001 unidade

Orêgano seco

200 g

Alface frisé

001 unidade

Rúcula

001 unidade

3. FRUTAS
Maça verde
Laranja

001 unidade
002 unidades

4. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Pacote bolacha água e sal

002 unidades

Pacote bolacha Negresco

002 unidades

Manteiga sem sal

002 unidades

Creme de leite fresco

500 ml

Barra chocolate ao leite
Total
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02 unidades
R$ 85,55

6

SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA MARCA - ELABORADO PELA ALUNA
LÍVIA KESSER RUSSO SILVEIRA DOS SANTOS, SOB A ORIENTAÇÃO DA
PROFA. MS. DANIELE JOUKHADAR

Este relatório tem por objetivo esclarecer o processo de desenvolvimento
da marca para o programa de culinária dos Chefes Especiais, projetado
através do Mackpesquisa, TEMPERO 21.

6.1

CHEFES ESPECIAIS: CADERNO DE RECEITAS - 2015

A proposta inicial do projeto era a de criar um livro de receitas realizadas
pelos alunos do instituto Chefes Especiais, pensadas para serem feitas em
família ou amigos, por exemplo. Para concretizar esse livro, foram
envolvidos alunos dos cursos de Gastronomia, Design, Jornalismo e
Publicidade para que cuidassem, respectivamente, das etapas de:
elaboração das receitas, projeto gráfico, assessoria de imprensa, e
divulgação.
A primeira etapa foi a de separação das 16 receitas em quatro categorias
distintas, sendo elas: Saudáveis, Lanches, Massas e Doces. A segunda
etapa foi a de desenvolvimento do projeto gráfico do livro, de acordo com
com a separação por temas. Para a produção do livro, foi preciso
fotografar os chefs em ação, ilustrar as receitas e pesquisar quais eram as
necessidades de pessoas com Síndrome de Down a serem atendidas pelo
design.
A terceira etapa foi a de divulgação do livro contando com um site para o
projeto e, também, com entrevistas com os chefes especiais.

6.2

CHEFES ESPECIAIS: TEMPERO 21 - O PROJETO

O projeto Tempero 21 se trata de um programa feito, mais uma vez, em
parceria com os Chefes Especiais, sendo apresentado por portadores de
síndrome de down que ensinam diversas receitas e pratos. O nome do
programa tem relação com o tempero que, apesar de mudar de lugar para
lugar, é sempre usado nas preparações de pratos e receitas. O número
vinte e um foi escolhido por causa da trissomia do cromossomo 21,
causadora da Síndrome de Down.
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6.2.1 O BRIEFING
Durante o começo do mês de março a Profa. Daniele Joukhadar
apresentou suas conclusões a respeito de uma pesquisa feita por ela
juntamente com as necessidades que ela pode observar para o
desenvolvimento de uma marca para o programa, resultando em um
briefing para o projeto:
As cores da marca devem ser as que são mais encontradas nos temperos,
tais como: vermelho (tom mais terroso), amarelo (tom mais mostarda),
verde, marrom e laranja, por exemplo.
O logotipo pode ser mais caligráfico, remetendo ao ato de cozinhar
(caracterizado por ser feito a mão).
Estudar a melhor maneira de escrever o nome do programa: em caixa alta
(em letras maiúsculas) ou em caixa baixa (em letras minúsculas). A caixa
baixa possui maior organicidade por conta das formas das letras, porém a
caixa alta apresenta maior leiturabilidade para os jovens portadores da
síndrome de down.
Desenvolvimento de 5 propostas para uma placa localizada no fundo do
cenário das gravações, acima de um balcão e no tamanho estimado de 3 x
2m.
Uma com marca em fundo de madeira;
Uma marcar com fundo que mostre temperos e brinque com os temperos
em pó;
Uma marca com fundo de temperinhos verdes (manjericão, coentro, cheiro
verde, alecrim, etc.);
Duas sugestões pessoais.
6.2.2 CONSTRUÇÃO DA MARCA
O processo de construção da marca começou antes da minha chegada ao
projeto, com a ajuda de outros alunos que estiveram envolvidos no projeto
do caderno de receitas. Recebi uma apresentação em pdf mostrando o
que já havia sido feito, bem como o feedback da Profa. Glaucia Davino.
Também passei a ter acesso a uma pasta no Google Drive® onde estavam
reunidas algumas das referências para a marca. Após analisar o conteúdo
que recebi, dei início aos estudos manuais e caligráficos usando grafite e
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nanquim sobre papel. Esses primeiros estudos permitiram uma exploração
mais ampla de formas e texturas devido a versatilidade dos materiais.
Com o nanquim foi mais fácil conseguir diferentes espessuras de tracado
ao variar o tamanho e tipo dos pincéis e, ao usar um pincel de cerdas
grossas, foi possível conseguir a textura deixada pelo rastro característico
de um pincel cuja tinta já está secando.
Os marcadores possuem características parecidas com o pincel e
nanquim, porém apresenta uma aparência mais “limpa”, já que não permite
o mesmo tipo de traço irregular do pincel.

Figura 1 - Painel com alguns dos estudos feitos em nanquim e
marcadores.
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O lápis proporciona uma grande facilidade em controlar e ajustar as
formas, auxiliando no processo de refinar a escrita e de realizar ajustes
finos como suavizar a transição entre traços finos e grossos, arredondar
cantos, por exemplo.

Figura 2 - Painel com alguns dos estudos feitos a lápis.

Dentre todos os testes realizados foi possível decidir alguns dos caminhos
mais interessantes a serem seguidos. As ideias escolhidas foram refinadas
no computador com o auxílio do software de desenho Illustrator®. Foram
feitos testes com diferentes símbolos e tipografias até que se chegasse a,
ao menos, quatro boas propostas.
A primeira fase de testes envolveu uma vasta pesquisa entre diferentes
tipografias, sendo escolhidas as que atendiam os pontos destacados no
briefing da maneira mais completa. A segunda fase procurou desenvolver
melhor o símbolo que acompanharia o logotipo, apresentando diferentes
inspirações e composições com o nome do programa.
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Figura 3 - Painel com as fases de testes um, dois e três apresentadas,
respectivamente, em cada uma das colunas.
Após uma breve reunião com a Profa. Glaucia Davino, foi decidido que a
melhor opção de símbolo seria o de saleiro e pimenteiro, por conta da
possibilidades de animação em vinhetas, porém as opções de tipografia
ainda eram insatisfatórias, logo mais testes deveriam ser realizados.

Figura 4 - Painel com os testes de tipografia e saleiros feitos após a
reunião com a Profa. Glaucia.
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Os testes de cores também continuaram para decidir quais seriam as
cores e como seriam usadas no logo, qual seria a hierarquia entre elas.
No caso do ícone, foram feitos estudos testando diferentes alturas,
larguras, nível de separação entre os objetos, de arredondamento e de
detalhamento. A decisão final deveria ser tomada com base na melhor
compreensão das formas nas reduções impressas.
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Figura 5 - Painel com as diferentes possibilidades de aplicação das cores.

Figura 6 - Saleiro e pimenteiro apresentados em diferentes formatos,
tamanhos e graus de detalhamento.
A terceira fase de testes para o logo teve início por conta de uma mudança
no briefing: o logotipo não precisaria mais ser caligráfico. Essa decisão foi
tomada após a insatisfação com apresentação das seis diferentes
propostas de fontes, ainda inspiradas na escrita a mão, durante a segunda
fase, o que fez com que ficasse claro que seria preciso deixar de lado a
caligrafia na procura por novos tipos que pudessem satisfazer as
necessidades de leitura que uma marca pede, já que ela será reduzida e
ampliada conforme a necessidade de aplicação.
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A última apresentação mostrou quatro opções de tipografias: a primeira
“alegre” e irregular, a
segunda arredondada e
“gentil”,

a

geométrica

terceira
e

mais

moderna, e a quarta
com o corpo mais fino e
preenchida com textura.
A

escolhida

terceira

foi

a

(geométrica)

por ser mais encorpada.
Figura 7.1 - Opções de tipografias mostradas na apresentação.

Figura 7.2 - Opções um e dois de tipografias com as diferentes cores da
marca e possibilidade de aplicação sobre imagem.

118
GLÁUCIA DAVINO - 201

Figura 7.3 - Opções três e quatro de tipografias com as diferentes cores da
marca e possibilidade de aplicação sobre imagem.
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6.2.3 O LOGO ESCOLHIDO
Após a apresentação ter sido vista por todas as professoras envolvidas no
projeto, a proposta de número três foi escolhida para ser a marca do
programa e, uma tendo sido definida, começou o processo de refinamento
da marca, onde foram feitos ajustes finos de espaçamento entreletras,
espaçamento entre logotipo e sinal gráfico e aplicação da tagline.

Figura 8.1 - Marca principal.

Na figura 8.2 podemos ver que, apesar da marca principal ser geométrica,
a tagline "feito por pessoas especiais" foi escrita em uma tipografia
manuscrita, mantendo o que foi pedido no briefing inicial.

Figura 8.2 - Marca principal com a tagline.
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Figura 8.3 - Tipografias usadas na construção da marca e tipografia de
apoio.

Figura 8.4 - Conceitos aplicados à marca.
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Figura 8.5 - Cores aplicadas à marca.

Figura 8.6 - Exemplo de aplicação da marca em uma vinheta.

Figura 8.7 - Marca aplicada na cozinha experimental da Mackenzie, local
do cenário dos programas.

Também foi pedido, no briefing, que fosse feito o desenvolvimento de 5
propostas para uma placa que ficaria ao fundo no cenário das gravações
medindo cerca de 3 x 2m. Foram pedidas as seguintes variações:
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Uma com marca em fundo de madeira;
Uma marcar com fundo que mostre temperos e brinque com os temperos
em pó; Uma marca com fundo de temperinhos verdes (manjericão,
coentro, cheiro
verde, alecrim,
etc.);

Duas

sugestões
pessoais.
Dentre

as

propostas
sugeridas,

a

escolhida foi a
de

número

três.

Figura 8.8 - Painéis com a marca sobre fotografias para o programa.
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6.2.4 SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA MARCA - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das mudanças no decorrer do caminho, a marca já foi aprovada
por todas as Professoras envolvidas no projeto e o painel foi finalizado e
aplicado no cenário do programa. Ficaram faltando o Manual Da Marca
com todas as especificações e normas relacionados ao logo e suas
aplicações, além dos arquivos básicos para a utilização do logo.
A vinheta do programa será feita durante as edições do programa, por
algum aluno ou docente que tenha interesse neste trabalho.

7

DA PESQUISA COM CHEFS COM DOWN, PAIS E VOLUNTÁRIOS –
ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, COMITÊ DE ÉTICA E RESULTADOS
POSSÍVEIS.

Com o objetivo de trabalhar em um levantamento do perfil socioeconômico
e escolar da população atendida pelo Instituto Chefs Especiais, parte da
equipe mobilizou-se para a elaboração do questionário.
Houve por volta de 5 versões do questionário. Ele foi elaborado por
Vanessa A. Molina, Paula RC de Jesus e Maria Eloisa Dantino, e teve a
colaboração de Daniele Joukhadar e Glaucia Davino.
No início de minha liderança, a informação era a de que a profa. Maria
Eloisa Dantino ficaria responsável pelas questões da ética da pesquisa,
pois faria e aplicaria os questionários com os alunos com SD. A Plataforma
Brasil, para mim, era desconhecia. A professora esclareceu que é o líder
do projeto que faz esta inserção e as alunas Talita (pós) e Tally
(graduação) iriam dar o apoio.
A urgência pelas gravações dos programas de TV, central neste projeto e,
antes, minha parte no projeto, fizeram que priorizássemos essa atividade
complexa, pois envolveu alunos da FAU-DI, um aluno do CCL, alunas de
Gastronomia/ Nutrição (CCBS), os professores das respectivas unidades,
equipe técnica da TV Mackenzie e alunos, respectivos pais e a presidente
do Instituto Chefs Especiais. Era necessário um trabalho de pré-produção
intenso, compreendendo compras, etc. (Ver Item 4. Da produção dos
programas).
Neste período, a continuidade da questão das pesquisas com questionário
e ética se manteve apenas sobre a constituição do questionário. Uma
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versão do questionário, apenas para os pais, on-line foi montada (Google
Form) e respondida por alguns pais que se disponibilizaram, como um
teste do questionário. A tabulação está disponível no anexo deste relatório
e as análises desses dados estão abaixo, no item 6.1.
No site da Mackenzie, há informações do nosso Comitê de Ética, contendo
formulários e os utilizamos. No entanto, os formulários estavam
desatualizados e fomos questionados por isso, em dezembro de 2016.
Ao final do ano, diante do recesso, a equipe decidiu que deveríamos
submeter novamente, no prazo do Comitê de Ética de nossa instituição. E
assim foi feito. No entanto, o nosso Comitê estava desativado e o projeto
seguiu para outro comitê, que apontou erros e falta de documentos.
Com ciência das regulamentações atualizadas e por não termos mais
tempo de realiza-los eles foram excluídos, como já mencionado em partes
anteriores.
A aluna de pós-graduação de Distúrbios do Desenvolvimento, Talita Cicuti
também elaborou as “Etapas Previstas Para Aplicação Do Questionário”
1º esclarecimento aos participantes e dar-lhe tempo para decidir se
participará
2ª marcar data horário e local adequados
3ª Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na
pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados,
informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental,
quando aplicável;
b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa
participação e apresentação das providências e cautelas a serem
empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que
possam causar dano, considerando características e contexto do
participante da pesquisa;
c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que
terão direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando
benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a
interrupção da pesquisa;
d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a
participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem
penalização alguma;
e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da
pesquisa durante todas as fases da pesquisa;
f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido;
g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as
despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; e
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h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos
decorrentes da pesquisa.de seus direitos, incluindo o direito de procurar
obter indenização por danos eventuais. IV.5 - O Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido deverá, ainda: a) conter declaração do pesquisador
responsável que expresse o cumprimento das exigências contidas nos
itens IV. 3 e IV.4, este último se pertinente; b) ser adaptado, pelo
pesquisador responsável, nas pesquisas com cooperação estrangeira
concebidas em âmbito internacional, às normas éticas e à cultura local,
sempre com linguagem clara e acessível a todos e, em especial, aos
participantes da pesquisa, tomando o especial cuidado para que seja de
fácil leitura e compreensão; c) ser aprovado pelo CEP perante o qual o
projeto foi apresentado e pela CONEP, quando pertinente; e d) ser
elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e
assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por
seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou
pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de
assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias deverão constar o
endereço e contato telefônico ou outro, dos responsáveis pela pesquisa e
do CEP local e da CONEP, quando pertinente
Algumas versões de questionários podem ser vistas no item Anexos deste
relatório.

7.1

ANÁLISE DOS DADOS PESQUISA – PILOTO - COM MÃES E PAIS DOS CHEFS ESPECIAIS
(05/MARÇO/2017), POR VANESSA A. MOLINA.

Com o objetivo de realizar um levantamento do perfil sócio demográfico e
psicográfico da população atendida pelo Instituto Chefs Especiais e de sua
família, foi elaborado um questionário para ser auto preenchido pelos
responsáveis através da internet, durante o período de 28/11/2016 a
15/02/2017. Desta forma a Diretora do Instituto, Simone Berti, enviou um
email endereçado aos responsáveis dos 300 alunos do Chefs para que
respondessem à pesquisa no período de 28/11/2016 a 15/02/2017. E
assim, conseguimos durante este período 13 questionários inteiramente
respondidos, todos de acordo com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e contendo as seguintes informações:
Perfil sócio demográfico dos pais e alunos do Instituto:
Dos 13 questionários, 12 foram respondidos por mães e apenas 1 pelo pai
de um dos alunos do Instituto. Desses questionários, 53,85% dos alunos
cujos pais responderam aos questionários são do gênero feminino e
46,15%, do gênero masculino. Cerca de 15,38% dos alunos aqui
representados, respectivamente, têm 18 anos; 22 anos e 23 anos – sendo
na sua maioria, jovens adultos; cabe destacar que 1 dos alunos
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representado na pesquisa tem apenas 9 anos e outro aluno já tem 34
anos. Quase a totalidade dos alunos nasceu em São Paulo (92,31% das
respostas), enquanto apenas 1 deles, no Rio de Janeiro. A grande maioria
dos alunos representados na Pesquisa – 76,92% - são católicos, enquanto
7,69% deles são, cada um, kardecista; evangélico e batista. Moram, em
sua maioria (61,54%) apenas com os pais; 15,38%, respectivamente, com
os pais e irmãos e com mãe e irmãos, enquanto apenas 7,69% dos alunos
(1 deles), apenas com a mãe. Também em sua maioria – 61,54% - moram
em casa própria quitada; 15,38% respectivamente, em casa alugada e
casa própria em pagamento e apenas 1 deles (7,69%), em casa cedida ou
emprestada (mora com os pais nesta situação). Apenas 1 dos alunos
representados na pesquisa não mora em casa com abastecimento de água
encanada – segundo o responsável que preencheu a pesquisa – todos
eles moram em casas em rua calçada; com abastecimento de eletricidade
pela rede e em zona urbana.
Renda e itens de consumo:
Podemos observar que 53,85% dos alunos aqui representados possuem
uma renda média familiar mensal de 3 a 12 salários mínimos: sendo
30,77% deles entre 9 a 12 salários (R$ 7.921,00 a R$10.560,00) e 23,08%
entre 3 a 6 salários (R$ 2.644,00 a R$ 5.280,00) – classes C1 a B1,
segundo o Critério Brasil de 2015. Cabe destacar que outros 23,07% dos
entrevistados têm renda média familiar mensal de mais de R$ 12 salários
(R$ 10.561,00), o que mostra uma renda familiar de valor médio a alto –
entre classes B e A, de acordo com o Critério de Classificação Econômica
Brasil.
Todos os alunos aqui representados têm acesso à internet; apenas um
deles não tem aparelho de som em casa; todos têm aparelho de TV em
casa; 76,92% dos alunos têm automóvel de passeio (50% desses tem
apenas 1 automóvel; 30%, dois automóveis e 20%, 3 automóveis),
enquanto 23,08% não têm carro; cerca de 38,46% dos entrevistados têm 3
banheiros em casa; 30,77%, 2 banheiros , 15,38%, 4 ou mais e outros
15,38%, apenas 1 banheiro em casa; apenas 1 dos alunos não têm
computador, e dentre aqueles que têm, 41,67% têm apenas 1 computador;
33,33%, tem 2 computadores e 25%, 4 ou mais computadores. Apenas 1
dos alunos não tem TV por assinatura; apenas 2 alunos (15,38% das
respostas) não possuem dispositivos móveis; sendo que dos 84,62% que
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possuem, 54,55% desses possuem 4 ou mais dispositivos móveis.
Também apenas 2 alunos não possuem dvd/videogame. A grande maioria
dos alunos representados nesta pesquisa - 84,62% - não possui
empregados mensalistas. Cerca de 69,23% possuem freezer e todos os
alunos possuem geladeira em casa. A maioria deles (69,23%) possui linha
de telefone fixo e quase a totalidade deles (92,31%), linha de telefone
móvel, sendo que 53,85% desses têm 2 linhas de telefone móvel e outros
30,77%, 4 ou mais linhas de telefone móvel. A grande maioria (84,62%)
têm máquina de lavar louça; todos os alunos têm máquina de lavar roupa e
apenas 38,46% têm máquina de secar roupa. Apenas 66,67% dos alunos
têm micro-ondas em casa e apenas 15,38% (2 deles) têm motocicleta.
Perfil da Mãe e do Pai:
Cerca de 69,23% das mães dos alunos aqui representados têm entre 50 e
59 anos; apenas 2 delas têm entre 43 e 45 anos e outras 2 entre 61 e 64
anos (15,38% das respostas, respectivamente). Já os pais aparentam ser
mais velhos que as mães, já que 38,46% deles têm entre 60 e 63 anos;
apenas 2 entre 53 e 54 anos (15,38% das menções), mas outros 2 com 49
anos (15,38%), cabendo destacar que 1 dos pais têm 89 anos (com um
filho com Down de 31 anos, cuja mãe tem agora 64 anos).
Grande parte das mães (46,15%) nasceu na cidade de São Paulo,
enquanto 38,46% dos pais também nasceram na Capital. A grande maioria
das mães (76,92%) e dos pais (61,54%) é católica. Vale destacar aqui que
no preenchimento do questionário, 2 mães salientaram não terem algumas
informações dos respectivos pais dos seus filhos, pois esses são ausentes.
Todas as mães são da raça branca, enquanto a grande maioria dos pais é
da raça branca (84,62%) e apenas 1 é pardo. A escolaridade das mães é
alta, já que 46,15% delas têm o superior completo (sendo 44,44% delas,
pedagogas) e 23,08% delas, pós-graduadas (sendo 1 delas pós-graduada
em Psicopedagogia); já os pais, 30,77% deles têm o superior completo
(28,57% deles em Administração de Empresas) e outros 23,08%, pósgraduação. Apenas uma das mães exerce a Psicopedagogia como
profissão/ocupação, enquanto grande parte delas é dona de casa; já os
pais apresentam diversas profissões (desde cabelereiro até médico).
Cerca de 69,23% das mães são casadas legalmente, enquanto 84,62%
dos pais o são e 1 das mães é solteira (o pai a “abandonou depois de
saber que o filho teria Síndrome de Down, no ultrassom). A grande maioria
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das mães possui convênio médico (76,92% das respostas), sendo que 3
delas não possui, enquanto quase a totalidade dos pais possui convênio
(92,31%).
Outros componentes da família:
Podemos observar que apenas 1 dos alunos aqui representado não possui
irmãos e todos os outros têm irmãos; contudo pudemos observar que
mesmo sendo na maioria das vezes adultos e/ou jovens, esses irmãos não
colaboram com a renda da família. Cabe destacar ainda que nenhum outro
familiar (avô, avó, tios, etc.), mora na casa dos alunos aqui representados
na pesquisa.
Relacionamento entre os pais:
Para a maioria dos entrevistados (69,23%), o relacionamento entre os pais
antes do nascimento do filho do Down era ótimo. Para apenas 23,08%, era
regular e para outros 7,69%, ruim. Quase a maioria dos entrevistados
(46,15%) mencionou que o nascimento do filho com Down não mudou o
relacionamento entre os pais; 7,69% mencionou que mudou sim, um
pouco. Outros 38,46% afirmaram que o nascimento do filho com Down
mudou muito o relacionamento entre os pais e desses, pudemos observar
que tanto mudou de forma negativa (“o pai ficou sabendo da síndrome de
Down no ultrassom e não quis saber mais”; “...filho veio com defeito”)
quanto de forma positiva: “o relacionamento melhorou, pois aprenderam a
aplaudir cada coisa que a filha faz”; “...para melhor, começamos a ver a
vida de maneira mais simples”; “...para melhor, mais diálogo para apoiar a
filha”. Contudo, houve 1 mãe que mencionou ser mãe solteira pois foi
abandonada pelo pai quando do ultrassom do filho. O pai pediu para ela
escolher entre ele e o bebê. E ela escolheu o bebê.

Meios de informação dos pais:
Para quase a totalidade dos pais, o meio pelo qual mais se informam é
ainda a TV (92,31% das respostas); seguido pelos jornais na internet
(69,23%) e rádio (53,85%). Apenas 23,08% dos pais se informam por
revistas impressas e outros 15,38%, através de jornais impressos. Dos que
se informam pela TV, 58,33% assistem a jornais; 50% filmes; esportes
(41,67%) e 25%, veem novelas. As rádios mais ouvidas pelos pais são:
Jovem Pan e Alpha (42,86% das respostas, cada uma) e Antena 1; CBN;
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Disney; Band; Globo e Gazeta (segundo 28,57% das menções,
respectivamente). O jornal da internet mais lido é o UOL (55,56%) e o
jornal impresso, Folha de São Paulo. Dentre as revistas impressas, a mais
lida é a Veja.
Meios de informação dos alunos com Síndrome de Down:
Já dentre os alunos com Síndrome de Down, o meio pelo qual todos eles
mais se informam é a TV, seguido do rádio (23,08% das respostas) e pela
internet e revistas na internet (com 15,38% das menções cada um dos
meios). Dentre os programas de TV, os mais vistos são as novelas e filmes
(com 30,77% das respostas cada um) seguidos dos desenhos animados
(23,08%) e dos programas de gastronomia e dos programas de variedades
(15,38%, respectivamente).
Hobbies e atividades da família:
O hobbie mais comum dos pais é ir ao cinema, de acordo com 30,77% das
menções; seguido de jogar futebol (pais), com 15,38%.
Já os hobbies mais comuns dos alunos com Síndrome de Down são:
dançar (38,46% das respostas); ir ao cinema e cozinhar (segundo 23,08%
das menções, respectivamente) e jogar vídeo game (15,38% das
respostas), dentre outros. Pôde-se perceber que os alunos com Síndrome
de Down têm em média 2 hobbies cada um.
A atividade de lazer mais frequente nas famílias estudadas são os
passeios que englobam a família toda geralmente, segundo 77,92% das
menções; seguida de cozinhar (69,23%) – tanto os familiares quanto os
alunos do Chefs Especiais e as viagens (46,15% das menções), que
englobam os pais, irmãos e alunos do Chefs Especiais em sua grande
maioria das vezes.
Como atividades habituais da família de segunda à sexta-feira, destacamse: assistir TV juntos (92,31% das respostas); fazer as refeições juntos
(84,62%); visitar os parentes (61,54%) e ir ao cinema juntos (38,46%).
Já aos finais de semana, fazer as refeições juntos é muito frequente para
53,85% das famílias aqui estudadas e relativamente frequente para
38,46% dos entrevistados; assistir TV juntos é muito frequente para
61,54% e relativamente frequente para 38,46%; assistir filmes juntos é
muito frequente para 61,54% dos entrevistados e para outros 30,77%,
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relativamente frequente; ir ao cinema juntos aos finais de semana é
relativamente frequente para 61,54% dos entrevistados e para 30,77%, de
vez em quando; fazer compras é relativamente frequente para 53,85%;
comer fora aos finais de semana é muito frequente para 38,46% dos
entrevistados e muito frequente para 30,77%; visitar os parentes aos finais
de semana é relativamente frequente para 53,85% dos entrevistados,
enquanto visitar amigos é relativamente frequente para 46,15%. Receber
visitas aos finais de semana é relativamente frequente para 53,85% das
famílias; fazer esportes é relativamente frequente para 46,15% - cabendo
ressaltar que 3 entrevistados não responderam essa questão e outros 2
entrevistados (15,38%) responderam que nunca praticam esportes em
família aos finais de semana. Ir ao teatro é relativamente frequente aos
finais de semana, segundo 46,15% dos entrevistados e de vez em quando
para outros 30,77%. Já viajar é relativamente frequente para 46,15% dos
entrevistados, enquanto para outros 23,08% respectivamente, de vez em
quando e muito frequente.
A família e a culinária:
Questionamos sobre quais são os interesses dos membros da família do
aluno do Instituto do Chefs Especiais a respeito da culinária, para ver a
influência da família nos hábitos do filho com Down. Desta forma, pudemos
observar que segundo 84,62% das menções, o pai da família somente se
interessa por culinária para comer, enquanto apenas 15,38% dos pais para
comer e cozinhar. Já quanto às mães, vimos que 76,92% delas se
interessam tanto para comer quanto para cozinhar e apenas 23,08% delas,
somente para comer. Quanto aos irmãos, tanto são aqueles que se
interessam pela culinária para comer e cozinhar (46,15%) quanto os que
se interessam apenas em comer (38,46%). Já 76,92% dos filhos com
Síndrome de Down, se interessam tanto para comer quanto para cozinhar;
15,38% só para comer e apenas 1 deles, apenas para cozinhar.
A família e a convivência com pessoas com necessidades especiais:
De acordo com os entrevistados, apenas 1 deles (7,69% das menções)
tem mais alguém na família de primeiro grau com necessidades especiais.
Pode-se dizer, portanto, que tais pessoas têm uma experiência limitada
com

pessoas com necessidades
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especiais, já que 46,15% dos

entrevistados tiveram sua primeira experiência com pessoas com
necessidades especiais apenas com os próprios filhos.
Situações com os filhos com Down:
Dentre os problemas de saúde que seus filhos com Down apresentam,
destacam-se: de acordo com 30,77% das menções respectivamente,
cardiopatias congênitas, problemas de visão, distúrbios da tireoide e
hipotonia. Cabe destacar que cada aluno apresenta em média 2 problemas
de saúde, mas 2 entrevistados (15,38% das menções) afirmaram que seus
filhos não apresentam nenhum problema de saúde.
Questionamos os pais ainda a respeito de certas situações que poderiam
estar relacionadas aos seus filhos portadores da Síndrome de Down e o
que observamos como sendo situações mais frequentes foram:
- tem problemas na fala – 46,15% das menções
- tem auto gestão – 30,77% das menções
- tem problemas em ser contrariado – 30,77%
- sabe andar na rua sozinho – 23,08%
- tem problemas de coordenação motora – 23,08%
- tem problemas em aceitar regras – 15,38%
- usa transporte público sozinho – 15,38%
Ou seja, tanto situações positivas quanto negativas.
Cerca de 30,77% dos entrevistados (4 deles) mencionaram que seus filhos
têm problemas em ser contrariados. Nesta situação, a maioria desses
filhos faz “birra”, “cara emburrada”, mas logo depois ficam calmos. Fica
claro que é uma situação fácil de contornar para os pais.
Já em relação aos problemas/situações que os pais enfrentam com a
sociedade por terem filhos com Síndrome de Down, os mais comuns são:
as pessoas até acham os filhos “uma gracinha” (46,15% das menções),
contudo, também boa parte dos pais (38,46%) relata ignorância;
preconceito (30,77% das menções), intolerância e pena (15,38% das
respostas, cada um). Mas positivamente, 23,08% dos pais afirmaram não
terem nenhum (nada) tipo de problema com a sociedade por causa dos
seus filhos com Down.
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Praticamente quase todos os entrevistados (84,62%) afirmaram não
amenizar a realidade para seus filhos com Down. Dos 15,38% que fazem
isso, amenizam falando para os filhos que eles são capazes de fazer
qualquer coisa, desde que seja dos seus interesses, além de informar as
outras pessoas sobre a Síndrome para que se criem oportunidades de
seus filhos se integrarem.
Também praticamente quase todos os entrevistados – 92,31% - não se
sentem incomodados de falar sobre a realidade para seu filho com
Síndrome de Down. E também quase a totalidade de entrevistados
(91,67%) em relação aos outros filhos, não costumam ser menos rígidos
com os filhos Down.
Boa parte dos pais entrevistados – 38,46% deles – tem como expectativas
que seus filhos com Down trabalhem e tenham autonomia na vida, mas
percebemos que nas outras respostas mais “pulverizadas”, que os pais de
uma certa forma esperam que os filhos sempre façam coisas que gostem,
que lhes deem prazer e felicidade. Para tanto, 23,08% dos pais
entrevistados afirmaram se esforçar em ter oferecido e oferecer sempre
todas as possibilidades para seus filhos crescerem, respeitando sempre
seus limites, enquanto 15,38% dos pais afirmaram que levam seus filhos
com Down para todas as atividades que acreditam serem importantes para
que eles sejam instrumentalizados para o trabalho. Apenas 1 entrevistada
afirmou que se sente muito limitada em oferecer algo a mais para a filha,
por falta de dinheiro e pela falta de atividades para pessoas com Down na
idade da filha (26 anos).
Quanto à como os pais estimulam a autoestima dos filhos com Down em
casa, todos eles afirmaram na pesquisa que fazem elogios sinceros aos
filhos e

demonstram carinho e afeto em relação a eles; 92,31% dos

entrevistados afirmaram que podem ajudar os filhos sempre que
necessário; 84,62% mencionaram que críticas são feitas aos filhos, quando
necessárias, mas sempre em relação à ação e não ao filho, enquanto para
61,54%, respectivamente, que a autoestima é trabalhada em casa com
aceitação e não se fazendo comparação entre os filhos e outras
crianças/jovens. Cabe destacar aqui que apenas 1 entrevistado afirmou
ajudar o filho em tudo o que ele faz e 23,07% dos entrevistados (3 deles)
afirmaram que para trabalhar a autoestima dos filhos, fazem com que ele
tenha de se “virar sozinho”.
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Os pais e o Instituto Chefs Especiais:
Quase a maioria dos entrevistados – 46,15% - conheceu o Chefs Especiais
através da indicação de amigos e outros 30,77%, através da internet,
enquanto outros 15,38%, através da TV.
Os pais afirmaram gostar de muitos pontos do Chefs Especiais, mas o que
mais se destacou foi o acolhimento e o carinho com que seus filhos são
tratados, além da seriedade e compromisso com a causa.
Quando questionados sobre o que não gostam no Chefs, 23,08% dos
entrevistados não respondeu à pergunta, enquanto 30,77% foram enfáticos
em dizer que “não existe nada que não goste no Chefs Especiais”.
Entretanto,

alguns

pontos

negativos

foram

mencionados

por

5

entrevistados:
- Sente que em algumas atividades sua filha ainda não está preparada;
- Sente que no Instituto não dão oportunidade aos alunos mais tímidos;
- Sente que alguns alunos são sempre chamados, mas sua filha não;
- O único problema é que seu filho vai pouco e
- Não sabem quando será a próxima aula.

Como sugestões desses pais entrevistados para o Chefs Especiais:
- Aulas em vários dias da semana;
- Mais aulas;
- Horários aos sábados pela manhã;
- Criar mais oportunidades para jovens menos articulados;
- Oferecer aprendizagens pedagógicas que possibilitem maior autonomia e
independência com uma alfabetização funcional;
- Derrubar a parede que separa a cozinha da torcida, para que os pais
possam acompanhar melhor as atividades;
- Ter mais patrocinadores;
- Ter uma agência de propaganda como parceira e
- Ter um trabalho com uma nutricionista, consultando os jovens e
orientando na alimentação dos mesmos.
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Os filhos dos entrevistados estão em sua maioria – 53,84% deles – entre 3
a 5 anos no Instituto Chefs Especiais, sendo que 2 deles (15,38%) há pelo
menos 10 anos. Todos os alunos foram matriculados no Instituto para a
socialização e 84,62% deles, porque efetivamente gostam de culinária;
outros 61,54% foram matriculados no Instituto para desenvolver suas
habilidades motoras e 53,85%, para que eles pudessem aprender um
ofício.
Todos os pais sentiram uma mudança de atitude nos filhos após a
matrícula no Chefs Especiais, sendo que as principais mudanças
mencionadas foram que os filhos passaram a se interessar em ajudar os
pais na cozinha (23,08% das respostas); ficaram mais independentes
(23,08%); ficaram felizes com o que fazem (15,38%); passaram a conviver
com outras pessoas com Síndrome de Down (15,38%) e perderam o medo
(15,38%), dentre outras mudanças de atitudes positivas mencionadas.

Como vínculos estabelecidos após a entrada no Chefs Especiais, 69,23%
foram amizades; 38,46% apenas convivência com os demais, nada muito
aprofundado; 15,38%, trabalho e para 1 deles, namoro.
Os pais e outras instituições frequentadas:
Perguntamos aos pais quais outras instituições seus filhos com Síndrome
de Down acabaram por frequentar e a mais frequentada foi a Galera do
Click, de acordo com 46,15% das menções; seguida pela APAE (30,77%)
e Instituto Efort, com 15,38% das menções. Cabe destacar que 2 alunos
ainda não frequentaram nenhuma outra instituição fora o Chefs Especiais e
que 1 aluna frequentou o Sesi de Ilhéus e infelizmente ficou traumatizada,
pois foi discriminada e assediada pelos funcionários do local. De uma fora
geral os pais ficaram satisfeitos com os resultados obtidos nessas
instituições, obviamente com exceção do incidente ocorrido em Ilhéus.
O Chefs Especiais e as contribuições aos alunos:
Os limites físicos mais frequentes nos alunos do Chefs Especiais são os de
articulação da fala (30,77% das respostas) e os de andar/correr (23,07%),
sendo que quase a maioria dos alunos (46,15%) não apresenta nenhum
limite físico.
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Já a grande maioria dos alunos – 61,54% - não apresenta nenhum limite
de comportamento. Os demais falam alto ou ficam bravos, mas nada mais
grave. E quanto aos limites cognitivos, o mais mencionado foi que 23,08
dos alunos não consegue se expressar com clareza e 15,38% deles têm
dificuldade em manter o foco, dentre outros.
Quando questionados se com a frequência no Chefs seus filhos com Down
podem transpor esses limites mencionados, quase a totalidade dos pais –
92,31% deles – afirmou que sim; sendo que apenas 1 dos pais
entrevistados não respondeu a essa questão. Dos limites, 76,92% dos pais
acreditam que, respectivamente, os limites de comportamento e os
cognitivos podem ser transpostos com a frequência dos filhos no Chefs
Especiais. Apenas 30,77% dos pais acreditam que os limites físicos podem
ser transpostos.
A família e o tratamento dos filhos com Síndrome de Down:
Quase a maioria das famílias aqui representadas – 46,15% - possui um
convênio pago pela própria família; 38,46% delas têm convênio pago pela
empresa e apenas 15,38% delas costuma utilizar o SUS.
Apenas 23,08% dos entrevistados (3 mães) participam também de alguma
outra entidade de apoio à Síndrome de Down: APAE; Galera do Click e
Alfa Park. Uma delas ainda dá cursos de formação para famílias
terapeutas e educadores das pessoas com Down e autismo.
Cerca de 84,62% dos alunos frequentaram escolas regulares; 38,46%,
escolas especiais e 15,38% tiveram ensino domiciliar. Cabe ressaltar aqui
que os alunos tiveram em média 1,5 tipos de ensino cada um.
Todos os alunos frequentaram escolas privadas e 30,77% deles,
respectivamente,

escolas

municipais

e

estaduais.

Também

aqui

observamos que os alunos frequentaram em média 1,6 tipos de escola
cada um.
Cerca de 53,85% deles tiveram grade curricular adaptada na escola,
contra 46,15% que não tiveram; os pais avaliaram bem essas escolas, já
que 53,83% deles deram notas entre 8 e 10 para elas.
Quase a totalidade dos pais entrevistados – 92,31% - tiveram o diagnóstico
de Síndrome de Down depois do nascimento dos filhos.
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E praticamente quase todos os alunos – 92,31% - já realizaram algum tipo
de intervenção/tratamento. Apenas uma aluna (de 18 anos), nunca passou
por nada. As intervenções/tratamentos mais realizados são: fonoterapia
(41,67% das menções); fisioterapia, cirurgia cardíaca e terapias (16,67%
das respostas, respectivamente). Também os pais se mostraram
satisfeitos com tais tratamentos, dando-lhes notas entre 9 e 10 (58,33%
das respostas). Tais tratamentos/intervenções são realizados em sua
maioria – 66,67% - de maneira particular; 41,67% deles através do
convênio e 25%, através da rede pública de Saúde e foram realizados na
grande maioria das vezes (83,33%), entre 0 a 6 meses de vida do filho. Os
primeiros profissionais procurados para tratamento, pós diagnóstico da
Síndrome de Down foram: fono (61,64% das respostas); fisioterapia
(53,85%); terapia ocupacional (46,15%) e psicólogo (23,08%); sendo que
em

média

cada

aluno

passou

por

mais

de

2

tipos

de

tratamentos/intervenções diferentes.
Cerca de 76,82% dos pais entrevistados receberam orientação técnica
para lidar com o filho com Síndrome de Down, principalmente de fonos
(46,15%) e dos fisioterapeutas (30,77%).
A maior fonte de informações sobre Síndrome de Down para esses pais –
69,23% deles – é a internet; seguida pelo médico/profissional da saúde,
para 61,54% dos entrevistados e para 46,15%, outros pais são utilizados
como fontes de informação. Cabe destacar aqui que 1 mãe disse que
estudou e se especializou na área e 1 delas disse que não costuma
recorrer a nenhuma fonte.
A grande maioria dos pais entrevistados – 69,23% - tem conhecimento dos
benefícios cedidos pelo Governo aos portadores de Síndrome de Down,
sendo que 30,77% não têm conhecimento. Dos pais que sabem quais são
os benefícios, os mais conhecidos são o transporte gratuito (77,78% das
menções); taxas para a compra de automóveis (44,44%); isenção de
rodízio (33,33%); Loas e o fato de alguns estacionamentos liberarem o
pagamento (22,22% cada um). Em média os pais sabem de mais de 2
benefícios cada um.
Cerca de 53,85% dos pais que sabem dos benefícios já fizeram uso/ fazem
uso desses benefícios, sendo a isenção do rodízio, a compra de veículos e
o uso do transporte público gratuito os mais utilizados por esses pais (de
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acordo com 42,86% deles, cada um dos benefícios). Para esses benefícios
os pais nunca precisaram contar com a ajuda de advogados.
Apenas 38,46% dos alunos recebem/receberam reforço adicional, tais
como reforço escolar (40% deles) e apenas um deles recebeu o reforço
por parte do Governo; todos os outros receberam reforço de maneira
particular.
Atividades Acadêmicas / apresentações/ divulgação
28/01/2016
Semana De Preparação Pedagógica
COMUNICAÇÃO ORAL Universidade e Inclusão Social: uma Experiência
Interdisciplinar a ser Compartilhada.
Professores: Profa Dra. Paula R. C. de Jesus Camargo de Jesus, Profa
Ms. Marilia Malzoni Marchi e Profa Ms.Daniele C. C. Joukhadar.

20 – Apresentação de trabalho - Daniele Joukhadar, Marilia Malzone e Paula RC de Jesus - na apresentação
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06/09/2016
7 Seminário Histórias De Roteiristas. No Ponto De Virada.
.

21 - Programação Parcial dos Painéis Temáticos ou Grupos de Pesquisa do Seminário Histórias de
Roteiristas, 2016

17/09/2016
Mackenzie Day – FAU/Design
Stande com painéis explicativos do projeto
mostrando

a

interdisciplinaridade

entre

DESIGN/GASTRONOMIA E PUBLICIDADE e a
parceria com os Chefs Especiais. Os painéis
foram desenvolvidos pela profa. Ms. Marilia
Malzoni Marchi e aluna bolsista Livia Kesser, na
ocasião

foram

apresentados

pela

referida

professora a todos que tiveram oportunidade de
visitar a FAU/DESIG neste dia.

22 - Profa Marília Malzoni Marchi no espaço de apresentação
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RELATÓRIOS

INDIVIDUAIS

ELABORADOS

POR

ALGUNS

DOS

PESQUISADORES

PARTICIPANTES E PELA LÍDER

Alguns dados de produção bibliográfica e participação em eventos foram
retirados dos Currículos Lattes

8.1

RELATÓRIOS DOCENTES

CCL
NOME
ALEXANDRE HUADY TORRES GUIMARÃES
DRT
Centro de Comunicação e Letras
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento Letras
Linha de pesquisa
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida
Prof. Alexandre faleceu em fevereiro de 2017 e não escreveu seu
OBS
relatório.
Este relatório individual está sendo preenchido pela líder do projeto.
Descrição das etapas Participação em reunião com outros pesquisadores do CCL, na
executadas no período liderança da profa Paula Renata C. de Jesus.
visando ao alcance dos Realizou a captura de fotografias no set de filmagens em dois dias.
Como diretor da unidade, foi o facilitador em determinados trâmites
objetivos
burocráticos internos e externos.
Apresentação
e As fotos selecionadas farão parte da exposição a ser realizada durante
discussão sucinta dos o Seminário Histórias de Roteiristas de 2017.
principais resultados
obtidos,
deixando
claro o avanço teórico,
experimental
ou
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
GUIMARÃES, A. H. T.; MARTINS, V.B. ; ANDRADE, N. M. .
Uma foto, mil palavras: uma estratégia de trabalho com a
fotografia em sala de aula. International Multilingual Journal of
Science and Technology, v. 1, p. 19-23, 2016.
GUIMARÃES, A. H. T.; BRIDI, M. V. . As TICs a serviço do
processo de ensino e aprendizagem: videoclipe, livro didático e
Trovadorismo.

Revista

Iberoamericana

de

Sistemas,

Cibernética e Informática, v. 13, p. 63-68, 2016.
GUIMARÃES, A. H. T.; MARTINS, V.B. . Linguagem,
comunicação, educação e TIC: vários pensamentos em
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encontro. Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e
Informática, v. 13, p. 1-3, 2016.
GUIMARÃES, A. H. T.. A linguagem fotojornalística como
suporte do registro e análise da Revolução do Cravos. Revista
Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática, v. 13,
p. 15-24, 2016.
GUIMARÃES, A. H. T.; RINALDI, J. ; MENEZES, M. L. P. O. E.
. Das diferentes mídias ao cotidiano escolar: o Profeta Diário
como instrumento de reflexão sobre a violência. Revista
Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática, v. 13,
p. 83-89, 2016.
GUIMARÃES, A. H. T.; CALLAOS, N. (Org.) ; LEDESMA, E. F.
R. (Org.) ; SANCHEZ, B. (Org.) ; TREMANTE, A. (Org.) .
Memorias

da

Sexta

Conferencia

Iberoamericana

de

Complejidad, Informática y Cibernética - CICIC 2106. 1. ed.
Winter Garden: Internacional Institute of Informatics and
Systemics, 2016.
GUIMARÃES, A. H. T.; SILVEIRA, I. O. (Org.) . Anais do V
Fórum de Pesquisa CCL. 1. ed. , 2016. v. 1. 382p .
AGUIAR NETO, B. G. ; SANTOS, G. F. ; GUIMARÃES, A. H.
T. ; QUEIROZ, A. C. F. ; COSTA, F. C. ; RIZZOLO, R. M. .
1973, quando tudo começou: história do I Salão Brasileiro de
Humor e Quadrinhos. 1. ed. Piracicada: Gráfica CS Eireli,
2016. 152p .
GUIMARÃES, A. H. T.; MARTINS, V.B. (Org.) . Linguagem,
Comunicação, Educação e TIC. 13. ed. Winter Garden:
International Institute of Informatics and Cybernetics, 2016.
102p .
GUIMARÃES, A. H. T.. Educar com a mídia no século XXI. In:
Maria Lucia M. C. Vasconcelos; Regina Pires de Brito. (Org.).
Paulo Freire em tempo presente. 1ed.São Paulo: Terracota,
2016, v. 1, p. 35-47.
GUIMARÃES, A. H. T.; VASCONCELOS, Maria Lucia
Marcondes Carvalho . Das páginas de revista à sala de aula:
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RESUMO
O objetivo deste artigo é demonstrar como os jovens e adultos portadores de Síndrome
de Down podem fazer parte do mercado formal de trabalho a partir do exemplo das
pessoas com essa alteração cromossômica atendidas pelo Instituto Chefs Especiais.
Nessa organização de São Paulo, eles são estimulados a cozinhar de maneira lúdica e
também profissionalmente. O projeto “Universidade Presbiteriana Mackenzie e Chefs
Especiais: Uma experiência interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens
com Síndrome de Down”, desenvolvido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em
parceria justamente com o Instituto Chefs Especiais para realização de uma série
inédita de televisão dá um passo adiante. Demonstra como essas pessoas não só têm
habilidade de forno e fogão como também são capazes de ensinar receitas completas
diante das câmeras como ocorre em programas de culinária que habitam e fazem
sucesso nas TVs aberta e paga. No papel não de acadêmico, mas como jornalista e
crítico de gastronomia que atua com a avaliação de restaurantes há mais de duas
décadas, este autor teve a oportunidade de provar e avaliar o prato de um dos
apresentadores da série. Com essa experiência como a dos demais participantes,
conclui-se que a inclusão no mercado de trabalho desses jovens pode e deve ser
ampliada também no meio televisivo, o que daria mais visibilidade a eles e
sensibilizaria a população em geral e empregadores sobre o talento dos portadores da
deficiência, ao tempo que deixaria claro que cada vez mais são protagonistas de suas
próprias vidas.
Palavras-chave: Síndrome de Down; Instituto Chefs Especiais; Universidade
Presbiteriana Mackenzie; Série de televisão; Culinária; Gastronomia; Habilidades;
Trabalho.
________________________________________
ABSTRACT
The aim of this paper is to present is to present how young people and adults with
Down Syndrome can be part of the formal job market from the example of people with
this chromosomal alteration attended by the Special Chefs Institute. In this São Paulo
organization, they are encouraged to cook in a playful way and also professionally. The
project "Presbyterian University Mackenzie and Special Chefs: An interdisciplinary
experience of social and educational inclusion of young people with Down Syndrome",
developed by Universidade Presbiteriana Mackenzie in partnership with the Instituto
Chefs Especiais for the realization of an unpublished series of television takes a step
ahead. It demonstrates how these people not only have culinary skills but are also able
to teach full recipes before the cameras as they do in gastronomic programs that
inhabit and succeed in open and paid TVs. In the non academic role, but as a journalist
and critic of gastronomy that has worked with the evaluation of restaurants for more
than two decades, this author had the opportunity to prove and evaluate the dish of one
of the presenters of the series. It is concluded that the inclusion in the labor market of
these young people can and should be broadened also in the television environment,
which would give them more visibility and sensitize the general population and
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employers about the talent of the Disabled, while making clear that more and more are
protagonists of their own lives.
Keywords: Down Syndrome; Instituto Chefs Especiais; Universidade Presbiteriana
Mackenzie; TV Show; Culinary; Gastronomy; Skills; Work.
Portadores de Síndrome de Down e TV
Numa coletânea de textos de tantos e tão brilhantes autores, não me cabe explicar o
que é Síndrome de Down, à qual me refiro a partir de agora como SD. Há quem fará
essa definição com mais propriedade do que este jornalista e acadêmico. Mas é
possível falar de seus efeitos e consequências. Essa alteração cromossômica produz
uma aparência bastante semelhante em seus portadores – todos nascem com olhos
amendoados e, por isso, no passado, eram chamados preconceituosamente de
mongoloides. Para entender melhor esse acidente genético sugiro a leitura da
dissertação de metrado A ocupação e o bem-estar de uma população de adultos com
Síndrome de Down, defendida por Luciana Nascimento no programa de pósgraduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2010.
O que antes parecia um castigo para os pais dos portadores da deficiência vem sendo,
ainda que paulatinamente, mudado. Felizmente, o mundo avançou de maneira
positiva. Não tomamos cuidado apenas com as palavras que por vezes podem ser
injuriosas, mas também com a inclusão social das pessoas que têm esses ou outros
distúrbios. O acesso ao mercado de trabalho não é simples e, desde 1999, tornou-se
obrigatório por imposição da Lei de Cotas como esclarece o artigo “Inclusão social da
pessoa com SD: uma questão de profissionalização”:
Para se pensar em profissionalização da pessoa com SD, é preciso antes, pensar em
inclusão social. O conceito de inclusão social se faz representativo com a existência de
uma sociedade inclusiva, ou seja, a sociedade precisa adequar-se a todos os
indivíduos que fazem parte dela, respeitando as diferenças e limitações de cada um.
Nesta afirmação pode-se encontrar uma das dificuldades a ser enfrentada por uma
pessoa com deficiência – a discriminação. (PIRES, BONFIM, e BIANCHI, 204, 2007).
Os benefícios indicados pelo trio de autoras, não residem apenas no direito ao
emprego, um direito constitucional, já que o progresso dos portadores vincula-se a um
“processo continuo” de estimulação e a “estagnação faz perder todos os avanços já
conquistados e inviabiliza conquistas futuras”. É necessário, por exemplo, que esses
indivíduos, cada vez mais longevos, sejam autônomos. “A inclusão profissional é ainda
uma medida econômica, uma vez que as pessoas com deficiência quando
empregadas tornam-se produtivas, participativas, conscientes de seus direitos e
deveres, contribuindo para a o crescimento econômico do país” concluem as autoras
(PIRES, BONFIM, e BIANCHI, 205, 2007).
Mesmo que para grande parte dos empregadores essa mudança tenha sido imposta
via legislação, houve empresas e instituições que se anteciparam à lei e
desenvolveram um trabalho voltado aos portadores de SD de maneira espontânea.
Vou destacar aqui especificamente os Chefs Especiais, instituto liderado pelo casal
Simone e Marcio Berti, que propiciou o estudo em questão. Embora não tivessem
filhos com SD, eles passaram a se dedicar à causa de maneira abnegada, sempre
gratuitamente para todos os participantes atendidos em seu instituto. Ainda que
timidamente no início, criaram a organização há mais de uma década, gênese que
detalharei adiante.
Esse processo inclusivo dos Chefs Especiais começou com a missão original de
formar jovens portadores de SD, mostrando a cozinha ao mesmo tempo como um
terreno lúdico e um proveitoso campo profissional. Foram muitas e felizes as ações
desenvolvidas ao longo desse período. Mais recentemente, os Chefs Especiais foram
acolhidos pela UPM. Depois de uma benfazeja parceria iniciada em 2013 como um
projeto de extensão e de caráter interdisciplinar com vários cursos envolvidos –
inicialmente, Design, Gastronomia e Publicidade, e posteriormente Letras, Direito e
Jornalismo – para a produção de um livro de receitas que está pronto para ser
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publicado e intitulado Cadernos de receitas por Chefs Especiais, há agora uma nova
etapa.
Trata-se do projeto “Universidade Presbiteriana Mackenzie e Chefs Especiais: Uma
experiência interdisciplinar de inclusão social e educacional de jovens com Síndrome
de Down”, tema de análise deste artigo. Mais uma vez interdisciplinar, essa
experiência constitui-se da série de TV em cinco episódios Tempero 21, uma
referência ao cromossomo que causa a SD. Cada um dos programas tem duração de
15 minutos, adota como cenário a cozinha experimental da UMP e traz portadores com
SD apresentando e fazendo suas receitas favoritas, sempre acompanhados de alunos
e professores do curso de Gastronomia. Como pesquisador, é notável observar como
esses jovens estão mais cada vez mais à vontade para desempenhar com consciência
e autonomia várias tarefas antes vetadas por eles terem uma deficiência. Minha
experiência não se resume de um relato de um único caso neste projeto, mas do
acompanhamento anterior, com algumas atividades por mim desenvolvidas no Instituto
Chefs Especiais, incluindo uma aula sobre massas italianas que ministrei para uma
turma de quase duas dezenas de participantes na sede da organização, localizada no
bairro paulistano do Pacaembu-Higienópolis.
As imagens e sons de Tempero 21, captados com equipamento próprio por uma
equipe técnica profissional na área de televisão e cinema da UMP, já se encontram em
fase de edição. Foram registradas entre agosto e setembro de 2016. Durante esse
período de dois meses, ficou claro que além de cozinhar, os portadores de SD sentemse desinibidos para encarar as câmeras com naturalidade e são capazes de ensinar
pratos com precisão para quem está do outro lado da tela. Não há dúvidas de que a
capacidade profissional desses jovens pode e deve ser e mais e mais ampliada. E
trabalhos interdisciplinares como este desenvolvido na UPM podem ter e têm essa
missão de fomentar, agregar e incluir.
Além da atividade acadêmica desenvolvida nos últimos 21 anos como professor dos
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda e da Universidade Mackenzie, no
quais ministro entre outras disciplinas a de Cinema – hoje, Prática Audiovisual –, atuo
como jornalista e crítico de restaurantes da revista Veja São Paulo – aliás, antes
mesmo de chegar à academia já estava no mercado jornalístico. Sou editor de
gastronomia da revista Veja São Paulo há mais de duas décadas. Diretora da série de
TV e minha de colega de mestrado em Cinema na Universidade de São Paulo na
década de 1990, a professora-doutora Glaucia Eneida Davino me convidou para
participar de um dos episódios que comporiam Tempero 21. Em vez de atuar como
professor, repetiria exatamente o papel de crítico gastronômico que desenvolvo desde
1992.
Tive a oportunidade de acompanhar a gravação do episódio com Maria Carolina Fraga
na tarde de 20 de agosto de 2016, um sábado. Absolutamente desenvolta, a jovem
ensinou a preparar um prato de elevada complexidade, as batatas napolitanas. Mo
estúdio repleto de câmaras de vídeo e fotográfica sob o calor dos holofotes, Maria
Carolina foi capaz de seguir à risca as indicações dadas por Glaucia de como se portar
diante das câmeras, para onde conduzir o olhar e repetir detalhada e didaticamente o
texto da receita ensinada. Componente dessa nova geração acostumada aos
smartphones, a garota encarou cada uma das câmeras de frente ao mesmo tempo em
que demonstrava o passo a passo para que sua receita pudesse ser repetida em casa.
Maria Carolina também posou para as fotos registradas pelo saudoso ex-diretor do
Centro de Comunicação e Letras Alexandre Huady Torres Guimarães.
Para encerrar a participação no episódio, sentei-me à mesa na companhia de Maria
Carolina para degustar o prato que ela havia preparado. O resultado foi uma surpresa
das mais positivas. A chef especial entende, sim, de culinária. Seu aprendizado em
casa e no Instituto Chefs Especiais revelou uma cozinheira. Seu prato leva nada
menos que catorze ingredientes, exigindo grande destreza em sua execução. Ainda
que Maria Carolina receba algum auxílio na mis en place, é necessário ter memória
para saber a entrada de cada uma das matérias-primas, os tempos necessários para
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que cada uma fique no ponto certo e, finalmente, o momento em que está pronto. Além
da receita que elaborou diante das câmeras, Maria Carolina orientou alunos da
Faculdade de Gastronomia na confecção da porção individual que eu provei no
restaurante montado no estúdio.
Como já havia tido contato com os Chefs Especiais em outras oportunidades, não foi
surpresa notar que a receita de Maria Carolina era equilibrada em temperos e sal. Para
chegar a um resultado tão positivo, a cozinheira mostrou diante das câmeras que era
necessário primeiro picar alho em cubinhos, ou brunoise, palavra francesa que define
essa técnica. Só depois, o ingrediente poderia ser levado à panela para dourar.
Focada, ela ficou atenta para que o ingrediente não passasse do ponto. Adicionou
tomate pelado de lata e acertou sal e pimenta com a devida parcimônia. Deixou reduzir
lentamente esse molho enquanto levava para cozer batatas laminadas
longitudinalmente até que ficassem firmes ou al dente, nem mais nem menos. Estamos
falando aqui de duas cocções diferentes. Havia ainda uma terceira, a da carne a ser
utilizada, também condimentada com alho, além de cebola, azeitona e cheiro verde,
como é popularmente conhecido o misto de salsa e cebolinha. Realizado esse trio de
etapas, cabia ainda a montagem final. Para obter as batatas napolitanas, era
necessário montá-las em camadas que entremeavam carne, molho e dois ingredientes
adicionais, mussarela e presunto fatiados. Uma camada de parmesão ralado
compunha o arremate. Depois de passar 20 minutos em forno já pré-aquecido,
finalmente era possível provar a especialidade de Maria Carolina, muito parecida com
uma lasanha.
Essa descrição tão rica em etapas não a tem finalidade de deixar o leitor com apetite –
e espero que tenha ficado –, mas o objetivo de revelar a habilidade culinária
desenvolvida por alguns portadores de SD e como eles podem colaborar na cadeia
produtiva. Tanto que durante a pesquisa de ordem prática, as gravações em vídeo
serviram como um laboratório para demonstrar que portadores com SD não só sabem
cozinhar sozinhos como também podem ensinar receitas. A série televisão coroa a
pesquisa como registro para o público em geral dessa valiosa aptidão, ao mesmo
tempo que extrapola as fronteiras do universo acadêmico. Consagra-se como uma
forma de mostrar aos espectadores a contribuição profissional que esses atores
sociais podem desempenhar. Vale reforçar que não só SD, mas qualquer outra
deficiência não é sinônimo de invalidez.
Em entrevista com a líder do projeto na UPM, Glaucia Eneida Davino, em 26 de março
de 2017, ela deu a seguinte definição para “Universidade Presbiteriana Mackenzie e
Chefs Especiais: Uma experiência interdisciplinar de inclusão social e educacional de
jovens com Síndrome de Down”:
O projeto quis trazer o aluno de culinária, com SD, para uma posição de protagonismo
na mídia. Em geral, quando alguém com Down vai para a TV, ele vai como assunto. O
nosso assunto não é a SD e seus portadores, mas sim a culinária e arte de ensinar a
cozinhar. Assim como os programas de culinária trazem a identidade de seus
apresentadores, o Tempero 21 também tem seu traço: nossos mestres têm SD e
ensinam qualquer pessoa a cozinhar.
Ou seja, a inclusão e o protagonismo são essenciais para que os portadores de SD
possam ser vistos como realmente são: pessoas que podem precisar de alguns
cuidados especiais, mas que são donos de seus destinos e têm muito a nos ensinar, a
começar pelo respeito das diferenças. Na série de TV Tempero 21, desenvolvida na
UPM, revelam-se talentosos mestres amadores que ensinam a cozinhar bem e com
muita facilidade, transformando essa tarefa que pode parecer enfadonha em algo
simples e prazeroso de fazer. Além disso, os portadores de SD demonstram que
alimento é um elo sagrado de ligação capaz aproximar a todos, com suas incontáveis
diferenças e semelhanças.
Institutos Chefs Especiais
O surgimento dos Chefs Especiais completa onze anos no fim de 2017. Como registra
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o artigo “Projeto Chefs Especiais reúne jovens com síndrome de Down”, escrito por
Patrícia Gomes para o Portal Porvir de 16 de julho de 2012, tudo começou “por
iniciativa do casal do casal Márcio e Simone Berti. Ela, advogada e jornalista, com
experiência em consultoria empresarial; ele, fabricante de panelas de ferro”. Ambos
nutriam a vontade de desenvolver um projeto social que tivesse a gastronomia em
primeiro plano, talvez motivados pela atividade empresarial de Berti, que o colocava
em contato direto com muitos chefs de São Paulo e do país, para os quais ele era
fornecedor de seus produtos. Embora não tenham filhos acometidos pela SD, Simone
e Marcio mergulharam no assunto. “Percebemos que as crianças Down estão
sobrevivendo aos pais”, declarou Simone na época da entrevista. A partir daí,
começaram a organizar oficinas gratuitas para, de alguma forma, dar uma formação
profissional para que jovens com SD pudessem ter se sentir autônomos e
independentes.
Berti passou a convidar profissionais de cozinha para ministrar workshops. A notícia
mais antiga que consegui localizar na imprensa a esse respeito data de 6 de outubro
de 2006. A extinta coluna Persona, publicada no suplemento diário de cultura e lazer
Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo trazia a seguinte nota:
Amanhã, as crianças portadoras de Síndrome de Down, atendidas pelo Instituto de
Gastronomia Chefs Especiais, ganham aula gratuita de temaki, com o sushiman
Souza, no Restaurante Nakombi, da Rua Pequetita. (OESP, 6 out. 2006, C2, p. D6)
A primeira aula para jovens que passaram a ser atendidos pelo Instituto Chefs
Especiais, porém, foi realizada quase seis meses antes e passou despercebida pela
mídia com também aponta o caderno Divirta-se, de O Estado de S. Paulo, em
reportagem de Fernanda Araujo:
Em maio de 2001, organizaram uma aula de culinária para cerca de 15 portadores de
Síndrome de Down, no Viander, restaurante do colega Gustavo Iglesias. Nascia o
projeto de inclusão Chefs Especiais - Down Cooking. (OESP, Divirta-se, p. 8, 23 ago.
2013)
Embora o restaurante sede da primeira aula ainda de caráter lúdico e não
profissionalizante, que funcionou na Alameda Lorena na região paulistana dos Jardins,
tenha sido extinto, o projeto segue sólido. Um tanto tímido mas vigoroso desde seus
primeiros passos, o projeto Chefs Especiais foi oficializado como instituto em 2011 e, a
partir daí, ganhou maior visibilidade. Contribuiu para o reconhecimento o empenho do
casal Berti, que conseguiu inaugurar a sede própria em 22 de agosto de 2013, como
registrou O Estado de S. Paulo do dia seguinte. Desde então, funciona na Rua
Catanduva, 132, um enclave entre os bairros do Pacaembu e Higienópolis, bem
próxima à estação Clínicas do Metrô e à Avenida Doutor Arnaldo, região com pródiga
quantidade de linhas de transporte.
Nesses quase quatro anos, um grande número de personalidades da gastronomia
paulistana e também de outros cantos do país, além de artistas consagrados, vêm se
dedicado a aulas, oficinas e workshops gratuitos para os portadores de SD. São tantos
os nomes, que citar alguns como exemplo, pode deixar muitos contrariados. Mas
vamos lá. Para ficar só em alguns, assumiram essa missão didática Olivier Anquier,
dos restaurantes Bistrô L’Entrecôte d’Olivier e Esther Rooftop e do programa Diário do
Olivier, Rogério Shimura, da padaria Shimura Pães & Doces, Marcelo Magaldi, do
Buffet Fasano, Carlos Bertolazzi, apresentador de TV e sócio do Zena Caffè, a
culinarista Palmirinha Onofre, revelada em programas de TV, Checho Gonzales, da
Comedoria Gonzales, Carole Creme, da Confeitaria Carole Crema e jurada do reality
Que Seja Doce!, Lucas Corazza, confeiteiro e jurado do reality Que Seja Doce!, Guga
Rocha, consultor e apresentador de TV, e Claude Troigros, do Olympe e jurado do
reality The Taste Brasil. Nenhum deles talvez tenha uma colaboração com tanta
repercussão quanto a de Henrique Fogaça, chef dos restaurantes Sal Gastronomia e
Jamile, e do bar Cão Véio, conhecido por sua participação no show de talentos
culinários MasterChef Brasil. Fogaça deu várias oficinas, assim como também
participou de eventos aos fins de semana chamados de hamburgadas para arrecadar
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fundos para o instituto.
Dos quinze participantes convocados para aquela primeira aula no restaurante
Viandier, hoje o Instituto Chefs Especiais atende 300 jovens a cada ano e tem uma fila
de espera de quase uma centena de interessado em participar do programa de
aprendizado. Na entrevista dada ao Portal Porvir em 2012 e que abre esse bloco, o
casal Berti declarou que não era fácil manter o instituto como registra a reportagem:
Patrocinadores e apoiadores garantem ingredientes e local adequado para que haja ao
menos uma oficina por mês. A segunda e a terceira oficina do mês, que ocorrem com
certa frequência, têm saído do bolso do casal. (Portal Porvir,16/jul/2012).
Simone e Marcio Berti souberam lutar contra as adversidades. Com a inauguração da
sede, vem cumprindo a missão que pode ser conhecida no site
(http://institutochefsespeciais.blogspot.com.br/) da organização: “Nossa missão é
facilitar a autonomia de pessoas com Síndrome de Down e inseri-las na vida e na
sociedade como referência, qualidade e inspiração através da gastronomia.” Além
disso, os serviços foram ampliados. Há outros cursos livres como os de massagem
expressa, estamparia e bijuteria. O trabalho dos Chefs Especiais é amplamente
divulgado nas redes sociais, em especial no Facebook, sob a coordenação atenta de
Simone Berti. A presença de patrocinadores também ajuda na manutenção e
longevidade das ações. Há ainda profissionais voluntários egressos das áreas de
saúde e gastronomia. Esse trabalho feito de maneira espontânea e solidária também
ajuda a reduzir os custos com a manutenção da organização.
O projeto ganhou vários prêmios, entre eles o Prêmio Olhar Cidadão como o melhor
trabalho social do Brasil e o prêmio de Honra ao Mérito por inclusão social da
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Vitorioso, o Instituto Chefs Especiais foi várias vezes laureado desde sua formalização
em 2011 Prêmio Olhar Cidadão como o melhor trabalho social do Brasil, em 2014, e o
prêmio de Honra ao Mérito por inclusão social da Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, em 2012. Também foi reconhecido pela mídia, com o casal Simone e
Marcio Berti sendo retratados como Paulistanos Nota 10 pela revista Veja São Paulo
em 2014, além de ter sido destacado como o melhor projeto social de 2012 pela revista
Prazeres da Mesa e um dos dez projetos sociais do ano escolhidos pela Editora Globo.
Esse reconhecimento aponta que os Chefs Especiais estão no caminho: a inclusão dos
portadores de Síndrome de Down no sempre concorrido mercado de trabalho nacional.
Referências bibliográficas
ARAUJO, Fernanda. Divirta-se. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 8, 23 ago. 2013.
GIOBBI, Cesar. Persona. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. D6, 6 out. 2006.
GOMES. Patrícia. Projeto Chefs Especiais reúne jovens com síndrome de Down.
Portal Porvir, 6 Jul. 2012 | 11h29. Disponível em <http://porvir.org/cozinha-une-cheffamoso-alunos-sindrome-de/>. Acesso em 4 mar 2017.
GOMES-MACHADO, Maria Luiza; CHIARI, Brasilia Maria. Estudo das habilidades
adaptativas desenvolvidas por jovens com Síndrome de Down incluídos e não
incluídos no mercado de trabalho. Saúde soc. vol.18 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2009.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902009000400009>. Acesso em 4 mar 2017.
INSTITUTO
Chefs
Especiais.
Site
oficial.
Disponível
em
<http://chefsespeciais.wixsite.com/chefs/institucional>. Acesso em 4 mar 2017.
NASCIMENTO, Luciana. A ocupação e o bem-estar pessoal de uma população de
adultos com Síndrome de Down. 2010. 83 f. Dissertação – Centro de Ciências
Biológicas - Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
PIRES, Ana B.M.; BONFIM, Daiana; BIANCHI, Lana C.A.P. Inclusão social da
pessoa com Síndrome de Down: uma questão de profissionalização. Arq. ciênc.
saúde;14(4):203-210, out.-dez. 2007. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
148
GLÁUCIA DAVINO - 201

– FAMERP. Disponível em <
4/ID237.pdf>. Acesso em 4 mar 2017.

http://repositorio-racs.famerp.br/racs_ol/vol-14-

NOME
DANIELE CRISTINE CARVALHO JOUKHADAR
DRT
Centro de Comunicação e Letras
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento Publicidade e Propaganda
Linha de pesquisa
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida
Preenchido pela líder do grupo.
OBS
A Professora Daniele foi responsável pelo projeto de livro
desenvolvido em 2015 e interlocutora com o Instituto Chefs
Especiais.
Descrição das etapas Acompanhou todas as atividades desenvolvidas no projeto, conforme
executadas no período itens 2, 3 e 4.
visando ao alcance dos É responsável pelas atividades descritas no item 5. Sobre o
desenvolvimento da Marca
objetivos
Apresentação
e Ver considerações finais deste Relatório
discussão sucinta dos
principais resultados
obtidos,
deixando
claro o avanço teórico,
experimental
ou
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
Relacionar produtos Ver item 5 do relatório
decorrentes do projeto
(vídeo, fotos, objetos,
obra de arte, etc.)
ANEXAR a produção
Informar
outras Apresentação na Semana Pedagógica
atividades científicas/
administrativas
que Apresentação no Seminário Histórias de Roteiristas, 2016
julgar pertinentes ao
período: organização
de ou participação em
eventos
científicos,
consultorias,
assessorias a órgãos de
fomento ou a outras
instituições,
participação
em
colegiados, bancas de
dissertações e teses.
Citar
premiações
científicas obtidas em
função
do
desenvolvimento
da
pesquisa

149
GLÁUCIA DAVINO - 201

NOME
FERNANDA NARDY BELLICIERY
DRT
Centro de Comunicação e Letras
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento Comunicação - Publicidade e Propaganda
Linha de pesquisa
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida
Preenchido pela líder do projeto
OBS
Descrição das etapas
executadas no período Reunião com briefing do projeto/ programa
visando ao alcance dos Redação do roteiro juntamente com Glaucia Davino
objetivos
Apresentação
e Co-roteirização dos programas
discussão sucinta dos Responsável pela Edição
principais resultados
obtidos,
deixando A edição foi interrompida por falta de espaço na rede digital da
claro o avanço teórico, Mackenzie e de local para edição.
experimental
ou Em pendência.
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
Relacionar produtos A edição foi interrompida por falta de espaço na rede digital da
decorrentes do projeto Mackenzie e de local para edição.
(vídeo, fotos, objetos, Em pendência.
obra de arte, etc.)
ANEXAR a produção
Doutoramento –
Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
Finalização e defesa de
Título: A experiência do corpo-texto: um aceno à reconstrução
tese.
da cena no corpo e à reinvenção do corpo em cena, Ano de
obtenção: 2016. Orientador: Wilton Azevedo. Bolsista do(a):
MACKENZIE, UPM, Brasil.
Informar
outras
atividades científicas/
administrativas
que
julgar pertinentes ao
período: organização
de ou participação em
eventos
científicos,
consultorias,
assessorias a órgãos de
fomento ou a outras
instituições,
participação
em
colegiados, bancas de
dissertações e teses.
Citar
premiações
científicas obtidas em
função
do
desenvolvimento
da
pesquisa

150
GLÁUCIA DAVINO - 201

Organização do Seminário Histórias de Roteiristas, 2016, onde foi
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demandas e oportunidades do cinema e audiovisual - [FAAP].
2016. (Congresso).
XIV Encontro do Dia Internacional da Mulher. Mulheres em
Foco.Coordenação

de

Mesa:

Gênero

e

Corpo.

2016.

(Encontro).
VII Congresso Brasileiro de Educação Especial e X Encontro
da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação
Especial. Controle das politicas de educação para as pessoas
com transtornos do espectro do autismo. 2016. (Congresso).

NOME
ISABEL ORESTES DA SILVEIRA
DRT
Centro de Comunicação e Letras
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento Comunicação - Publicidade e Propaganda
Linha de pesquisa
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida
Profa. Isabel não enviou o relatório, no entanto encaminhou seu texto
OBS
para a publicação no livro previsto. Este relatório foi preenchido pela
líder.
Descrição das etapas
executadas no período Pesquisa sobre o filme, análise do filme, análise do tema do filme.
visando ao alcance dos Escrita do artigo
155
GLÁUCIA DAVINO - 201

objetivos
PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA
Relacionar
os
trabalhos seguindo as
normas da abnt, dos
trabalhos publicados
e/ou
aceitos
para
publicação decorrentes
do projeto em pauta,
como: livros, capítulos
de livros, artigos em
periódicos nacionais e
internacionais,
etc;
incluir resumos em
congressos, reuniões
científicas
e
semelhantes,
monografias.

SILVEIRA, Isabel Orestes ALMEIDA, P. V. C. “Imagem e texto:
uma reflexão sobre a linguagem Publicitária.” Revista Da
Graduação

Da

Faculdade

Paulus

De

Tecnologia

E

Comunicação, v. 04, p. 1-12, 2016.
SILVEIRA, Isabel Orestes; GUIMARAES, A. H. T. (Org.). VI Fórum de Pesquisa - Comunicação em rede. 1. ed. São
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contemporâneas. 1ed.São Paulo: Corpo texto, 2016, v. 1, p.
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Mirtes

de

Moraes.

(Org.).

Experiências femininas contemporâneas. 1ed.São Paulo:
Corpo texto, 2016, v. 1, p. 62-70.
O artigo (abaixo) enviado pela profa. Isabel para o livro do projeto será publicado no
livro do Seminário de Roteiristas de 2016, em 2017.
Produção audiovisual: Down para além da ficção

Resumo: Esta reflexão tem como objetivo a busca por evidências da criatividade dos
produtores do filme “Colegas” (de 2012 e lançado em 2013 no Brasil). O filme, dirigido
por Marcelo Galvão, trata do relacionamento de três adolescentes com a Síndrome de
Down. O recorte proposto destaca o cinema como entretenimento, mas sobretudo,
como formadora de opinião. A problematização gira em torno de alguns
questionamentos: há ou não uma invisibilidade midiática para os portadores da
síndrome de Down? A comunicação cinematográfica pode convergir para a educação e
ainda fortalecer o universo imaginário e simbólico da sociedade quando valoriza a
importância da inclusão? Partimos da hipótese de que o conteúdo cinematográfico gera
propriedade intelectual criativa e de que a investigação lança luz em alguns campos,
como o comportamento do adolescente e do jovem com Down, e explora a produção
midiática e a linguagem audiovisual como força comunicativa que possibilita ao público
o acesso sobre os avanços e perspectivas relacionados à Síndrome de Down.
Palavras chave: Down; cinema; audiovisual; criatividade, inclusão.
Abstract: This reflection aims to search for evidence of the creativity of the producers of the
film 'Colleagues' (from 2012 and launched in 2013 in Brazil). The film, directed by Marcelo
Galvão, deals with the relationship of three teenagers with Down Syndrome. The proposed cut
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highlights cinema as entertainment, but above all, as an opinion maker. The problematization
revolves around some questions: is there a media invisibility for people with Down syndrome?
Can cinematographic communication converge to education and still strengthen the imaginary
and symbolic universe of society when it values the importance of inclusion? We start from the
hypothesis that the cinematographic content generates creative intellectual property and that the
investigation sheds light on some fields, such as the behavior of the adolescent and the young
person with Down, and explores the media production and audiovisual language as a
communicative force that enables the public Access to the advances and perspectives related to
Down Syndrome.

Key words: Down; cinema; audio-visual; Creativity, inclusion.
Introdução
É interessante considerar o longo tempo em que a humanidade levou para
reconhecer a dignidade das pessoas portadoras de algum comportamento que fosse
percebido como fora do padrão estabelecido socialmente. Refiro-me aos deficientes
físicos, aos comprometidos mentalmente, e outros tantos casos em que existia a
percepção de um determinado “desvio” que logo se tornava alvo de estigma. Sem ter
como explicar e compreender determinados fenômenos físicos que acometiam o corpo,
a sociedade, de um modo geral, encontrava respostas no fator hereditário, ou na
punição divina pela culpa do pecado; em outros casos, os enfermos eram considerados
possessos de espíritos demoníacos.
Em diferentes momentos da história, muitas pessoas foram vítimas da
ignorância social, sendo deixadas ao abandono e, por serem consideradas como
loucas, foram trancadas como criminosas em cadeias, hospícios, asilos, etc. a fim de
evitar a vergonha para as famílias, especialmente as que provinham de classes
abastadas. Como consequência, a internação de muitos afastava as influências que
estes poderiam exercer sobre as pessoas ditas “normais”.
A explicação que permeava o século XIX era o conceito de raça em seu sentido
biológico. Assim, a desigualdade passava a ser legitimada pela medicina, justificando a
suposta “superioridade” de alguns poucos dotados, bem como o comportamento
desviante

de

outros.

Os

médicos

passavam

a

ditar

os

diagnósticos

e,

consequentemente, os destinos dos doentes em virtude das pesquisas publicadas e
das novas hipóteses de suas descobertas.
Assim, ser cretino, idiota ou ainda retardado, foi sendo entendido de várias
maneiras: ora em virtude de um processo dinâmico e causal, ora determinado por
fatores hereditários que se ampliavam a cada geração.
O mongolismo, por exemplo, foi identificado em 1866 pela pesquisa de
Langdom Down que publica o texto intitulado “Observations on Ethnic Classifications of
Idiots”, com o objetivo de distinguir “etnicamente” os tipos de deficiência mental
existentes. Portanto, surge a teoria de que o "mongolismo" provinha de um
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determinado grupo étnico de "deficiência", devido à sua semelhança com o povo
mongol. (WUO, 2007).
Hoje sabemos que o termo “síndrome” significa um conjunto de sinais e
sintomas e “Down” designa o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro
descreveu a associação dos sinais característicos da pessoa com esta síndrome. O Dr.
Langdom Down embora equivocado abriu caminhos para a investigação da alteração
genética causada durante a divisão celular embrionária. “Os portadores da síndrome,
em vez de dois cromossomos no par 21, possuem três. Não se sabe por que isso
acontece”. As características típicas do portador da síndrome possuem olhos oblíquos,
rosto arredondado, mãos menores com prega palmar única, dedos curtos e orelhas
pequenas. “Hipotonia: diminuição dos tônus musculares responsáveis pela língua
protrusa (saliente), dificuldades motoras, atraso na articulação da fala e, em 50% dos
casos,

cardiopatias

e

comprometimento

intelectual

e,

consequentemente,

aprendizagem mais lenta” (VARELLA, 2011).
Influenciadas pelo pensamento de raça pura, as pesquisas trouxeram, para o
Brasil, os conceitos de uma ciência determinista que impunha educar as crianças
normais de modo diferente das tidas como anormais. Assim, com base em critérios de
distinção de raça e hereditariedade, excluía-se os incapazes de serem educados.
Somente com o avanço das pesquisas genéticas em meados do século XX, a
concepção de raça associada a deficiência foi sendo substituída pelo pensamento de
acidente genético e, aos poucos, foram ocorrendo mudanças significativas no modo
como a sociedade passou a tratar determinadas doenças.
Atualmente, a mídia pode ser vista não apenas como um fator responsável pela
divulgação dessas mudanças sociais, mas também como uma influenciadora no que
diz respeito à inclusão e valorização dos portadores de doenças na sociedade
contemporânea. Entende-se que a educação de um povo é influenciada pelo viés
midiático, ou seja, a linguagem midiática contribui como formadora de opinião através
de uma comunicação veemente, informativa e dinâmica que atrai e desperta o receptor
de maneira massiva. Destaca-se, nesta pesquisa, o cinema, o qual pode favorecer, de
forma criativa, a educação social para a inclusão dos portadores de Down.
O objetivo desta reflexão é argumentar a favor da produção cinematográfica
enquanto formadora de opinião. Dito de outro modo, busca-se refletir sobre a força
comunicativa da mídia cinematográfica como recurso pedagógico com a capacidade
de, através dos filmes, conscientizar a sociedade do fato de que os portadores de
síndrome de Down, quando atendidos e estimulados adequadamente, têm potencial
para viver uma vida saudável e inclusa socialmente.
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A sensibilidade social, com uma visão mais sensível em relação a síndrome,
pode ser melhor compreendida pela linguagem cinematográfica e pelas produções
audiovisuais diversas. Tais produtos midiáticos trazem à luz questionamentos trazidos
principalmente pelos dramas vividos por famílias, amigos e pelos contextos sociais
diversos dos diferentes protagonistas da síndrome. As inquietações dos temas passam
por narrativas estéticas variadas as quais resultam em produtos fílmicos criativos de
excelente qualidade.
A criatividade pode ser definida como a expressão do potencial
humano de realização, que se manifesta mediante atividades
geradoras de produtos tangíveis, ou seja, como a capacidade de o
indivíduo manipular objetos do mundo externo a partir de um
desenvolvimento simultâneo de seus recursos pessoais, suas
fantasias e seus desejos (WINNICOTT, 1975).

Ao selecionar alguns filmes, especialmente com temas envolventes contendo
mensagens inspiradoras sobre a síndrome de Down, pode-se perceber que o roteiro,
normalmente, evidencia situações comuns da vida real, dos portadores da síndrome e
dos que convivem com eles.
Tais filmes podem ainda servir como agentes motivacionais eficientes para
crianças e jovens com a síndrome, encorajando-os a vencer as limitações que a
alteração genética lhes impôs, além de servir como vozes de inclusão e visibilidade, e
ainda como recurso pedagógico para a sociedade como um todo.
Entretanto, a problemática que se busca responder passa pelo questionamento
e reflexão acerca da invisibilidade midiática dos portadores da síndrome. Partimos da
hipótese de que há uma ausência de personagens com Down nos meios de
comunicação. Devido ao fato de que as aparições de indivíduos com Down,
normalmente, não trazem lucro para as emissoras, preocupadas com os patrocínios e
audiência, esse grupo geralmente é marginalizado como consequência. Outros
questionamentos serão debatidos: se a comunicação cinematográfica ou se os
produtos audiovisuais podem convergir para a educação da sociedade e fortalecer o
universo imaginário e simbólico ou ainda refletir num maior interesse e motivação sobre
a inclusão?
Na primeira parte do artigo, a intenção é mostrar como os variados roteiros de
filmes com a temática da síndrome, reforçam a força comunicativa da linguagem do
cinema e evidencia a estreita relação com o universo real e o da ficção. Ou seja, o
cinema pode funcionar como mediador, como formador do imaginário coletivo, um meio
para que se fortaleça a discussão sobre a inclusão e outros temas importantes para a
educação.
A metodologia proposta não prevê uma objetividade, por isso se opta pela
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investigação de natureza qualitativa interpretativa em que se destaca o Estudo de Caso
do filme “Colegas” (2013). A reflexão é sustentada pela pesquisa sobre o
comportamento dos adolescentes com síndrome de Down primeiramente pela ótica da
ficção e refletir o modo criativo como no filme ocorre a apropriação de outros filmes
para que a mensagem lúdica, seja comunicada.
Por fim, a pesquisa aponta o resultado da produção audiovisual produzida no
ano de 2016, pela equipe de pesquisadores que participaram do Mackpesquisa (fundo
Mackenzie de Pesquisa criado pelo Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano
Mackenzie.

É

regulado

por

regimento

próprio,

denominado

Regimento

do

MackPesquisa). Trata-se da edição de 5 programas intitulados: “Tempero 21” (por
conta do cromossomo 21). Assim, pensar o Down, para além da ficção destacará os
programas preparados para mídia televisiva ou digital, os quais terão o tempo estimado
de 22 minutos e os protagonistas serão os adolescentes ou os jovens com Down do
Instituto Chefs especiais que se tornaram parceiros durante o projeto Macpesquisa.
Assim, poderá ser confirmada a hipótese de que para além da ficção, os adolescentes
e jovens podem exercer a plena cidadania, motivados na vida real, por oportunidades
de convivência saudável e produtiva com outros.

Down nas telas do cinema
Alguns filmes com a temática da Síndrome de Down vêm sendo produzido nos
últimos anos e dentre eles destacam-se:
“O Oitavo Dia”, de Jaco Dormael (1996). O filme conta a história de Harry, um
homem bem-sucedido nos negócios, mas que vive só para o trabalho. Harry quase
atropela Georges, que tem síndrome de Down, e os dois acabam se tornando grandes
amigos, o que muda para sempre a vida de Harry.
“Nós Sempre o Amaremos”, de Michael Katleman, lançado em 1997, conta a
história de um casal que teve filhos gêmeos e, um deles com síndrome de Down. O
casal resolve entregá-lo para a adoção. A avó não concorda e entra na justiça para
conquistar a guarda da criança.
“Sem Medo da Vida”, é um filme inglês lançado em 2001 de Annette Carducci e
relata a vida de uma psicóloga que, após ser abandonada pelo marido, decide
desvendar seu passado amoroso na companhia de seu neto de seis anos, que tem a
trissomia.
Outro filme espanhol muito interessante, lançado em 2004, é “Leon y Olvido”,
de Xavier Bermúdez. Olvido é uma mulher de 21 anos e Leon, seu irmão, tem
síndrome de Down. Os dois ficaram órfãos e começam a enfrentar problemas de
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relacionamento, porque começam a ter interesses muito diferentes.
“Do Luto à Luta”, filme de 2005, em que Evaldo Mocarzel (1960), exibiu em
forma de documentário o drama dos pais que recebem a notícia do nascimento de sua
filha, portadora da síndrome de Down. Esse filme foi inspirado em sua própria
experiência pessoal. Sua filha Joana Morcarzel interpretou a menina Clara na
telenovela “Páginas da Vida de Manoel Carlos” (2006/07).
“A Outra Margem” (2007), de Luís Filipe Rocha, conta a história de um travesti
chamado Ricardo que perdeu a vontade de viver, mas recebe o apoio de seu sobrinho,
o menino Vasco que possui síndrome de Down.
A negação da síndrome é um fator possível de ser discutido no filme
“O Guardião de Memórias”, de Mick Jackson, lançado em 2008. O roteiro está baseado
na década de 60, e revela o drama vivido pelo médico David Henry que separa sua
filha com Down de seu irmão gêmeo e omite este fato de sua esposa.
Um filme espanhol bastante interessante é o “Yo También”, de Antônio Naharro
e Álvaro Pastor, lançado em 2009. O filme aborda questões afetivas entre uma mulher
solitária que encontra em um jovem com síndrome de Down,
“CityDown – A História de um diferente”, de José Mattos e P.C. Nogueira, é um
filme brasileiro de 2011, que retrata as dificuldades de ser deficiente. O elenco, em sua
maioria, são atores com a síndrome de Down.
Até aqui, foi possível destacar alguns filmes que retratam questões dramáticas
relacionadas a síndrome de Down e que são possíveis de serem interpretados de
diferentes modos. Dentre esses filmes, destacaremos como objeto de análise o filme
brasileiro “Colegas”, lançado em 2013 do diretor Marcelo Galvão (1973), vencedor do
Festival de Gramado de 2012 e inspirado na infância divertida que Galvão teve ao lado
do tio, que possuía Síndrome de Down. Nele há um trio de protagonistas com a
síndrome. São eles: Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola.
A escolha desse filme como objeto de análise justifica-se pelo fato de que a
adolescência e o início da juventude podem ser considerados uma fase da vida muito
complexa, pois o adolescente ou o jovem encontra-se em mudança, física, emocional e
psíquica. Por isso, o filme, pode ser uma alternativa interessante de investigação, dada
a complexidade da faixa etária e ainda pelo fato de não se tratar de quaisquer
adolescentes ou jovens, e sim de especiais.
Ao analisar o filme propomos investigar a força comunicativa do cinema
partindo da hipótese de que se trata de uma ferramenta educativa de grande impacto
na cultura e que por isso, pode influenciar, através do discurso, a compreensão sobre a
síndrome de Down, ao promover o debate sobre questões que afetam o adolescente
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portador da síndrome e a educação da sociedade para o acolhimento e a inclusão.

Um filme inspirado em muitos filmes
Stallone, Aninha e Márcio tornam-se grandes amigos desde a infância e se
conhecem na instituição em que cresceram, pois foram deixados ali por seus
familiares, ao nascerem com síndrome de Down.
A cenografia do lugar é monocromática. Em contrapartida, o mundo exterior é
colorido, indicando que ambos os lugares, o de dentro e o de fora, possuem função
expressiva e metafórica. Os tons neutros exercem papel fundamental no enredo pois
transmitem maior realismo nas cenas e passam mensagens críticas e psicológicas
sobre o abandono, as regras, a segurança.

Figura 1: O diretor do instituto. Personagem de Lima Duarte.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Kf07YeqMOtg. Acesso em: 01 02 2017.

Na narrativa do filme “Colegas”, os três amigos resolvem fugir e sair pelo
mundo, inspirados no comportamento aprendido no filme ao qual assistiam, “Thelma &
Louise” (Scott, 1991). É interessante como o diretor revela a força comunicativa da
linguagem cinematográfica, capaz de induzir o comportamento e influenciar atitudes.
Os três adolescentes protagonistas emprestam, durante todo o filme, algumas frases
de impacto, trechos de diálogos decorados dos filmes que gostavam, passando a
aplicar à realidade em que vivenciam, para exprimir seus desejos e intenções.
“Thelma & Louise” não é o único que serve como inspiração para o
filme de Galvão. Um personagem, em certo momento, diz uma fala de
Tony Montana, de “Scarface”; mais tarde, há uma fala de Guido, de “A
Vida é Bela”; e outro personagem jura jamais passar fome de novo,
como Scarlett O’Hara, de “E o Vento Levou” [...].Há, ainda, referências
do filme “Silêncio dos Inocentes”, “O Poderoso Chefão” e
“Casablanca”, que ajudam a construir o universo cinéfilo em que os
três vivem: quando ditas por Stalone, Aninha e Márcio, nos momentos
certos, as referências ajudam a compor os personagens e combinam
com a situação que estão vivendo [...] “Psicose” é invocado [...], Zé
Pequeno de “Cidade de Deus, “Taxi Driver” e o tango em o “Perfume
de Mulher” (ALMEIDA, 2013).

Esse ato dos produtores de ‘fazer empréstimos’ é legitima e requer muita
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criatividade. Dito de outro modo, as referências utilizadas no filme são interessantes e
despertam a memória do espectador ainda quando não são frases ditas. O exemplo
disso está na imagem dos protagonistas atravessando uma avenida na Argentina e não
por acaso, estão sobre uma faixa de pedestre.

Figura 2: Os personagens do filme Colegas, atravessando uma faixa de pedestres. Disponível em:
http://revistaquem.globo.com/Popquem/noticia/2013/03/colegas-saiba-curiosidades-sobre-o-novo-filme.html. Acesso em
01 02 2017.

Figura 3: Capa de “Abbey Road” do Beatles, na qual vemos o quarteto de Liverpool atravessando a famosa
faixa de pedestre. Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=foto+dos+beatles+atravessando+a+rua. Acesso
em: 01 02 2017.

“As apropriações, das mais diversas naturezas, são constantemente flagradas
nos documentos dos artistas e são matéria prima de muitos (ou talvez de todos)
processos criadores” (SALLES, 2008, p.45). O que a autora argumenta é o fato de que
a criatividade pode surgir das referências dos trabalhos de outros, as quais direcionam
o artista ou produtor de cinema em sua construção ou projeto poético. Esse raciocínio
compreende o fazer criativo para além da inspiração, mas parte do pressuposto de que
a criatividade está atrelada a múltiplas conexões em permanente mobilidade. Por isso,
Salles (2008, p.10) pensa na criação como rede de conexões e sobre isso afirma:
“Essa abordagem do processo criativo talvez seja responsável pela viabilização de
leituras não lineares e libertas das dicotomias, tais como: intelectual e sensível, externo
e interno, autoria e não autoria [...]”.
Em meio a estas “apropriações” de diálogos ou de imagens, cada componente
do trio de personagens busca a concretização do seu sonho de conhecer o mar, casar
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e voar. Para que consigam tal propósito, utilizam subterfúgios moralmente negativos.
Assaltam lojas usando máscaras e utilizando um revólver de brinquedo e, assim,
tornam-se alvos da mídia e da perseguição de personagens caricatos como os
policiais. Caricatas, tornam-se, também, as roupas que os personagens passam a
usar. Após invadirem um espaço circense, substituem os antigos uniformes brancos e
cinzas que usavam por fantasias coloridas.

Figura 4- Detalhe do filme Colegas. Disponível em:
http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/02/26/colegas-2013.htm?abrefoto=8#fotoNav=9.
Acesso em 28 02 2017

O figurino, designado especificadamente a cada personagem, torna-se um
elemento indispensável para a comunicação visual e para a construção de suas
identidades. O conjunto cromático e o indumentário transferem para o receptor a ideia
da vida fantasiosa e inconsequente que os personagens passam a viver. A única meta
será atingir, cada qual, seu sonho.
Apesar da ausência das vozes dos personagens ou dos pequenos diálogos que
há na trama, o narrador Lima Duarte, muitas vezes, torna-se redundante ao falar o que
a imagem já conta por si só.
Pode-se aferir que o filme evoca vários sentidos. Um deles diz respeito à figura
dos pais, atrelada à memória dos protagonistas, os quais desejam realizar os sonhos
que eram primeiramente de seus pais. Zachello (et.al, 2015) interpretando esses
sentidos ,à luz da psicanálise, diz:

 “Tanto o mar, quanto o casamento e o voo são, na verdade, representações de
um possível reencontro com aqueles que os abandonaram”

 “Sair da instituição, como uma representação da passagem adolescente, parece
restringir-se à busca pela família, não havendo a evocação, no filme, de uma
efetiva transição ao laço social, em geral típica desse período de passagem
[...]”.

 “O trio vive suas aventuras usando vestimentas de fantasia circense, evocando
ainda mais que a busca por liberdade e por espaço no mundo comum não
passa de um delírio de adolescentes que não apresentam condições de ocupar
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outras posições”.

 “Resta, por essas evocações, a noção de que sua inserção no laço social
parece praticamente impossível, visto que seus comportamentos são sempre
tomados como expressão de agressão, delírio ou infantilidade de pessoas
desprovidas de “razão”.
As autoras, argumentam que “a inquietação da sociedade frente à atitude rebelde
de um grupo de Downs parece ser um dos efeitos da ausência de condições que o
imaginário social e familiar lança a esses jovens” (ZACHELLO, et.al, 2015).
É em meio a ebulição hormonal típica da adolescência que emergem alguns
sentimentos latentes nos personagens: o sentimento de pertencimento é reforçado pela
cumplicidade do trio; o interesse pela sexualidade é instigado e o desejo ou curiosidade
é insinuado na cena em que ocorre a espionagem do adolescente pelo corpo da
garota.

Figura 5: Espionagem do protagonista. Disponível em: https://noticias.bol.uol.com.br/ultimasnoticias/entretenimento/2013/08/29/filme-colegas-e-exibido-em-festival-de-hollywood.htm. Acesso em 28 02 2017

O conjunto de experiências individuais e coletivas vividos pelos personagens
expõem o portador da síndrome de Down e desmistificam os estereótipos que lhes são
atribuídos como os de sujeitos dependentes e infantilizados. Obviamente os fatores
que levam ao desenvolvimento de qualquer pessoa, como aspectos cognitivo, afetivo,
linguístico e motor, devem ser concebidos em um contexto amplo pois estão
relacionados com o ambiente e a cultura para ganhos ou prejuízo de qualquer um.
Vale ressaltar que Ariel Goldenberg é casado com Rita Pokk (protagonistas do
filme), ambos moram com a mãe dele e pelo depoimento do roteirista e diretor Marcelo
Galvão (2013), os protagonistas apresentaram grande “desenvoltura, capacidade de
concentração,

dedicação

e,

sobretudo,

a

noção

de

responsabilidade

e

comprometimento deles com todos da equipe do filme”.

Por isso, na tentativa de trazer o contexto da adolescência e do jovem para a realidade
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não ficcional, passa-se, a partir daqui, ao apontamento sobre o processo de produção
audiovisual resultado do Mackpesquisa que contam com inúmeros conteúdos. Após a
edição, a ideia é que o material sirva de motivador para que o público conheça os
adolescentes e jovens do instituto Chefs especiais e sintam-se motivados a entender
que o processo de inclusão social dos portadores da síndrome de Down deve ser
contínuo.
Produção audiovisual: Down para além da ficção
No ano de 2016, foi desenvolvida, na Universidade Presbiteriana Mackenzie,
uma pesquisa intitulada “Chefs especiais: uma experiência interdisciplinar de inclusão
social de jovens com síndrome de Down” em parceria com o Instituto Chefs especiais,
uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2006 estimulando a inclusão
social e a autonomia de jovens com Down através da gastronomia.
O Instituto Chefs Especiais se trata de um trabalho gastronômico
inclusivo e inovador para pessoas com Síndrome de Down. Criado
pelo casal paulistano Simone Berti e Márcio Berti em 2006, que tinham
o intuito de disponibilizar parte do tempo e energia do casal para uma
causa social, em retribuição à todas as coisas boas que a vida lhe
proporcionara. Porém, o que, inicialmente, era apenas um
agradecimento ao universo, tornou-se uma missão: realizar muito mais
por essas pessoas, facilitando-lhes a autonomia, já que, atualmente,
sobrevivem aos seus cuidadores. De 2006 a 2012 o Instituto
sobreviveu de mobilização social, sem nunca ter aceitado
contribuições pecuniárias. Foi tornando-se, aos poucos, conhecido e
respeitado no mundo da gastronomia, conquistando o mesmo respeito
no mundo da inclusão social, o que se tornou fator inusitado.
"Acreditamos e comprovamos que a motivação e o estímulo podem
transformar um grãozinho de areia num oásis, e é essa nossa
expectativa” (Simone Berti). Atualmente, com sua sede, os projetos se
ampliaram. O convívio entre iguais tem se mostrado cada vez mais
importante para o grupo, que acompanha a transformação de simples
ingredientes em lindos pratos, o qual eles mesmos degustam. O
ambiente alegre faz com que a terapia se faça de forma natural, sem
que se perceba. Os benefícios são inúmeros. Entre eles, temos a
autonomia e a valorização da pessoa e de sua família. Além disso, o
Instituto ainda mostra que as pessoas com SD têm suas
características e, todas elas, desde que estimuladas e respeitadas,
podem e devem, SIM, tornar-se independentes e inseridas no meio
social, seja no lazer ou no trabalho; respeitando suas limitações,
porém estimulando o seu melhor. Com atendimento gratuito, o instituto
já abrange, anualmente, 300 alunos fixos e uma considerável fila de
espera, mas com perspectiva de ampliação desse número. A
expectativa é dar oportunidade a mais pessoas, estendendo o trabalho
para as principais capitais do Brasil e capacitando-as de forma
adequada
a
cada
momento
da vida.
Para
isso, é
de
extrema importância que mais Empresas financiadoras se agreguem
ao nosso time. (Instituo Chefs especiais, 2017)

Portanto, conhecer melhor a adolescência e juventude desse grupo, favoreceu
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Presbiteriana
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Mackenzie e tornou-se possível a aproximação com o portador da síndrome de Down
para além da ficção.

Figura 6: Projeto Mackpesquisa “Chefs Especiais” em parceria com o Instituto Chefs especiais. Momento em
que o Curso de Gastronomia da universidade participa do desenvolvimento do Projeto.

Figura 7: A Profa. Ms. Daniele Cristine de C. Joukhadar foi quem iniciou a parceria da UPM com o Instituto
Chefs especiais e idealizou a produção de um livro de receitas com os alunos de Publicidade e Propaganda, Design e
com o curso de gastronomia, juntamente com a Profa. Ms. Marília Malzoni que padronizou as receitas para o livro.

Figura 8: No lado esquerdo da mesa o protótipo do livro de receitas.

Uma parceria inicial da UPM como o Instituto chefs especial resultou na
produção de um livro de receitas, mas a segunda ação foi a ampliação da iniciativa em
continuar a investigação sobre os portadores de Down, realizando um Projeto maior
com o apoio do Mackpesquisa.
O projeto teve como objetivo a produção de conteúdos audiovisuais. Durante o
ano de 2016, as gravações foram feitas e estas passaram a serem vistas como
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necessária e benéfica tanto para os alunos que compuseram a equipe, para os
professores que se dedicaram a pesquisa sobre a síndrome e também para os
portadores de Down do Instituo Chefs especiais.

Figura 9: Gravação do Programa Tempero 21”. Produto audiovisual resultado do Mackpesquisa
que será editado para TV e outras mídias.

Acreditamos no potencial da inciativa do Projeto Mackpesquisa para a
sociedade, pois a inclusão possibilita a interação social entre indivíduos diferentes e é
sabido que a inclusão estimula o desenvolvimento do valor da igualdade pois não
obstante as diferenças individuais, a plena cidadania se efetiva no contexto de respeito
e aceitações mútuas.
O material audiovisual constituído por uma série de entrevistas com os
adolescentes e jovens do Instituto será uma força comunicativa que poderá contribuir
para o avanço do diálogo sobre a síndrome. Poderá ser uma ferramenta interessante
para que o público receptor compreenda que a inclusão social é um processo que
contribui para criar uma sociedade sensível, capaz de enfrentar o desconhecimento, e
a superação de toda forma de preconceito.
Considerações finais
A síndrome de Down (SD) é uma condição crônica que impõe múltiplos desafios
não só ao portador acometido, mas também a toda sua família.
Nossa intenção foi conhecer o comportamento do adolescente/jovem com Down
pela ótica cinematográfica e, posteriormente, verificar a força comunicativa dos
conteúdos audiovisuais produzidos como resultado do Mackpesquisa, os quais compõe
um acervo de vários curtas, podendo servir como ferramentas em espaços escolares,
televisivos ou dispositivos digitais por exemplo, a fim de que, pela apropriação de
conteúdos imagéticos e auditivos, haja o reforço educativo sobre a compreensão da
síndrome em seu sentido amplo.
A força comunicativa e a potência criadora da imagem e do som podem ser
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instaladoras de aprendizagem.
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NOME
JOSÉ MAURÍCIO CONRADO DA SILVA
DRT
Centro de Comunicação e Letras
Unidade/ Curso/ PPG
Área
do Comunicação - Publicidade e Propaganda
Conhecimento
Linha de pesquisa
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida
Prof. José Mautício não enviou relatório.
OBS
Descrição das etapas Não é possível preencher os demais campos, pois não encontramos
executadas no período em seu currículo lates publicações de 2016, até a data de
visando ao alcance dos encerramento deste relatório
objetivos
Apresentação e discussão sucinta dos principais resultados obtidos, deixando claro o
avanço teórico, experimental ou prático obtido pela pesquisa (os resultados formais publicações – são solicitados adiante
Destacar os principais fatores positivos e negativos que interferiram na execução do
projeto
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA Relacionar os trabalhos seguindo as normas da abnt, dos
trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação decorrentes do projeto em pauta, como:
livros, capítulos de livros, artigos em periódicos nacionais e internacionais, etc; incluir
resumos em congressos, reuniões científicas e semelhantes, monografias.
Relacionar produtos decorrentes do projeto (vídeo, fotos, objetos, obra de arte, etc.)
ANEXAR a produção
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Informar outras atividades científicas/ administrativas que julgar pertinentes ao período:
organização de ou participação em eventos científicos, consultorias, assessorias a órgãos de
fomento ou a outras instituições, participação em colegiados, bancas de dissertações e teses.
Citar premiações científicas obtidas em função do desenvolvimento da pesquisa

NOME
DRT
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento
Linha de pesquisa

PAULA RENATA CAMARGO DE JESUS

OBS

Por motivos de saúde saiu da liderança e passou a contribuir com a parte
dos questionários

CCL
Publicidade
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea

PREENCHIDO PELA LÍDER

Descrição das etapas Líder de Fev à Março de 2016
executadas no período
visando ao alcance dos
Elaboração de questionário
objetivos
Revisão do projeto, como apoio para Plataforma Brasil, 2016.
PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA
JESUS, Paula R. C. de Jesus C.. Personagens e mascotes na
No período
publicidade infantil. Aspectos persuasivos e estratégicos na
campanha publicitária da vitamina para crianças Redoxitos. In:
XXXIX Congresso Intercom, 2016, São Paulo. XXXIX Congresso
Intercom. São Paulo: Intercom, 2016.
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2016_7º_Seminario_Historias_Roteiristas

Informar

No

Ponto

de

atividades Virada.Publicidade e consumo infantil. Reflexões a partir da

outras

análise

científicas/
administrativas

organização

de ou participação em
eventos

filme

publicitário

Baton

Musical

Não

e

do

ALAIC 2016. La publicidad de las vitaminas en el mundo infantil.
Lectura verbal y visual de la campaña Redoxitos en el Brasil..
2016. (Congresso).

científicos,
JESUS, Paula R. C. de Jesus C.. Os slogans na Publicidade de

consultorias,
assessorias a órgãos de
fomento ou a outras

medicamentos: linguagem e consumo. 2017. (Apresentação de
Trabalho/Congresso).
JESUS, Paula R. C. de Jesus C.. DIVERTIDA MENTE SÓ COM

instituições,

em REDOXITOS! A PUBLICIDADE DE MEDICAMENTOS VOLTADA

participação

colegiados, bancas de AO
dissertações

do

que comportamento das mães. 2016. (Seminário).

julgar pertinentes ao
período:

-

e

PÚBLICO

INFANTIL.

2016.

(Apresentação

de

teses. Trabalho/Congresso).

Citar

premiações JESUS, Paula R. C. de Jesus C.. La publicidad de las vitaminas
científicas obtidas em en el mundo infantil. Lectura verbal y visual de la campaña
função
do Redoxitos
en
el
Brasil..
2016.
(Apresentação
de
desenvolvimento

da Trabalho/Congresso).

pesquisa
JESUS, Paula R. C. de Jesus C.. Personagens e mascotes na
publicidade infantil. Aspectos persuasivos e estratégicos na
campanha publicitária da vitamina para crianças Redoxitos.
2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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NOME
VANESSA APARECIDA MOLINA
DRT
Centro de Comunicação e Letras
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento Comunicação - Publicidade e Propaganda
Linha de pesquisa
Comunicação e mercado na sociedade contemporânea
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida
OBS
Descrição das etapas Reuniões de trabalho para discutir os objetivos da pesquisa e
executadas no período caminhos dos questionários
visando ao alcance dos Elaboração do questionário e reelaborações
Aplicação do questionário teste no google form – on line com pais de
objetivos
chefs especiais
Apresentação
e Ver item 7 deste relatório
discussão sucinta dos
principais resultados
obtidos,
deixando
claro o avanço teórico,
experimental
ou
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
Destacar os principais Ver Considerações finais item 8.
fatores positivos e
negativos
que
interferiram
na
execução do projeto
PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA
Relacionar
os
trabalhos seguindo as
normas da abnt, dos
trabalhos publicados
e/ou
aceitos
para
publicação decorrentes
do projeto em pauta,
como: livros, capítulos
de livros, artigos em
periódicos nacionais e
internacionais,
etc;
incluir resumos em
congressos, reuniões
científicas
e
semelhantes,
monografias.
Informar
outras MOLINA, Vanessa A. MolinaAparecida Franco; JESUS, P. R.
atividades científicas/
C. ; Joukhadar, D. C. de C. ; DAVINO, Glaucia ; LORENÇATO,
administrativas
que
julgar pertinentes ao A. . painel de pesquisa 3: Quando novos sujeitos sociais
período: organização
entram em cena - projeto MackPesquisa Chefs Especiais.
de ou participação em
eventos
científicos, 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
consultorias,
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assessorias a órgãos de
fomento ou a outras
instituições,
participação
em
colegiados, bancas de
dissertações e teses.
Citar
premiações
científicas obtidas em
função
do
desenvolvimento
da
pesquisa

MOLINA, Vanessa A. MolinaAparecida Franco; JESUS, P. R.
C. . Publicidade e Consumo Infantil: reflexões a partir da
análise do filme publicitário Baton Musical Não e do
comportamento

das

mães.

2016.

(Apresentação

de

Trabalho/Seminário).
Comunicação oral Universidade e inclusão social: uma
experiência interdisiciplinar a ser compartilhada. 2016. (Outra).

CCBS
NOMES

DRT

ANA CAROLINA ALMADA COLUCCI PATERNEZ
E
PAOLA BISELLI FERREIRA SCHELIGA
1147064 / 1135077

Unidade/ Curso/ PPG

CCBS/TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA/NUTRIÇÃO

Área do Conhecimento

Gastronomia (Panificação) / Nutrição (Avaliação do consumo
alimentar)

Linha de pesquisa

Educação inclusiva para pessoas com necessidades especiais
numa perspectiva interdisciplinar

Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida *
Criação, pesquisa, desenvolvimento e execução de 05
episódios culinários de TV, apresentados por diferentes
portadores de síndrome de Down, alunos do Instituto Chefs
Especiais, apoiados pelos alunos dos cursos de Tecnologia
em Gastronomia e Design.
Descrição das etapas Capacitação em panificação
executadas no período
visando ao alcance dos Seis meses antes do início do projeto, foi realizada uma oficina
objetivos
de capacitação em panificação para alguns alunos portadores
de síndrome de Down selecionados pelo Instituto Chefs
Especiais.
O objetivo deste encontro era dar a oportunidade de estes
alunos trabalharem na área de produção de padarias, já
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possuindo uma noção sobre a postura na cozinha e como é o
trabalho de um padeiro.
A capacitação teve duração de 4 dias com o objetivo de
ensinar as técnicas básicas de panificação e apresentar os
principais ingredientes utilizados. O material utilizado (apostila
e equipamentos) foi disponibilizado pela UPM sob orientação
da Profa. Dra. Ana Carolina Colucci, então coordenadora do
Curso de Tecnologia em Gastronomia.
Juntamente com a equipe do Instituto, foram definidas as
receitas que seriam elaboradas de acordo com a capacidade e
habilidade dos alunos. Definiu-se que o calendário a ser
seguido seria:
15/06/2015: Foccacia
16/06/ 2015: Pão de hambúrguer
17/06: Pão de queijo
18/06: Pão de ervas sem glúten
O curso foi realizado nas dependências do Instituto Chefs
Especiais com a participação de alunos do curso de
Tecnologia

em

Gastronomia

(Agatha

Mota

e

Luciano

Barbone), além das professoras Me. Marilia Malzoni e Profa.
Me. Paola Biselli (Professora da disciplina de Panificação do
Curso de Tecnologia em Gastronomia da UPM)
Fase de testes das Receitas para as filmagens:
Para a realização das filmagens dos 05 episódios culinários de
TV, de 15 minutos cada, foram necessárias várias etapas,
sendo a nossa participação na fase de Pesquisa, testes e
confecção de receitas padronizadas e de suporte culinário e
cenográfico nas filmagens de episódios;
Desenvolvimento de fichas técnicas das receitas: todas as
receitas

foram

reproduzidas

em

ambiente

de

cozinha

experimental, com adequada quantificação dos ingredientes,
peso final e peso da porção.
O valor nutritivo das receitas, expresso em energia (kcal),
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carboidratos (g), proteínas (g) e lipídios (g) foi calculado
utilizando-se a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
(NEPA/UNICAMP, 2011) e Tabelas de Composição Nutricional
dos Alimentos Consumidos no Brasil (POF 2008-2009/IBGE,
2011).

Apresentação
e
discussão sucinta dos
principais resultados
obtidos,
deixando
claro o avanço teórico,
experimental
ou
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
Destacar os principais
fatores positivos e
negativos
que
interferiram
na
execução do projeto

O curso de capacitação foi um excelente momento para observar a
oportunidade de trabalho da presente pesquisa e foi um dos primeiros
contatos do curso de gastronomia com o Instituto Chefs Especiais
realizado oficialmente. Pudemos perceber o quanto os alunos ficaram
interessados com o assunto e o quanto eles se desenvolveram mesmo
neste curto período de tempo realizado.
Este fator contribuiu para a seleção de receitas de acordo com o perfil
dos alunos posteriormente para a realização das filmagens e do
cálculo do valor nutritivo.

PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA
Relacionar
os
trabalhos seguindo as
normas da abnt, dos
trabalhos publicados
e/ou
aceitos
para
publicação decorrentes
do projeto em pauta,
como: livros, capítulos
de livros, artigos em
periódicos nacionais e
internacionais,
etc;
incluir resumos em
congressos, reuniões
científicas
e
semelhantes,
monografias.

Paola Biselli Ferreira

Dentre os fatores positivos que interferiram na execução do projeto
está o fato de todas as atividades, exceto as compras, terem se
realizado dentro do Campus Mackenzie Higienópolis ou dentro das
instalações do Instituto Chefs Especiais. Possuímos laboratórios de
cozinha equipados possibilitando o empréstimo de alguns materiais
ao Instituto. Outro fator positivo foi a facilidade do uso do laboratório
Cozinha Experimental e a cooperação dos funcionários. Também nos
apoiaram funcionários internos de outros departamentos.

FERREIRA, Paola. B. O doce como identidade cultural. 1. ed.
Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2017. v. 1. 72p
___________________________________________
Ana Carolina A Colucci Paternez
PATERNEZ, Ana Carolina Almada Colucci. DE LIMA, Vivian
Penner; EMERICH, Deisy Ribas; DE MESQUITA, Maria Luiza
Guedes; CARREIRO, Luiz Renato Rodrigues; DE PINA NETO,
João Monteiro; TEIXEIRA, Maria Cristina Triguero Veloz.
“Nutritional intervention with hypocaloric diet for weight control
in children and adolescents with prader-Willi Syndrome”.
Eating Behaviors, v. 21, p. 189-192, 2016.
MELLO,

Aline

Veroneze

de;

MORIMOTO,

Juliana

Masami; COLUCCI PATERNEZ, Ana Carolina Almada . “Valor
nutritivo de lanches consumidos por escolares de uma escola
particular”. Ciência & Saúde (Porto Alegre), v. 9, p. 70, 2016.
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Débora Tiemy Baba. Avaliação de custo de gêneros
alimentícios utilizados nas práticas do curso de Tecnologia em
Gastronomia de uma Universidade particular de São Paulo.
2016.

Iniciação

Universidade

Científica.

(Graduando

em

Nutrição)

Presbiteriana

Mackenzie.

Orientador:

-

Ana

Carolina Almada Colucci Paternez. (Orientação de Iniciação
Científica)
Relacionar produtos
decorrentes do projeto
(vídeo, fotos, objetos,
obra de arte, etc.)
ANEXAR a produção
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Informar
outras
atividades científicas/
administrativas
que
julgar pertinentes ao
período: organização
de ou participação em
eventos
científicos,
consultorias,
assessorias a órgãos de
fomento ou a outras
instituições,
participação
em
colegiados, bancas de
dissertações e teses.
Citar
premiações
científicas obtidas em
função
do
desenvolvimento
da
pesquisa

Paola Biselli F. Scheliga
FERREIRA SCHELIGA, Paola Biselli - 2014 – 2016 Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura (Conceito
CAPES

4).

Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
Título: A confeitaria Paulista no início do Século XX,Ano de
Obtenção:

2016.

Orientador:

Silvana

Seabra

Hooper.

Palavras-chave: Doce como cultura brasileira; Confeitaria
paulista; Caipira. Grande área: Lingüística, Letras e Artes
Grande Área: Lingüística, Letras e Artes / Área: Artes.
(Formação acadêmica/titulação)
____________________________________________
Contrate. Como a Arte da Gastronomia se transforma em
Gastronomia

cheia

de

arte.

2016.

(Apresentação

em

Congresso).
_____________________________________________
Forum de Profissões CSL.A profissão de Gastrólogo no Brasil.
2016. (Outra).

Ana Carolina Almada Colucci Paternez
COLUCCI, A. C. A. XVII Workshop de alimentos. 2016.
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
COLUCCI, A. C. A. Menu degustação harmonizado do Curso
de

Tecnologia

em

Gastronomia.

2016.

Universidade

Presbiteriana Mackenzie.
XI Semana de Preparação Pedagógica - 2017. (Outra).
Fórum regional para construção do código de ética do
nutricionista em São Paulo/SP.Fórum regional para construção
do código de ética do nutricionista em São Paulo/SP. 2016.
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(Outra).
Workshop Comunicação e Saúde na mídia: um novo tempo.
2016. (Outra).
XII Jornada de Iniciação Científica e VI Mostra de Iniciação
Tecnológica da Universidade Presbiteriana Mackenzie.Sessão
de comunicação oral na área de Nutrição. 2016. (Outra).
Observações

Profa Paola Biselli F. Scheliga -

Ficou de licença

maternidade no período entre novembro de 2016 à março de
2017

NOMES
MARIA ELOISA FAMÁ DANTINO
DRT
CCBS
Unidade/ Curso/ PPG
Área do Conhecimento Distúrbios do conhecimento
Linha de pesquisa
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida *
PREENCHIDO PELA LÍDER DO PROJETO
Descrição das etapas Esclarecimentos, para o grupo, a respeito da Síndrome de
executadas no período
Down.
visando ao alcance dos
objetivos
Consultoria para as atividades do programa de TV.
Discussão e elaboração dos questionários (roteiro) para os
alunos do Instituto Chefs Especiais.
Supervisão das atividades das alunas Talita (mestrado) e Tally
(graduação)
Apresentação
e
discussão sucinta dos Sua participação foi essencial para o projeto.
principais resultados
obtidos,
deixando
claro o avanço teórico,
experimental
ou
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
PRODUÇÃO
CATELLI, C. L. R. Q. ; D'ANTINO, M. E. F. ; Blascovi-Assis, S .
BIBLIOGRÁFICA
ASPECTOS
MOTORES
EM
INDIVIDUOS
COM
No período.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO DE
LITERATURA. Cadernos de Pós Graduação em Distúrbios do
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Desenvolvimento (Online), v. 16, p. 56-65, 2016. (Anais)
QUEDAS, C. L. R. ; ASSIS, S. B. ; DANTINO,M.E.F. . O
Transtorno do Espectro Autista e a Educação Física Escolar: A
Prática do Profissional da Rede Estadual de São Paulo?. In: 5º
Congresso

Ibero-Americano

em

Investigação

Qualitativa

(CIAIQ2016), 2016, Porto. Anais do 5º Congresso IberoAmericano em Investigação Qualitativa (CIAIQ2016). Porto,
2016. v. 01. p. 88-97. (Anais)
DANTINO,M.E.F.; FERNANDES, F. D. M. . Early interventions
pratices in ASD - Maternal behavior in spontaneous interaction
with their children. In: 24th European Congress of Psychiatry,
2016, Florence. Abstract of the 24th European Congress of
Psychiatry. Issy-les-Moulineaux: Elsevier, 2016. v. 33. p. s421s421. (resumo em Anais)
QUEDAS, C. L. R. ; DANTINO,M.E.F. ; ASSIS, S. M. B. .
Percepção do professor de EF sobre a participação do aluno
com TEA nas aulas de EF no Municipio de SP/Brasil. In: XVI
Congresso de Ciências do Desporto e Educação Fisica dos
Países de Lingua portuguesa, 2016, Porto. XVI Congresso de
Ciências do Desporto e Educação Fisica dos países de lingua
portuguesa. Porto, 2016. p. 01-01. (resumo em Anais)

Informar
outras
atividades científicas/
administrativas
que
julgar pertinentes ao
período: organização
de ou participação em
eventos
científicos,
consultorias,
assessorias a órgãos de
fomento ou a outras
instituições,
participação
em
colegiados, bancas de
dissertações e teses.
Citar
premiações
científicas obtidas em
função
do
desenvolvimento
da
pesquisa
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DANTINO,M.E.F.. Inclusão - O trabalho pedagógico no ensino
superior com Síndrome de Down. 2017. (Apresentação de
Trabalho/Conferência ou palestra).
QUEDAS, C. L. R. ; ASSIS, S. B. ; DANTINO,M.E.F. . O
Transtorno do Espectro Autista e a Educação Física Escolar: A
Prática do Profissional da Rede Estadual de São Paulo. 2016.
(Apresentação de Trabalho/Comunicação).
DANTINO,M.E.F.. A criança com deficiência intelectual na sala
de aula. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
TIBIRYCA, R. F. ; DANTINO,M.E.F. . Controle das politicas de
educação para as pessoas com transtornos do espectro do

autismo. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
Fórum de discussão Clinica - Modelo de serviço universitário,
práticas e desafios. 2017. (eventos, congressos, exposições e
feiras).
Fórum De Discussão Clínica Atualizações Do Insar 2016.
2016. (eventos, congressos, exposições e feiras).
Fórum De Discussão Clínica Brinquedos Sensoriais Para
Crianças Com Tea. 2016. (Eventos, Congressos, exposições e
feiras)
Fórum De Discussão Clínica Integração Sensorial Nos Tea.
2016. (eventos, congressos, exposições e feiras)
Seminário A criança que não aprende(?): das causas
escolares aos transtornos globais do desenvolvimento.A
criança com deficiência intelectual na sala de aula. 2016.
(Seminário).
VII Congresso Brasileiro de Educação Especial e X Encontro
da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação
Especial. A abordagem de pais sobre a sexualidade de seus
filhos com transtornos do Espectro do Autismo: Uma revisão
bibliográfica. 2016. (Congresso).

FAU – DI/ CCBS Gastronomia
NOME
DRT

MARILIA MALZONI MARCHI
1118412

Unidade/ Curso/ PPG

FAU - DI - ministra aulas FAU Curso Design e CCBS Curso
Tecnologia em Gastronomia

Área do Conhecimento

Gastronomia

Linha de pesquisa
Propostas de pesquisa e ou atividade desenvolvida *
PREENCHIDO PELA LÍDER DO PROJETO
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Descrição das etapas
executadas no período
visando ao alcance dos
objetivos
Apresentação
e
discussão sucinta dos
principais resultados
obtidos,
deixando
claro o avanço teórico,
experimental
ou
prático obtido pela
pesquisa (os resultados
formais - publicações –
são solicitados adiante
PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA
No período.
Informar
outras
atividades científicas/
administrativas
que
julgar pertinentes ao
período: organização
de ou participação em
eventos
científicos,
consultorias,
assessorias a órgãos de
fomento ou a outras
instituições,
participação
em
colegiados, bancas de
dissertações e teses.
Citar
premiações
científicas obtidas em
função
do
desenvolvimento
da
pesquisa

Ver item 3, 4 e 5

MALZONI MARCHI,

Marília. 2016 – 2016 - Gastronomia e

cultura alimentar dos povos do cerrado e do panatanal. (Carga
horária: 18h). Instituto Paulo Machado, IPM, Brasil. (Formação
Complementar)
IX Semana de Preparação Pedagógica. 2016. (Oficina
Gastronomia).
IX Semana de Preparação Pedagógicas.Universidade e
inclusão

social:

uma

experiência

interdisciplinar

XIII Semana Viver Metrópole.Redesenhamdo o pão de queijo.
2016. (Encontro).
X Semana de Preparação Pedagógica. 2016. (Encontro).

RELATÓRIO DOS ALUNOS

Nome do Pesquisador (Aluno Bolsista): Tamine de Lima Nobre da Silva
DESTACAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A VIGÊNCIA
/PARTICIPAÇÃO – atividades; - nº de horas
Fizemos o levantamento de várias receitas por pesquisa em internet em diversos
sites e realizamos os testes de algumas dessas. O parecer sobre foi:
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ser

compartilhada. 2016. (Encontro).

Seminário Histórias de Roteiristas, 2016 (apresentaç

8.2

a

Dia 29/04 Foram testadas 04 receitas para pão de mandioca, usando as farinhas
de trigo, de arroz, integral e 01 para pão de abóbora usando polvilhos doce e
azedo. A receita para o pão de mandioca escolhida foi a que mistura farinha
integral e de trigo à mandioca em forma de purê, que ficaram com melhor textura.
O pão de abóbora ficou com textura e sabpor adequado e não precisou repetir o
teste.
Dia 06/05 Foram testadas 03 receitas de chutney (abacaxi, maça e manga) , 03 de
omelete (queijo, beringela e abobrinha), 03 de salada verde ( parmeggiana,
vinagrete de laranja, crocante) e 01 de yaksoba de legumes.
Após os testes foram escolhidas as receitas do chutney de manga, por ter a melhor
aparência e sabor. E o omelete de beringela por contrastar com salada com
vinagrete de laranja.
O yaksoba foi reformulado após alguns testes da sua receita original o de legumes
convencional.
Também foi testada uma nova vez a receita do pão de mandioca com farinha de
trigo e integral, por ter dado errado da última vez por causa do forno.
Dia 13/05 Foram testadas 01 receita de quiche de queijo e uma receita de torta de
chocolate para microndas, como também testadas pela segunda vez a receita do
omelete de beringela e a salada com vinagrete de laranja. A torta e o quiche foram
aprovados pela equipe.
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Relatório sobre Talita Cicuti (aluna de mestrado) – supervisão da
profa. DRa. Maria Eloisa Famá Dantino
Talita Cicuti, mestranda em Disturbios do Conhecimento, na ocasião, foi
muito participativa quanto às questões dos documentos postados na
plataforma brasil. Fizemos muitas reuniões e trocamos muitas mensagens.
Ela foi intermediária, operando com a plataforma e nos ajudou muito.
Ela escreveu os Termos TCL e fazia parte da equipe de voluntários que
aplicaria o questionário aos alunos.
Ela defendeu em 2017, sua dissertação, abaixo referida.
CICUTI,

Talita

de

Freitas

-

2015

–

2017

Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento (Conceito CAPES 5).
Universidade
Título:

Presbiteriana

COMPARAÇÃO

Mackenzie,

DA

MACKENZIE,

COMPREENSÃO

DE

Brasil.

PROSÓDIA

EMOCIONAL ENTRE PESSOAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO
DO AUTISMO E PESSOAS COM DESENVOLVIMENTO TÍPICO,
Ano de Obtenção: 2017.
Orientador: José Salomão Schwartzman.
Palavras-chave:

Transtorno

do Espectro Autista;

Cognição social;

Compreensão de prosódia; Linguagem.
Relatório sobre Tally Tafla (aluna de graduação) – supervisão da
profa. DRa. Maria Eloisa Famá Dantino
A aluna de graduação em Psicologia, Tally Tafla, trabalhou em conjunto
com a Talita, no viés da documentação para o comitê de ética e fazia parte
da equipe de voluntários que aplicaria o questionário aos alunos.

Abaixo, sua produção no período (2016 – 2017):
TAFLA, T. L.; SIQUEIRA, G. B. ; TEIXEIRA, G. L. ; SOARES, P. M. ;
DANTINO, M. E. F. . A abordagem de pais sobre a sexualidade de seus
filhos com transtornos do espectro do autismo: uma revisão bibliográfica.
In: VII Congresso Brasileiro de Educação Especial, 2016, São Carlos. VII
Congresso Brasileiro de Educação Especial, 2016. (Resumo publicado em
Anais de eventos)
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TAFLA, T. L.; SIQUEIRA, G. B. ; TEIXEIRA, G. L. ; SOARES, P. M. ;
DANTINO, M. E. F. . A abordagem de pais sobre a sexualidade de seus
filhos com transtornos do espectro do autismo: uma revisão bibliográfica.
2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
RIBEIRO, A. F. ; MARINO, R. L. F. ; CANTIERE, C. N. ; TAFLA, T. L. ;
MARTIN, M. A. F. ; ARAUJO, M. V. ; TEIXEIRA, M. C. T. V. ; CARREIRO,
L. R. R. . Proposta de uma intervenção parental de práticas educativas
sobre dificuldades cognitivas e comportamentais de crianças com TDAH:
Repercussões

escolares

e

familiares.

2016.

(Apresentação

de

Trabalho/Outra).
I Congresso Brasileiro da ABECIPsi. 2017. (Congresso).
III Simpósio de Atualização em Transtornos do Espectro Autista. 2017.
(Simpósio).
IV Congresso Brasileiro de Terapia por Contingencias de Reforçamento.
2016. (Congresso).
IV Mostra de trabalhos do Programa de Pós Graduação em Distúrbios do
Desenvolvimento.Proposta de uma intervenção parental de práticas
educativas sobre dificuldades cognitivas e comportamentais de crianças
com TDAH: Repercussões escolares e familiares. 2016. (Mostra).
VII Congresso Brasileiro de Educação Especial. A abordagem de pais
sobre a sexualidade de seus filhos com transtornos do espectro do
autismo: uma revisão bibliográfica. 2016. (Congresso).
VI Simpósio Interdisciplinar de Dificuldades de Ensino e Aprendizagem.
2016. (Simpósio).

9

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Ao chegarmos no mês de maio de 2017, o ciclo de minha liderança finaliza
com a elaboração deste relatório. Finaliza em maio devido à prorrogação,
a pedido meu, na tentativa frustrada da aplicação dos questionários aos
alunos e voluntários, mas tentamos. De qualquer maneira, do trabalho
sobre questões burocráticas e legais à produção dos programas, incluindo
a complexa (para mim, que não sou da área da saúde) formulação dos
questionários e documentos para a Plataforma Brasil, foram efetivamente
realizadas. Foi um trabalho intenso num período de praticamente em seis
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meses (julho como férias docente e dezembro, final de semestre com
docentes focados em provas e notas, mais recesso).
O período de março de 2017 (prazo do projeto) à maio de 2017, como
mostra o relatório, nossos esforços recaíram sobre as questões do
questionário, que teve uma versão final, e à vontade do efetivo aceite e
aprovação do projeto na Plataforma Brasil. Outra questão, foi (e ainda está
sendo, mesmo finalizando o Relatório) a do espaço físico e digital para as
edições dos programas, que ficaram pendentes, pois precisam ser
finalizados e colocados “no ar”. Esse tempo foi necessário, para atender às
agendas do próprio sistema (Plataforma) e dos Comitês de Ética que
participam das avaliações. A solunção final foi a de reformular, reescrever
o projeto, retirando os questionários em questão, que envolveriam os
jovens com SD, mantendo a principal motivação da existência do projeto,
os programas de TV, como ação de inclusão, dentro da área de
Comunicação e não mais na área da Saúde. Feito isso, a resposta veio em
11 de maio de 2017. Quanto às edições, elas serão feitas, assim que o
espaço for disponibilizado. A partir daí, este relatório foi elaborado.
Temos muito orgulho de todos esses meses nesta pesquisa e das
repercussões advindas.
Foi um trabalho intenso em dois sentidos: gestão de projeto com muitos
obstáculos (disponibilidade dos membros do grupo, burocracia e falta de
compreensão sobre as solicitações do Comitê de Ètica, etc.) e
aprendizado, muito aprendizado.
O trabalho interdisciplinar proporcionou a difusão de conhecimento, dentro
do grupo de pesquisadores, sobre Síndrome de Down, as comorbidades,
os graus dos diferentes aspectos da SD, as limitações e capacidades dos
jovens, refletir sobre as dimensões diferenciadas do alcance de inclusão
seriam possíveis de se esperar, a possível solidificação da auto-estima dos
jovens ao vivenciarem o protagonismo dos programas de TV e a
compreensão de que cada jovem tem um traço único, que as
características, inclusive da SD, podem se diferenciar muito de um
indivíduo para o outro física, intelectual e emocional. Neste aspecto, o
convívio com os jovens com SD e suas mães, com a profa. Dra. Maria
Eloisa Famá Dantino, a mestranda Talita Cicutti e a presidente do Instituto
Chefs Especiais, foi fundamental.
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Também proporcionou a vivência no ambiente gastronômico, verificando
as metodologias da alimentação, a necessidade de testes. Outro aspecto,
foi o da compreensão do processo de construção de uma marca, visando o
social. E, obviamente, a rica experiência em produzir e dirigir um programa
audiovisual, com jovens com SD. Enriquecedor, muito produtivo, muito
afetivo.
Embora

ainda

tenhamos

produção

bibliográfica

(publicações),

especificamente sobre o projeto ou decorrente do mesmo, reduzida,
docentes e alunos publicaram e se titularam, no período vigente do projeto.
O que vimos é que algumas das tais publicações, da área do
conhecimento de cada um, estavam relacionadas com questões básicas
para o nosso assunto: inclusão, deficiência, meios de comunicação. Mas,
houve difusão do trabalho na apresentação de eventos (mencionados nos
itens acima). Esperamos que, após a finalização, haja mais artigos
publicados.
Esta experiência gerou perspectivas futuras, a própria finalização dos
programas de TV; o planejamento de uma pesquisa sobre a recepção dos
programas (depois que forem para “o ar”) pelo grupo de pesquisa na área
de comunicação, linguagens e tecnologia, por Glaucia, Paula, Vanessa e
Daniele; a idealização de um projeto interdisciplinar em parceria com o
Hospital Sírio Libanês (ver power point da proposta nos anexos),
idealizado pelas profas. Paola e Ana Carolina, da gastronomia; e boa
repercussão deste projeto na sociedade.
Por fim, consideramos a realização deste projeto, pioneiro e inédito, um
marco que tira o sujeito com SD da mídia como assunto1, para ser o
protagonista de um programa.
Concluímos este projeto como uma conquista e a certeza de que nossas
ações em pesquisa na Universidade Presbiteriana Mackenzie têm papel
importante na sociedade contemporânea.

1 Uma excelente série transmitida pelo programa de grande audiência “Fantástico” da TV
Globo, apresentado pelo Dr Drauzio Varella, em que apresentaram um novo olhar sobre a
síndrome de Down num cenário positivo, foi uma iniciativa valiosa. O programa permitiu que
das famílias brasileiras passassem a conhecer melhor sobre a síndrome de Down. A
desenvoltura do apresentador SD Breno Viola, ao entrevistar muitos outros SD, durante os
programas, demonstra que o vídeo divulgado na televisão, internet, celular é um
instrumento de divulgação de grande alcance.
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11 ANEXOS

11.1 VERSÕES DE QUESTIONÁRIOS
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03/05/2016 – Até o último momento, tentamos efetivamente realizar os
questionários de forma completa, mas devido às dificuldades que tivemos
nas demandas da Plataforma Brasil e a retirada do questionário do projeto,
esta foi a última versão do questionário para pais, alunos especiais e
voluntários.

QUESTIONÁRIO PRESENCIAL JUNTO AOS PAIS –
VERSÃO 03 DE MAIO

1. Nome
do
entrevistado:
____________________________________________________
2. Nome do(a) filho(a) que participa dos Chefs Especiais e idade dele:
_____________________________
3. Idade
do
entrevistado:
____________________________________________________
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4. Profissão/Ocupação:
____________________________________________________
5. Grau de escolaridade:
( ) Analfabeto / Fundamental I incompleto
( ) Fundamental I completo
( ) Fundamental II incompleto
( ) Fundamental II completo
( ) Médio incompleto
( ) Médio completo / Superior incompleto
(
)
Superior completo. Qual o curso de formação?
____________________________________
6. Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) viúvo
(
)
divorciado
7. Religião:
______________________________________________________
________
8. Local
de
nascimento:
_____________________________________________________
9. Através de quais meios mais costuma se informar (cite os 3 mais
importantes e frequentes):
(
)
TV.
Quais
programas:________________________________________________
__
(
)
rádio.
Quais
emissoras:________________________________________________
_
(
)
jornais
na
internet.
Quais:_______________________________________________
(
)
revistas
na
internet.
Quais:_______________________________________________
(
)
jornais
impressos.
Quais:__________________________________________________
(
)
revistas
impressas.
Quais:________________________________________________
( ) outros:____________________________________________
10. Quais são os seus hobbies?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
11. Quais são as suas atividades de lazer mais frequentes (cite as 3 mais
frequentes):
( ) viagens
( ) esportes
( ) leitura
( ) passeios
( ) ir ao cinema
( ) ir ao teatro
( ) cozinhar
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(
)
outras:______________________________________________________
_______
12. Se interessa por culinária?
( ) sim
( ) não
13. Se o Sr.(Sra.) se interessa por culinária, com qual propósito se
interessa?
( ) só para comer
( ) só em cozinhar
( ) tanto para comer quanto para cozinhar
14. Além do seu filho que participa dos Chefs Especiais, possui outros
filhos?
(
) sim. Quantos, quais os gêneros e idades deles?
____________________________________
( ) não
15. Se possui outros filhos além do participante dos Chefs Especiais, o(s)
seu(s) outro(s) filho(s) também têm necessidades especiais?
(
) sim. Quantos têm e que tipo de necessidade especial?
______________________________
( ) não
16. O(a) Sr. (Sra.) mora com o pai/mãe do
____________________
(nome do aluno que faz parte dos Chefs Especiais).
( ) sim
( ) não
16.a Se não mora com o pai/mãe do _______________________ (aluno
que faz Chefs Especiais), com quem seu filho que participa dos Chefs
Especiais mora? ______________________________________E com
quem
o
Sr.
(Sra.)
mora?
_____________________________________________________

17. Na sua família, quais são as atividades habituais que todos vocês
fazem juntos durante a semana (segunda a sexta), incluindo seu (sua) filho
(a) participante dos Chefs Especiais:
( ) fazer as refeições juntos
( ) assistir TV juntos
( ) assistir filmes juntos
( ) ir ao cinema juntos
( ) fazer compras
( ) comer fora
( ) cozinhar
( ) visitar os parentes
( ) receber visitas em casa
( ) fazer esportes
(
)
outros:______________________________________________________
___________
18. Na sua família, quais são as atividades habituais que todos vocês
fazem juntos durante os finais de semana (sábados e domingos), incluindo
seu (sua) filho (a) participante dos Chefs Especiais:
( ) fazer as refeições juntos
( ) assistir TV juntos
( ) assistir filmes juntos
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( ) ir ao cinema juntos
( ) fazer compras
( ) comer fora
( ) cozinhar
( ) visitar os parentes
( ) receber visitas em casa
( ) fazer esportes
(
)
outros:______________________________________________________
___________
19. Quais problemas ou situações o Sr. (Sra.) já enfrentou ou ainda
enfrenta junto à sociedade, pelo fato de seu(sua) filho(a) ser uma pessoa
com Síndrome de Down:
( ) intolerância
( ) preconceito
( ) ignorância
( ) pena
( ) nada
(
)
outros:______________________________________________________
__
20. O Sr. (Sra.) costuma amenizar a Realidade da condição dele, junto ao
seu(sua) filho(a) com Down.?
(
)
sim.
Como
faz
isso?
_________________________________________________________
( ) não
21. O Sr. (Sra.) se sente incomodado em falar sobre a realidade para o seu
filho(a) com Down? Falar com eles sobre as suas limitações?
( ) sim
( ) não
22. SE POSSUI MAIS FILHOS, O Sr.(Sra.) costuma ser menos rígido com
seu filho com Down, em comparação aos seus outros filhos?
( ) sim
( ) não
23. Em quais outras entidades, instituições de ensino e convivência social
já colocou seu (sua) filho(a) com Down, além dos Chefs Especiais, e por
que?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________
24. Quais são as aspirações acadêmicas e profissionais que o Sr. (Sra.)
tem para com seu(sua) filho (filha) com Down? Onde espera que ele(ela)
chegue em termos acadêmicos e profissionais?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
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25. Dentro das aspirações acadêmicas e profissionais que o Sr. (Sra.) tem
para com seu(sua) filho (filha) com Down, quais são os SEUS esforços
para que isso aconteça? O que o Sr.(Sra.) está fazendo para que isso
aconteça?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
26. Como a auto estima do(a) seu(sua) filho(a) com Down é trabalhada na
sua casa?
27. Como você tomou conhecimento dos Chefs Especiais?
( ) indicação de amigos
( ) indicação da escola
( ) indicação de profissionais (médicos, fono, fisioterapeutas)
( ) viu na TV
( ) via na internet
( ) passou na frente
(
)
outros:______________________________________________________
______
28. Há quanto tempo seu (sua) filho (a) está nos Chefs Especiais?
________________________
29. Por quais motivos você matriculou seu filho(a) nos Chefs Especiais?
( ) para a socialização
( ) para que ele aprendesse um ofício
( ) para desenvolver habilidades motoras
( ) porque ele gosta de culinária
( ) porque eu gosto de culinária
(
)
outros:_____________________________________________________
30. Quais são os limites físicos que seu filho(a) com Down costuma
apresentar? (exemplo: anda com dificuldade; não consegue segurar
coisas; fala com dificuldade):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
31. Quais são os limites comportamentais/mentais que seu filho(a) com
Down costuma apresentar? (exemplo: não consegue obedecer ordens; tem
dificuldade de prestar atenção; não consegue se expressar com clareza):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
32. O Sr. (Sra.) realmente acredita que ao frequentar os Chefs Especiais o
seu filho tem a possibilidade de ultrapassar/transpassar esses limites
físicos, comportamentais?
(
)
sim.
Quais
dos
limites?
_____________________________________________________
(
)
não.
Por
que?
__________________________________________________________
32.a. Se não ainda, porque então o deixa matriculado nos Chefs
Especiais?
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________
33. O Sr. (Sra.) acredita que houve uma mudança de atitude do(a)
seu(sua) filho (a) após a entrada dele nos Chefs Especiais?
(
)
sim.
Qual?
____________________________________________________________
____
( ) não
34. Quais foram os vínculos sociais estabelecidos pelo seu (sua) Filho (a)
com Down, após a entrada dele nos Chefs Especiais:
( ) amizades
( ) namoros
( ) trabalho
( ) apenas convivência com os demais, nada muito aprofundado
(
)
outros:______________________________________________________
______
35. Quais são as sugestões/ recomendações que o Sr.(Sra.) tem para
melhorar
o
trabalho
dos
Chefs
Especiais?
__________________________________________________________

QUESTIONÁRIO PRESENCIAL JUNTO AOS
VOLUNTÁRIOS– VERSÃO 03 DE MAIO
1. Nome
do
entrevistado:
____________________________________________________
2. Qual atividade voluntária costuma realizar nos Chefs Especiais:
_____________________________
3. Idade
do
entrevistado:
____________________________________________________
4. Profissão/Ocupação:
____________________________________________________
5. Grau de escolaridade:
( ) Analfabeto / Fundamental I incompleto
( ) Fundamental I completo
( ) Fundamental II incompleto
( ) Fundamental II completo
( ) Médio incompleto
( ) Médio completo / Superior incompleto
(
)
Superior completo. Qual o curso de formação?
____________________________________
6. Estado civil: ( ) solteiro
( ) casado ( ) viúvo
(
)
divorciado
7. Religião:
______________________________________________________
________
8. Local
de
nascimento:
_____________________________________________________
9. Através de quais meios mais costuma se informar (cite os 3 mais
importantes e frequentes):
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( ) TV
( ) rádio
( ) jornais na internet
( ) revistas na internet
( ) jornais impressos
( ) revistas impressas
( ) outros:____________________________________________
10. Quais são os seus hobbies?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
11. Quais são as suas atividades de lazer mais frequentes (cite as 3 mais
frequentes):
( ) viagens
( ) esportes
( ) leitura
( ) passeios
( ) ir ao cinema
( ) ir ao teatro
( ) cozinhar
(
)
outras:______________________________________________________
_______
12.Possui filhos?
(
) sim. Quantos, quais os gêneros e idades deles?
____________________________________
( ) não
12.a Se possui filhos, algum deles possui necessidades especiais ( )
sim. Quais necessidades?
( ) não
13. Em quais outras entidades, instituições de ensino e convivência social
já
trabalhou
voluntariamente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________
14. Você sabe a importância do trabalho voluntário?
(
)
sim.
Qual
é?__________________________________________________________
_______
( ) não
15. Você sabe qual é o papel do voluntário?
(
)
sim.
Qual
é?
____________________________________________________________
____
( ) não
16. Você acredita ter perfil para ser voluntário?
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(
) sim. Qual o seu melhor ponto positivo para esta atividade?
__________________________
( ) não
17. Como você tomou conhecimento dos Chefs Especiais?
( ) indicação de amigos
( ) indicação da escola
( ) indicação de profissionais (médicos, fono, fisioterapeutas)
( ) viu na TV
( ) via na internet
( ) passou na frente
(
)
outros:______________________________________________________
______
18. Há quanto tempo está como voluntário dos Chefs Especiais ?
________________________
19. Por quais motivos você escolheu trabalhar voluntariamente nos Chefs
Especiais?
( ) porque tem filho com Down
( ) para utilizar seus tempo útil com algo relevante
( ) porque gosta de cozinhar e ensinar
(
)
outros:_____________________________________________________
20. Qual é o preparo/treinamento pelo qual você passa para trabalhar
voluntariamente nos Chefs Especiais?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
21. Qual a sua avaliação sobre esse preparo?
( ) ótimo
( ) bom
( ) regular
( ) ruim
( ) péssimo
21.a.
Justifique:____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
22. Você costuma amenizar a Realidade da condição dele, junto ao
seu(sua) aluno(a) com Down?
(
)
sim.
Como
faz
isso?
_________________________________________________________
( ) não
23. Você se sente incomodado em falar sobre a realidade para o seu
aluno(a) com Down? Falar com ele sobre as suas limitações?
( ) sim
( ) não
24. Como costuma lidar com essas limitações reais dos seus alunos com
Down?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
___________________________________________________
25. Você realmente acredita que ao frequentar os Chefs Especiais os seus
alunos têm a possibilidade de ultrapassar/transpassar seus limites físicos e
comportamentais?
(
)
sim.
Quais
dos
limites?
_____________________________________________________
(
)
não.
Por
que?
__________________________________________________________
26. Como a auto-estima dos seus alunos é trabalhada nos Chefs
Especiais?
27. Como voluntário, você sente alguma limitação no seu trato com os
alunos?
( ) sim
( ) não
27.a. Se sim, quais limitações e como reverter isso?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________
28. Quais são os vínculos sociais geralmente estabelecidos pelos seus
alunos com Down, após a entrada dele nos Chefs Especiais:
( ) amizades
( ) namoros
( ) trabalho
( ) apenas convivência com os demais, nada muito aprofundado
(
)
outros:______________________________________________________
______
29. Pretende a curto e médio prazos, continuar como voluntário nos Chefs
Especiais?
( ) sim
( ) não
Justifique:____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
30. Quais são as sugestões/ recomendações que você tem para melhorar
o trabalho dos Chefs Especiais?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
JUNTO AOS ALUNOS – DANI, ACHO QUE AQUI SERIA MELHOR A
ELOI FAZER O ROTEIRO.
- verificar o perfil demográfico dos alunos (idade; profissão/ocupação;
origem; grau de escolaridade; estado civil; religião);
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- verificar o perfil psicográfico dos pais (atividades de lazer; hobbies;
hábitos de mídia; interesse em culinária);
- verificar a composição familiar (pais e irmãos);
- verificar quais as atividades realizadas em família habitualmente – dias
de semana e finais de semana;
- identificar quais são as atividades realizadas nos Chefs Especiais e sua
avaliação sobre elas (se gostam; não gostam);
- identificar quais outras atividades diferentes gostariam de fazer;
- identificar quais são as aspirações acadêmicas e profissionais desses
alunos e seus esforços para que isso aconteça;
- quais foram os vínculos sociais estabelecidos pelos alunos (amizades;
namoros e etc.) depois dos Chefs Especiais;
- identificar o que para eles, dentro do Instituto, é muito bom e não deveria
mudar nunca;
- identificar sugestões para melhorar as suas aulas no Instituto.
- verificar o que mudou na vida deles depois do Chefs;
- o que fazia como atividade de lazer antes do projeto;
- verificar quais são seus hábitos de mídia (e especificamente quanto a
programas de culinária, se assistem, gostam, como vêem)

11.2 TABULAÇÃO REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2017 DO QUESTIONÁRIO ON-LINE
PARA OS PAIS. POR

VANESSA MOLINA

GRAU DE PARENTESCO
Mãe
Pai
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

GÊNERO DOS ALUNOS
feminino
masculino
TOTAL

FREQUÊNCIA
7
6
13

%

IDADE DOS ALUNOS
20 anos
21
34 anos
18 anos
19 anos
26 anos
22 anos
9
31 anos
23 anos
TOTAL

FREQUÊNCIA
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
13

%

CIDADE DE NASCIMENTO
São Paulo
Rio de Janeiro
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%
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92,31
7,69
100,00

53,85
46,15
100,00

7,69
7,69
7,69
15,38
7,69
7,69
15,38
7,69
7,69
15,38
100,00

92,31
7,69
100,00

RELIGIÃO DO ALUNO
Católica
Kardecista (espírita)
Evangélica
Batista
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
1
1
1
13

%

COM QUEM MORA
Com os pais e irmãos
Mãe e irmã/irmão
Pais
mãe
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
2
8
1
13

%

MORADIA DO ALUNO
Própria quitada
Alugada
Cedida ou emprestada
Própria, em pagamento
TOTAL

FREQUÊNCIA
8
2
1
2
13

%

CARACTERÍSTICAS DO LUGAR ONDE
MORA

FREQUÊNCIA

%

Rua calçada, Tem abastecimento de água
encanada, Tem abastecimento de
eletricidade pela rede, Zona Urbana

12

92,31

Rua calçada, Tem abastecimento de
eletricidade pela rede, Zona Urbana
TOTAL

1
13

7,69
100,00

RENDA MÉDIA FAMILIAR MENSAL

FREQUÊNCIA

76,92
7,69
7,69
7,69
100,00

15,38
15,38
61,54
7,69
100,00

61,54
15,38
7,69
15,38
100,00

%

De 12 a 15 salários mínimos (10.561,00 a
13.200,00)
Até 1 salário mínimo (880,00)

1
1

7,69
7,69

Mais de 15 salários mínimos (acima de
13.200,00)

2

15,38

De 3 a 6 salários mínimos (2644,00 a
5280,00)

3

23,08

De 9 a 12 salários mínimos (7921,00 a
10.560,00)

4

30,77

De 1 a 3 salários mínimos (881,00 a
2643,00)
TOTAL

2
13

15,38
100,00

ACESSO À INTERNET EM CASA
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
13
13

%

APARELHO DE SOM EM CASA
Não

FREQUÊNCIA
1

%
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100,00
100,00

7,69

Sim
TOTAL

12
13

92,31
100,00

QUANTOS APARELHOS DE SOM
1
2
3
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
2
1
13

%

APARELHO DE TV EM CASA

FREQUÊNCIA

%

Sim
TOTAL

76,92
15,38
7,69
100,00

100,00
100,00

13
13

QUANTOS APARELHOS DE TV
4 ou mais
2
1
3
TOTAL

FREQUÊNCIA
4
7
1
1
13

%

POSSUI AUTOMÓVEL DE PASSEIO
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
3
13

%

QUANTOS AUTOMÓVEIS
2
1
3
TOTAL

FREQUÊNCIA
3
5
2
10

%

BANHEIROS EM CASA
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
13
13

%

QUANTOS BANHEIROS
3
1
4 ou mais
2
TOTAL

FREQUÊNCIA
5
2
2
4
13

%

POSSUI COMPUTADOR
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

QUANTOS COMPUTADORES
4 ou mais
2

FREQUÊNCIA
3
4

%
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30,77
53,85
7,69
7,69
100,00

76,92
23,08
100,00

30,00
50,00
20,00
100,00

100,00
100,00

38,46
15,38
15,38
30,77
100,00

92,31
7,69
100,00

25,00
33,33

1
TOTAL

5
12

41,67
100,00

POSSUI TV POR ASSINATURA
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

QUANTAS CONTAS DE TV POR
ASSINATURA
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
12

%

POSSUI DISPOSITIVOS MÓVEIS
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
2
13

%

QUANTOS DISPOSITIVOS MÓVEIS
4 ou mais
2
3
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
4
1
11

%

POSSUI DVD/VIDEOGAMES EM CASA
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
2
13

%

QUANTOS DVDS/VIDEOGAMES
3
1
2
TOTAL

FREQUÊNCIA
1
6
4
11

%

POSSUI EMPREGADOS MENSALISTAS
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
2
13

%

QUANTOS EMPREGADOS
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
2

%

POSSUI FREEZER
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
9
4
13

%
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92,31
7,69
100,00

100,00
100,00

84,62
15,38
100,00

54,55
36,36
9,09
100,00

84,62
15,38
100,00

9,09
54,55
36,36
100,00

84,62
15,38
100,00

100,00
100,00

69,23
30,77
100,00

QUANTOS FREEZERS
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
9
9

%

POSSUI GELADEIRA
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
13
13

%

QUANTAS GELADEIRAS
1
2
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
3
13

%

POSSUI LINHA DE TELEFONE FIXO
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
9
4
13

%

QUANTAS LINHAS DE FONE FIXO
POSSUI
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
9
9

%

POSSUI LINHA DE TELEFONE MÓVEL
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

QUANTAS LINHAS DE FONE MÓVEL
4 ou mais
2
3
TOTAL

FREQUÊNCIA
4
7
2
13

%

POSSUI MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
2
13

%

QUANTAS MÁQUINAS DE LAVAR
LOUÇA
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
2

%
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100,00
100,00

100,00
100,00

76,92
23,08
100,00

69,23
30,77
100,00

100,00
100,00

92,31
7,69
100,00

30,77
53,85
15,38
100,00

84,62
15,38
100,00

100,00
100,00

POSSUI MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
13
13

%

QUANTAS MÁQUINAS DE LAVAR
ROUPA
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
13
13

%

POSSUI MÁQUINA DE SECAR ROUPA
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
5
8
13

%

QUANTAS MÁQUINAS DE SECAR
ROUPA
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
5
5

%

POSSUI MICROONDAS
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
3
13

%

QUANTOS MICROONDAS
1
2
TOTAL

FREQUÊNCIA
8
2
10

%

POSSUI MOTOCICLETAS
não
sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
2
13

%

QUANTOS MOTOCICLETAS
1
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
2

%

IDADE DA MÃE DO ALUNO

FREQUÊNCIA

%

55 anos

2

15,38

50

1

7,69

61 anos

1

7,69

53 anos

2

15,38

52 anos
57 anos

1
1

7,69
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100,00
100,00

100,00
100,00

38,46
61,54
100,00

100,00
100,00

66,67
20,00
86,67

80,00
20,00
100,00

84,62
15,38
100,00

100,00
20,00

7,69
43

1

7,69

64 anos2 meses

1

7,69

59 anos

1

7,69

58 anos

1

7,69

45 anos

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Barretos -SP

1

7,69

Rio de Janeiro

1

7,69

São Carlos do Pinhal

1

7,69

São Paulo

6

46,15

Campinas

1

7,69

CAFELANDIA SP

1

7,69

Mombuca sp

1

7,69

Parana

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Católica

10

76,92

Espírita (Kardec)

1

7,69

Evangélica

1

7,69

Nao tenho

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Branca

13

100,00

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Superior completo

6

46,15

Médio incompleto

2

15,38

Pós graduação

3

23,08

Médio completo/ Superior incompleto
TOTAL

2
13

15,38

LOCAL DE NASCIMENTO DA MÃE

RELIGIÃO DA MÃE

RAÇA DA MÃE

GRAU DE ESCOLARIDADE DA MÃE
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100,00

SUPERIOR COMPLETO DA MÃE CURSO

FREQUÊNCIA

%

Pedagogia

4

44,44

Bacharel em Turismo

1

11,11

Psicologia

1

11,11

Ciencias contabeis

1

11,11

ADMINISTRAÇÃO EM COMÉRCIO
EXTERIOR

1

11,11

Enfermagem

1

11,11

TOTAL

9

100,00

FREQUÊNCIA

%

Psicopedagogia

1

33,33

MBA GESTÃO EMPRESARIAL

1

33,33

médico cirúrgico

1

33,33

TOTAL

3

100,00

FREQUÊNCIA

%

Auxiliar administrativo

1

7,69

Professora de Ingles

1

7,69

Assist. Adm.

1

7,69

Secretária, Escritório de Advocacia

1

7,69

Psicopedagoga

1

7,69

Aposentada

1

7,69

SUPERVISORA ADM

1

7,69

Enfermeira aposentada

1

7,69

Dona de casa

4

30,77

Trabalho como aplicadora de concursos

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Casada legalmente

9

69,23

Solteira

1

7,69

Separada HÁ 10 ANOS

1

7,69

PÓS GRADUAÇÃO DA MÃE

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO DA MÃE

ESTADO CIVIL DA MÃE
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Divorciada HÁ 12 MESES

1

7,69

União estável (sem casamento civil)

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Sim

10

76,92

Não

3

23,08

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

2

100,00

FREQUÊNCIA

%

60 anos

1

7,69

62 anos

2

15,38

1 pai ausente

1

7,69

43 anos

1

7,69

63

1

7,69

53

1

7,69

49

1

7,69

89

1

7,69

55 anos

1

7,69

63 anos

1

7,69

54

1

7,69

49 anos

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Jau-SP

1

7,69

pai ausente

2

15,38

São Paulo

5

38,46

Itapira - SP

1

7,69

Piraí do Sul Paraná

1

7,69

PRESIDENTE PRUDENTE SP

1

7,69

Anapolis Goias

1

7,69

MÃE POSSUI CONVÊNIO

NOME DO PAI
pai ausente

IDADE DO PAI

LOCAL DE NASCIMENTO DO PAI
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Divinópolis - MG

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Católica

8

61,54

pai ausente

2

15,38

Batista

1

7,69

não respondeu

2

15,38

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Branca

11

84,62

pai ausente

1

7,69

parda

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Superior completo

4

30,77

pai ausente

1

7,69

Pós graduação

3

23,08

Médio completo/ Superior incompleto

2

15,38

Médio incompleto

1

7,69

Médio completo/ Superior incompleto

2

15,38

TOTAL

13

100,00

FREQUENCIA

%

Engenharia

1

14,29

Comunicações

1

14,29

Psicologogia

1

14,29

Administração de empresas

2

28,57

GEOGRAFIA

1

14,29

Médico

1

14,29

TOTAL

7

100,00

FREQUÊNCIA
1

%

RELIGIÃO DO PAI

RAÇA DO PAI

GRAU DE ESCOLARIDADE DO PAI

PAI SUPERIOR - CURSO

CURSO PÓS GRADUAÇÃO PAI
Ceag - GV
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33,33
não respondeu

1

33,33

GEOGRAFIA

1

33,33

TOTAL

3

100,00

FREQUÊNCIA

%

Trabalha como engenheiro no metro

1

7,69

pai ausente

1

7,69

Empresário

1

7,69

Vendedor

1

7,69

Cabeleireiro

1

7,69

Diretor de empresa

1

7,69

Gerente de Depto de RH

1

7,69

PROFESSOR

1

7,69

Comerciante

1

7,69

Metroviario

1

7,69

Motorista

1

7,69

Comerciante

1

7,69

aposentado

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Casado legalmente

11

84,62

pai ausente

1

7,69

União estável (sem casamento civil)

1

7,69

TOTAL

13

100,00

FREQUÊNCIA

%

Sim

12

92,31

pai ausente - não sabe

1

7,69

TOTAL

13

100,00

Profissão/ Ocupação do PAI

ESTADO CIVIL DO PAI

PAI TEM CONVÊNIO

OUTROS COMPONENTES DA FAMILIA
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APENAS UM ALUNO NÃO TEM
IRMÃOS...TODOS OS OUTROS TÊM, QUE NÃO
CONTRIBUEM COM A RENDA DA FAMÍLIA
AVÔ, AVÓ...
Nenhum familiar mora na casa do aluno.
RELAÇÃO ENTRE OS PAIS ANTES DO
NASCIMENTO
Ótima
Regular
Ruim
TOTAL

FREQUÊNCIA
9
3
1
13

%

O NASCIMENTO MUDOU A RELAÇÃO
ENTRE OS PAIS
Não
não respondeu
Sim, muito
Sim, um pouco
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
1
5
1
13

%

SE MUDOU A RELAÇÃO, O QUE HOUVE

FREQUÊNCIA

%

69,23
23,08
7,69
100,00

46,15
7,69
38,46
7,69
100,00

ficou sabendo da SD no ultrassom e o pai
não quis saber mais

1

14,29

pai nunca foi presente, nem como provedor
"Pai de facebook"

1

14,29

Melhorou, aprenderam a aplaudir cada
coisa que a filha faz

1

14,29

O pai não aceitou o filho c SD ,veio com
defeito .....

1

14,29

Para melhor, começamos a ver a vida de
maneira mais simples. Dar valor a
pequenas coisa

1

14,29

Apenas mudou, tiveram de se adaptar

1

14,29

para melhor, mais diálogo para apoiar a
filha
TOTAL

1
7

14,29
100,00

PORQUE HOUVE SEPARAÇÃO

FREQUÊNCIA

%

Sou mãe solteira, descobri que estava
esperando um filho com SD e o pai
mandou que eu abortasse. Mandou
escolher ou ele ou o bebê.

1

50,00

Incompatibilidade total. Solidão à 2.
Ausência total enquanto marido e pai.
total

1
2

50,00
100,00
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MEIOS PELOS QUAIS OS
RESPONSÁVEIS MAIS SE INFORMAM
não respondeu
tv
jornais na internet
revistas na internet
rádio
revistas impressas
jornais impressos
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

PROGRAMAS DE TV ASSISTIDOS
PELOS PAIS
jornais
esportes
programas instrutivos
novelas
filmes

FREQUÊNCIA

%
1
12
9
3
7
3
2
37
13

FREQUÊNCIA

Globo News / Band News / Jornal
Nacional/ Fantastico
seriados
desenhos
cultos evangélicos
documentários
programas gerais
entretenimento
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

7,69
92,31
69,23
23,08
53,85
23,08
15,38
284,62
100,00

%
7
5
1
3
6

58,33
41,67
8,33
25,00
50,00

1
2
2
1
1
1
1
31
12

8,33
16,67
16,67
8,33
8,33
8,33
8,33
258,33
100,00

RÁDIOS OUVIDAS PELOS PAIS
Antena 1
Radio Globo
Alpha
CBN
Jovem Pan
Mix
Metropolitana
Dumon
Rádio Rock
Disney
band
Globo
Gazeta
várias
Nativa
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
2
1
3
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
25
7

%

JORNAIS DA INTERNET LIDOS PELOS
PAIS
Folha
UOL
Portal G1

FREQUÊNCIA
1
5
1

%
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28,57
14,29
42,86
28,57
42,86
14,29
14,29
14,29
14,29
28,57
28,57
28,57
28,57
14,29
14,29
357,14
100,00

11,11
55,56
11,11

Antagonista /
Globo
Notícias G1
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
1
1
10
9

11,11
11,11
11,11
111,11
100,00

REVISTAS NA INTERNET MAIS LIDAS
PELOS PAIS
Exame
Autoesporte
Uol
TOTAL

FREQUÊNCIA
1
1
1
3

%

JORNAIS IMPRESSOS MAIS LIDOS
PELOS PAIS
Metrô
Destaque
Folha de São Paulo
Estadão
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
1
1
3
1
6
2

%

REVISTAS IMPRESSAS MAIS LIDAS
PELOS PAIS
Veja
Claudia
Exame
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
3
1
1
5
3

%

MEIOS QUE OS SD MAIS SE INFORMAM
tv
jornais na internet
internet
rádio
revistas na internet
Youtube
revistas impressas
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
13
1
2
3
2
1
1
23
13

%

QUAIS PROGRAMAS DE TV MAIS
VISTOS PELOS SD
Esporte
Novelas
Filmes
Power ranger
Jogos
Disney
SBT
Musicais
Desenhos animados
Documentários sobre animais
Vai que cola

FREQUÊNCIA
1
4
4
1
1
1
1
1
3
1
1

%
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33,33
33,33
33,33
100,00

50,00
50,00
150,00
50,00
300,00
100,00

100,00
33,33
33,33
166,67
100,00

100,00
7,69
15,38
23,08
15,38
7,69
7,69
176,92
100,00

7,69
30,77
30,77
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
23,08
7,69
7,69

Perdido no México
Todo mundo odeia o Chris
Largados e Pelados
Pica Pau
Homem aranha
Gospel Canal fechado
Gastronomia
Jornais
Programas de variedades
Vários
Novela carrossel
Novela Cúmplices de um resgate
Chiquititas
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
34
13

7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
15,38
7,69
15,38
7,69
7,69
7,69
7,69
261,54
100,00

RÁDIOS MAIS OUVIDAS PELOS SD
Disney
Dumon
Rádio Rock
Joven Pan
103.3
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
1
1
1
1
1
5
3

%

JORNAIS DA INTERNET MAIS LIDOS
PELOS SD

FREQUÊNCIA

%

Qualquer jornal que traga notícias do que
ela procura no momento.

1

QUAIS REVISTAS DA INTERNET MAIS
LIDAS PELOS SD

FREQUÊNCIA

Não tem uma preferida, mad sim a que
traga a notícias que ela esteja buscando
no momento.

2

33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
166,67
100,00

100,00

%

100,00

REVISTAS IMPRESSAS MAIS LIDAS
PELOS SD
de culinária / de receitas
de decoração
coleção atividades pedagógicas
de artistas
de bandas de música
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
1
1
1
1
1
5
1

%

HOBBIES DOS PAIS
ir ao cinema
ficar em casa
cozinha (mãe)
jardim (pai)
Assistir TV
caminhada em parques
ir aos shoppings
mãe artesanato
COZINHA

FREQUÊNCIA
4
1
1
1
1
1
1
1
1

%
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00
100,00

30,77
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69

ler
fazer hidroterapia
ir ao teatro
Futebol
Viajar
Nao tenho
pescar (pai)
caminhada (mãe)
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
1
1
2
1
1
1
1
21
13

7,69
7,69
7,69
15,38
7,69
7,69
7,69
7,69
161,54
100,00

HOBBIES DOS SD
cozinhar
jogar vídeo game
Desenho
dançar
ouvir músicas na internet
jogar bola
música
teatro
cinema
pilates
shoppings
Chefs Especiais
Conversar com as amigas no zap
Passear
COLEÇÃO DE BONECOS
nadar
fotografar
escrever
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
3
2
1
5
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
13

%

ATIVIDADES DE LAZER MAIS
FREQUENTES DA FAMÍLIA
Esportes
passeios
ir ao cinema
cozinhar
viagens
esportes
ir ao teatro
Leitura
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
1
10
7
9
6
3
4
2
42
13

%

DA FAMÍLIA QUEM COSTUMA VIAJAR

FREQUÊNCIA

%

23,08
15,38
7,69
38,46
7,69
7,69
7,69
15,38
23,08
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
215,38
100,00

7,69
76,92
53,85
69,23
46,15
23,08
30,77
15,38
323,08
100,00

pai, mãe, filho [aluno dos Chefs Especiais],
irmãos

4

66,67

pai, mãe, filho [aluno dos Chefs Especiais],
irmãos, Avós

1

16,67

mãe, filho [aluno dos Chefs Especiais]
TOTAL

1
6

16,67
100,00
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DA FAMÍLIA QUEM PARTICIPA DOS
ESPORTES
pai, irmãos
pai

FREQUÊNCIA
1
1

filho aluno dos Chefs Especiais, irmãos

1

14,29

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos
filho aluno dos Chefs Especiais
pai, mãe, irmãos
TOTAL

1
2
1
7

14,29
28,57
14,29
100,00

DA FAMÍLIA QUEM PRATICA LEITURA
pai, mãe, irmãos
mãe, irmãos
mãe

FREQUÊNCIA
1
1
2

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

3

30,00

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

2

20,00

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais
TOTAL

1
10

10,00
100,00

DA FAMÍLIA, QUEM PARTICIPA DOS
PASSEIOS
pai, mãe, irmãos

FREQUÊNCIA
2

%
14,29
14,29

%
10,00
10,00
20,00

%
16,67

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

5

41,67

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos, Avós

2

16,67

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

2

16,67

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais

1

8,33

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais
TOTAL

1
13

8,33
100,00

DA FAMÍLIA, QUEM VAI AO CINEMA
pai, mãe, irmãos

FREQUÊNCIA
1

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos
pai, mãe

5
2

38,46
15,38

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

2

15,38

filho aluno dos Chefs Especiais, irmãos

1

7,69

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais

1

7,69

pai, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos
TOTAL
DA FAMÍLIA, QUEM VAI AI TEATRO

1
13
FREQUÊNCIA
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%
7,69

7,69
100,00
%

pai, mãe, irmãos

1

9,09

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

3

27,27

filho aluno dos Chefs Especiais, irmãos

1

9,09

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos, Amigos

1

9,09

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

2

18,18

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais

1

9,09

pai, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

1

9,09

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais
TOTAL

1
11

9,09
100,00

DA FAMÍLIA, QUEM COZINHA COMO
LAZER

FREQUENCIA

%

mãe, irmãos

1

9,09

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

1

9,09

mãe

2

18,18

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos, Avó

1

9,09

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais

1

9,09

mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos, AVÓ

1

9,09

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais,
irmãos

1

9,09

pai, mãe, filho aluno dos Chefs Especiais

1

9,09

filho aluno dos Chefs Especiais, irmãos

1

9,09

pai

1

9,09

TOTAL

11

100,00

FREQUÊNCIA
11
12
2
5
4
2
8
7
4
4
59

%

ATIVIDADES HABITUAIS DA FAMÍLIA SEGUNDA À SEXTA
Fazer as refeições juntos
Assistir TV juntos
Fazer esportes
Ir ao cinema juntos
Cozinhar
Ir a igreja
Visitar os parentes
Receber visitas em casa
Comer fora
Fazer compras
TOTAL RESPOSTAS
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84,62
92,31
15,38
38,46
30,77
15,38
61,54
53,85
30,77
30,77
453,85

TOTAL ENTREVISTAS

13

100,00

FINAIS DE SEMANA - FAZER AS
REFEIÇÕES JUNTOS
3 - DE VEZ EM QUANDO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
1- MUITO FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
1
5
7
13

%

FINAIS DE SEMANA - ASSISTIR TV
JUNTOS
1- MUITO FREQUENTE
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
8
5
13

%

FINAIS DE SEMANA - ASSISTIR FILMES
JUNTOS
1- MUITO FREQUENTE
3 - DE VEZ EM QUANDO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
8
1
4
13

%

FINAIS DE SEMANA - IR AO CINEMA
JUNTOS
3 - DE VEZ EM QUANDO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
1- MUITO FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
4
8
1
13

%

FINAIS DE SEMANA - FAZER COMPRAS
3 - DE VEZ EM QUANDO
4 - NUNCA
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
1- MUITO FREQUENTE
não respondeu
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
1
7
1
2
13

%

FINAIS DE SEMANA - COMER FORA
3 - DE VEZ EM QUANDO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
1- MUITO FREQUENTE
não respondeu
TOTAL

FREQUÊNCIA
3
4
5
1
13

%

FINAIS DE SEMANA - COZINHAR
não respondeu
1- MUITO FREQUENTE
3 - DE VEZ EM QUANDO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
4 - NUNCA
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
4
1
5
1
13

%
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7,69
38,46
53,85
100,00

61,54
38,46
100,00

61,54
7,69
30,77
100,00

30,77
61,54
7,69
100,00

15,38
7,69
53,85
7,69
15,38
100,00

23,08
30,77
38,46
7,69
100,00

15,38
30,77
7,69
38,46
7,69
100,00

FINAIS DE SEMANA - VISITAR OS
PARENTES
não respondeu
1- MUITO FREQUENTE
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
3 - DE VEZ EM QUANDO
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
3
7
1
13

%

FINAIS DE SEMANA - VISITAR AMIGOS
1- MUITO FREQUENTE
não respondeu
3 - DE VEZ EM QUANDO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
1
2
4
6
13

%

FINAIS DE SEMANA - RECEBER
VISITAS EM CASA
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
não respondeu
1- MUITO FREQUENTE
3 - DE VEZ EM QUANDO
4 - NUNCA
TOTAL

FREQUÊNCIA
7
1
3
1
1
13

%

FINAIS DE SEMANA - FAZER
ESPORTES
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
não respondeu
4 - NUNCA
3 - DE VEZ EM QUANDO
1- MUITO FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
3
2
1
1
13

%

FINAIS DE SEMANA - IR AO TEATRO
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
3 - DE VEZ EM QUANDO
1- MUITO FREQUENTE
não respondeu
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
4
2
1
13

%

FINAIS DE SEMANA - VIAJAR
2 - RELATIVAMENTE FREQUENTE
não respondeu
3 - DE VEZ EM QUANDO
1- MUITO FREQUENTE
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
1
3
3
13

%

COMO O PAI DA FAMÍLIA SE
INTERESSA POR CULINÁRIA

FREQUÊNCIA

%
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15,38
23,08
53,85
7,69
100,00

7,69
15,38
30,77
46,15
100,00

53,85
7,69
23,08
7,69
7,69
100,00

46,15
23,08
15,38
7,69
7,69
100,00

46,15
30,77
15,38
7,69
100,00

46,15
7,69
23,08
23,08
100,00

Só pra comer

11

84,62

Para comer e para cozinhar

2

15,38

TOTAL

13

100,00

COMO A MÃE DA FAMPILIA SE
INTERESSA POR CULINÁRIA
Para comer e para cozinhar
Só pra comer
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
3
13

%

COMO OS IRMÃOS SE INTERESSAM
POR CULINÁRIA
NÃO RESPONDEU 0
Para comer e para cozinhar
Só pra comer
TOTAL

FREQUÊNCIA
2
6
5
13

%

COMO O FILHO COM DOWN SE
INTERESSA POR CULINÁRIA
Para comer e para cozinhar
Só pra comer
Só pra cozinhar
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
2
1
13

%

ALGUÉM NA FAMÍLIA DE PRIMEIRO
GRAU COM ALGUMA DEFICIÊNCIA
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COM
PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Com o(a) filho(a)
Trabalho, Filho de Amigos
Parente próximo
Parente distante
Vizinhos
Trabalho, ALUNO
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
1
2
1
1
2
13

%

QUAIS PROBLEMAS DE SAÚDE TEM
SEU FILHO COM DOWN
Cardiopatia congênita
problemas de audição
problemas de visão
distúrbios da tireóide
hipotonia
diabetes tipo 1

FREQUÊNCIA
4
1
4
4
4
2

%

teve leucemia linfóide aguda mas está sob
controle
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1

76,92
23,08
100,00

15,38
46,15
38,46
100,00

76,92
15,38
7,69
100,00

92,31
7,69
100,00

46,15
7,69
15,38
7,69
7,69
15,38
100,00

30,77
7,69
30,77
30,77
30,77
15,38
7,69

obesidade
problemas neurológicos
nenhum
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

SITUAÇÕES QUE PODEM SER
RELACIONADAS AO FILHO COM DOWN
tem problemas na fala (dicção)
tem problemas em aceitar regras
tem auto gestão
usa transporte público sozinho
sabe andar na rua sozinho
tem problemas em ser contrariado

2
1
2
25
13

FREQUÊNCIA
6
2
4
2
3
4

tem problemas de coordenação motora
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

3
24
13

SE FILHO TEM PROBLEMAS EM SER
CONTRARIADO, O QUE ACONTECE

FREQUÊNCIA

15,38
7,69
15,38
192,31
100,00

%
46,15
15,38
30,77
15,38
23,08
30,77
23,08
184,62
100,00

%

Não tem problema,fica um pouco chateado
mas passa logo

1

25,00

Às vezes fica nervoso, mas se conversar e
tiver paciência ele esquece e volta a ficar
calmo
Fica calado

1
1

25,00
25,00

se for dito com calma , olhando nos olhos
dela, ela aceita, se determinar ela reclama
e demora mais para aceitar.

1

25,00

Faz bico e cara feia, mas vc sorri prá ela,
já começa a sorrir tb.
BIRRA

1
1

25,00
25,00

Fica emburrada, mas aceita depois de
conversa
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREV ISTAS

1
7
4

25,00
175,00
100,00

SITUAÇÕES/PROBLEMAS COM A
SOCIEDADE POR TER FILHO COM
DOWN
Nada
Intolerância
Preconceito
Ignorância
Acham uma "gracinha"

FREQUÊNCIA
3
2
4
5
6

%
23,08
15,38
30,77
38,46
46,15

Nada, estuda em uma escola com inclusão

1

7,69

Ignorância mais no passado, hj está
melhor por causa da mídia
pena
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
2
24
13

7,69
15,38
184,62
100,00
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COSTUMA AMENIZAR A REALIDADE
PARA SEU FILHO COM DOWN
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
2
13

%

SE AMENINZAM, COMO?

FREQUÊNCIA

%

84,62
15,38
100,00

Mostrando que ele é capaz de fazer
qualquer coisa, desde que seja do
interesse dele.

1

50,00

Informando sobre a Síndrome e
oportunizando a convivência para
possibilitar mudanças na visão
TOTAL

1
2

50,00
100,00

SE SENTE INCOMODADO DE FALAR
SOBRE A REALIDADE PARA SEU
FILHO
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

SE POSSUI MAIS FILHOS, COSTUMA
SER MENOS RÍGIDO COM SEU FILHO
COM DOWN
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
11
1
12

%

EXPECTATIVAS FORMAÇÃO ESCOLAR
E PROFISSIONAL
que ele trabalhe / tenha autonomia
ele estuda

FREQUÊNCIA
5
3

%

92,31
7,69
100,00

91,67
8,33
100,00

38,46
23,08

ele terminou o oitavo do fundamental
que seja aceito pela sociedade

1
1

7,69
7,69

estuda mas acredita que não concluirá
uma faculdade

1

7,69

Sempre espero que faça o melhor que
conseguir.

1

7,69

Desejamos que ela tenha o mínimo de
autonomia possível mas sempre
monitorada porque infelizmente vivemos
em uma sociedade de riscos.

1

7,69

Já estudou, trabalhou e deseja outro
emprego

1

7,69

Ela lê e escreve, fala muito bem, não
precisa trabalhar, mas acho importante ele
ter seu $, e ela quer trabalhar.

1

7,69
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QUE TERMINE SEUS ESTUDOS,
ENCONTRE UMA PROFISSÃO QUE LHE
DE PRAZER E SEJA QUE TENHA UMA
VIDA SOCIAL E FAMILIAR

1

7,69

estudou até qdo foi possível e hoje
trabalha e se dedica a atividades que gosta
e lhe dão prazer

1

7,69

estudou até o terceiro ano do ensino médio

1

7,69

Não tenho grandes perspectivas futuras.
Vivo o presente e nesse presente o que
me importa é a felicidade da minha filha.

1

7,69

Espero que ele faça tudo o que quizer
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
20
13

7,69
153,85
100,00

DENTRO DAS EXPECTATIVAS, QUAIS
SEUS ESFORÇOS

FREQUÊNCIA

%

Levo ele pra todas as atividades q acredito
serem importantes / para o trabalho
Estimular a independência

2
1

15,38
7,69

Ofereci todas as possibilidades
respeitando sempre seus limites.

3

23,08

Não forço, sei o limite dele é deixo ele a
vontade.

1

7,69

Me sinto muito limitada a algum tempo
porque falta espaço para as pessoas com
Down navidade dela (26 anos) e dinheiro

1

7,69

MANTEMOS ELE NUMA BOA ESCOLA,
PREPARADA PARA TRABALHAR
EFETIVAMENTE A INCLUSÃO
todos que fui capaz
Que consiga um trabalho que goste

1
1
1

7,69
7,69
7,69

Não tenho perspectivas escolares, tirei a
Luiza da escola, pois não estava feliz.
Chorava para ir e voltar. Coloquei em
professora particular para ser alfabetizada..
O que me importa é a felicidade dela. E
tenho certeza de que está feliz.

1

7,69

E buscar conhecer qual é o melhor
espaço de adaptação que ela possa
desenvolver o conhecimento que busca.
TOTAL

1
13

7,69
100,00

AUTO ESTIMA DO FILHO TRABALHADA
EM CASA
Fazemos elogios sinceros
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FREQUÊNCIA
13

%
100,00

Críticas, quando necessárias, são feitas à
ação e não ao jovem
Demonstração de carinho e afeto

11
13

84,62
100,00

Podemoa ajudar sempre que necessário
Aceitação

12
8

92,31
61,54

Não são feitas comparações entre ele e
outras criaçnas

8

61,54

Fica em casa sozinho desde os 9 anos...é
autônomo desde então
ele tem de se virar sozinho
Ajudamos ele em tudo o que faz
trabalhamos a autonomia dele
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
2
1
2
71
13

7,69
15,38
7,69
15,38
546,15
100,00

COMO TOMOU CONHECIMENTO DO
CHEFS ESPECIAIS
Indicação de amigos

FREQUÊNCIA
6

Contato pelo Facebook com a Simone
Berti
Viu na internet
Viu na TV
TOTAL

1
4
2
13

O QUE MAIS GOSTA NO CHEFS
ESPECIAIS
do carinho com que tratam todos

FREQUÊNCIA
1

%
46,15
7,69
30,77
15,38
100,00

%
7,69

Da acolhida aos jovens com SD e da
aceitação da condição deles de serem
mais lentos, e mesmo assim acreditar não
capacodade deles
Acolhinento

1
3

7,69
23,08

Integração dos colegas com a mesma
deficiência

1

7,69

Do respeito , do carinho, da
responsabilidade, do acolhimento, etc.

1

7,69

seriedade com o trabalho e compromisso
com a causa

1

7,69

alegria que os alunos tem em cozinhar e
encontrar com os amigos

1

7,69

ATENÇÃO AS CRIANÇAS E FAMILIARES
E A ALTA QUALIDADE DOS EVENTOS

1

7,69

de tudo ,é um projeto maravilhoso feito por
pessoas maravilhosas
Tudo e das pessoas

1
1

7,69
7,69

Do trabalho sincero e do carinho que é
passado para os alunos.
De tudo

1
1

7,69
7,69

Admiro muito como eles trabalham a
autonomia do aprendiz,
TOTAL RESPOSTAS

1
15

7,69
115,38
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TOTAL ENTREVISTAS

DO QUE MENOS GOSTA NO CHEFS
ESPECIAIS
Ainda não descobri
não respondeu

13

FREQUÊNCIA
1
3

100,00

%
7,69
23,08

Falta de convites para participar das
atividades
Não tem

1
3

7,69
23,08

em algumas atividades sente que a filha
ainda não está preparada

1

7,69

não dão mais oportunidades aos mais
tímidos

1

7,69

Que alguns alunos são sempre chamados,
a Bia é bem esporádico.
de ir pouco

1
1

7,69
7,69

não sabe quando será a próxima aula
TOTAL

1
13

7,69
100,00

SUGESTÕES PARA MELHORAR O
CHEFS ESPECIAIS

FREQUÊNCIA

%

Q continuem assim,estão de parabéns
não respondeu

1
3

7,69
23,08

Aulas em vários dias da semana, pois nem
sempre conseguimos levar no dia
marcado.
horários ao sábado pela manhã

1
1

7,69
7,69

Criar mais oportunidades de
desenvolvimento, práticas e cursos para
os jovens menos articulados.

1

7,69

Oferecer aprendizagens pedagógicas que
possibilitem maior autonomia e
independencia com uma alfabetização
funcional.

1

7,69

derrubar a parede que separa a cozinha da
torcida, para podermos acompanhar
melhor as crianças e os chefs

1

7,69

ter uma agencia de propaganda como
parceira
Que tivessem mais Patrocinadores

1
1

7,69
7,69

Acho que poderiam ter um trabalho com
uma nutricionista, consultando os jovens e
orientando na alimentação dos mesmos
Mais aulas
TOTAL

1
1
13

7,69
7,69
100,00

HÁ QUANTO TEMPO NO CHEFS
ESPECIAIS
Não sei direito
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FREQUÊNCIA
1

%
7,69

Há 3 anos
Mais ou menos uns dez anos
4 anos
5 anos
Mais ou menos 8 anos
2anos
TOTAL

MOTIVOS DA MATRÍCULA NO CHEFS
ESPECIAIS
Para a socialização
Para que ele aprendesse um ofício
Porque ele gosta de culinária

4
2
2
1
1
2
13

FREQUÊNCIA
13
7
11

30,77
15,38
15,38
7,69
7,69
15,38
100,00

%
100,00
53,85
84,62

Para desenvolver habilidades motoras
Porque eu gosto de culinária

8
5

61,54
38,46

p que ele pudesse aprender a mexer na
cozinha e fazer alguma coisa sòzinho
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
45
13

7,69
346,15
100,00

MUDANÇA DE ATITUDE NO FILHO PÓS
CHEFS ESPECIAIS
Sim

FREQUÊNCIA
13

%

QUAIS MUDANÇAS DE ATITUDES

FREQUÊNCIA

%

100,00

INTERESSAR EM AJUDAR NA COZINHA
QUER ABRIR UM RESTAURANTE

3
1

23,08
7,69

Aprendeu que ele pode e consegue fazer
comidas saborosas sozinho
Conquistou amigos.

1
1

7,69
7,69

Aprendeu a ir para o instituto sozinho.

1

7,69

Sentiu-se valorizado porções síndrome de
down

1

7,69

Se sente importante é realizado quando
concluí algum curso e ganha o certificado.

1

7,69

Adora fazer massagem mas pessoas
também.

1

7,69

Ela demonstrou gostar de cozinhar,
demonstrou habilidade , capricho, carinho
no que faz
Fica feliz com o que faz
autoestima fica bem trabalhada.

1
2
1

7,69
15,38
7,69

Está se abrindo e se expressando mais,
mesmo após trauma no último trabalho

1

7,69

CONVÍVIO COM OUTRAS CRIANÇAS SD
perdeu o medo
Ficou mais independente

2
2
3

15,38
15,38
23,08
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TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

VÍNCULOS ESTABELECIDOS PÓS
CHEFS ESPECIAIS

22
13

169,23
100,00

FREQUÊNCIA

%

Amizades

9

69,23

namoro

1

7,69

Apenas convivência com os demais, nada
muito aprofundado.

5

38,46

trabalho

2

15,38

TOTAL RESPOSTAS

17

130,77

TOTAL ENTREVISTAS

13

100,00

FREQUÊNCIA
2
6
1
1
1
1
1
1
4

%

OUTRAS ENTIDADES QUE JÁ
FREQUENTOU
Instituto Efort
Galera do Click
Oficina dos menestreis
Instituto Olga Kos
judo
violão
Clubes de bairro
CADI
APAE

15,38
46,15
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
30,77

Pão de Açúcar (trabalha como
empacotadora a dois anos)
Teatro Ruth Escobar
Ken You karatê
Alfaparf

1
1
1
1

7,69
7,69
7,69
7,69

Sesi de Ilhéus (teve trauma lá, assédio dos
funcionários, discriminação )
Senac curso profissionalizante
curso de fotografia
projeto AME
nenhuma outra ainda
teatro
Projeto Delá pra cá
Simbora gente
TOTAL DE RESPOSTAS
TOTAL DE ENTREVISTAS

1
1
1
1
2
1
1
1
31
13

7,69
7,69
7,69
7,69
15,38
7,69
7,69
7,69
238,46
100,00

RESULTADO DAS OUTRAS
INSTITUÇÕES COM SEU FILHO

FREQUÊNCIA

%

Ótima (cumpriu os objetivos com muita
satisfação)

3

23,08

Excelente (acima das expectativas)

3

23,08

Muita Boa (cumpriu os objetivos)

4

30,77

Péssima (arrependimento de ter passado
por essa experiência) - sesi ilhéus

1

7,69
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NUNCA COLOCOU EM OUTRA

2

15,38

TOTAL

13

100,00

LIMITES FÍSICOS DO ALUNO COM
DOWN
Nenhum
Articulação da Fala
Andar
Correr
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
4
2
1
13

%

LIMITES DE COMPORTAMENTO DO
ALUNO COM DOWN
Nenhum

FREQUÊNCIA
8

%

46,15
30,77
15,38
7,69
100,00

61,54

Faltar alto, Fica bravo às vezes. Para
chamar atenção às vezes "empaca" e não
quer fazer nada.
Contrariado, ele fecha a cara

1
1

7,69
7,69

Nenhum, devido ao trauma aos 18 anos
está mais introvertida.
Faltar alto
TEIMOSIA
TOTAL

1
1
1
13

7,69
7,69
7,69
100,00

LIMITES COGNITIVOS DO ALUNO COM
DOWN
não respondeu
Não conseguiu se alfabetizar

FREQUÊNCIA
3
1

%
23,08
7,69

Atende melhor se for solicitado e não
mandado.

1

7,69

Seu déficit de atenção aumentou após o
trauma ...às vezes se distrai com seus
pensamentos ...

1

7,69

As vezes precisa de esclarecimento sobre
tal situação
DIFICULDADE EM MANTER O FOCO
esquecimento
Nenhuma

1
2
1
1

7,69
15,38
7,69
7,69

Não consegue se expressar com clareza.
TOTAL DE RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

3
14
13

23,08
107,69
100,00

FREQUÊNCIA NO CHEFS PODE FAZER
TRANSPOR LIMITES?
Sim
Não respondeu
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

QUAIS LIMITES PODEM SER
TRANSPOSTOS NO CHEFS
não respondeu
limites de comportamento
limites cognitivos

FREQUÊNCIA
1
10
10

%
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92,31
7,69
100,00

7,69
76,92
76,92

limites físicos
emocionais
sociais
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

4
1
1
27
13

30,77
7,69
7,69
207,69
100,00

SISTEMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Convênio pago pela própria família
SUS
Convênio pago pela empresa
TOTAL

FREQUÊNCIA
6
2
5
13

%

PARTICIPA DE ALGUMA ENTIDADE DE
APOIO À SD
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
3
13

%

PARTICIPA DE QUAL ENTIDADE
Sou voluntária na APAE
Galera do Click
Alfa Park

FREQUÊNCIA
1
1
1

%

Eu dou cursos de formação para famílias
terapeutas e educadores das pessoas com
Down e Autismo
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

46,15
15,38
38,46
100,00

76,92
23,08
100,00

33,33
33,33
33,33

1
4
3

33,33
133,33
100,00

TIPO DE ESCOLA DO FILHO COM
DOWN
Escola regular
Escola especial
Ensino domiciliar
Kumon
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
11
5
2
1
19
13

%

TIPO DE ESCOLA QUE
FREQUENTA/FREQUENTOU
Privada
Municipal
Estadual
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
13
4
4
21
13

%

TEVE GRADE CURRICULAR
ADAPTADA NA ESCOLA
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
7
6
13

%

NOTAS PARA A ESCOLA QUE O FILHO
FREQUENTOU
6
10
8

FREQUÊNCIA
2
2
1

%
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84,62
38,46
15,38
7,69
146,15
100,00

100,00
30,77
30,77
161,54
100,00

53,85
46,15
100,00

15,38
15,38
7,69

7
2
5
9
8
TOTAL

1
2
2
1
2
13

7,69
15,38
15,38
7,69
15,38
100,00

QUANDO RECEBEU O DIAGNÓSTICO
DE SÍNDROME DE DOWN
Depois do nascimento
Antes do nascimento
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

ALUNO REALIZOU ALGUM TIPO DE
INTERVENÇÃO/TRATAMENTO
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
12
1
13

%

QUAIS INTERVENÇÕES/TRATAMENTOS
cirurgia cardíaca
terapias

FREQUÊNCIA
2
2

%

Operou amígdala, adenoide e tirou catarro
do ouvido
terapia com psicóloga
Diabetes tipo 1
Tratamento oncológico
hematologista
reconstrução dos pés para curvatura
fono
equoterapia
Cirurgia de CIV
FISIOTERAPIA
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
19
12

NOTA DE SATISFAÇÃO DAS
INTERVENÇÕES/TRATAMENTOS
UTILIZADOS

92,31
7,69
100,00

92,31
7,69
100,00

16,67
16,67
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
41,67
8,33
8,33
16,67
158,33
100,00

%

TOTAL

FREQUÊNCIA
3
6
1
1
1
12

COMO SÃO OS TRATAMENTOS
REALIZADOS
Públicos
Particulres
Convênio
SUS
APAE
TOTAL RESPOSTAS

FREQUÊNCIA
3
8
5
1
1
18

%

8
10
5
9
7
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25,00
50,00
8,33
8,33
8,33
100,00

25,00
66,67
41,67
8,33
8,33
150,00

TOTAL ENTREVISTAS

12

100,00

QUANTO TEMPO DO DIAGNÓSTICO
PROCUROU TRATMENTO PARA O
ALUNO
0-6 meses
12-18 meses
6-12 meses
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
1
1
12

%

PRIMEIROS PROFISSIONAIS
PROCURADOS PÓS DIAGNÓSTICO
Fisioterapia
fono
Clínica de Estimulação Precoce
Psicólogo
terapeuta ocupacional
Apae
geneticista
neuro
pediatra
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
7
8
1
3
6
1
1
1
1
29
13

%

RECEBEU
TREINAMENTO/ORIENTAÇÃO PARA
LIDAR COM O ALUNO
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
10
3
13

%

DE ONDE RECEBEU ORIENTAÇÃO
APAE
terapeuta ocupacional
fisoterapeuta
fono
profissionais da clínica
terapeuta
pedgoga
psicóloga
não respondeu
estimulação precoce
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
1
2
4
6
2
1
1
2
2
2
23
13

%

FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE
SÍNDROME DE DOWN
Internet
Médico/Profissional da saúde
professor
Outros pais
estudei e me especializei na área

FREQUÊNCIA
9
8
3
6
1

%

já recorri a TODAS diria que sei muito hoje
apòs 30 anos
Não costuma recorrer
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1
1

83,33
8,33
8,33
100,00

53,85
61,54
7,69
23,08
46,15
7,69
7,69
7,69
7,69
223,08
100,00

76,92
23,08
100,00

7,69
15,38
30,77
46,15
15,38
7,69
7,69
15,38
15,38
15,38
176,92
100,00

69,23
61,54
23,08
46,15
7,69
7,69
7,69

TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

29
13

223,08
100,00

TEM CONHECIMENTO DOS
BENEFÍCIOS AOS PORTADORES DE SD
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
9
4
13

%

SE SIM, QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS
isenção de rodízio
transporte gratuito
taxas para compra de automóveis
Loas

FREQUÊNCIA
3
7
4
2

%

69,23
30,77
100,00

33,33
77,78
44,44
22,22

alguns estacionamentos liberam o
pagamento
BPC

2
1

22,22
11,11

viagens com descontos para
acompanhantes

1

11,11

entradas em cinemas e teatros gratuitas

1

11,11

Alguns direitos prá quem não tem renda ou
renda bx.
prioridade na restituição do IR
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

1
1
23
9

11,11
11,11
255,56
100,00

FAZ/FEZ USO DESSES BENEFÍCIOS
Sim
Não
TOTAL

FREQUÊNCIA
7
6
13

%

QUAIS BENEFÍCIOS USA/USOU
Rodízio
Compra de veículos
Transporte públicos
Insulina e insumos
BPC
TOTAL RESPOSTAS
TOTAL ENTREVISTAS

FREQUÊNCIA
3
3
3
1
1
11
7

%

NECESSITOU DE ADVOGADO PARA
TER OS BENEFÍCIOS
Não

FREQUÊNCIA
7

%

O FILHO RECEBEU/RECEBE REFORÇO
ADICIONAL
Não
Sim
TOTAL

FREQUÊNCIA
8
5
13

%

QUE TIPOS DE REFORÇOS

FREQUÊNCIA

%

Apoio Pedagógico no horário alternado ao
da escola
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1

53,85
46,15
100,00

42,86
42,86
42,86
14,29
14,29
157,14
100,00

100,00

61,54
38,46
100,00

20,00

FICA PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA
Psicopedagógico
Reforço escolar
TOTAL

1
1
2
5

REFORÇOS PAGO PELO GOVERNO OU
PARTICULAR
governo
particular
TOTAL

FREQUÊNCIA
1
4
5

20,00
20,00
40,00
100,00

%
20,00
80,00
100,00

HISTÓRIAS EMOCIONANTES OU ENGRAÇADAS
SIM 12

Qdo ele saiu sozinho da escola e foi pegar o ônibus para voltar pra
casa e qdo ele entrou no campo do palmeiras pra assistir jogo do
banco de reservas,sem o nosso conhecimento e antes do jogo
comecar

NÃO 1

Ele adora a Simone e chama ela de "catinha"
Foi emocionante ter a Juliana participando do comercial de Natal
da Friboi, junto do Toni Ramos!
Minha filha foi para os Chefs Especiais ainda em tratamento da
Leucemia e ela só foi liberada pelos médicos porque estava
fazendo muito bem a ela; para seu emocional, pois naquele
momento, não podia ter nenhuma atividade por conta da baixa
imunidade. Como o grupo era pequeno , ela ia em algumas
atividades em ambientes mais abertos e sob cuidados dos médicos
que a acompanhavam à distância. A Simone e o Marcio, na época,
foram carinhosos com ela tanto que ela gosta muito deles. De certa
forma até para mim como mãe foi bom, porque tinha que ser forte
ao lado dela e essas atividades nos distraiam.
Quando minha filha começou a se expressar novamente no
momento de agradecer pela sua formatura.
Algumas, por ex. A Bia rebola qdo tem que bater algum alimento
RAFAEL FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO DO DIA DOS PAIS
NA NESPRESSO. ERA NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE UM
OUTRO GAROTO NO GRUPO, OS CHEFS PREPARARAM UM
BOLO PARA COMEMORAR, MAS O GAROTO ESTAVA DOENTE
NO DIA E NÃO PODE PARTICIPAR. COM TUDO PRONTO OS
CHEFS PARA NÃO PERDEREM O 'BOLO' PERGUNTARAM SE
OUTRA CRIANÇA FAZIA ANIVERSÁRIO. RAFAEL FAZIA NA
SEMANA E A FESTA FOI PRA ELE. ELE FICOU MUITO
CONTENTE.
todos os momentos são emocionantes e especiais porque além de
tudo tem uma princesa e um principe ...............................
Conhecer os Chefs famosos
Minha filha diz que no Instituto ela encontrou uma vida nova. Uma
vida diferente da que tinha. Chama a Simone,carinhosamente de
mãezinha( 2) e esse é um grande presente para mim. Poder "dividir
" o na filha com alguém que faz um grande bem para ela. Não
tenho como agradecer.. Serei eternamente grata.
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11.3 AMOSTRAGEM - FOTOGRAFIAS DE GLÁUCIA DAVINO
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11.4 CLÁUSULAS DA MINUTA ACORDADAS PARA O CONTRATO DE PARCERIA –
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE E INSTITUTO CHEFS ESPECIAIS

INSIRA SEU LOGO AQUI

AJURP-UPM-XXX/2016

Cláusula Primeira – Do Objeto.
1.1 – O presente Convênio tem por objeto a ampla cooperação entre os
convenentes para realização do Projeto de Pesquisa "Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Chefs Especiais: uma experiência interdisciplinar de inclusão social
e educacional de jovens com síndrome de Down", que se propõe a entender e
mapear o universo da Síndrome de Down, considerando o recorte das atividades
desenvolvidas no Instituto Chefs Especiais - ICE e com apoio do Mackpesquisa.
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Cláusula Segunda – Das Obrigações das partes.
2.1 – A UPM se compromete a:
a)
Desenvolver o Projeto de Pesquisa supracitado e a promover o olhar, o
aprendizado, a troca e a produção de conhecimento acadêmico, envolvendo
docentes e alunos da UPM em conjunto com a comunidade do ICE.
b)
Promover possibilidades de inclusão na Universidade e experimentar
como se dá esse processo através de mediação audiovisual (TV, Web, demais
mídias).
c)
Fomentar novas experiências e experimentos de linguagem audiovisual
com o ICE, símiles a este objeto de pesquisa.
d)
Efetivar, através de procedimentos e metodologias de pesquisa científica
específicas de cada área do conhecimento envolvida no projeto, o mapeamento
do universo da Síndrome de Down dentro das atividades dos alunos do ICE, bem
como de seus pais e dos voluntários que trabalham no ICE.
e)
Realizar 5 (cinco) programas audiovisuais experimentais [linguagem
experimental] de culinária, com os alunos do ICE, previamente selecionados pelo
seu responsável legal, respeitando e se adequando aos recursos materiais e
humanos disponíveis para o projeto, às características e limitações inerentes à
Síndrome de Down.
2.2 – O ICE se compromete a:
a)
Selecionar e indicar os participantes vinculados aos Chefs Especiais, para
atenderem às pesquisas e programas audiovisuais.
b)
Ser o facilitador no contato entre os alunos, pais e voluntários (objeto de
pesquisa) dos Chefs Especiais e os pesquisadores e alunos do projeto de pesquisa
do Mackenzie.
c)
Indicar os alunos dos Chefs Especiais que serão os apresentadores para os
programas experimentais.
d)
Acompanhar os alunos nas gravações dos programas, responsabilizandose com o cumprimento das datas e horários previamente combinados.
e)
Obter os Termos de Cessão/Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz
e Direitos Autorais Conexos de todos os participantes nos programas.
Cláusula Terceira – Do Cronograma.
3.1 – Este cronograma é um planejamento e estará sujeito a ajustes inerentes ao
processo de pesquisa e produção, mas, prevê as seguintes atividades:
a)
Março/2016
Definição dos grupos de trabalho e pesquisa de referencias.
b)
Abril/2016
Levantamento dados para pesquisa;
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Elaboração de questionários;
Definição nome do programa.
c)
Maio/2016
Desenvolvimento da marca para o programa;
Definição e teste das receitas para programa piloto;
Elaboração roteiro para gravação do programa piloto;
Seleção do apresentador do programa piloto.
d)
Junho/2016
Desenvolvimento das vinhetas para o programa Tempero 21;
Aplicação pesquisas;
Gravação programa piloto;
Edição programa piloto;
Analise das gravações.
e)
Julho/2016
Tabulação das pesquisas.
f)
Agosto/2016
Elaboração roteiros para gravação programas 2 e 3;
Análise exploratória das pesquisas;
Gravação programas 2 e 3;
Edição programas 2 e 3;
Análise das gravações.
g)
Setembro/2016
Elaboração roteiro programas 4 e 5;
Gravação programa 4 e 5;
Edição programas 4 e 5;
Análise das gravações.
h)
Outubro/2016
Estudos exploratórios acerca do conceito, linguagem, formato e resultado dos
programas gravados;
Análise interdisciplinar, grupos de trabalho:
Gastronomia;
Publicidade;
Design;
Distúrbios do Desenvolvimento.
i)
Novembro/2016
Análise interdisciplinar, grupos de trabalho:
Gastronomia;
Publicidade;
Design;
Distúrbios do Desenvolvimento;
Relatório Final.
j)
Dezembro/2016
Relatório final.
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k)
Janeiro/2017
Entrega ao MackPesquisa dos programas editados.
Cláusula Quarta – Aporte de Recursos Financeiros.
4.1 – As despesas com o projeto de pesquisa decorrentes do mapeamento,
gravações e publicações serão supridas pelo Mackpesquisa, de acordo com os
valores aprovados e contratados.
Cláusula Quinta – Designação de Representante Responsável pela execução do
Convênio.
5.1 – Pelo ICE: Simone Andrea Lozano Berti;
5.2 – Pela UPM e MackPesquisa: Profa. Dra Glaucia Eneida Davino.
Cláusula Sexta – Condições Específicas acerca de Propriedade Intelectual.
6.1 – É parte integrante deste Convênio, as Políticas, Normas e Procedimentos
Gerais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, publicada através da Resolução RE-CONSU-20/2014,
cujo
teor
deve
ser
acessado
para
ciência
através
de:
http://www.mackenzie.br/29564.html, com eficácia às ações e resultados
obtidos.
6.2 – É autorizada a disponibilização ao ICE dos resultados das pesquisas
resultantes deste projeto, para utilização como referencial, desde que citado o
Projeto de Pesquisa patrocinado pelo Mackpesquisa, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie e respeitada à ética relativa a Projetos de Pesquisas.
6.3 – A disponibilização dos resultados da pesquisa visa o fomento de novas
experiências e experimentos de linguagem audiovisual com ICE, símiles a este
objeto de pesquisa.
Cláusula Sétima – Autorizações de Exibição de Programas Audiovisuais.
7.1 – Sobre os 5 (cinco) programas audiovisuais experimentais produzidos pelo
projeto de pesquisa as partes cedem de forma reciproca seus direitos para
exibição dos programas da seguinte observado o quanto segue:
a)
O ICE cede e autoriza, sem ônus, seus direitos de exibição integral ou
parcial dos programas experimentais desenvolvidos pelo projeto, em todas as
mídias audiovisuais, vinculadas à Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao
Instituto Presbiteriano Mackenzie, com fins exclusivamente acadêmicos e de
difusão cultural, por tempo indeterminado, em especial, mas, não somente
através dos Canais de TV, Youtube, Homepage, Portal, Canal 60 ou 12 UHF
http://tv.mackenzie.br/; Canal Universitário (CNU) nos canais 11 da NET e 71 da
TV VIVO (TV Analógica) e 11 da NET e 187 da TV VIVO (TV Digital); TV
Bandeirantes; TV Futura: Jornal Futura; aplicativos para smartphone e tablet e
outros que a Universidade venha a utilizar];
b)
O ICE obterá antes do início das gravações dos programas, os termos
conforme prevê a cláusula 2ª, subitem 2.2, “e” para exibição integral dos
programas experimentais desenvolvidos pelo projeto, em todas as mídias
audiovisuais vinculadas à Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao Instituto
Presbiteriano Mackenzie, com fins exclusivamente acadêmicos e de difusão
cultural, por tempo indeterminado, em especial, mas, não somente através dos
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Canais de TV, Youtube, Homepage, Portal, Canal 60 ou 12 UHF
http://tv.mackenzie.br/; Canal Universitário (CNU) nos canais 11 da NET e 71 da
TV VIVO (TV Analógica) e 11 da NET e 187 da TV VIVO (TV Digital); TV
Bandeirantes; TV Futura: Jornal Futura; aplicativos para smartphone e tablet e
outros que a Universidade venha a utilizar];
c)
A UPM obterá antes do início das gravações dos programas, os termos e
autorizações dos seus participantes dos programas, para autorização ao ICE à
exibição integral ou parcial dos programas experimentais, desenvolvidos por este
projeto, exclusivamente em suas próprias mídias de divulgação e em outros
canais, desde que com fins exclusivamente de difusão e divulgação cultural (sem
fins lucrativos) dos trabalhos do Instituto Chefs Especiais.
d)
É vedado a quaisquer patrocinadores do ICE a utilização de quaisquer dos
materiais produzidos pelo projeto de pesquisa, objeto deste convênio para
qualquer finalidade ou mídia promocional própria, comercial, através da web e
assemelhados.
Cláusula Oitava – Códigos de Conduta.
8.1 − As partes atentas às disposições contidas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, declaram possuir códigos próprios de conduta que contemplam as
diretrizes e os princípios de comportamento ético a que se subordinam os seus
administradores, servidores e colaboradores, e programas de compliance que
estabelecem regras claras para a condução e supervisão das suas atividades, que
definem critérios objetivos para avaliação da conformidade de suas condutas com
os preceitos legais e com as demais normas a que se sujeitam, contando com
estruturas e procedimentos voltados a coibir ou a impedir a prática de infrações à
referida Lei e às demais com semelhante ou relacionado escopo e a identificar
desvios de conduta de seus administradores, servidores e demais colaboradores a
elas direta ou indiretamente vinculados.
Cláusula Nona – Da Vigência
9.1 − O presente convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura pelo
período de duração do Projeto de Pesquisa e publicação de seus resultados.
§ 1º − Qualquer das partes poderá pleitear resilição a qualquer tempo, mediante
notificação por escrito, mas, ficam preservadas as ações e encargos em execução
deste Convênio, de Termo(s) Aditivo(s) e as obrigações atinentes à
confidencialidade e propriedade intelectual.
§ 2º − As partes concordam que o convênio não contém quaisquer obrigações
financeiras de parte a parte, e que medidas serão adotadas para obtenção de
aporte de recursos financeiros através de órgãos de fomento de pesquisas,
nacionais ou internacionais, quando houver necessidade e finalidade específica.
Cláusula Décima – Do Foro
10.1 − As questões e casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as
partes, ficando eleito, para a hipótese de insucesso, o foro da comarca de São
Paulo – SP.
E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para um só efeito.
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11.5 PROPOSTA DE PROJETO INTERDISCIPLINAR
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