


Criado para resgatar, por meio dos alimentos, a ancestralidade 
e sociobiodiversidade brasileiras, em especial pela mandioca, 
originária do nosso país, em um contexto cultural, histórico, 
geográfico e artístico.

Capacitar e incentivar a criança a fazer seu próprio alimento
e promover a alimentação saudável, prática e funcional. 

“ Valorizamos a origem e o processo sustentável
do produto com respeito a biodiversidade brasileira. 
Capacitar multiplicadores e ensinar isso é a missão 
do Mandiokit.” Teresa Corção



foto instituto maniva, 2008

Criado em 2002 a partir da parceria com o movimento
Slow Food, e batizado de “Oficinas da Tapioca”,
levou, por 10 anos, conhecimento e gastronomia
para milhares de crianças da rede pública, em especial
do Ciep Agostinho Neto, no Rio de Janeiro (considerada 
uma atividade extra-curricular).

A escola foi modelo para
outros estados e até para
Oficina em escola bilíngue
(espanhol e português),
no Uruguai.



Teresa Corção é ativista na integração
entre agricultores e chefs de cozinha. 

À frente do Instituto Maniva desde 2007,
já ganhou o título de “Rainha da Mandioca”,
além de nomeada Embaixadora da Cozinha 
Brasileira pelo Senac.

Conhecida internacionalmente, foi finalista 
do Prêmio “Basque Culinary World Prize”, 
considerado o Nobel da gastronomia.

Também está à frente do restaurante
Navegador, no Clube Naval, Centro do
Rio de Janeiro. 



Ana Pedrosa, Teresa Corção e Ana Ribeiro

Os Ecochefs são motivados
pela transformação socioambiental
da cadeia alimentar e promoção
dos pequenos agricultores brasileiros.



valorizar as origens 
dos produtos da 
sociobiodiversidade 
brasileira

incentivar a alimentação 
agroecológica e sustentável

divulgar os alimentos 
regionais, sazonais e de 
agricultores orgânicos

estimular a criatividade
e autonomia da criança
por meio de técnicas
fáceis de culinária

oferecer conhecimentos 
culturais, históricos
e geográficos

realizar oficinas e 
workshops educativos
e práticos



fotos instituto maniva, 2008

capacitar multiplicadores

encenação de lenda tupi-guarani,
música e letra sobre a mandioca

contextualização sobre a origem
e ancestralidade dos alimentos

uso de produtos saudáveis, regionais,
sazonais e dos agricultores orgânicos

envolvimento e capacitação com o preparo

simplicidade e criatividade da culinária



reforço de identidade

conhecimento da cultura brasileira

integração com a ancestralidade

elaboração e colaboração
na atividade de cozinhar

escolhas mais saudáveis para
a própria alimentação

reforço de identidade e autonomia



treinamento para capacitação
para as oficinas práticas

visita para acompanhamento
da primeira oficina prática

entrega do Mandiokit (kit contendo
material impresso e outros utensílios)

workshops com chefs para parceiros
e patrocinadores

workshop em formato adulto para empresas

eventos personalizados 



teresa corção



idealização

Teresa Corção
21 98885 4770  |  teresa@onavegador.com.br

Ana Pedrosa 
21 99966 4007  |  anampedrosa@yahoo.com.br

Ana Ribeiro
21 99959 6290  |  anaribeiro42@terra.com.br

Maria Alice Silverio 
21 98166 9906  |  67balica@gmail.com

secretaria@institutomaniva.org
21 2262 6901


