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apresentação

saberes, inovações
e boas práticas

O Projeto e Programa 

Culinária de Identidades -

Memorias Afetivas, foi 

criado para dividir

experiências e 

metodologias em 

Patrimônio aliado a 

Gastronomia unindo 

saberes que grandes 

mestres nos passaram ao 

longo de todos esses 

anos.



Gastronomia de Identidades é uma metodologia 
que se traduz na capacidade de olhar  para uma 
cultura, descobrir, despertar e potencializar os 
seus valores e saberes essenciais através do 
alimento. 

A metodologia vem sendo aplicada em todas as 
Oficinas do Programa: Roterização da 
Gastronomia Local” com a temática:  Identidade 
Cultural local, favorecendo a educação do gosto 
e uso sustentável dos produtos da 
sociobiodiversidade da região. 

Nas oficinas a Gastronomia é entendida não 
como produto, mas como processo de 
transformação.

Em Carolina , compartilhamos experiências da 
aplicação dessa metodologia, além de sensibilizar 
os alunos à importância da ancestralidade e 
resgate de culturas locais, valorizando sua 
originalidade.

Em parceria com a ASCAM e Realização da 
Prefeitura de Carolina com intermediação do 
Secretário de Turismo Leonardus Borges, 
contemplou um  encontro e uma imersão para 
entender na prática a aplicação e compreensão da 
Gastronomia Local de Carolina.



2.0  Princípios da Culinária de Identidades

O Programa Culinária de Identidades

nasceu a partir de um impulso, uma

inquietação e entendimento da necessidade

de valorização do ser humano e seus

saberes legítimos ancestrais como

ferramenta de transformação e liberdade.

Favorecendo a educação do gosto e

incentivo a luta pela Conservação e uso

sustentável dos produtos da

sociobiodiversidade local.

Um programa que se inicia a partir da

empatia com o outro, na identificação que o

problema do outro é o seu. Um encontro de

propósito livre de pré-conceitos, que

proporciona uma conexão com a memória

de quem somos, apresentando-se em

forma de “Culinária de Identidades –

Memórias Afetivas. A isso chamamos

transcender, pois a matéria está carregada

dessa energia de pensamento que se

materializa em Gastronomia, uma obra de

arte, uma comida!

O Saber e o Sabor são os maiores pilares

desse programa.



3.0 Metodologia da Oficina aplicada em Carolina:

A metodologia aplicada em 

Carolina com o grupo foi 

promover a identidade cultural, 

favorecendo a educação do 

gosto e o incentivo a luta pela 

conservação e uso sustentável 

dos produtos da 

sociobiodiversidade. Através 

das aulas práticas do programa 

na cozinha, conseguimos 

promover e chegar em 

processos de valorização de 

espécies vegetais nativas, 

raças animais tradicionais e 

produtos artesanais locais, fruto 

de técnicas e conhecimentos 

que se passaram nas primeiras 

aulas do programa parte” 

teórica” trabalhando o grupo 

suas “Memórias Afetivas” o que 

se passa, de uma geração para 

a outra, contribuindo dessa 

forma com a reprodução da 

cultura alimentar.



4.0 Contextualização: A Roteirização da Gastronomia Local 

Na abertura da oficina, buscou-se transmitir um novo 

olhar sobre o ciclo do alimento, o vínculo entre a 

produção e o consumo, e a relação da culinária de 

identidades com a sofisticação da gastronomia atual, 

campo e a cidade. Incentivou- se uma reflexão sobre 

identificação de novas oportunidades para promoção do 

desenvolvimento local.

Foi montado um roteiro 

gastronômico com elaboração 

de um prato doce e um 

salgado entre os grupos.

A concepção das receitas 

iniciou-se com a apresentação 

de produtos da identidade 

local que conduziu os 

participantes num percurso 

sensorial, buscando estimular 

todos os sentidos - sabores, 

aromas, texturas, cores e até 

mesmo sons dos alimentos. 

Cada participante da oficina 

compartilhou  um produto* 

que traduziu a identidade do 

seu território e do bioma de 

Carolina.



*Produtos que traduziram a identidade do 

território e do bioma de Carolina



Produtos que traduziu a 

identidade do território e 

do bioma de Carolina

*Produtos que traduziram a identidade do 

território e do bioma de Carolina



Nesta tradução do bioma de Carolina tivemos na 

demonstração da Oficina uma explanação sobre as 

“Plantas Alimentícias Não-Convencionais 

(PANCs)”, estima-se que 10% de todas as espécies 

vegetais apresentem partes comes-tíveis, o que 

corresponde entre 27 mil e 30 mil espécies no 

mundo. Dessas, 7 mil já foram cultivadas ou 

colhidas com este fim ao longo da história. Só no 

Brasil, a estimativa é que há cerca de 3.000 espécies 

de plantas com potencial alimentício. Entre elas, 

estão as Plantas Alimentícias Não-Conven-cionais 

(PANCs), assim denominadas por não estarem no 

cardápio usual da população, mas em um 

movimento de inserção na alimentação cotidiana. 

Foi bem ressaltado nesta parte das PANCs que a 

noção de ‘alimento não-convencional’ tem Viés 

Cultural, sendo que um alimento tradicional para 

uma população pode ser não-convencional para 

outra.



5.0 Receituário dos Saberes e Sabores de Carolina

No âmbito da culinária, uma receita se

define por apresentar instruções de

como preparar um alimento, definindo

ingredientes e modo de preparo.

As receitas aqui apresentadas ampliam essa 

definição, pela busca sobre a origem

dos ingredientes, os conhecimentos e práticas 

dos produtores, o modo de preparo,

compreendendo assim os princípios da 

Culinária de Identidades e Gastronomia!



6.0 O alimento é o principal fator de definição da identidade humana 

O alimento é o principal fator de definição da 

identidade humana, pois o que comemos

é sempre um produto cultural.

A informação e a educação são essenciais para 

que a sociedade entenda o potencial de 

transformação e o impacto gerado a partir de 

suas escolhas alimentares. A  Oficina Culinária 

de Identidades de Carolina, abrangeu questões  

culturais, ecológicas, históricas  e 

socioeconômicas.


