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RESUMO

As inovações sociais vêm se configurando como alternativa para desafios modernos e, aliadas ao design, tem a capacidade de contribuir na solução de problemas

contemporâneos, como a obesidade infantil. A vida moderna e agitada contribui para o aumento da alimentação fora de casa. Além disto, o aumento de produtos industrializados

ricos em gordura, açúcar e sódio e ao mesmo tempo pobre em nutrientes, associados às estratégias de marketing, como propagandas, embalagens atraentes e brindes, tem

colaborado significativamente para o aumento das altas taxas de obesidade infantil. O design surge neste contexto para oferecer alternativas eficazes para estimular uma melhor

alimentação, seguida de hábitos mais saudáveis, saindo do campo do produto e configurando-se como meio capaz de expandir o desenvolvimento social e qualidade de vida

através da criatividade. Dessa maneira, o projeto propõe investigar por meio da visão do Food Design, opções de alimentação saudável que sejam atraentes e interessantes para

o público infantil; compreender o atual contexto da alimentação das crianças por meio do design; identificar alternativas de alimentos saudáveis e atraentes e analisar as

possibilidades de inserção de novos pratos no contexto diário dos alunos. A estratégia realizada foi um estudo de caso em parceria com a Escola Municipal Dr. Cristiano Otoni,

Pedro Leopoldo. Desta forma, foi viabilizada a aplicação das oficinas que contaram com alternativas de alimentação saudável atraentes, quadro de incentivo e dinâmicas com a

comunidade. Ao final das atividades foi possível analisar todo o processo e desenvolver os jogos de tabuleiro, quebra cabeças e da memória,  para que os alunos pudessem

sempre relembrar o que foi ensinado. O projeto também participou dos eventos: SBPC 2016, Inova Minas 2016 e o XI Encuentro Latinoamericano de Diseño na Universidade de

Palermo, tendo a oportunidade de falar sobre a pesquisa, demonstrar os jogos e aplicar oficinas.
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