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Resumo: Adotada como ferramenta pedagógica há anos, a roda de conversa 

mostra-se como um importante dispositivo prático coletivo para a dinamização 

dos conhecimentos e experiências. No âmbito da saúde ela é utilizada para 

discutir temas de grande impacto na vida das pessoas, como as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) que estão intimamente ligadas ao estilo 

de vida da população. Objetivou-se a descrição da experiência de uma roda de 

conversa com o tema “Oficina de receitas funcionais e seus benefícios: comer 

com satisfação e saúde”. Tratou-se de um estudo do tipo relato de experiência, 

realizado a partir da elaboração da terceira roda de conversa viabilizada pelo 

projeto de extensão “Invista numa alimentação saudável: Aprendendo sobre 

doenças crônicas associadas a má alimentação”. A oficina ocorreu no mês de 

maio do ano de 2019, na Universidade Regional do Cariri (URCA), sendo 

planejada e conduzida por duas nutricionistas e pelos acadêmicos do projeto de 

extensão e contou com a participação de 10 acadêmicos da IES. Foram 

elaboradas duas receitas funcionais indicadas para uso por pacientes com 

DCNTs, o brigadeiro de batata-doce e o mix protéico, dispostas num folder com 

os ingredientes, modo de preparo e os benefícios dos alimentos. Uma das 

nutricionistas apresentou cada receita, enquanto a outra explanava os benefícios 

à saúde. Durante a elaboração das receitas houve uma roda de conversa entre 

os participantes e os membros do projeto, proporcionando um envolvimento com 

o tema. A roda de conversa possibilitou o compartilhamento de atitudes e 

pensamentos dos participantes a respeito de bons hábitos alimentares para a 
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prevenção das DCNTs por meio de trocas de experiências, discussões e 

(des)(re)construção dos conhecimentos pessoais, sendo uma importante 

estratégia que, através da fala e da escuta, pode promover a saúde e prevenir 

doenças. 
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