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Com o passar dos anos houve uma mudança no padrão alimentar da população, que
deixou de consumir a quantidade recomendada de frutas, verduras, legumes (FVL) e
cereais integrais e passaram a ter um alto consumo de carnes vermelhas, leite e derivados,
bebidas adocicadas, sobremesas, produtos industrializados ricos em gorduras, sódio,
açúcares e carboidratos simples (MONTEIRO et al, 2000). O novo padrão alimentar
denominado de alimentação “ocidental” tem favorecido o aumento da incidência de
doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a obesidade, sobrepeso, diabetes,
dislipidemias e doenças cardiovasculares (FUNG et al., 2001; CARVALHO E ROCHA,
2011). Através dos projetos com hortas tantos os alunos das escolas, creches, como os
usuários dos equipamentos de saúde, assistência social e demais entidades podem ter
acesso aos alimentos in natura e assim melhorar seus hábitos alimentares. A horta passa a
ser um espaço alternativo onde as pessoas adquirem conhecimento sobre alimentação e
nutrição. Sendo assim, um laboratório vivo onde os envolvidos direta e indiretamente têm
acesso a novas experiências, tornando o contato com os alimentos mais atraente e
prazeroso, motivando assim o uso de uma alimentação mais nutritiva e saudável (REIS &
SANTOS, 2005). O Concurso de Hortas Comunitárias: Plantando o Futuro, Resgatando o
Passado tem como objetivo geral: Valorizar e incentivar as atividades das unidades
escolares, entidades, unidades de saúde e equipamentos sociassistenciais que cultivam
hortas. Objetivos específicos: Valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do
campo; promover a educação alimentar e nutricional, auxiliando na mudança de hábitos
alimentares; proporcionar aos participantes experiências de práticas para a produção de
alimentos, de forma que também possam ser multiplicadas e estimuladas na família e
aplicadas em hortas caseiras e comunitárias; resgatar a agricultura no espaço urbano e
despertar o interesse para a preservação do meio ambiente; identificar técnicas de
manuseio do solo e dos vegetais e hortaliças; conhecer técnicas de cultivo; estabelecer
relações entre o valor nutritivo dos alimentos; compreender relação entre solo, água e
nutrientes; identificar processo de semeadura, adubação e colheita; conhecer pela
degustação os diferentes alimentos cultivados nas hortas; cooperar em projetos coletivos;
refletir sobre os desperdícios alimentares; compreender a importância para a saúde de uma
alimentação equilibrada; incentivar o consumo de FVL; e resgatar a cultura da alimentação
natural, saudável e adequada. DESENVOLVIMENTO: O concurso de hortas comunitárias
foi idealizado pela nutricionista responsável técnica pela alimentação escolar, inicialmente

para que fosse um concurso de hortas escolares. Com o apoio do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar foi elaborado então o concurso de hortas comunitárias, para que
pudessem participar todas as unidades escolares e Centros de Educação Infantil, unidades
básicas de saúde; entidades e equipamentos socioassistenciais do município. Apoiaram a
ação o CAE, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e da Cidadania, de
Educação e de Agricultura e Pesca. Estavam aptos a participar todos os equipamentos que
entregassem no período previsto o formulário de inscrição, declaração, tabela de descrição
da horta e projeto de execução. O regulamento do concurso foi publicado em fevereiro e as
equipes tiveram até o final de março para se inscrever. O concurso segue em andamento e
as equipes terão até o dia 30 de junho de 2016 para executarem os projetos de hortas. Foi
formada uma comissão julgadora composta por técnicos que farão a análise das hortas,
pontuação e classificação das três melhores hortas inscritas, no dia 1 de julho de 2016. Às
hortas se atribuirá pontuação de 05 (cinco) a 10 (dez) nos seguintes quesitos: estrutura,
criatividade, organização, diversidade, manutenção e conservação, aplicabilidade e
envolvimento dos participantes. As três equipes vencedoras receberão premiação no dia 08
de julho de 2016, onde haverá solenidade de premiação, troca das experiências e a
fomentação da continuidade dessas hortas a fim de promover a participação das famílias e
comunidades e multiplicação dessa ação. RESULTADOS: O concurso teve 11 equipes
inscritas, sendo 5 escolas e 1 centro de educação infantil municipais, 1 APAE, 1 entidade
de recuperação e reintegração e 3 Centros de Referência em Assistência Social.
Totalizando 440 pessoas envolvidas diretamente na execução dos projetos de hortas.
Como o concurso está em andamento os demais resultados só poderão ser obtidos após o
termino do mesmo, em julho de 2016. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dada a importância de
se desenvolver projetos que estimulem as famílias a resgatar as hortas domiciliares e
assim melhorar seus hábitos alimentares, se espera que o concurso de bons resultados e
que atinja os objetivos que é principalmente o de resgatar as hortas escolares,
comunitárias e familiares, promover educação nutricional e promover o acesso a alimentos
saudáveis e livre de agrotóxicos. A ideia é de dar continuidade a essa ação provendo nos
próximos anos outras edições do concurso de hortas.
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