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RESUMO 

 

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a nova versão do Guia 

Alimentar para a População Brasileira orientam e recomendam o consumo de alimentos 

oriundos de sistemas alimentares sustentáveis. A base da alimentação deve ser de 

alimentos in natura e minimamente processados. Diante desta recomendação, foram 

realizadas ações que visam a segurança alimentar e nutricional no município de Passo 

Fundo.  As atividades de extensão envolveram docentes e discentes do curso de 

Nutrição, em parceria com a Cáritas, Cetap e Fundação Lucas Araújo. Todos os 

envolvidos nas atividades poderão ser multiplicadores de uma alimentação saudável 

pautada nos princípios da SAN. As ações proporcionaram aos discentes e a comunidade 

a troca de saberes e aprendizagens para que se possa transformar a realidade e melhor a 

qualidade de vida da comunidade envolvida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2010, foram estabelecidas a regulamentação da Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional - LOSAN e a instituição da Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional - PNSAN, através do Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 

2010, assim como a incorporação da alimentação aos direitos sociais previstos na 

Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 64, de 04 de fevereiro de 

2010 (BRASIL, 2006; BRASIL, 2010). Com a instituição da PNSAN que estabelece, 

dentre as diretrizes que deverão nortear a elaboração do Plano Nacional de Segurança 



2 

 

Alimentar e Nutricional, o monitoramento da realização do direito humano à 

alimentação adequada (BRASIL, 2011). 

Desde então, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem sido alvo de 

investigações no Brasil para identificar a sua magnitude e fatores associados, para 

contribuir na definição de estratégias de planejamento de políticas públicas de 

alimentação e nutrição (GOMES, 2012; MARIN-LEON, 2011).  

Dados representativos do Brasil sobre IA estão disponíveis na Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios realizada em 2009. A pesquisa registrou 58,6 milhões de 

domicílios particulares no Brasil em 2009, destes, 69,8% ou 40,9 milhões estavam em 

situação de Segurança Alimentar (SA). A insegurança alimentar leve foi de 18,7%, a 

moderada foi de 6,5% e a grave foi de 5,0%. Ressalta-se que houve crescimento do 

percentual de insegurança leve e redução dos percentuais de insegurança alimentar 

moderada e grave quando comparado com os resultados de 2004 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSITCA, 2010). 

Estas prevalências foram diferentes entre as regiões do país, enquanto na Norte e 

na Nordeste, respectivamente, 40,3% e 46,1% dos domicílios encontravam-se em IA, na 

Sudeste (23,3%) e Sul (18,7%) estas proporções ficaram abaixo de ¼ dos domicílios. 

Apesar da IA na região Sul ser baixa comparada com as outras regiões do país, este 

problema deve ser enfrentado levando em consideração a complexidade do problema 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSITCA, 2010). 

 Para monitorar a SAN no país foram estabelecidos no Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional sete dimensões de monitoramento, a saber: produção 

de alimentos; disponibilidade de alimentos; renda e condições de vida; acesso à 

alimentação adequada e saudável, incluindo água; saúde, nutrição e acesso a serviços 

relacionados; educação; e, programas e ações relacionadas à segurança alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2011).  

 No que diz respeito à produção de alimentos de forma sustentável, 

disponibilidade de alimentos e consumo alimentar, foi publicado em 2014 a nova versão 

do Guia Alimentar para a População Brasileira. Neste guia é recomendado o consumo 

de alimentos oriundos de sistemas alimentares sustentáveis, além disso, deve se dar 

preferência aos alimentos in natura e minimamente processados (BRASIL, 2014).  

 De acordo com a PNAN, a alimentação saudável deve estar em acordo com as 

necessidades de cada fase do curso da vida e com as necessidades alimentares especiais; 

referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível 
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do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade; baseada em 

práticas produtivas adequadas e sustentáveis, com quantidades mínimas de 

contaminantes físicos, químicos e biológicos. Nesse sentido, um dos objetivos do Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2012-2015), elaborado pela Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, consiste em: “Assegurar 

processos permanentes de educação alimentar e nutricional e de promoção da 

alimentação adequada e saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais 

e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional e da garantia do direito humano à alimentação adequada” (BRASIL, 2011). 

 Frente a este problema multicausal existente no país e na região Sul, foram 

realizadas ações que visam a segurança alimentar e nutricional no município de Passo 

Fundo.  A população alvo são pessoas que freqüentam a Feira Agroecológica que 

acontece todos os sábados na Praça da Mãe.  

 

A PRODUÇÃO ECOLÓGICA/ORGÂNICA DE ALIMENTOS  

 

A produção ecológica, para nós, tem como referência aquela praticada a partir 

dos princípios da agroecologia, que, como ciência, coloca-se em permanente 

construção. Ela orienta para que os cultivos e as criações tenham seus processos 

produtivos adequados aos ecossistemas, para que sejam ambientalmente sustentáveis, 

culturalmente apropriados, economicamente viáveis e socialmente equitativos. Seus 

princípios estão sendo praticados por famílias e grupos que realizam a produção de 

alimentos livres de adubos químicos de alta solubilidade, livres de agrotóxicos e de 

organismos geneticamente modificados. São alimentos que produzidos em atenção à 

preservação dos recursos naturais e à saúde das pessoas que os produzem e os 

consomem. A lei nº 10.831/2003, conhecida como a Lei dos Produtos Orgânicos, assim 

define esta forma de produção diferenciada: Sistema orgânico é aquele que adota 

tecnologias que otimizam o uso dos recursos naturais, socioeconômicos e culturais, com 

objetivo da auto sustentação (no tempo e espaço), ... minimização da dependência 

energias não renováveis e a eliminação uso agrotóxicos e insumos artificiais tóxicos, 

OGMs. na produção, armazenamento e de consumo – privilegiando a saúde ambiental e 

humana, assegurando transparência todos os estágios, visando: oferta produtos 

saudáveis, a preservação da biodiversidade e ecossistemas, conservação do solo, ar, 
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água e fomente integração agricultor-consumidor e a regionalização/mercados” (fonte 

IN 007/1999 MAPA) (FOSCHIERA, 2014, p.76-77). 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades de extensão envolveram docentes e discentes do curso de 

Nutrição, em parceria com a Cáritas, Cetap e Fundação Lucas Araújo. Realizou-se a 

sensibilização para uma cultura do bem viver, no que diz respeito a hábitos saudáveis 

que envolvem a alimentação, cuidado com a nossa saúde e com o meio ambiente. As 

atividades acontecem uma vez por mês, nos sábados pela manhã na Feira da 

Agroecologia e duas vezes por semana nas entidades.  

Na Feira da Agroecologia, foram disponibilizados para degustação alimentos 

com ingredientes comercializados na feira, com objetivo de incentivar o consumo destes 

alimentos de diferentes formas como, por exemplo, bolo de caqui, kiwi, bergamota e 

bolinho de batata doce. As receitas foram adaptadas com açúcar mascavo e farinha de 

trigo integral. Desta forma, estas preparações além de incentivarem o consumo de 

alimentos saudáveis e nutritivos valorizam os alimentos produzidos na região. 

 Na Fundação Lus Araújo foram realizados contos de história envolvendo frutas 

regionais com crianças de 2 a 5 anos, com destaque aos compostos nutricionais, cores e 

origem das frutas. Após o conto, é realizada representação da fruta através da pintura, e 

colagem em cartazes ou em árvores que ficam expostas pelos corredores ou na salada de 

aula. Os contos também envolvem outros temas como lanches saudáveis, prato saudável 

através de diferentes atividades como, por exemplo, encontrar o caminho para seu 

lanche saudável. Ocorre o estímulo para que todas as atividades realizadas sejam 

encaminhadas aos pais, através das ilustrações nos cadernos das crianças.  

Para as adolescentes do Lar da Menina – Fundação Lucas Araújo, as atividades 

de maior interesse são a pirâmide alimentar, os grupos de alimentos e a importância de 

um consumo adequado. Além desta também foi feita uma palestra sobre o que seu prato 

deve conter e no próximo encontro realizado um cartaz do curta e não curta, com 

preparo de um cartaz em que constavam um prato saudável e outro não saudável. 

 No Cetap são realizadas visitas técnicas e intervenções com famílias de 

agricultores, com orientações sobre alimentação, preparo de alimentos com enfoque na 

preservação dos nutrientes. No Cejume são realizadas oficinas envolvendo o preparo de 

alimentos saudáveis, regionais e de safra, desta forma oportunizando o conhecimento os 
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e possibilidade de preparações saudáveis e de baixo custo para os jovens envolvidos e 

seus familiares.   

 Na Cáritas são desenvolvidas oficinas com mulheres de vários bairros de Passo 

Fundo. Nestas oficinas são realizadas preparações de baixo custo e aproveitando o  

alimento de forma integral, também são valorizados os alimentos produzidos na região. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados observados demonstram que as ações estão promovendo maior 

integração entre as entidades e entre docentes e discentes de diferentes áreas do 

conhecimento.  

 As ações envolveram aproximadamente 250 participantes, quatro docentes, seis 

discentes e três entidades. Todos os envolvidos nas atividades poderão ser 

multiplicadores de uma alimentação saudável pautada nos princípios da SAN. 

 No caso da Feira da Agroecologia, as pessoas que freqüentam a feira puderam 

degustar e levar para casa as receitas das preparações sugeridas. Além de receberem 

informações sobre os alimentos que estavam sendo valorizados nas preparações. Este 

tipo de atividade abrange parte do conceito de SAN, quando se refere ao consumo de 

alimentos de qualidade e provenientes de ambientes sustentáveis. 

 Da mesma forma, para as crianças da Fundação, conhecerem as frutas pelo nome 

desenvolve a imaginação durante a atividade e faz surgir várias afirmações como: 

“minha mãe compra essa fruta e eu gosto” isso faz com que cada palavra seja um meio 

para que o nosso papel seja realizado com sucesso. As atividades executadas têm sido 

desenvolvidas com amor de quem faz e de quem aplica, são percebidos resultados 

significativos, pois no almoço e lanche dos envolvidos nas atividades percebe-se o 

consumo variado de alimentos produzidos na horta da escola. Na sala de aula nota-se o 

envolvimento destes e a certeza de que estão levando as informações para suas casas e 

as aplicando junto a seus pais, desta forma sendo disseminadores das informações 

recebidas na escola. 

 No Cejume, a utilização de alimentos da safra, disponíveis a baixo custo, 

proporciona o conhecimento destes alimentos, pois algumas crianças não os conhecem 

ou não sabem utilizar. As crianças escutam com muita atenção, tiram suas dúvidas, 

interagindo com os acadêmicos envolvidos. Também levam as receitas para suas casas, 
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para executá-las com seus familiares com entusiasmo, desta forma percebe-se a 

interação das atividades e disseminação dos conhecimentos com a comunidade.  

 No contato com as adolescentes do Lar da Menina, oportunizou-se atividades de 

interesse do grupo, desta forma a participação destas foi mais ativa. Sabe-se que 

alimentação saudável e sustentável é uma prática que deve ser estimulada 

constantemente, principalmente no ambiente escolar, aliada a outras atividades e 

conhecimentos de diferentes áreas, desta forma esta é parte de um todo, e estimula a 

participação dos envolvidos diretamente, além de seus familiares e comunidade onde 

vivem. Para os discentes a experiência com as crianças e adolescentes oportuniza o 

envolvimento em atividades práticas, contribuindo para sua formação, sendo 

gratificante observar a vontade dos envolvidos em aprender e saber mais sobre a 

nutrição. 

 Na Cártias, as oficinas oportunizaram a troca de experiência entre discentes e a 

comunidade. As mulheres que participaram das oficinas se sentiram valorizadas e 

puderam conhecer um pouco sobre os alimentos e forma de preparo. Algumas das 

preparações realizadas foram: nhoque de abobora, bolo e doce da casca do abacaxi, suco 

da horta, farofa de folhas e talos e bolo de maçã integral. Todas as receitas foram 

preparadas pelas participantes com a orientação dos discentes.  

 Os resultados destas atividades mostram a importância de investir na 

comunidade para formação de multiplicadores de hábitos alimentares saudáveis. Os 

aprendizados são diferentes de acordo com a faixa etária, porém podem ser 

disseminados em sua comunidade. Crianças e adolescentes levam para as suas famílias 

os aprendizados adquiridos nestes ambientes. As mulheres que participaram das ações 

tem a função de cuidar da alimentação da família, desta forma puderam perceber a 

importância de consumir alimentos da região, in natura e minimamente processados e 

de baixo custo. 

 Por fim, percebe-se que estas atividades estão de acordo com as orientações e 

recomendações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a nova 

versão do Guia Alimentar para a População Brasileira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As ações desenvolvidas proporcionaram aos discentes e a comunidade a troca de 

saberes e aprendizagens para que se possa transformar a realidade e melhor a qualidade 
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de vida da comunidade envolvida, além de resgatar a cultura regional e valorizar os 

alimentos produzidos por pequenos agricultores da região.  

 Promover a alimentação saudável envolve mais que a escolha de alimentos 

adequados, está relacionado com a defesa da biodiversidade de espécies, o 

reconhecimento da herança cultural e o valor histórico do alimento. Valorizar uma 

agricultura mais sustentável, mantendo o equilíbrio do ambiente e respeitando o 

conhecimento local, é fundamental para se entender a importância da origem dos 

alimentos e melhorar a qualidade da alimentação.  

 Portanto, outras iniciativas como essa devem ser conduzidas para explorar a 

temática da segurança alimentar e nutricional ponderando para a complexidade causal 

destes problema.  
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