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Apreciando o nosso cardápio: oficinas,  
dinâmicas e outras possibilidades

Como visto até o momento, todas as propostas de atividades 
foram desenvolvidas a partir da escuta atenta aos sujeitos atendidos 
no serviço. Foram consideradas as dificuldades, as vivências sofridas, 
os constrangimentos, as preocupações que rodeavam o dia a dia 
desses usuários. Além disso, a maior parte das atividades em grupo 
desenvolvidas nesses espaços foram construídas e conduzidas em 
uma perspectiva interdisciplinar, contando com os diferentes pro-
fissionais da equipe, não se restringindo às categorias profissionais. 
Destaca-se, dessa forma, que as propostas de atividade abaixo suge-
ridas podem ser utilizadas e adaptadas por quaisquer profissionais 
da rede de atenção à saúde.

1. O Jogo da Memória 

Tema: Obesidade e saúde.
Objetivo: identificar o conhecimento prévio dos usuários em 

relação ao conceito de obesidade e de saúde 
Material: folhas de papel e canetinhas.
Passo a passo: antes de iniciar, o moderador elabora um jogo 

da memória com as palavras desejadas para disparar o tema, como, 
por exemplo, saúde, comida, gordura, atividade física, família, lazer, 
cabeça. Cada palavra deve ser escrita em uma folha e, posterior-
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mente, dividida em duas partes, formando, assim, os respectivos 
pares. Após, com o grupo disposto em círculo, distribuem-se os 
papéis no centro com a parte escrita virada para baixo. Assim como 
no jogo da memória, uma pessoa por vez deverá tentar formar os 
pares. Toda vez que uma palavra for elaborada, os indivíduos devem 
falar sobre o significado e o sentido que a palavra remete a eles, a 
começar pelo sujeito que formou a palavra completa. Quando as 
palavras se esgotarem, o moderador deve solicitar ao grupo que 
organize as palavras em uma ordem de maior significação, permi-
tindo aos participantes debaterem, por exemplo, a relação entre 
saúde e obesidade. Em seguida, o moderador sugere que o grupo 
construa uma frase que os motive, utilizando as palavras-chaves 
que foram selecionadas para a dinâmica. Ao longo da atividade, o 
moderador deve observar os conceitos preestabelecidos do grupo em 
relação a cada palavra-chave. Isso pode trazer maior compreensão 
em relação ao que o grupo entende do tratamento, da obesidade e 
da saúde em geral, podendo cada item ser tema para uma próxima 
atividade.

Dicas e variações: esta atividade ainda pode ser utilizada para 
trabalhar diversos temas, mudando apenas as palavras preestabele-
cidas. Caso haja participantes não alfabetizados, pode-se colorir as 
palavras para facilitar a memorização ou usar imagens.

Aconteceu no grupo:

1 – Por falta de uma mesa grande, as “cartas” tiveram de ser 
distribuídas no chão. Assim, os participantes precisavam agachar 
para virá-las e muitos tiveram dificuldades de realizar esse movi-
mento pelas condições físicas e dores. A forma encontrada pelo 
grupo para resolver esse problema foi solicitando que o filho de 
uma das usuárias virasse as cartas à medida que eram selecionadas.
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2 – Foi solicitado que os participantes organizassem as pala-
vras em ordem de maior significação e todos foram unânimes em 
escolher a palavra "família" como maior motivador para continui-
dade no tratamento.

Falas dos participantes:
“Meus filhos são a maior motivação pra eu continuar aqui 
me tratando com vocês. Já não consigo brincar com eles 
porque me canso e sinto muitas dores”.

2. Capa de Revista

Tema: Padrão de saúde e beleza impostos.  
Objetivo: propor um debate sobre o padrão de saúde e beleza.
Material: revistas sobre saúde, boa forma – entre outras do 

gênero –, canetinhas, giz, tesoura, papel A4, cola.
Passo a passo: o moderador deve selecionar previamente capas 

de revistas sobre boa forma, saúde e emagrecimento. As capas de 
revistas podem ser originais ou reimpressas da internet para facilitar 
a diversidade dos temas das capas. O grupo será dividido em duplas 
ou trios, e cada subgrupo formado deverá reconstruir a capa das 
revistas de acordo com a realidade vivida por cada um. Por exemplo, 
confrontando os corpos apresentados nas revistas com os corpos 
observados no cotidiano, reformular a escrita das revistas sobre as 
dietas da moda, entre outras imposições que podem ser observadas 
nessas publicações. Essas capas serão refeitas, utilizando-se de cane-
tinhas, giz, corte e colagem. Ao finalizar a reconstrução das capas, o 
moderador propõe que os indivíduos apresentem o antes e o depois 
de suas capas de revista, apontando o que observaram e o que mais 
chamou a atenção na capa original e na reproduzida. Após a apre-
sentação de todas as capas, o grupo é finalizado com os comentários 
gerais, podendo o moderador propor alguns questionamentos, como, 
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por exemplo, o limite do padrão de beleza, o impacto das dietas da 
moda sobre o corpo e a saúde. 

Dicas e variações: é importante ressaltar que o profissional 
deve ter cuidado ao oferecer material para o corte e cola, pois, 
frequentemente, os indivíduos apresentam dificuldades em se iden-
tificar com o padrão estabelecido pelo meio publicitário. Assim, o 
profissional deve incentivar o uso dos outros materiais. 

Aconteceu no grupo: os usuários relataram que, muitas vezes, 
já seguiram dietas apresentadas pelas revistas, pois acreditavam que, 
por estar em uma revista, era algo considerado seguro e saudável 
a ser seguido.

Falas dos participantes: 
“Isso aí nas capa é tudo photoshop”.
“É tudo magrinha e branca”.
“Duvido que elas fazem tudo isso que falam pra revista. Mas 

também com dinheiro é fácil”.

Figura 3 – Capa de revista
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Figura 4 – Capa de revista

3. Júri Simulado

Tema: A obesidade é uma doença?
Objetivo: problematizar e conhecer os conceitos de obesidade 

e doença dos usuários.
Passo a passo: o moderador solicita para que o grupo se 

divida da seguinte forma: um juiz, quantidade ímpar de júri, dois 
advogados, dois promotores, um ou mais acusados. Em seguida, 
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o moderador conta uma história na qual os sujeitos estão sendo 
acusados de fugirem da dieta durante um evento social qualquer. 
Apresentada a história, o moderador estabelece um tempo para 
a acusação e para a defesa, seguida da fala do réu e do júri. O 
moderador pode estimular o grupo com a apresentação de provas 
e pistas para a defesa e para a acusação, porém, sem interferir nas 
opiniões referentes ao caso. Durante esse processo o moderador 
pode realizar anotações com as principais falas e colocações dos 
sujeitos sem se preocupar tanto com a ordem jurídica das coisas. 
Após a colocação de cada parte, o júri deve se reunir e dar em grupo 
um veredito final sobre o caso. Ao final, dispor o grupo em círculo 
e propor que cada um relate um pouco da vivência, concordância 
e discordâncias sobre o veredito. 

Dicas e variações: o moderador também pode abordar sobre 
os julgamentos cotidianamente sofridos na família, círculos de ami-
zade, trabalho etc. e as diferentes formas de confrontar o problema.

Aconteceu no grupo: em determinada atividade, o tema a ser 
julgado era se a obesidade é ou não uma doença. O grupo entrou 
em conflito, pois metade considerava doença e outra metade, não. 
Assim, a conclusão foi que a obesidade era uma doença dependendo 
do ponto de vista e como afeta cada um.

Falas dos participantes:
“Ser obeso é culpa da família, culpa social”.
“Não é doença, é falta de controle”.
“Obesidade é um conjunto de fatores do corpo, incontrolá-

veis, é igual um vício”.
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Figura 5 – Juri simulado

4. Mapa Corporal

Tema: A história do meu corpo.
Objetivo: compreender de que modo a história ao longo da 

vida pode estar representada no corpo e refletir como isso pode 
impactar sobre o processo de saúde/doença. 

Material: folhas de papel pardo ou cartolina, fita adesiva, 
caneta pilot, revistas, tesoura, cola, canetinhas coloridas, tinta gua-
che, pincel, entre outros materiais para desenho e pintura.

Passo a passo: previamente, o moderador deve unir as carto-
linas ou papel pardo para que um participante possa deitar total-
mente sobre o papel. Ao início do grupo, o moderador solicita dois 
voluntários: um deve deitar sobre o papel enquanto o outro traça 
o contorno do corpo. O traçado do corpo é apresentado ao grupo 
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como um “novo corpo”, o qual deve apresentar as características de 
todo o grupo, assim como suas marcas, objetos afetivos, cicatrizes, 
motivações, entre outras representações. Então, o moderador dispõe 
sobre uma mesa todo o material para confecção desse novo corpo e 
solicita que o grupo o construa, estimulando a criatividade e suge-
rindo pontos-chaves, como o que podem representar no coração, 
olhos, ao redor do corpo, como lemas, amuletos, frases motivacio-
nais. Quando essas possibilidades esgotam, o moderador fixa o corpo 
suspenso em uma parede ou o coloca no chão, ao centro do grupo, 
disposto em círculo e solicita que os sujeitos falem um pouco dessa 
construção, o que tem de coletiva e o que tem de individualidade, 
além de falarem sobre os pontos que mais lhe chamaram a atenção, 
selecionando três deles para problematizar. Essa problematização 
pode ser feita por meio de uma representação informal de esquete, 
música, poema, entre outras formas de manifestação que problema-
tizem o efeito dessas marcas sobre o corpo e a saúde.  

Dicas e variações: observar as vestes do indivíduo que irá 
deitar sobre o papel, roupas como saias podem atrapalhar o desenho 
do corpo; o mapa corporal pode ser feito individualmente, porém 
vai requerer mais tempo e pode ficar mais empobrecido no sentido 
da criatividade; é importante que o profissional ofereça diferentes 
opções de material para as representações no corpo e estimule o 
uso diversificado estimulando, assim, a criatividade.

Aconteceu no grupo: uma usuária desenhou um ônibus ao 
lado da imagem do corpo. O desenho despertou a curiosidade dos 
outros participantes que resolveram discutir o porquê do desenho. 
Então, a usuária relatou um episódio de preconceito que sofreu ao 
ser expulsa de um ônibus devido à dificuldade em passar na roleta. 
Após esse dia, a usuária relatou que saía de casa apenas para as 
consultas médicas, porém estava se sentindo bem em compartilhar 
com o grupo o ocorrido. 
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Falas dos participantes:
O grupo escreveu um poema para a usuária.
“Ir e vir, és a questão
O que fazer com tanta discriminação?
Devemos sim ter respeito
Somos todos irmãos
Afinal é nosso direito!”

5. Vamos E.T.

Tema: Sexualidade.
Objetivo: discutir questões relacionadas à prática sexual.
Material: cartolinas e canetinhas.
Passo a passo: inicialmente, o moderador divide o grupo em 

subgrupos de três a cinco pessoas e distribui uma cartolina com 
canetinha para cada grupo. A seguir, apresenta uma situação fictícia 
na qual um alienígena chega à terra e é recepcionado pelos humanos. 
Esse E.T. gostaria de conhecer os hábitos e práticas sexuais terrestres. 
Cada subgrupo seleciona um indivíduo para representar esse alie-
nígena, que irá fazer perguntas livres aos outros sujeitos e colocar as 
respostas na cartolina. O moderador estipula um limite de tempo 
para as perguntas. Ao final do tempo, o sujeito que representou o 
extraterrestre troca de grupo e continua com novas perguntas para 
o outro grupo. Ao término, o grupo de alienígenas apresenta as car-
tolinas com as perguntas e respostas. Após a apresentação, podem 
falar das práticas observadas, pontuando questões relacionadas às 
ditas saudáveis e suas dificuldades ou não no ato sexual. 

Aconteceu no grupo: após o final, uma usuária procurou a 
profissional de enfermagem para solicitar testagem para doenças 
sexualmente transmissíveis. A usuária relatou que o companheiro 
não gostava de usar a camisinha e que “pulava a cerca”. Não foi 
diagnosticada nenhuma DST e a usuária foi orientada a utilizar a 
camisinha feminina. 
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Falas dos participantes:
“Muita gente fala que namora só de camisinha, mas na 

segunda vez já quer logo sem”.
“A gente faz sexo normal, a gordura atrapalha um pouco 

mas é normal”.

6. Imagem Corporal na Argila 

Tema: Como meu corpo me representa no mundo?
Objetivo: expressar a imagem corporal na argila
Material: argila, tinta, pincel, água.
Passo a passo: o moderador solicita que os usuários representem 

com a argila a própria imagem corporal. Ao final da atividade, cada 
indivíduo deve expressar sua identificação ou não com a imagem apre-
sentada. O moderador pode problematizar questões referentes à auto-
estima, construção histórica social do corpo e o impacto sobre a saúde.

Dicas e variações: por não ter sido possível encontrar a argila, 
foi utilizada massa de biscuit branca para que fosse possível os par-
ticipantes desenharem expressões faciais e roupas em suas criações. 
É possível também usar massa de modelar de diversas cores no 
lugar na argila. 

Aconteceu no grupo: a princípio, os participantes se demonstra-
ram tímidos e com uma pequena dificuldade em manipular a massa 
de biscuit. Foi necessário que os moderadores começassem a fazer uma 
representação própria também, incentivando todos a usarem a criati-
vidade, até que ficassem mais à vontade durante a atividade.

Ao final da atividade, conclui-se que a percepção da própria 
imagem corporal estava alterada para alguns pacientes. Uma paciente 
fez a sua representação com um “bonequinho” de biscuit muito magro, 
subestimando sua condição de obesa. Outros exageraram tentando 
fazer seus “bonequinhos” parecerem exageradamente mais obesos do 
que  a realidade. Foi possível discutir com o grupo a satisfação ou a 
insatisfação com a imagem corporal e a aceitação dessa imagem.  
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Falas dos participantes:
“Eu me representei deitada porque é a posição que mais 

gosto de ficar”.
“Eu sempre fui gordinha e me acho linda assim! Quero ema-

grecer pele saúde e não por causa do espelho”.

Figura 6 – Imagem Corporal



64 Sistematização de experiências de trabalho com grupos

Figura 7 – Imagem Corporal
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7. Por que você tiraria o chapéu para essa pessoa?

Tema: Autoestima.
Objetivo: trabalhar com o conceito de autoestima, como 

desenvolvê-la, identificar como a autoestima influencia a vida pes-
soal e estimular a valorização das qualidades.

Material: chapéus, canetas, folhas A4, espelho, cartolina,  
fita crepe.

Passo a passo: previamente, o moderador deve colar um espe-
lho pequeno no fundo de cada chapéu e organizá-los em uma mesa 
virados de forma que não seja possível ver esse fundo. Ao iniciar o 
grupo, o moderador convida um voluntário e solicita que este esco-
lha um dos chapéus e olhe dentro dele, respondendo à pergunta: 
“Por que você tiraria o chapéu para essa pessoa? O moderador avisa 
que não pode ser falado em momento algum o nome de quem está 
aparecendo no fundo do chapéu e enfatiza que se deve falar apenas 
as qualidades e os aspectos positivos da imagem da pessoa dentro do 
chapéu. Em seguida, o moderador deve chamar cada pessoa do grupo 
para selecionar um chapéu e ir enfatizando as regras da dinâmica à 
medida que for trocando os participantes. No final, é revelado que 
havia um espelho dentro do chapéu e que cada um dos participantes 
está, na verdade, exaltando suas próprias qualidades. Para encerrar, o 
moderador pode sugerir que os participantes compartilhem experiên-
cias e troquem conselhos, expandindo assim suas vivências cotidianas.

Dicas e variações: caso tenha um número menor de chapéus 
em relação ao número de participantes, pode-se fingir que está 
trocando a “figura” dentro do chapéu.

Aconteceu no grupo:
1- Muitos pacientes se emocionaram no momento da dinâ-

mica do chapéu por terem que exaltar suas qualidades, pois disse-
ram que estão acostumados a valorizar apenas os aspectos negativos, 
e todos apontaram a obesidade como sendo o “maior defeito”, que 
acaba deixando os pontos positivos esquecidos.
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2- Nesse encontro, uma das participantes insistiu em ficar presa 
aos aspectos negativos da sua vida, e recebeu a melhor intervenção 
possível em um grupo: uma outra participante roubou-lhe um sor-
riso e pôs seu telefone num pedaço de papel, entregou-lhe e disse: 
“quando você estiver assim me liga. Você gosta de Roberto Carlos?! 
Você pode me ligar e a gente escuta Roberto Carlos juntas”.

Falas dos participantes: 
“Eu tiro o chapéu pra essa pessoa, pois ela é uma guerreira. 

Está há muito tempo lutando contra a gordura, e eu sei que ela vai 
conseguir a vitória”. 

“Foi bom poder falar das minhas qualidades, porque cheguei 
a um ponto de só ver defeito em mim”.  
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Figura 8 – Por que você tiraria o chapéu pra essa pessoa?
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Figura 9 – Por que você tiraria o chapéu pra essa pessoa?
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8. Chave e fechadura

Tema: Diabetes Mellitus (DM).
Objetivo: discutir sobre DM, verificar o conhecimento 

dos pacientes sobre essa patologia e retirar eventuais dúvidas que 
tenham sobre o tema.

Material: cavalete Flipchart, pilot, papéis A4 com as palavras 
"insulina", "célula" e "açúcar" impressas separadamente e barbante.

Passo a passo: previamente, o moderador deve confeccionar 
“crachás” com folha de papel A4 e barbante, onde se deve escrever, 
em sua maioria, a palavra “açúcar” (para representar a glicose). Em 
dois crachás, deve-se escrever a palavra “célula”, acompanhada do 
desenho de uma fechadura (que representava o receptor insulínico) 
e, em apenas um crachá, a palavra “insulina”, acompanhada de um 
desenho de uma chave. O moderador seleciona dois participantes 
para receberem os crachás de “célula” e orienta a darem as mãos e 
formarem uma “toca” com os braços. Ele relata uma situação hipoté-
tica em que uma pessoa diabética ingere um alimento com alto teor 
de açúcar e sugere que todos imaginem que a sala onde estão seja 
o organismo dessa pessoa. Em seguida, solicita que o participante 
com o crachá “insulina” tente colocar o máximo de participantes 
com crachá “açúcar” para dentro da “célula”, ou seja, para dentro 
da toca formada pelos outros dois pacientes. Ao final, todos verão 
que a maior parte de açúcar permaneceu fora da “célula”, ou seja, 
na corrente sanguínea, aumentando os níveis de glicose no sangue. 
O moderador pode utilizar-se do Flipchart para anotar e retirar as 
eventuais dúvidas dos participantes quanto ao tema.

Dicas e variações: é possível fazer outras encenações com a 
personagem insulina – por exemplo, como se ela não encaixasse 
no receptor (chave com defeito), ou mesmo retirando a “insulina” 
de cena para exemplificar os diferentes tipos de diabetes mellitus. 

Aconteceu no grupo: os participantes geralmente trazem 
inúmeras dúvidas sobre o tema. Alguns, inclusive diabéticos diag-
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nosticados há anos, não tinham ideia do que era diabetes mellitus 
e do porquê do uso de suas medicações.

Falas dos participantes: 
“Agora eu entendi o porquê que o doutor fala pra eu não 

comer doces”.
“Foi muito esclarecedor pra mim... A gente pensa que tá 

vindo aqui perder tempo, brincar, mas, na verdade, estamos apren-
dendo muito”. 

Figura 10 – Chave e fechadura 
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Figura 11 – Chave e fechadura

Figura 12 – Chave e fechadura
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9. Corpo em movimento

Tema: Prática corporal.
Objetivo: propiciar um local agradável para a prática corporal 

em grupo, além de estimular a prática dessas atividades em casa.
Material: halteres, caneleiras, faixas elásticas, bola, bola de 

encher, bolinhas para massagem (bola cravo).
Passo a passo: o moderador (profissional de educação física) 

inicia o grupo com um alongamento de forma coletiva. Após o 
alongamento, o moderador realiza em formato de circuito, diversos 
exercícios para os principais grupamentos musculares, utilizando os 
materiais citados. Totalizam-se 6 a 7 passagens em diferentes exer-
cícios, podendo repetir algum outro exercício já realizado no dia. 
Cada passagem deve ter duração de 1 a 2 minutos, dependendo do 
perfil de condicionamento físico dos usuários que estão realizando 
a atividade. Durante a troca das passagens do circuito, o mode-
rador deve auxiliar na colocação de caneleiras quando necessário, 
além de monitorar o intervalo entre as séries, que pode variar de 
30 segundos a 2 minutos, dependendo do público. Ao término do 
circuito, deve-se realizar um relaxamento de forma coletiva. Para 
finalizar o grupo, o moderador organiza os usuários em fila indiana 
e distribui “bolas cravo” para que cada um dos participantes possa 
fazer e receber massagem nas costas ao mesmo tempo, enquanto 
estimula a falarem como estão se sentindo após a atividade, além 
de enfatizar a importância de dar continuidade à prática corporal 
em casa.

Dicas e variações: o alongamento inicial pode ser substituído 
por atividades lúdicas coletivas ou pequenos jogos com bolas de 
encher, por exemplo.

O moderador deve motivar os participantes do grupo durante 
os exercícios, além de fomentar e moderar diálogos descontraídos 
durante a atividade, de forma a envolver todos os participantes, 
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deixando o ambiente mais acolhedor e tornando o grupo um espaço 
de convivência agradável.

Materiais de apoio: podem ser usados materiais confeccio-
nados e trazidos pelos próprios usuários, como cabos de vassoura, 
garrafas pet com areia, câmaras de pneu de bicicleta, colchonetes, 
entre outros.

Aconteceu no grupo: 
1- Com o passar do tempo e com o ganho de intimidade 

entre os usuários, percebeu-se que ali era um espaço confortável 
para discutir outros assuntos, como questões referentes à sexuali-
dade, autoestima, preconceito etc. 

2- Algumas usuárias relataram que, antes de participarem 
do grupo, quase não saíam muito de casa, e, hoje, elas já marcam 
encontro fora do CRO para conversarem e passearem.

Falas dos participantes:
“Gosto de vir aqui, porque aqui a gente pode fazer atividade 

com gordinhas iguais a nós que não ficam nos olhando estranho”.
“Eu não deixo de vir mesmo! Eu venho por causa da farra 

(risos)”. 
“A gente tem tanto problema lá fora, mas esqueço de todos 

eles que quando estou aqui nesse grupo”. 

Figura 13 – Corpo em movimento
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Figura 14 – Corpo em movimento

10. Varal do Preconceito

Tema: Preconceito.
Objetivo: discutir as diferentes formas de preconceito que 

ocorrem no cotidiano dos usuários do serviço.
Material: quadro branco e canetas coloridas, barbante, fita 

crepe, duas folhas de papel tamanho A4 para cada participante, 
prendedores de roupa, canetas comuns.

Passo a passo: previamente, o moderador prende dois varais, 
feitos com barbante, no espaço onde ocorrerá a atividade. Em 
seguida, o moderador distribui duas folhas de papel para cada par-
ticipante e solicita que escrevam na primeira folha quais situações 
de preconceito que eles já vivenciaram, explicando que, ao tér-
mino, cada um deve prender sua folha no varal com o prendedor 
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de roupa. Em seguida, as fichas são lidas, e o moderador propõe 
que cada participante conte como se sentiu na situação descrita e 
como responderam a ela. Após essa discussão, o moderador solicita 
que os participantes escrevam em outra folha os preconceitos que 
já praticaram contra outras pessoas e pendurem essas folhas no 
segundo varal. Da mesma forma, o moderador solicita que todos 
falem como eles se sentiram ao perceberem o quanto reproduzem 
uma série de discursos também preconceituosos e quais outros 
sentimentos são mobilizados nessas situações. 

Dicas e variações: importante pontuar aos participantes que, 
enquanto sujeitos, ocupam na vida diferentes posições; que, muitas 
vezes, sentem-se vitimizados e desempoderados, mas, em outras 
situações, eles também exercem um determinado “poder”, que é 
da mesma forma cruel para com outras pessoas. 

Materiais de Apoio: BRASIL. Ministério da Saúde. Secre-
taria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 
de sugestões de atividades: Semana Saúde na Escola. Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

Aconteceu no grupo: 
1- O tema preconceito mobiliza muitos sentimentos nega-

tivos das vivências desse perfil de usuários e, nesse encontro, uma 
das participantes pediu para se retirar chorando fortemente, pois 
estava vivendo as dificuldades e os preconceitos da recém perda 
(parcial) da audição. O grupo foi bastante solidário e acolhedor, mas 
não o suficiente para mantê-la até o final. Foi necessário acolhê-la 
individualmente antes que fosse embora.

2- Apareceram diversas formas de preconceito e violência por 
parte das participantes. Entre as mais curiosas, estiveram as discus-
sões sobre o uso de banheiros públicos femininos por transsexual 
e homossexualismo.  
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Falas dos participantes:
“Oh, eu não tenho preconceito nenhum, com ninguém! Mas 

eu não gosto de ver mulher beijando mulher e homem beijando 
homem”.

“Já sofri muito preconceito na vida por ser gorda e umban-
dista”.

“Não sou preconceituosa, mas não aceito que travestis e tran-
sexuais usem o banheiro feminino! Eu heim!?”

“Às vezes, estamos sendo preconceituosos e nem percebe-
mos!” 

Figura 15 – Varal do preconceito. Participantes escrevendo as situ-
ações de preconceito que eles já vivenciaram
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Figura 16 – Varal do preconceito. Participantes escrevendo os pre-
conceitos que já praticaram contra outras pessoas

11. Mestre-cuca da semana

Tema: Oficina Culinária.
Objetivo: apresentar um ciclo de oficinas culinárias e seus 

impactos na melhoria da qualidade de vida dos participantes a 
partir de receitas já inseridas em suas práticas alimentares.

Material utilizado: utensílios de cozinha necessários para cada 
preparação, luvas descartáveis, pano de prato, forno micro-ondas, 
geladeira. Para confecção da faixa e do chapéu de cozinheiro: car-
tolina, canetinha, papel crepom, uma touca descartável.

Técnica utilizada: vivencial.
Passo a Passo: o moderador deve fazer um planejamento 

coletivo prévio com os participantes – escolher as receitas para 
cada encontro, disponibilizar essas receitas e dividir os ingredien-
tes e utensílios para cada um. Previamente, também, o modera-
dor faz uma faixa de “mestre-cuca” e um chapéu de cozinheiro. 
Durante a atividade, a pessoa que sugeriu a receita da semana 
ensina aos demais como fazê-la, contando com a ajuda de volun-
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tários para a preparação. Cabe ao moderador coordenar as discus-
sões, as escolhas, pôr em pauta outras possibilidades de preparo e 
mediar conflitos durante a atividade. Todas as receitas devem ser 
“rebatizadas” com o nome de quem a sugeriu e este recebe, no 
dia, uma faixa escrita “Mestre-Cuca” e um chapéu de cozinheiro. 
Ao final de cada encontro, os participantes degustam as prepara-
ções, discutem a próxima preparação e fazem uma avaliação do 
encontro.

Dicas e variações: essa oficina culinária pode ser desenvol-
vida de várias formas. Existem outras experiências nas quais os 
participantes chamaram esse espaço de “Conversando na cozinha”. 
Esse nome foi pensado a partir de conversas que aconteciam em 
paralelo à dinâmica de preparação das receitas, ampliando o campo 
de discussão para além da culinária. Falávamos da insegurança na 
comunidade, do apoio familiar no tratamento, dicas de onde com-
prar alimentos baratos. Enfim... O grupo se apropria do espaço e 
faz dele sua própria cara. 

Dicas:
- É necessário, em algumas receitas, adaptar o forno con-

vencional pelo forno micro-ondas, até para otimizar o tempo da 
atividade.

- Quando necessário, fizemos articulação com a cantina do 
hospital próximo para assar preparações de forno, já que não dis-
pomos de tal equipamento. Dessa forma, não deixamos de executar 
nenhuma receita.

- Uma dica de atividade que pode ser desenvolvida nesse 
espaço é a confecção de aventais, utilizando-se de materiais simples 
e baratos de conseguir.

- Para a elaboração das receitas, também existe a possibilidade 
de o coordenador do grupo sugerir uma receita e cada integrante 
trazer os ingredientes ou solicitar que os integrantes tragam alimen-
tos aleatórios, fazendo com que, no momento da oficina, exista uma 
reflexão sobre quais preparações podem ser feitas a partir desses 
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ingredientes ou ainda, um dos usuários selecionar uma receita e 
ser o mestre-cuca do dia, conforme a experiência relatada acima.

Aconteceu no grupo: 
1- Os encontros foram registrados por fotografias e, ao final 

do primeiro ciclo de oficinas, foi feita a confecção de cadernos de 
receitas personalizados. Cada um preparou seu próprio caderno, 
encapando com tecidos e enfeitando com fitas e, coletivamente, 
preparou-se um álbum seriado com as receitas, fotografias e falas 
dos participantes.

2- “A mesa está posta!” – Inicialmente, os participantes iam 
chegando para as oficinas e se colocavam em uma postura muito 
passiva de todo o processo. Com o passar o tempo, percebemos 
um empoderamento da atividade, em que os presentes já arruma-
vam todos os utensílios que seriam utilizados, além de trazerem 
utensílios de cozinha, panos de copa e panos de decoração para 
compor a atividade. 

Falas dos participantes:
“Além de conhecer novas pessoas, me senti muito bem 

durante as oficinas”.
“Nós deveríamos frequentar mais... É importante pra nós!”. 
“Hoje, tudo o que eu precisava era de uma atividade como esta”.
“Estou achando ótimo algumas consultas da nutrição serem 

aqui”. 
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Figura 17 – Oficina Culinária 

Figura 18 – Oficina Culinária
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Figura 19 – Oficina Culinária


