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UFF

A culinária na promoção da 
alimentação saudável: delineamento e 
experimentação de método educativo 

dirigido a adolescentes e a profissionais 
das redes de saúde e de educação



De onde partimosDe onde partimos

Alimentação  compreendida como um 
Direito Humano 

Não comemos somente nutrientes, comemos 
afetos, prazeres, saúde, ansiedades, 

lembranças

Visão ampliada da alimentação e do alimento: 
comida e seus diferentes significados 
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e Sociaise Sociaise Sociaise Sociaise Sociaise Sociaise Sociaise Sociais
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SaSaúúde e Nutride e Nutriççãoão
CulturaisCulturaisCulturaisCulturaisCulturaisCulturaisCulturaisCulturais

ÁÁrea de alimentarea de alimentaçção e nutrião e nutriçção: ão: 
abrangente e interdisciplinarabrangente e interdisciplinar

AmbientaisAmbientaisAmbientaisAmbientaisAmbientaisAmbientaisAmbientaisAmbientais



AlimentaAlimentaçção Saudão Saudáávelvel

• Acessível

• Segura (produção-consumo)

• Prazerosa

• Colorida e bonita 

• Adaptada ao cotidiano

• Equilibrada (grupos; variedade)

• Que respeita a cultura 

SustentSustentáávelvel



Enfoque de sustentabilidade eEnfoque de sustentabilidade e
respeito respeito àà culturacultura

• Consumo de alimentos nas formas 
mais naturais

• Valorização de alimentos regionais

• Produzidos localmente, baixo custo

• Agricultura familiar

• Fortalecer circuitos curtos 
(produção-consumo) 



PROJETO CULINPROJETO CULINÁÁRIA, SARIA, SAÚÚDE DE 
E PRAZERE PRAZER

Experiência na cidade Experiência na cidade 
do Rio de Janeirodo Rio de Janeiro

20032003--20062006



ParceriasParcerias

• Instituto de Nutrição Annes Dias -
INAD/SMSDC

• Instituto de Nutrição/UERJ

• Instituto Martagão Gesteira/UFRJ

• Projeto finaciado pelo CNPq



Objetivo do projetoObjetivo do projeto

• Delinear e experimentar um método 
educativo voltado para a Promoção de 
Alimentação Saudável (PAS), com ênfase 
na culinária e no desenvolvimento de 
habilidades que ampliassem a 
autonomia e o senso crítico dos 
participantes.



Grupos de InteresseGrupos de Interesse

• Merendeiros de escolas e professores de 
1ª a 4ª série.

• Profissionais de Saúde inseridos na 
atenção básica e representantes das 
equipes do PSF. 

• Adolescentes, por sua maturidade para 
experimentar e problematizar temas 
afins.

Todos inseridos na rede pTodos inseridos na rede púública municipalblica municipal



Metodologia participativa Metodologia participativa 
na construna construçção do conhecimentoão do conhecimento

• Formação dos pesquisadores

• Ênfase no trabalho em equipe 

• Ouvir + respeitar + aprender

• Papel do participante: criativo; crítico e propositor

• Culinária como eixo estruturante

InovaInovaçção nos processos de trabalhoão nos processos de trabalho



Reunião da equipe do Projeto Culinária, Saúde e Prazer



CulinCulináária como eixo ria como eixo 
estruturante: vivênciasestruturante: vivências

• Resgate do hábito de cozinhar; de atos e 
técnicas que eram passadas de geração a 
geração

• Possibilita relembrar antigas receitas e a 
criação de novas

• Surpreende: o cozinhar, o criar, o 
improvisar



MMéétodo todo 
Desenvolvido em 4 etapasDesenvolvido em 4 etapas

• Vivências culinárias

• Grupos focais

• Temperando Conceitos

• Avaliação



Primeira etapa: vivência culinPrimeira etapa: vivência culinááriaria

1- Acolhimento 

2- Dinâmica de sensibilização dos sentidos

3- Formação de sub-grupos para cozinhar 
coletivamente a partir de gêneros 
previamente selecionados pela coordenação

4- Os grupos anotam as receitas das 
preparações

5-Degustação das preparações elaboradas



AlimentaAlimentaçção: ão: diferentes sentidosdiferentes sentidos

• Ver 
• Sentir
• Cheirar
• Tocar
• Comer
• Compartilhar



Estimulando os Estimulando os 
sentidossentidos

com profissionais da educacom profissionais da educaççãoão



Vivência CulinVivência Culináária com adolescentes ria com adolescentes 



Com profissionais de saCom profissionais de saúúdede



Vivência CulinVivência Culináária: almoria: almoçço saudo saudáável vel 



Segunda etapaSegunda etapa

Grupo Focal (GF) realizado logo apGrupo Focal (GF) realizado logo apóós a s a 
vivência culinvivência culinááriaria

• Os participantes são estimulados a falar 
livremente sobre a relação que fazem entre 
culinária, saúde e prazer. 

• Papel da Coordenação: anotar os relatos 
que depois são transcritos.



Terceira etapaTerceira etapa
Temperando conceitos: debate conceitualTemperando conceitos: debate conceitual

• Aprofundamento e debate dos temas surgidos nos 
Grupos Focais através de dinâmicas lúdicas:

• Direito humano à alimentação (vídeo)

• Alimentação e Cultura

• Alimentação e Saúde

• Papel do profissional

• Dicas de culinária



Varal de textosVaral de textos

TemperandoTemperando
conceitosconceitos



Lanches saudLanches saudááveis  veis  
oferecidos nos oferecidos nos 
encontrosencontros

Desmistificando a ricotaDesmistificando a ricota

Lanche Lanche 
regionalregional



Quarta etapaQuarta etapa

““EncontrãoEncontrão”” de Avaliade Avaliaçção (2 encontros)ão (2 encontros)

• Percepção dos participantes sobre as 
mudanças, desdobramentos e reflexões 
ocorridas no seu cotidiano e na sua prática 
profissional 

• Os participantes foram estimulados a falar e 
construir cartazes sobre ganhos e limitações 
para ações de  Promoção da Alimentação 
Saudável



AvaliaAvaliaççãoão

Para os adolescentes ter participado 
da oficina permitiu:

• Conhecer e experimentar novos 
alimentos e preparações culinárias

• Adquir novos conhecimentos sobre 
alimentação saudável 

• Refletir sobre seu hábito alimentar



Para os profissionais de saúde:

• A aproximação com a culinária gerou um novo 
olhar sobre o processo de preparação dos 
alimentos. 

• A oficina ofereceu subsidios para trabalhar o 
tema na orientação individual e para multiplicar 
os conhecimentos dentro da comunidade. 

• Relataram mudanças na prática profissional 
como o maior interesse pela história de vida dos 
usuários em relação aos hábitos alimentares e 
maior motivação para trabalhos 
interdisciplinares.



Para os profissionais de educação:

• Cozinhar e comer coletivamente foi uma 
novidade prazerosa, motivando mudanças no 
cotidiano.

• Despertou o cuidado para sua própria 
alimentação e da família: resgate da prática de 
sentar a mesa; reorganização do tempo dedicado 
alimentação e a conciliação do prazer de comer 
com o comer saudável.

• Possibilitou com o material disponibilizado e o 
conhecimento de novas estratégias educativas a 
intensificação de ações de PAS junto a alunos, 
professores e pais.



O projeto...O projeto...

• Desenvolvido de 2003 a 2006

• Realizou 8 oficinas (vivência culinária + GF + 
Temperando conceitos)

• Abarcou 120 profissionais das redes de educação 
e sáude e escolares, de todas as regiões do 
município do Rio de Janeiro.

• Possibiltou aprendizado, troca, integração e 
comunhão entre os participantes.

MudanMudançças pessoais e profissionaisas pessoais e profissionais



O projeto...O projeto...

• Seu principal resultado foi disponibilizar 
modelos de promoção da alimentação saudável 
com ênfase em oficinas de culinária dirigidas a 
diferentes grupos de interesse. 

• Configura-se em uma inovação metodológica 
no campo das práticas educativas que pode ser 
adotada e adaptada, a qualquer localidade e 
instituição.



Desdobramentos Desdobramentos 

Projeto fase 2 (2006-2009)
Metodologia para formação de multiplicadores que 
foi realizada com novo grupo de professores, 
profissionais da estratégia da saúde da família e 
gestores.

Materiais: 

Produção do vídeo Culinária, Saúde e Prazer

Dicas de culinária  



• Hortas comunitárias 

• Valorização dos 
alimentos disponíveis 
na comunidade

OFICINAS CULINOFICINAS CULINÁÁRIASRIAS

• Piqueniques e degustações 

•Festas e celebrações 

•Divulgação de receitas   
saudáveis



Batuque na CozinhaBatuque na Cozinha Oficina IndOficina Indíígenagena

ValorizaValorizaçção da ão da 
diversidade cultural diversidade cultural 

alimentar alimentar 
do brasileirodo brasileiro

Oficina NordesteOficina Nordeste



HortasHortas

Alimentos orgânicos      Alimentos orgânicos      



Semana de AlimentaSemana de Alimentaçção Escolarão Escolar
2005 - FLV

2006 - Culinária

2007 - Publicidade

2008 - Hortas

2009 - Água

Alimentos Industrializados -
mitos e verdades

2010



OBRIGADAOBRIGADA

email: email: 
srotenberg@terra.com.brsrotenberg@terra.com.br


