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Introdução

O surgimento do termo “segurança alimentar”, 
ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial, como 
decorrência da preocupação de que um país poderia 
dominar o outro, caso obtivesse o controle sobre o 
fornecimento de alimentos [1].

Segundo Marín-León et al. [2], o conceito de 
segurança alimentar refere-se ao “acesso por meios 
socialmente aceitáveis a uma dieta qualitativa e 
quantitativamente adequada às necessidades humanas 
individuais para que todos os membros do grupo 
familiar se mantenham saudáveis”.

Segundo Belik [3], “na Cúpula Mundial da 
Alimentação de 1996, o Brasil, entre outros, 
comprometeu-se a diminuir à metade a população que 
passa fome”.

Batista Filho [4] afirma que “o ponto de passagem 
crucial na cadeia alimentar/nutricional do Brasil está no 
elo do consumo, afetado de um lado, pelas restrições de 
poder de compra da população e, por outra parte, pela 
pressão das demandas induzidas pelo mercado”. 
Porém destaca-se que o avanço da ciência da 
alimentação e nutrição tem se tornado constante nos 
últimos anos. Estes estudos geram resultados que 
devem ser usados para a melhoria de vida da população
[5]. 

Para Gomes [6] “a retomada do alimento como 
expressão cultural, como comida, lembrança, sabor, 
prazer, é indispensável à valorização e à promoção do 
consumo de frutas, legumes e verduras como 
componente de uma alimentação saudável”.

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/96, e a 
proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais no 
mesmo ano, determinou-se para o Ensino Fundamental, 
além das componentes curriculares os “temas 
transversais sobre ética, pluralidade cultural, meio 
ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e 
consumo” [7]. 

As atividades educativas em nutrição podem e 
devem ser utilizadas como um importante instrumento 
de apoio na promoção da saúde, especialmente no 
âmbito da escola, espaço privilegiado para o
desenvolvimento dessas atividades.

De acordo com Santos [8] “o papel da educação 

alimentar e nutricional está vinculado à produção de 
informações que sirvam como subsídios para auxiliar a 
tomada de decisões dos indivíduos que outrora foram 
culpabilizados pela sua ignorância”.

A escola tem sido desde as épocas mais remotas, um 
espaço propício e privilegiado para o desenvolvimento de 
programas de intervenção junto à população. Sua 
abrangência não se restringindo ao ensino, mas incluindo 
também, nas ações de promoção da saúde, sendo estas 
ações parte de uma visão integral, multidisciplinar do ser 
humano, que considera as pessoas em seu contexto
familiar, comunitário e social.

Sendo assim, objetivou-se com estas atividades de ensino 
apresentar princípios básicos da segurança alimentar, 
valorização e aproveitamento integral dos alimentos de 
origem vegetal aos alunos de uma escola da Rede 
Municipal Ensino do Recife.

Material e métodos

Para a realização destas atividades de ensino se fez 
necessário a realização de observações de aulas nas salas 
de duas turmas do 2º ano do Ciclo 2 e entrevistas com as 
respectivas professoras, da Escola Municipal Lojistas do 
Recife, localizada no bairro do Curado, para o diagnóstico 
das práticas realizadas no espaço escolar.

De acordo com os dados coletados nas entrevistas e 
observações foram elaboradas atividades didáticas para 
serem aplicadas em sala de aula.

A regência das atividades ocorreu no turno da manhã de 
acordo com as datas e horários determinados pelas 
professoras das turmas do ensino fundamental.

Resultados e discussão

A prática das atividades de ensino sobre Segurança 
Alimentar e Hábitos Alimentares Saudáveis na Escola 
Municipal Lojistas do Recife, esteve embasada nos 
seguintes tópicos:
1. Relação professor-aluno: buscou-se no momento da 
observação a percepção do ambiente escolar e 
especialmente a sala de aula, para respaldar o momento 
prático, como por exemplo, a indução à participação ativa 
de alguns alunos do sexo masculino que costumavam sentar
no final da sala, o que foi conseguido, em conjunto com os 
demais alunos;



2. Relação teoria-prática: procurou-se fazer relação 
entre a ida ao CEASA, feiras livres e mercados aos 
tipos de alimentos vegetais e o estado de conservação 
ideal, assim como o valor a ser pago por eles;
3. Relação ensino-pesquisa: constatou-se que os alunos 
conseguem identificar, mesmo sendo de comunidades 
carentes, alimentos de origem vegetal próprios para 
uma alimentação saudável. Porém, ressalta-se que a 
classificação dos alimentos de origem vegetal de 
acordo com o órgão da planta, não está bem assimilada, 
houve aluno que classificou por escrito “salsicha 
perdigão” como “semente”.
4. Organização do trabalho em sala de aula: 
apresentou-se primeiramente uma planta com todos os 
órgãos vegetais (raiz, caule, folha, flor, fruto e 
semente) para que os alunos identificassem cada parte, 
o que ocorreu. Foram também apresentados frutos, 
raízes e caules diversos in natura, para possibilitar a 
comparação com os órgãos da planta inicial.
5. Concepção de conhecimento: foi possível resgatar 
entendimento sobre alimento vegetal saudável pelos 
alunos: “Tio alface com folha preta a gente não come 
não”; “manga com pinta preta, tá podre”.
6. Formas de avaliação: no preenchimento do material 
didático que foi entregue para os alunos e depois 
recolhido, percebeu-se que vários alunos ainda não 
dominam a escrita do próprio vernáculo: “aroi” (arroz); 
“oface” (alface); “cuento”, “quento” (coentro) dentre 
outros. A proporção que se fazia elogios a quem 
participava e acertava a resposta, reforçou o 
entrosamento na temática.
7. Inserção no plano político-social: como o período da 
palestra era de chuva, procurou-se comparar o valor 
pago na compra dos alimentos vegetais na atualidade, 
fazendo referência ao período de estiagem. Outra 
abordagem foi a importância em adquirir alimentos 
vegetais livres de patógenos (bactérias e fungos), 
causadores de doenças no homem.
8. Interdisciplinaridade: procurou-se fazer o resgate da 
língua materna, ao registrar no quadro a grafia correta 
dos nomes dos alimentos vegetais; relacionar os 
conceitos da botânica com as partes do vegetal 
apresentado; saúde, que é um dos temas dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, foi abordada com 
fundamentação na prevenção de doenças; economia, 
fazendo inferência ao relacionar quantidade de 
alimentos x preço x estação do ano.

Sabe-se, pois, que a alimentação é um direito 
humano e a segurança alimentar é muito mais 

abrangente do que as ações de combate à fome e à 
desnutrição. Os alunos demonstraram através do discurso e 
do registro escrito que mobilizaram conhecimento sobre 
alternativas para utilização de cascas, talos ou sobras de 
alimentos diversos para preparação de pratos saudáveis e 
com menos desperdício, ressaltando-se ainda a vantagem 
do maior aproveitamento dos nutrientes e economia,
visando maior rendimento na preparação dos pratos.

Sendo assim, acreditamos que atividades sobre 
segurança alimentar e hábitos alimentares saudáveis 
possibilitam a transformação individual e coletiva, pelo 
estabelecimento de uma educação que resulta na promoção 
de práticas de fortalecimento da prevenção, recuperação e 
prevenção da saúde.

Desta forma conclui-se que atividades sobre segurança 
alimentar e hábitos alimentares saudáveis no cotidiano 
escolar pode auxiliar no desenvolvimento de práticas 
alimentares saudáveis, remetendo a transformações de 
comportamentos individuais, coletivos, no seio da família e 
da comunidade.
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