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Projeto de extensão universitária: realização de visita de ação educativa à feira 
de Santa Luzia, em Belém-PA. 
 
Introdução: Ações educativas em saúde são ferramentas essenciais quando tratamos de 

prevenção, pois seus benefícios são percebidos na qualidade de vida dos indivíduos. O 
Projeto de Extensão em Segurança Alimentar – PEHSA, desenvolvido por discentes e 
docentes do curso de bacharelado em nutrição, de uma instituição universitária privada de 
ensino de Belém do Pará, teve como objetivo compartilhar o conhecimento acadêmico de 
higiene dos alimentos de modo informal, por meio de visitas às feiras livres situadas na 
capital paraense. Mais importante do que levar à informação, é adaptá-la ao seu interlocutor, 
de modo que o mesmo possa absorver o máximo do conteúdo repassado. Por conta disso, 
a forma lúdica foi o método didático escolhido. Objetivo: Relatar a experiência de um 

projeto de extensão universitária, na realização de visita de ação educativa à feira de Santa 
Luzia, situada em Belém, PA. Método: Ação educativa prática, planejada, pública, com 

clientela específica – trabalhadores presentes na feira no momento da ação. Os estudantes 
que participaram da visita, observavam e em forma de bate papo, tiravam dúvidas e davam 
sugestões de boas práticas de manipulação de alimentos aos feirantes. Ao passo que 
perguntas de verdadeiro, ou falso, eram feitas aos que se apresentaram mais dispostos a 
participar da atividade. Ao final, adesivos com a frase “amigo das boas práticas” foram 
distribuídos, como forma de reconhecimento a participação na atividade.  Resultados: 
obtivemos uma aceitação e participação quase total dos feirantes presentes no momento da 
ação. Devido a reforma recente do espaço, os trabalhadores passaram por atualização de 
manipulação e boas práticas e, por conta disso, responderam satisfatoriamente às 
perguntas e respostas propostas. A maneira informal de abordagem que os discentes se 
mostraram com os feirantes, os deixou mais à vontade para fazer perguntas pertinentes ao 
tema e sanarem suas próprias dúvidas. Conclusão: a rotina desses trabalhadores, por 

vezes, é bastante exaustiva, principalmente devido aos horários que os mesmos precisam 
cumprir. Uma atividade educativa de caráter mais informal, porém não menos rica de 
conteúdo, mostrou-se muito bem aceita entre os participantes. Considerações finais: 

ações de prevenção, principalmente, a doenças transmitidas por alimentos, devido a 
manipulação incorreta, são essenciais para saúde da população de forma geral. E as ações 
educativas adequadas ao público final trazem resultados positivos aos agentes e aos 
educandos. 
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