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Resumo  

O presente artigo apresenta alguns resultados das ações desenvolvidas no projeto de 
extensão Boas Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável, por intermédio da 
parceria entre o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade de 
Passo Fundo (CCTAM/UPF) e as entidades Cáritas Arquidiocesana, Centro Juvenil 
Mericiano (CEJUME), Fundação Beneficente Lucas Araújo e Centro de Tecnologias 
Alternativas Populares (CETAP). O projeto envolveu cursos de diferentes áreas do 
conhecimento (Pedagogia, Serviço Social, Jornalismo, Artes Visuais, Nutrição, 
Farmácia, Educação Física, Psicologia, Agronomia, Biologia), numa perspectiva 
emancipatória, educativa e cidadã, orientada pelos princípios da sustentabilidade 
socioambiental, a autonomia do sujeito e o autocuidado. A partir das demandas 
sugeridas e das necessidades apontadas pelas entidades, o grupo de trabalho 
procurou integrar e potencializar as atividades já existentes e superar as dificuldades 
percebidas. Os resultados demonstram que as ações estão promovendo maior 
integração entre as entidades, maior preparo dos bolsistas para o trabalho com 
educação socioambiental, bem como benefícios para os grupos (crianças, jovens, 
adolescentes, idosos, agricultores, mulheres, quilombolas, indígenas e 
catadores/seletores), com geração de trabalho e renda e promoção da vida de 
qualidade e a cultura do bem viver. 
 
Resumen 

Este artículo presenta algunos resultados de las acciones desarrolladas en elextensión 
proyecto buenas prácticas, educación y medio ambiente saludable,a través de una 
asociación entre el centro de Ciencias y tecnologías ambientales en la Universidad de 
Passo Fundo (UPF/CCTAM) y las entidades Archdiocesan Caritas, Mericiano Youth 
Centre (CEJUME), Fundación caritativa Lucas Araujo y tecnologías alternativas 
populares centro (CETAP). El proyecto consistió en cursos de diferentes áreas del 
conocimiento (educación, Trabajo Social, periodismo, artes visuales, nutrición, 
farmacia, educación física, psicología, Agronomía, biología), una perspectiva 
emancipadora, educativo y ciudadano, guiados por principios de sostenibilidad 
ambiental, social, autonomía y el autocuidado de los sujetos. Los resultados 
demuestran que las acciones están promoviendo una mayor integración entre las 
entidades, mayor preparación stock para trabajar con la educación social y ambiental, 
así como beneficios para grupos (niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, campesinos, 
mujeres, indígenas, quilombolas, carroñeros/selectores, entre otros), con generación 
de empleo e ingresos y promoción de la calidad de vida y la cultura de la vida. 
  

Objetivo 

O projeto tem por objetivo geral promover educação socioambiental a partir da 

execução de ações das diferentes áreas do conhecimento, que resultem em boas 



práticas de sustentabilidade e autonomia dos sujeitos, para que estes tornem-se  

agentes de transformação da realidade. Visa, ainda, prestar o necessário apoio e 

assessoramento a grupos de economia solidária, grupos de crianças, jovens e 

adolescentes, grupos de idosos e grupos de mulheres, com atividades de artesanato, 

pinturas, arteterapia, comunicação, divulgação e formação da consciência social 

coletiva e, por conseguinte, da educação socioambiental. 

 

Metodologia 

A concepção metodológica que orienta o projeto parte de uma proposta 

emancipatória e cidadã, a qual exige envolvimento permanente do grupo no 

planejamento, na organização, na execução e na sistematização das ações 

desenvolvidas.  

Fundamenta-se teórico e metodologicamente nas políticas propostas na 

Agenda 21, da APPA, da Economia Popular Solidária, da Comunicação Popular e 

Comunitária, da Segurança Alimentar, da Agroecologia e Ecopedagogia, estimulando 

a gestão e participação democrática dos envolvidos.  

O trabalho tem um caráter interdisciplinar, envolvendo diversas áreas do 

conhecimento, contemplando as diretrizes do trabalho com a educação 

socioambiental, por meio de processos participativos efetivados junto às lideranças e 

demais pessoas da comunidade interessadas, oportunizando a construção de saberes 

necessários ao exercício do protagonismo dos diferentes grupos sociais que vivem 

naquele território.  

Nesse sentido, foram realizadas oficinas de educação socioambiental com 

crianças, jovens e adolescentes no CEJUME e no Lar da Menina, em escolas, 

condomínios, igrejas, empresas e entidades beneficiárias de programas habitacionais. 

Foram realizadas atividades de remontagem da dispensação de medicamentos 

(farmácia interna e sistema de separação individual) e prestadas orientações  

farmacêuticas, além de terem sido oferecidas atividades referentes a interações 

medicamentosas e a descarte de medicamentos. Foram organizadas atividades com 

os grupos de recicladores das cooperativas; confeccionados materiais de divulgação 

das ações desenvolvidas; oferecidas oficinas de alimentação saudável e de  

aproveitamento de alimentos com famílias beneficiadas pelo Programa Aquisição de 

Alimentos (PAA) e, na mesma oportunidade, procedeu-se à doação simultânea, tanto 

para essas famílias quanto para multiplicadores em comunidades e grupos 

comunitários. No CEJUME, por sua vez, ocorreram cursos e treinamentos para 

manipuladores de alimentos sobre BPF nas entidades envolvidas; orientações sobre 

elaboração de cardápios que atendam as necessidades da comunidade acadêmica da 



UPF; eventos de sensibilização com produtores e consumidores agroecológicos e 

junto à feira ecológica; visitas, contatos e assessorias a grupos de economia solidária, 

geração de renda e processos de inclusão social a grupos de famílias e trabalhadores; 

oficinas e cursos para mulheres de periferia, organizadas em grupos; desenvolvimento 

de oficinas de educação em saúde e socioambiental junto a escolas, organizações 

sociais, igrejas e grupos familiares; desenvolvimento de material lúdico referente à 

educação em saúde e ao meio ambiente; oficinas de artes visuais e arteterapia para 

grupos de mulheres nas periferias de Passo Fundo e para o público em geral, sempre 

procedendo-se às adaptações necessárias e, por fim, a produção de conteúdo 

jornalístico, bem como, a coleta de dados junto às instituições envolvidas com o 

projeto, visando mapear seus objetivos, atividades desenvolvidas, processos 

comunicativos presentes e ausentes e demandas comunicacionais, tendo em vista a 

elaboração de um diagnósticos acerca da realidade de cada entidade, a partir do qual 

proporíamos ações de comunicação. 

 

Desenvolvimento 

O artigo primeiro da lei número 9.795 de 1999 conceitua a educação ambiental 

como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”.  Com a Resolução de 15 de junho de 2012, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, o 

Conselho Nacional de Educação dispõe de uma normativa para tratar diretamente da 

educação ambiental formal. Ela dá visibilidade às iniciativas de comunidades 

escolares e acadêmicas, e prevê que a educação socioambiental seja trabalhada, 

desde a educação infantil até a pós-graduação, de forma integrada, interdisciplinar, 

contínua e permanente, em todas as fases, etapas, níveis e modalidades de ensino.  

Nesse sentido, respeitando a demandas das instituições, e a legislação 

vigente, bem como as lacunas na formação acadêmica na área da educação 

socioambiental, foram desenvolvidas ações interdisciplinares e interinstitucionais.  

Na Cáritas Arquidiocesana, o projeto desenvolveu ações de promoção e 

fortalecimento de iniciativas locais e territoriais de desenvolvimento solidário e 

sustentável nos empreendimentos que contemplam a Economia Popular Solidária, por 

meio da defesa do meio ambiente, e da utilização de processos de reciclagem. Na 

promoção da saúde, isso se deu a partir de práticas agroecológicas e de segurança 

alimentar nutricional, bem como com base nas boas práticas de manipulação, 

incluindo capacitação sobre uso, cuidados e descarte correto de medicamentos. Na 



defesa e promoção de direitos, ocorreram mobilizações e controle social das políticas 

públicas; e, por sua vez, na promoção e mobilização no contexto de gênero, e na 

articulação e participação na construção de políticas sociais públicas. 

A economia solidária é uma forma de produção, de consumo e de distribuição 

de bens e serviços, centrada na valorização do ser humano, com base associativista e 

cooperativista, tendo como finalidade a reprodução ampliada da vida. Esse tipo de 

economia procura envolver as dimensões social, econômica, política, cultural e 

ecológica, na perspectiva da construção de um ambiente socialmente justo e 

sustentável. A economia solidária não substitui o Estado nas suas obrigações legais, 

apenas busca a emancipação de trabalhadoras e trabalhadores como sujeitos 

históricos, por meio de projetos sustentáveis de desenvolvimento. Caracteriza-se pela 

autogestão, ou seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento e pela 

igualdade entre os seus membros.  

 A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. O desconhecimento dos 

princípios nutritivos do alimento, bem como seu não aproveitamento, ocasiona 

desperdício de toneladas de alimentos. O Brasil apresenta altíssimos níveis de perda e 

desperdício de alimentos, tanto ao longo das cadeias produtivas e de distribuição, 

quanto do varejo (27% a 30% do total produzido). O desperdício de alimentos tem 

como causas principais o armazenamento, a manipulação e o transporte impróprios, 

além das sobras de comercialização, constituídas de alimentos em perfeito estado de 

conservação, tema que recebe os olhares preocupados de todos os lugares do 

mundo, eis que  atualmente são produzidos alimentos em quantidade suficiente para 

alimentar toda a população do planeta. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

garante que é produzido uma vez e meia a quantidade de alimentos necessária para 

satisfazer toda a população do planeta, ou seja, produz o suficiente para alimentar 6,1 

bilhões de pessoas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (Food and Agriculture Organization- FAO), um em cada sete indivíduos 

passa fome, e cerca de 6 milhões de crianças de até cinco anos morrem de 

desnutrição todos os anos nos países em desenvolvimento. São cerca de 840 milhões 

de pessoas no planeta que ainda enfrentam essa situação (GONÇALVES, 2005). De 

acordo com a FAO, quanto mais próximo do consumo um produto alimentar se perde 

na cadeia, maiores são as consequências ambientais. A cada etapa, o custo ambiental 

do início da produção de comida aumenta ao incorporar custos de processamento, 

transporte, armazenamento e utilização. 



Os treinamentos sobre boas práticas para os grupos atendidos trazem 

benefícios em relação ao preparo seguro dos alimentos. A maneira mais segura para 

se obter a segurança higiênica e a qualidade dos produtos é a adoção do manual de 

boas práticas (MBP) e procedimento operacional padrão (POP), elaborados 

especificamente para o estabelecimento, tendo por principal finalidade a máxima 

redução dos riscos de contaminação da produção no decorrer de toda a cadeia 

produtiva, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto final 

(SOUZA, 2006). De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde, mais de 

60% das doenças causadas por alimentos ingeridos decorrem do descuido higiênico-

sanitário dos manipuladores, das inadequadas técnicas empregadas no preparo dos 

produtos finais e da falta de higiene da estrutura física, dos utensílios e dos 

equipamentos (OMS, 2010). Segundo Rêgo et al. (2001), capacitar e oferecer 

conhecimentos teórico-práticos aos manipuladores de alimentos nas etapas de 

produção e distribuição é necessário para que haja desenvolvimento das habilidades e 

aprimoramento de atividades específicas na área de alimentos. 

. Além disso, e em particular nesta entidade, por ser a única de todo o grupo 

atendido que já dispõe de um setor voltado à comunicação, foi desenvolvido um 

trabalho de produção de conteúdo jornalístico contínuo com o objetivo de visibilizar a 

organização e suas ações.  

No CEJUME foram realizadas oficinas para as crianças de três a cinco anos de 

idade da Educação Infantil e com adolescentes, jovens e famílias no turno inverso, 

tendo como temas uso, cuidados, descarte de medicamentos, bem como o uso de 

plantas medicinais como alternativa viável complementar e substitutiva, em alguns 

casos, aos medicamentos alopáticos (BADKEET et al., 2012). 

O estilo de vida atual, as mudanças socioeconômicas, a oferta facilitada de 

produtos que vem ocorrendo com o passar dos anos, trazem consigo uma série de 

mudanças nutricionais e uma sucessão de implicações à saúde da população em 

geral. Considerando que o Brasil convive atualmente com a transição nutricional, 

mostrando tendência contínua de redução da desnutrição, associada ao aumento do 

excesso de peso em diferentes fases da vida, nota-se a importância da alimentação na 

prevenção de diversas doenças. Segundo a OMS, a hipertensão arterial e a obesidade 

correspondem aos dois principais fatores de risco responsáveis pela maioria das 

mortes e doenças no mundo (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008). O crescente 

número de crianças com doenças relacionadas à alimentação, como obesidade, 

hipertensão, hipercolesterolemia, entre outras, demonstra a importância de uma 

alimentação saudável nessa fase da vida. Além disso, a formação de hábitos 



saudáveis de alimentação e também de prática de exercícios físicos poderá prevenir a 

ocorrência de patologias futuras (YOKOTA et al., 2010).  

Considerando a importância da alimentação infantil no período escolar, no qual 

os saudáveis hábitos alimentares e o estado nutricional, podem ser facilmente 

incorporados à vida dos estudantes, o papel da educação nutricional está vinculado à 

produção de informações que sirvam como auxílio para a tomada de decisões dos 

indivíduos (OLIVEIRA; ALVES, 2008), sendo que esse deveria se tornar um processo 

educativo permanente, contribuindo na elaboração de hábitos saudáveis e em 

aspectos positivos no padrão de consumo de alimentos (SAVIO et al., 2005). 

Dessa forma, as oficinas foram realizadas com o objetivo de perceber a 

mudança nos hábitos alimentares dos envolvidos com base em atividades de 

observação, leitura da realidade e realização de ações para mudança de 

comportamento no que diz respeito à alimentação. Inicialmente, foi aplicado um 

questionário com a finalidade de diagnosticar os alimentos mais consumidos pelas 

crianças, demonstrando que a alimentação dessas crianças e jovens não promovia 

seu bem viver. Com base nesses dados, foram desenvolvidas ações para mudanças 

de comportamento, por meio de oficinas, integrando atividades de informática e de 

alimentação saudável com a participação de acadêmicas dos cursos de Pedagogia e 

de Nutrição. Foram realizadas atividades interativas envolvendo leituras e produção de 

textos sobre o tema, bem como reflexões e debates sobre hábitos alimentares por 

meio de dinâmicas, diálogos, cartazes e da construção da pirâmide alimentar 

individual. O trabalho mostrou que muitos não sabiam diferenciar os grupos de 

alimentos e não incluíam frutas e verduras na sua alimentação. A partir dessa 

constatação, foram organizadas oficinas que possibilitaram superação desses hábitos 

para uma alimentação mais saudável. Os materiais produzidos nas oficinas foram 

anexados no mural da escola, no intuito de socializar as informações e sensibilizar a 

comunidade escolar para o cuidado com a alimentação e seu bem viver. 

Quanto às questões ligadas a comunicação e, particularmente, ao jornalismo, 

destaca-se que o Cejume, a Fundação Lucas Araújo, e o CETAP, vivenciaram um 

processo distinto de ações daquele realizado na Cáritas. Isso se deu após uma 

observação empírica que revelou pouca clareza ou mesmo ausência de uma 

preocupação com as questões de área. Assim, nos limitamos a mapear a realidade 

comunicacional, através da coleta de dados e entrevistas, buscando pautar as ações 

futuras do projeto (ano 2014), no sentido de estabelecer uma prática fundada na 

promoção de um processo comunicativo horizontal, em que a comunicação popular e 

a comunicação comunitária realizam-se de modo contíguo e contínuo, tal qual 

descreveu Peruzzo (1998), Kaplún (1985), Côgo (1996) e, sobretudo, Matta (apud 



BARALE, 1996). Assim, tratou-se de conhecer e entender suas distintas realidades, 

identificando parte de seus interesse e percepções, para, de um lado, alcançá-las e/ou 

transmitir seus anseios e experiências aos demais com a mesma intensidade com que 

o são na prática; e, de outro, transformar seus integrantes em protagonistas da própria 

comunicação, multiplicadores de processos comunicativos. 

Na Fundação Benficente Lucas Araújo foi realizado atendimento às crianças 

com faixa etária de 04 meses aos 6 anos incompleto, nas Escolas de Educação infantil 

João Busato e Menino Deus, e, para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos, no Lar 

da Menina. Foram realizadas duas oficinas sobre uso e o cuidado com medicamentos, 

através de jogos pedagógicos, música e dança, facilitando a compreensão pela 

adequação das atividades propostas aos alunos das diversas faixas etárias.   

Também foram atendidos os idosos acima de 60 anos nas ILPI São José e 

João XXIII, provenientes de diversos bairros e famílias em situação de vulnerabilidade 

social. 

No CETAP, foram realizadas atividades com agricultores e agricultoras com 

oficinas de alimentação, usando frutas e sementes nativas da região, e atividades 

sobre o uso de plantas medicinais, iniciando-se a construção de um relógio biológico, 

contendo plantas medicinais da região utilizadas com frequência pela população local. 

Também, iniciou-se atividade de pesquisa com o uso de medicamentos homeopáticos 

no tratamento do solo e da água local. 

O consumo médio de frutas no Brasil alcança 47 kg/habitante/ano, índice que 

está abaixo da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 100 

kg/habitante/ano. Mas esse consumo vem crescendo. A fruticultura comercial ocupa 

no Brasil uma área de 2 milhões de hectares. Desde 2002, o país se tornou o terceiro 

maior produtor mundial de frutas, produzindo 41 milhões de toneladas. Cada hectare 

de pomar, na fruticultura em produção, gera dois empregos: um no campo, outro na 

cidade. A fruticultura sustenta quatro milhões de empregos no país.  

Pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) sobre o 

consumo de frutas e hortaliças mostrou que apenas 18,2% dos brasileiros ingerem a 

quantidade de frutas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é 

400 gramas por dia. Outro dado da pesquisa é que os brasileiros gastam, em média, 

6,2% de sua renda com a aquisição de frutas, legumes e verduras. 

Uma nova alternativa de produção para o pequeno produtor e também para o 

resgate e manutenção desses biomas é o cultivo e o processamento de frutas nativas. 

No Brasil, além de haver abundância de frutas saborosas e com elevado potencial de 

mercado, estas são ricas em compostos benéficos à saúde, como a vitamina C e os 

antioxidantes, que combatem ou previnem diversas doenças. No Rio Grande do Sul, 

http://www.jornalbrasileirogratuito.com.br/
http://www.jornalbrasileirogratuito.com.br/noticias/economia/empregos/


existem cerca de 150 espécies de plantas nativas com frutas alimentícias. É o caso da 

pitangueira, da jaboticabeira, do araçazeiro, da guabirobeira, do butiazeiro, da 

cerejeira-do-mato, da juçara (que produz polpa igual a do açaí), etc. Essas plantas 

requerem pouco trato, praticamente dispensando o uso de insumos químicos. 

Possuem vitaminas, antioxidantes e outras características importantíssimas para a 

saúde humana e animal, dando maior resistência às doenças (CARNEIRO, 2004). 

A Cadeia Solidária de Frutas Nativas concretizou-se a partir da produção de 

sorvete artesanal à base de polpa de frutas nativas do Rio Grande do Sul. Por meio da 

cadeia, são aproveitadas polpas de frutas como araçá, butiá, banana, guabiroba, 

jabuticaba, juçara (açaí gaúcho) e goiaba, para a fabricação de alimentos, em especial 

do sorvete. A polpa das frutas nativas tem amplo aproveitamento, sendo também, 

empregada na confecção de pastéis de butiá, maionese de banana, pão de açaí, 

tortas, bolos e molhos para carnes, além de sucos e geleias. A procedência das frutas 

nativas é um dos empreendimentos econômicos solidários agroecológicos (RGS, 

2013). 

 

Resultados e discussão  

Os resultados demonstram que as ações estão promovendo maior integração 

entre as entidades, maior preparo dos bolsistas para o trabalho com educação 

socioambiental, bem como maiores benefícios para os grupos envolvidos.  

No caso dos catadores/seletores, a partir de cada uma das atividades 

desenvolvidas, novos pontos de coleta são criados, possibilitando aumento na geração 

de renda desses grupos e preservação ambiental, evitando que esse material seja 

descartado de forma incorreta no meio ambiente. Os trabalhadores, desempregados, 

grupos de população tradicionais (quilombolas, indígenas), mulheres de periferia e 

população em situação de vulnerabilidade e perda de direitos, foram beneficiados 

através do apoio do Fundo Diocesano de Solidariedade, que financia projetos para 

geração de trabalho e renda a essas comunidades.  

Os grupos que se envolvem na produção e no consumo de alimentos 

saudáveis aumentam a produção e a comercialização de produtos ecológicos, 

gerando renda aos produtores rurais e saúde aos consumidores que usufruem desses 

produtos. Nos grupos de mulheres, por intermédio do artesanato, o projeto 

proporciona melhoria da qualidade de vida e complementação de renda familiar.  

As palestras realizadas foram sobre os dez passos e as cores para uma 

alimentação saudável, e ocorreram nos bairros de origem dos grupos. Nas padarias de 

economia solidária que foram acompanhadas, as integrantes puderam receber 

orientações sobre a qualidade higiênico-sanitária das preparações e do ambiente, 



sobre técnicas de preparo e organização, de aprimoramento de receituários e sobre o 

acréscimo de novas opções de preparações. Com as oficinas culinárias e com as 

palestras, os beneficiários do PAA puderam entender melhor a importância de uma 

alimentação nutritiva e saudável na manutenção da saúde. Também puderam 

aprender receitas novas que podem ser feitas no dia a dia, com baixo custo e com os 

próprios alimentos adquiridos através do PAA. Nos encontros, foi possível valorizar o 

convívio social e o trabalho em equipe. Também se observou que, após a primeira 

oficina, na qual houve dicas para o aproveitamento integral dos alimentos, havia 

grande interesse em  novas oficinas com propósito idêntico. 

Os grupos que se envolvem na produção e no consumo de alimentos 

saudáveis aumentam a produção e a comercialização de produtos ecológicos, 

gerando renda aos produtores rurais e saúde aos consumidores que usufruem desses 

produtos. Nos grupos de mulheres, através do artesanato, o projeto proporciona 

melhoria da qualidade de vida e complementação de renda familiar.  

Na área da educação, foram desenvolvidas atividades dentro e fora da sala de 

aula, com educadores, voluntários, bolsistas e famílias das 100 crianças e 90 

adolescentes atendidos pelo CEJUME.  

Entre as atividades realizadas no CEJUME, as oficinas sobre alimentação 

saudável proporcionaram contato com frutas, para conhecer espécies diferentes das 

do consumo habitual. Na ocasião, os menores tiveram a oportunidade de fazer 

desenhos de frutas e colocar ímãs em seu verso, para as mesmas serem levadas para 

suas casas, o que também se consolidaria como elemento de socialização da prática 

aos familiares. O trabalho realizado sobre o levantamento de alimentos utilizados em 

lanches demonstrou que a maioria dessas crianças leva refrigerantes e alimentos com 

excesso de gordura saturada e/ou açúcares para a escola, ou até mesmo adquirem-

nos no bar do colégio. Identificou-se, ainda, que todos sabem que esses alimentos e 

bebidas fazem mal à saúde, porém, mesmo assim, consomem-nos, por que quase 

todos da escola consomem os mesmos alimentos. Outra atividade importante 

desenvolvida foi o teatro de fantoches das frutas e verduras, na qual as crianças e 

adolescentes se empenharam e foram extremamente criativos. Nas oficinas, houve 

grande participação de todos, e foi possível observar que os envolvidos gostam das 

frutas e demonstraram que eles entendem a importância de ingerir frutas e verduras 

para a manutenção da saúde. 

As oficinas sobre uso de medicamentos e plantas medicinais realizadas nessa 

instituição mostraram-se muito efetivas, eis que envolveram alunos e pais voluntários 

na atividade, gerando conhecimento e atividade prática sobre um assunto tão delicado 

como medicamentos, devido ao crescente risco da automedicação, de intoxicações e 



de contaminação ambiental por medicamentos, bem como as práticas 

complementares de saúde. Essa abordagem, feita de forma lúdica (jogos, música, 

dança), reintroduziu a temática das plantas medicinais como prática complementar à 

medicina alopática através da identificação das espécies medicamentosas vegetais, as 

orientações sobre uso e cuidados, culminando com o plantio dessas espécies, o que 

obteve grande repercussão entre escolares, alunos participantes do projeto e 

professores.  

Na ILPI, por intermédio da assistência farmacêutica, realizou-se levantamento 

dos medicamentos disponíveis no local, os quais foram categorizados e organizados, 

separando-se medicamentos vencidos (que foram encaminhados para descarte 

adequado) dos medicamentos em uso na instituição. Após essa seleção, organizou-se 

a “farmácia” interna, que deverá mostrar seus resultados futuramente, diminuindo o 

desperdício e impedindo o vencimento das especialidades farmacêuticas.  

Ainda como resultado das ações previstas para o projeto, podemos pontuar 

como relevante a distinção e ao mesmo tempo a semelhança, em termos 

comunicacionais, entre as práticas desenvolvidas e, sobretudo, não desenvolvidas 

pelas entidades em seu cotidiano. Há uma percepção mitificada dos processos 

comunicativos midiáticos e, como a observação empírica inicial já apontava, pouca 

clareza das entidades acerca do potencial das ferramentas de comunicação para gerar 

e distribuir conteúdos relevantes, tanto no que tange aos seus próprios interesses, 

quanto a possibilidade de despertar o público em geral, a partir do relato de atividades 

suas atividades, para temas como as práticas cidadãs de consciência social ou 

mesmo as relações saudáveis de produção e apropriação dos recursos ambientais.  

Também, sob a perspectiva das ações na área do Jornalismo, no que diz 

respeito a participação do aluno bolsista, é significativo destacar que a proposta para o 

desenvolvimento de um processo horizontal de comunicação não é plenamente 

compreendida, especialmente porque os sujeitos envolvidos estão há muito 

confinados a processos midiáticos verticais de produção e distribuição de conteúdos. 

Assim, observa-se certa dificuldade dos alunos em compreender que, neste caso, a 

entidade e seus integrantes devem ser os sujeitos protagonistas da ação 

comunicativa, e o exercício de geração e distribuição de conteúdo tem de ser 

colaborativa e, muitas vezes, alternativa. Mas, longe de nos espantar, a descoberta 

impulsionou à ressignificação do currículo acadêmico e dos temas que atravessam as 

discussões em sala de aula, no sentido de formar mais do que especialistas, mas 

cidadãos conscientes da dimensão de seu papel profissional. 

 

Considerações finais 



O projeto envolveu 1057 participantes com 79 atendimentos e contou com o 

envolvimento dos cursos de Artes Visuais, Jornalismo, Nutrição, Farmácia, Serviço 

Social, Pedagogia e Biologia. Efetivou políticas públicas como segurança alimentar, 

economia solidária, educação socioambiental, com aumento do trabalho e renda para 

grupos de mulheres, agricultores, indígenas, quilombolas e catadores/seletores, 

integrando as entidades em parceria com os CRAS, CAIS, escolas, organizações não 

governamentais, movimentos sociais, Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Agenda 

21, APPA, Fórum Regional de Economia Solidária, Coonalter, Movimento de 

mulheres, entre outros. 

Considerando a realidade dos grupos acompanhados, percebeu-se um 

interesse significativo em aprender mais sobre uma melhor alimentação. Apesar de 

algumas estratégias serem barradas pela condição socioeconômica dos indivíduos, 

todos os pontos estabelecidos como essenciais foram trabalhados com sucesso. 

Percebeu-se um pouco de resistência em algumas mudanças alimentares sugeridas, 

mas sabe-se que a reeducação alimentar se dá gradativamente e entende-se que 

alguns hábitos e costumes, relacionados à alimentação, são heranças culturais 

fundamentadas há décadas e que a intervenção deve ser estratégica e 

conscientizadora. Quanto ao alcance das atividades, ressalta-se uma forte 

participação dos grupos, tanto se considerando a frequência quanto a interação dos 

participantes nas atividades.  

 Referente à atividade sobre medicamentos e plantas medicinais realizada no 

CEJUME, pode-se observar que, durante as atividades, as crianças permitiram-se ao 

entrosamento e participação das conversas coletivas e relatos das ações de seus 

familiares, com detalhes sobre armazenamentos, descarte, medicamentos vencidos, 

uso de fitoterápicos entre outros. Avaliou-se como positivas as oficinas realizadas, 

incentivado as boas práticas em saúde e meio ambiente. Espera-se que isso reflita, 

futuramente, nas atitudes dessas crianças e no repasse de informações pertinentes ao 

assunto aos seus familiares. A atividade realizada na ILPI  referente à medicamentos 

facilitará a atividade com os idosos, no controle e nos cuidados com as medicações, 

objetivando evitar erros na dispensação dos medicamentos, por parte dos 

profissionais, em especial no momento em que se efetivar completamente o estudo 

individualizado das interações medicamentosas. 

As atividades realizadas nas oficinas sobre alimentação saudável e informática 

proporcionaram aprendizado sobre a prática da educação nutricional com crianças e 

adolescentes, sendo que a percepção da importância do cuidar da própria saúde foi, 

para estes, percebida na prática, quando se percebeu maior consumo de alimentos 

saudáveis, principalmente na escola, bem como a cultura do respeito e do cuidado 



entre os jovens. A participação na elaboração de produtos utilizando frutas nativas 

tornou-se valiosa em razão do aprendizado sobre as frutas nativas e descobertas com 

relação às receitas para preparo de doces com frutas nativas e outros produtos feitos 

a partir dessas.  

Por fim, quanto às práticas comunicativas, é relevante observar que o 

diagnóstico (embora elaborado com certa dificuldade, como observamos na dimensão 

dos resultados) serviu para a elaboração do planejamento de atividades do ano 

vindouro (2014), no qual para cada entidade será possível planejar ações específicas 

e, diante dos apontamentos da bolsista, prever a inclusão de mais acadêmicos, que 

possam atender à um grupo menor de demandas, com mais tempo e qualidade. Esse 

aspecto, embora pareça de expediente cotidiano, é fundamental para a realização de 

uma comunicação alternativa, que tem como protagonista os próprios sujeitos sociais 

e busca democratizar o espaço de expressão, para que todos se tornem responsáveis 

pelo universo que os cerca. 

As ações promoveram troca de saberes e aprendizagens entre os acadêmicos 

e as comunidades envolvidas, e possibilitaram investimento do conhecimento 

acadêmico na transformação da realidade social e melhoria da vida de qualidade 

dessas comunidades. 
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