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O que é o 
Prato Cheio

O que é o 
Mesa Cheia

O Prato Cheio é o podcast de  
O Joio e O Trigo, projeto brasileiro  
de jornalismo que investiga exclusiva-
mente a alimentação e suas  
implicações políticas desde 2017.  
O conteúdo do site, assim como  
do podcast, trata de um tema críti-
co no século 21 e a partir do qual é 
possível abordar política, cultura, 
sociedade, economia, história.

A ideia é sempre se guiar por  
três perguntas-chave que nos 
ajudem a cumprir com o objeti-
vo de reduzir a enorme confusão 
que se formou em torno de um 
elemento tão básico da vida.

Mesa Cheia é um dos desdobramen-
tos do Prato Cheio. Nossa intenção 
é que as pessoas se reúnam, virtual 
ou presencialmente, para trocar 
impressões a respeito de cada epi-
sódio. Afinal, alimentação é, antes 
de tudo, uma maneira de aproxi-
mar, de criar identidades e afetos.

Nesse material, sugerimos aborda-
gens gerais e específicas com base 
em alguns dos temas que aborda-
mos em nosso podcast. É muito 
importante que todas e todos te-
nham a chance de se expressar.

http://ojoioeotrigo.com.br


Sugestões de perguntas  
para abrir o diálogo:

• O que sentiram ouvindo esse episódio?
• Com qual ponto se identificaram mais?
• O que mais surpreendeu?
• Esse episódio te levou a mudar algum hábito?  

A repensar alguma questão? Como esse episódio  
se conecta com a sua história, com a nossa  
comunidade, com a nossa região?

Nossa sugestão é que os alunos ouçam previamente os 
episódios para, então, abrir alguns tópicos de discussão 
que podem se desdobrar em atividades. Em cada caso, 
listamos as três perguntas-chave que nós mesmos usamos 
na elaboração dos roteiros; essas perguntas podem ser-
vir de base para a escuta e para fomentar a discussão.

Além do material a seguir, sugerimos que dê uma espia-
da na descrição dos episódios na página do Prato Cheio. 
Lá você pode encontrar sugestões de leituras adicionais 
que te ajudem a se inspirar e a inspirar os alunos.

Faça perguntas em torno do tema do episódio (enviamos 
algumas ao longo desse documento). Sugerimos que o 
mediador trabalhe para que as intervenções sejam con-
cisas, que as pessoas se sintam incluídas e que todas e 
todos mantenham o respeito pelas opiniões dos demais. 
É importante que ninguém monopolize a palavra.

Sugestões gerais

Sugestões de perguntas  
para o meio e o final da conversa:

• O que mais vocês sabem sobre esse assunto?
• Alguém tem filmes, livros, textos para sugerir?
• Alguma coisa não ficou clara?

Sugestão de atividade  
para ensino médio:

• Apresentar para algum conhecido e escrever um breve 
relato sobre como foi. Quais argumentos você teve de 
usar para convencer a pessoa? Como foi a recepção?

https://ojoioeotrigo.com.br/pratocheio/


Para antes

O que são alimentos ultraprocessados? E por que devemos 
evitá-los? Neste episódio, contamos a história de como essa 
comida que não é comida ganhou espaço na nossa vida e o 
que sabemos até agora sobre os impactos que ela tem na nossa 
saúde. Entrevistamos Maria Laura Louzada e Carlos Monteiro, 
pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em 
Nutrição da Universidade de São Paulo.

Para depois

Perguntas para discussão:
• Quem sentiu raiva ou ficou bravo ouvindo o episódio?  

Por quê?
• Se você quisesse deixar de comer ultraprocessados,  

qual seria a maior dificuldade?
• Você acha que essa discussão está presente no seu  

ambiente familiar?

Parece comida, 
mas não é
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1. O que são alimentos ultraprocessados e quando 
começamos a consumir?

2. Por que ganharam notabilidade nos  
últimos tempos?

3. Por que evitar o consumo?

palavras-chave: alimentação, guia alimentar, doenças 
crônicas

https://www.youtube.com/watch?v=9Asd8xbMs6I
https://open.spotify.com/episode/7AIighXUsJ9fVpqE4BuZh3


Fome,  
uma coisa horrorosa

Para antes

A fome ainda assombra o Brasil, mas não é mais a mesma de anos atrás. 
Neste episódio, contamos como esse problema foi mudando ao longo do 
tempo e qual é a situação do país hoje. Conversamos com Elisabetta Recine, 
ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (Consea), e com a cantora Elza Soares, que sentiu esse drama na pele.

Para depois

Tópico para discussão: com esse episódio, queremos falar 
a respeito do papel do Estado na garantia da segurança 
alimentar e nutricional, e da alimentação como uma ques-
tão que vai muito além de escolhas individuais. Uma das 
abordagens possíveis é explorar o cruzamento dessas duas 
questões. Quais são os determinante sociais da fome?

Discussão para turmas de ensino médio: refletir sobre alguma 
música que fale sobre fome.

Sugestão: após escutar esse episódio, a turma está pronta 
para os episódios “Coronavírus #1” e “Pobre come qualquer 
coisa”, disponíveis gratuitamente nas plataformas de áudio.

1. Como era a fome antes da urbanização?

2. Quais foram os fatores que modificaram  
a fome no Brasil?

3. Como é a fome hoje em dia?

palavras-chave:  fome, brasil, estado
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https://youtu.be/XY_wmWmQz6I
https://open.spotify.com/episode/5RK2vB5DQ6KAoZRMlenL70


FEIJÃO
3 mi de ton

SOJA
120 mi de toneladas

Para depois

Perguntas para discussão:
• Qual o seu prato preferido? 
• O melhor cheiro de comida?
• Você se recorda de alguma fruta, 

algum legume, algum prato da 
sua infância que tenha desapa-
recido? Você sabe por quê?

• Qual o papel do Brasil no ce-
nário global em termos de pro-
dução de alimentos? O que o 
Brasil importa e exporta?

Para antes

Mais uma safra recorde de grãos! O Brasil do 
agro é pop parece ter muito a comemorar. Mas, 
onde entra soja, gado e milho, alguma coisa tem 
de sair. Já se foi o Cerrado. Já se vai a Amazônia. 
O arroz, o feijão, a mandioca estão na lista: nosso 
consumo per capita caiu consideravelmente ao 
longo das últimas décadas. Fomos a Belo Ho-
rizonte e ao Vale do Ribeira, no interior de São 
Paulo, mostrar por que nossa cultura alimentar 
está tão ameaçada. E por que preservá-la não é 
uma questão de saudosismo, mas de identidade.

Sai feijão,  
entra soja

1. Por que nossa cultura alimentar é importante? 

2. Que transformações ela sofreu nas últimas 
décadas?

3. O que está em risco?

palavras-chave: cultura alimentar, agricultura
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https://youtu.be/MUGS1CfhUN4
https://open.spotify.com/episode/29PTI3FMnviCz90PGRwsLJ


Pobre come 
qualquer coisa?

Para antes

1. O que a gestão Doria tem feito para combater a fome e auxiliar  
as populações mais vulneráveis na pandemia do Covid-19?

2. Como é possível que as doações de alimentos e cestas básicas  
sejam feitas com alimentos ultraprocessados, e não com  
alimentos saudáveis?

3. Afinal, qual o problema com as doações de alimentos ultraprocessados 
para as populações mais vulneráveis? O duplo fardo que se 
retroalimenta.

palavras-chave: cultura alimentar, agricultura

Para depois

Tópicos para discussão: nossa perspectiva nesse 
episódio é colocar em contraste direitos e urgên-
cia. Sugerimos que você olhe os posts em nosso 
Instagram que deram origem a essa discussão. 
Neles, o debate gira em torno do conflito entre 
a necessidade de se manter vivo e o direito hu-
mano a uma alimentação adequada e saudável.

Outra abordagem possível gira em torno do 
status associado a produtos ultraprocessados. Al-
gumas pessoas levantam a ideia de que doações 
de produtos “de marca” são um direito tão rele-
vante quanto receber alimentos saudáveis. Como 
a turma enxerga essa questão? Como se forma 
essa ideia de que existe uma hierarquia na qual 
ultraprocessados de grandes corporações são me-
lhores do que outros ultraprocessados, que por 
sua vez são melhores do que alimentos frescos? 
Qual o papel que os alunos enxergam na publici-
dade como conformadora de hábitos cotidianos?

A pandemia do novo coronavírus agravou 
a situação de muitos brasileiros que já se 
encontravam em situação de vulnerabili-
dade social. Iniciativas públicas, privadas 
e da sociedade civil foram organizadas 
para tentar fazer com que comida che-
gasse ao prato de quem mais precisa. No 
caso das cestas básicas distribuídas pelo 
governo do estado de São Paulo, isso sig-

nificou não só disponibilizar arroz e fei-
jão, mas também itens ultraprocessados 
que foram doados por empresas como 
Danone, Bauducco e Nestlé. O consumo 
de alimentos ultraprocessados, em geral, 
está relacionado a problemas de saúde 
como obesidade, diabetes, doenças car-
diovasculares que, por sua vez, são fato-
res de risco para casos fatais de Covid-19. 
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https://www.instagram.com/p/CADQDdrA0s_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CADQDdrA0s_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/mdKuDlvQNgY
https://open.spotify.com/episode/5FReBtpRQ9PvxFE9Lc64DN


Para antes

Imagina que alguém rouba algo de você. Não algo de valor material,  
mas de grande valor afetivo. É irrecuperável, né? Então, a apropriação de 
identidades e afetos é isso. E daí vale quase tudo. Além de utilizar cele-
bridades, imagens, cores, luzes e músicas impactantes, a publicidade tem 
usado causas sociais para atingir esses objetivos de consumo e lucro. Tem 
sido comum ver bandeiras legítimas de movimentos feministas, negros 
e LGBTQIA+ sendo apropriadas para esses fins. A indústria faz parecer 
que há um movimento inclusivo na publicidade, mas, via de regra, o que 
está acontecendo é uma adequação de forma, nem tanto de conteúdo. Para depois

Abordagem: pedir aos alunos que tragam algum exem-
plo de publicidade machista, racista ou homofóbica que 
tenha causado incômodo. Discutir coletivamente.

Não era amor, 
era aditivo

1. Como a indústria se apropriou da luta 
feminista? 

2. O movimento inclusivo da indústria é legítimo? 

3. Por que a utilização de pautas identitárias pode 
ser considerado um desserviço?

palavras-chave: apropriação, marketing, machismo
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https://bocado.lat/pt/socialwashing-ou-o-marketing-disfarcado-de-filantropia-versao-covid/
https://bocado.lat/pt/socialwashing-ou-o-marketing-disfarcado-de-filantropia-versao-covid/
https://youtu.be/iDVXuLbeXG8
https://open.spotify.com/episode/7eCiIK2IG7P78YmKcpHuBm


Para antes

O investimento que a Coca-Cola faz para apoiar pesquisadores é bem 
menos conhecido do que as suas propagandas ou campanhas de mar-
keting. No entanto, os interesses da empresa na ciência podem ser um 
fator muito mais decisivo para o poder que ela detém. Nessa seara, 
estão práticas de financiamento de pesquisas que acobertam fatos, 
como o de que refrigerantes fazem mal à saúde, e distorcem evidências, 
acarretando problemas sanitários mundo afora.

Para depois

Perguntas para discussão:
• Quem costuma definir hábitos alimentares a partir de posts 

de redes sociais, blogues sobre saúde, páginas sobre dietas? 
Acha que esse episódio vai te fazer mudar de ideia?

• Quais foram suas sensações ouvindo o episódio? Alguém 
ficou bravo, incomodado, aflito?

• Como evitar que pesquisas científicas encomendadas por 
empresas influenciem a nossa conduta?

Coca-Cola  
e ciência

1. Coca-Cola e financiamento de pesquisas científicas. Por 
que o caso é emblemático e vale a pena analisá-lo de perto?

2. Por que o financiamento de pesquisas científicas por 
parte da indústria de alimentos ultraprocessados é 
problemático?

3. Quais são as consequências do financiamento da 
ciência por parte da Coca – e da indústria dos alimentos 
ultraprocessados, em geral – em relação ao direito humano 
à alimentação adequada?

palavras-chave: conflito de interesses, pesquisa científica, 
manipulação
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https://youtu.be/eowFFohw7Dk
https://open.spotify.com/episode/2b5aEccHbUX46GKRUgsvCX
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