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PROJETO DE ARTESANATO NO EMAUS 
O projeto Artesanato na UNIDADE EMAÚS está sendo desenvolvido  com vistas a  
oportunizar aos  moradores através do trabalho artesanal o desenvolvimento de 
suas habilidades manuais para que possa explorar e expandir sua criatividade e 
consequentemente despertar para o exercício de novos trabalhos artesanais.  São os 
seguintes objetivos específicos: 

  Desenvolver o gosto pelas atividades a fim de que possam se inspirar para o 
exercício de novos trabalhos artesanais 

  Desenvolver a atenção, concentração e coordenação motora fina; 
  Promover a socialização e 
 Promover o espírito cooperativo incentivando-o através da troca de materiais, 

durante a realização das tarefas; 
 

FINALIDADE 

Quando o assunto é desenvolver atividade lúdica, muito se fala sobre alternativas 
que possam auxiliar esse público. Assim surgiu a ideia   do artesanato como uma 
das ferramentas que mais beneficiam no desenvolvimento da pessoa.  A 
Concentração, disciplina e criatividade são algumas das consequências desse 
aprimoramento do lado artístico dos envolvidos, auxiliando no seu 
desenvolvimento cognitivo e na coordenação motora. 
A imaginação é uma das coisas mais aproveitadas junto a esse público.  Por meio de 
desenhos ou até mesmo rabiscos com lápis de cor eles começam a transpor aquilo 
que vem de dentro deles  passam a colocar suas emoções no papel. 

 

NOSSO DESAFIO 

Além das qualidades já citadas, o artesanato também trabalha o lado psicomotor 
do adulto incapaz, tornando-se uma terapia.  A psicóloga Viviane do Emaus  afirma 
que o trabalho artesanal também ajuda na aceitação da pessoa atendida , de forma 
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que ela passe a ter confiança em si mesma. “Existem pessoas que não se acham 
capazes de fazer uma determinada coisa, muitas vezes já desistem logo na primeira 
vez por achar que não vão conseguir. E no artesanato isso não é diferente. Então, o 
primeiro objetivo é mostrar pra ela que ela é capaz sim. Isso vai trabalhando a 
autoestima, a socialização dos envolvidos, além da concentração.” 
 
Quanto à preparação da aula, Rita, professora de artes, conta que toma cuidado 
com a elaboração dos trabalhos. Ela pesquisa na internet e em revistas de 
artesanatos, atividades que sejam condizentes com a capacidade motora dos 
moradores, os quais possuem deficiência intelectual, dificultando a inserção dos 
mesmos. Desta feita, com paciência ela transmita atividades de pintura em papel, 
joguinhos de forma artesanal, tais como: jogo memória e para ela a utilização de 
materiais recicláveis, é bastante utilizada, por ser de fácil acesso e com criatividade 
vai  transformando material  de sucata em belos trabalhos, transmitindo ainda a 
importância da conscientização da reutilização das coisas.  

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

Pessoas da Comunidade também participam das ações, doando artesanato ao 
EMAÚS. Essa ideia partiu de alguns voluntários, os quais com material adquirido 
pela ONG  fazem belos trabalhos, os quais são vendidos e renda vai na sua 
totalidade  para a entidade, a qual adquire mais materiais para serem utilizados em 
prol das ações desenvolvidos junto a esse público alvo. È a comunidade unida com 
a ONG em prol dos usuários atendidos na  Residência Inclusiva. 
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