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RESUMO

A Oficina Saber do Sabor é um projeto de extensão envolvendo professores e alunos dos cursos de Nutrição, de Gastronomia e jovens com 
Síndrome de Down. Tem por objetivo demonstrar conceitos de Nutrição, Alimentação, Gastronomia e Saúde através de oficinas culinárias 
direcionadas para o desenvolvimento de habilidades culinárias dos jovens e facilitando a autonomia dos mesmos nas escolhas alimentares. As 
oficinas culinárias têm se mostrado como importante ferramenta de educação nutricional. O grupo atualmente atendido é composto por 13 
jovens com Síndrome de Down participantes do Projeto Reunir, com idade entre 22 e 40 anos. Este projeto é desenvolvido com este grupo desde 
2014, com periodicidade semanal e cada oficina tem duração de 3 horas, realizada dentro de um laboratório gastronômico. Em cada encontro são 
executadas de 2 a 3 preparações, de acordo com o tema proposto em cronograma. São trabalhadas preparações rotineiras e sem grande 
complexidade, e que os jovens podem executar fora do ambiente acadêmico, inserindo aos poucos produtos e formas de preparo que tornem sua 
alimentação mais equilibrada. As mesmas são elaboradas em consonância com o Novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Os jovens são 
divididos em bancadas e acompanhados por pelo menos um aluno de Nutrição e um aluno de Gastronomia, com a supervisão de um professor da 
Nutrição. Cada um possui um kit com uma faca de cozinha, uma faca de legumes e um abridor de latas. Semestralmente é organizada uma visita a 
um supermercado, onde uma receita é selecionada livremente pelo jovem para que ele faça as compras e a prepare em casa posteriormente. O 
mesmo é orientado durante a compra sobre localização, arrumação, qualidade e preço dos produtos. Desde o início do projeto observamos 
melhora no desenvolvimento motor dos jovens desde o início do projeto, especialmente no pré-preparo de alimentos e na decoração dos pratos. 
Alguns superaram o medo de utilizar facas e se aproximar do fogão. Muitos conseguem executar atividades apenas com explicações orais, mas 
outros precisam ver como a atividade deve ser desenvolvida para que consigam executá-la. A maioria relata que tem conseguido reproduzir as 
preparações feitas na Oficina em casa para seus familiares, que os deixa confiantes e faz com que retornem com maior interesse. Os familiares 
também relatam o aumento do interesse dos jovens nas tarefas que envolvem o preparo das refeições no lar. Outro resultado importante é a 
interação entre os alunos de Nutrição e de Gastronomia, que trocam saberes constantemente, demonstrando que as áreas são complementares e 
não concorrentes. Todos se encontram envolvidos e entusiasmados não só com esta troca, mas com o contato com os jovens especiais, que 
também tem muito a ensinar. Percebe-se o cuidado latente que todos têm com o aprendizado deles e na criação de vínculos afetivos, em uma 
intensa construção coletiva. Conclui-se que as oficinas culinárias é uma ferramenta eficaz de educação nutricional, mesmo com públicos que 
possuem dificuldade de aprendizagem.
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