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Resumo 

Nas três últimas décadas a obesidade tem se tornado um importante 

problema de saúde pública, alarmando para o aumento de doenças crônico-

degenerativas. Esse contexto torna necessária a educação nutricional de forma 

básica e incentivadora, a fim de reverter, prevenir e melhorar a qualidade de vida 

da população, iniciando desde a infância. A maioria da população brasileira recebe 

as informações nutricionais basicamente através dos costumes familiares e meios 

de comunicação, que nem sempre fornecem noções adequadas para o cotidiano 

atual. Período inicial do desenvolvimento humano, a infância vai desde o 

nascimento até o décimo-segundo ano de vida. Marcada pelo desenvolvimento 

físico, é uma etapa onde se inicia o desenvolvimento personalidade, a criação de 

valores e o seu papel na sociedade. O ambiente escolar tornou-se fonte de 

conhecimento às crianças e estas replicam o mesmo aos seus pais. Assim, a 

escola representa um local de extrema importância à Promoção de Saúde a fim de 

modificar e melhorar os hábitos alimentares, de forma individual e familiar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma patologia crônica, cuja principal característica é o 

acúmulo de gordura corporal, acompanhado de várias alterações metabólicas. 

Trata-se de uma condição multifatorial e, atualmente, está associada aos 

hábitos alimentares incorretos, propensão genética, estilo de vida familiar, 

situação socio-econômica, psicológica e social. Nas três últimas décadas tornou-

se um problema de saúde pública, alarmando para o aumento de doenças 

crônico-degenerativas e incentivando à criação  de medidas preventivas desde a 

vida intrauterina, após o nascimento e durante o desenvolvimento do indivíduo. 

As medidas preventivas mais abordadas na tentativa de promoção da 

saúde abrangem desde orientações às gestantes sobre quais os alimentos devem 

ser consumidos ou evitados, bem como seu preparo e quantidade para cada 

idade. 

Uma alimentação inadequada tanto pela falta como pelo excesso de 

nutrientes tem desencadeado doenças não transmissíveis em criança e 

adolescentes em muitas regiões do país, bem como pelo seu sedentarismo.  

Tal cenário torna necessária a educação nutricional de forma básica e 

incentivadora, a fim de reverter, prevenir e melhorar a qualidade de vida da 

população, iniciando desde a infância. A maioria da população brasileira recebe as 

informações nutricionais basicamente através dos costumes familiares e meios de 

comunicação, que nem sempre fornecem noções adequadas para o cotidiano 

atual. Período inicial do desenvolvimento humano, a infância vai desde o 

nascimento até o décimo-segundo ano de vida. Marcada pelo desenvolvimento 

físico, é uma etapa onde se inicia o desenvolvimento personalidade, a criação de 

valores e o seu papel na sociedade. O ambiente escolar tornou-se fonte de 

conhecimento às crianças e estas replicam o mesmo aos seus pais. Assim, a 

escola representa um local de extrema importância à Promoção de Saúde a fim de 

modificar e melhorar os hábitos alimentares, de forma individual e familiar. 

Agricultura familiar consiste em uma forma de organização econômica e 

ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias de base familiar, já 



 

 

que os responsáveis pelo empreendimento e gestão estão ligados por laços 

parentescos que vivem na unidade produtiva.  

Nesse contexto, projetos que visam incentivar a produção de alimentos 

nutricionalmente adequados e orientar quanto aos seus potenciais benefícios são 

de extrema importância para a promoção da saúde.  

 



 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

 
O país se encontra em um período de transição alimentar e nutricional 

caracterizada por mudanças no padrão alimentar e de prática de atividade física 

com consequências diretas no estado nutricional da população. Foi influenciada 

por alterações sociais facilmente observadas como o aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho, alterando o padrão alimentar familiar. Somado à 

isso, longas jornadas e o estresse do cotidiano atual, incentivam à procura de 

refeições rápidas e, nem sempre, adequadas nutricionalmente. Esse cenário 

culmina, nos dias atuais, com o aumento dos casos de obesidade e doenças 

associadas, tornando-se imprescindível a elaboração de projetos que incentivem a 

produção de alimentos nutricionalmente adequados e orientem quanto aos seus 

potenciais benefícios para a promoção da saúde. 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Conscientizar alunos da rede pública de ensino sobre a importância de uma 

alimentação de qualidade nutricional balanceada e da viabilidade na produção 

através de hortas sustentáveis durante a prática da Agricultura Familiar.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Orientar alunos da rede pública sobre a importância do consumo de alimentos 

ricos nutricionalmente; 

- Incentivar e orientar o plantio de uma horta orgânica e sustentável na 

instituição de ensino, executada e mantida pelos próprios alunos envolvidos no 

projeto. 

- Orientar a reutilização de material reciclável na confecção da horta. 

- Propor o plantio familiar e monitorar o desenvolvimento dos vegetais junto à 

cinco famílias de alunos selecionados randomicamente. 

- Propor a elaboração de uma refeição baseada principalmente nos vegetais 

produzidos na horta institucional. 



 

 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. Obesidades e má alimentação 

 

 De difícil intervenção, a transição nutricional, é uma condição associada aos 

hábitos alimentares 1, 3, costumes, padrões socioeconômicos³ e estilo de vida1,3, 

além da sua alta ligação às desordens nutricionais¹. 

 Destacada como a mais importante das desordens nutricionais, a 

obesidade¹ é o acúmulo em excesso de gordura corpórea² caracterizada pela 

deficiência nos déficits nutricionais, além da ocorrência de sobrepeso¹. 

Diretamente relacionada, a má alimentação¹, acarreta o desequilíbrio entre o que 

se ingere e o quanto se gasta de energia³. 

 

4.2. Relação costumes - má alimentação - redução da atividade física 

 

 Os alimentos possuem diversas funções sobre as necessidades biológicas 

do ser humano, além de agregarem significados culturais, comportamentais e 

afetivos singulares que não devem ser desprezados. As práticas alimentares 

regionais que valorizem a produção e o consumo de alimentos próprios de baixo 

custo e elevado valor nutritivo e livre de contaminantes, podem garantir uma 

alimentação nutricionalmente adequada, saudável e variada em todos os ciclos de 

vida8. 

 Nossa cultura alimentar tem como influência as receitas europeias, 

indígenas e africanas, como por exemplo, a mandioca, utilizada produção de 

farinha, o típico arroz e feijão, entre outros4. 

 Contudo, nota-se que o fator que mais influencia a mesa do brasileiro, é o 

custo financeiro e o acesso aos alimentos de boa qualidade. Assim, com o passar 

dos anos houve um aumento do consumo de carnes, ovos, leite e derivados, 

açúcares e refrigerantes.  Nota-se também as substituições de banha de gordura 



 

 

animal e manteiga por margarinas e óleos vegetais além da considerável 

diminuição no uso de legumes, verduras e frutas5. 

 Devido à correria do cotidiano, com o trabalho, casa e família para 

administrar, os indivíduos optam por uma alimentação fácil e rápida (congelados, 

industrializados e fast food), o que tem modificado consideravelmente os hábitos 

alimentares deixados por nossos ascendentes5. 

 O sedentarismo tornou-se um dos grandes problemas nos tempos atuais, 

ajudando no aumento consideravel dos casos de obesidade. Hoje, o estilo de vida 

moderno nos induz a passar a maior parte do tempo livre assistindo televisão, 

acessando a computadores, jogando videogames, entre outros6. 

 

4.3.  Alimentação adequada e saúde        

 

 A alimentação adequada contribui significativamente para uma vida mais 

saudável e longa. O benefício de uma dieta equilibrada pode trazer não apenas a 

qualidade de vida, mas também a longevidade. Isso porque alguns alimentos 

possuem uma potencial ação antienvelhecimento7.  

A inclusão de nutrientes em quantidades e proporções adequadas, em, um 

mínimo de três refeições, levando em consideração as necessidades individuais, 

está diretamente relacionada a manutenção da saúde e o comportamento 

socialmente aceitável, flexibilidade e satisfação, onde não há restrições e sim 

variedade para suprir as necessidades nutricionais do indivíduo.9. 

 

4.4. Associação Trabalho - estresse - opções pouco saudáveis de 

alimentação 

 

 O papel da alimentação na vida de cada indivíduo vai além da importância 

nutricional. A procura por determinados alimentos resulta da união de 

necessidades fisiológicas e psicológicas e da multiplicidade de fatores envolvidos 

no processo das escolhas alimentares¹². 



 

 

  De cunho mundial, o estresse, é uma das condições que podem alterar o 

comportamento alimentar. A resposta biológica ao problema é influenciada pela 

maneira como o indivíduo reage¹² as situações estressoras (desencadeiam o 

estresse), ou seja, a relação entre as características da pessoa e as exigências do 

meio¹³. São comuns as desordens nutricionais (perda ou aumento do apetite, 

bulimia, etc) associadas a momentos estressantes. 

 

4.5.  Agricultura Familiar 

  

 Na agricultura urbana, o trabalho é gerenciado pelos proprietários, que 

geralmente possuem laços familiares entre si. É estruturada em regiões rurais ou 

áreas comunitárias próprias e consiste em uma forma de organização 

socioeconômica, cultural e ambiental10.  

 A prática é de fundamental importância na garantia da segurança alimentar 

contribuindo para uma alimentação balanceada, além de auxiliar a proteção da 

agrobiodiversidade e favorecimento do uso sustentável de recursos naturais11. 

 

4.6.  Lixo e reciclagem 

 

 Apontado como um dos maiores problemas ambientais, o lixo, tecnicamente 

chamado de resíduo sólido é um subproduto das atividades diárias humanas. Na 

época atual, mais que nas anteriores, são produzidos milhões de resíduos, 

compostos por diversos materiais recicláveis (vidro, lata, papel, entre outros). A 

educação ambiental possui três princípios básicos para com o lixo: reduzir 

(diminuir o lixo gerado), reutilizar (sempre que possível) e reciclar (último passo)14. 

 Conjunto de técnicas, a reciclagem, destina-se a aproveitar os resíduos e 

reutilizá-los, permitindo que se recupere a forma de matérias-primas dos materiais 

que não se deterioram. Tem como objetivo principal o reaproveitamento de 

resíduos sólidos na fabricação de novo produtos, sejam idênticos ou não ao quais 

se originaram15. 

 



 

 

 

4.7.  Faixa etária (Infância e adolescência) 

 

 Período inicial do desenvolvimento humano, a infância vai desde o 

nascimento até o décimo-segundo ano de vida. Marcada pelo desenvolvimento 

físico, é uma etapa onde se inicia também o desenvolvimento da personalidade, a 

criação de valores e consciência do seu papel na sociedade18. 

 Indivíduos nessa etapa da vida lidam com os desafios de maneira 

característica e apresentam necessidades básicas e, necessitam ser conduzidos a 

tarefas  e situações que priorizem o seu correto desenvolvimento. Durante a 

chamada segunda infância, os valores e hábitos dos pais, são gradualmente 

transferidos aos filhos.  Dessa maneira, se faz necessário considerar a herança 

alimentar adquirida dos familiares e o meio ao qual são expostas17. 

 

4.8.  Papel da escola na educação alimentar 

 

 Escolas promotoras de saúde representam locais em que ocorre o 

desenvolvimento da capacidade critica dos seus alunos. Para que seja 

significativa, a abordagem das ofertas alimentares deve ter em consideração as 

preferências e hábitos alimentares de cada indivíduo19. 

 Professores em conjunto com todos os outros funcionários da escola, 

devem buscar formas que sejam interessantes aos alunos para uma escolha de 

alimentos saudáveis19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. Material e Métodos 

5.1. Material 

Serão utilizados para esse projeto:  

- Materiais Recicláveis suficientes para que sejam distribuídos a cada aluno; 

(Caixa de leite, galão de água, potes de margarina, pneus, etc) 

- Tesouras e estiletes (que serão apenas manipulados por ou na presença de 

adultos responsáveis); 

- Terra vegetal adubada; 

- Água para a rega; 

- Pneus descartados; 

- Composteira caseira; 

- Resíduos orgânicos; 

- Resíduos secos;  

- Etiquetas adesivas;  

 

5.2. Métodos 

5.2.1. Montagem da horta orgânica em uma Instituição não Governamental  

1. Dividir as salas por ano de ensino; 

2. Realizar o preparo dos recipientes recicláveis; 

3. Iniciar a montagem da horta, depositando a terra nos recipientes e 

posteriormente os legumes e hortaliças que serão plantados; 

4. Acompanhar o desenvolvimento da horta junto com os alunos.  

5. Estender o projeto escolar aos pais dos envolvido;  

 

5.2.2. Local de abordagem da população 

 Os alunos serão abordados em horário a ser determinado junto à Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Transformação localizada na 

cidade de Macatuba. 
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