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Introdução: Em consequência das significativas mudanças na dieta contemporânea das 

crianças e adolescentes, que parecem convergir para uma alimentação desregrada, baseada em 

fast-foods e alimentos ultraprocessados, torna-se necessária a intervenção de profissionais da 

saúde, com o intuito de promover o conhecimento nutricional para esse público, estimulando-

os a ter mais consciência sobre sua nutrição [1]. A prática de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) deve considerar a abordagem de problemáticas, as quais possibilitem o 

diálogo entre os indivíduos, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema 

alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar [2]. Para se 

promover EAN é necessário compreender que não se trata somente de transmissão de 

conhecimentos de forma verbal, mas de uma abordagem dentro de um conjunto de processos 

mediadores, como a promoção de atividades lúdicas, que possuem efeito positivo quando 

comparadas às situações em que há somente o repasse de informações [2]. A prática de 

ludicidade é essencial para facilitar o processo de ensino-aprendizagem do indivíduo, 

estimulando o desejo em aprender, além de desenvolver aspectos motores e psicossociais de 

crianças e adolescentes, uma vez que é neste período da vida que ocorre a afirmação da 

identidade pessoal e alimentar, no qual o paladar começa a ser desenvolvido e as preferências 

alimentares estabelecidas [1,3]. Nesse momento de formação, é importante estimular uma 

nutrição rica em nutrientes com o consumo de produtos regionais pelas crianças, pois, uma 

dieta considerada saudável vai além da escolha de alimentos apropriados, que fazem bem à 

saúde, ampliando-se para uma relação de respeito pela biodiversidade de espécies e 

priorização da agricultura sustentável [4]. Além disso, alimentos regionais possuem fácil 

acesso, baixo custo e contém uma grande variedade de micronutrientes e propriedades, além 

de resgatar e respeitar as tradições locais [4]. Nesse sentido, é importante promover ações na 

Atenção Primária à Saúde que auxiliem o fortalecimento das práticas de EAN, na valorização 

da cultura local e na autonomia alimentar [5]. Objetivos: Relatar a experiência de uma ação 

de EAN para promoção do conhecimento e incentivo ao consumo de frutas regionais em 

crianças de uma Unidade Municipal de Saúde de Belém, Pará. Descrição da Experiência: 

Trata-se de um relato de experiência de uma ação educativa realizada por acadêmicos e 

professoras em uma Unidade Municipal de Saúde, localizada em Belém, Pará. A atividade 

ocorreu no mês de setembro de 2019 e faz parte do projeto de Extensão “Oficina da Saúde: 

ações de educação alimentar e nutricional para crianças na Atenção Primária à Saúde” da 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Pará (UFPA), aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde (ICS/UFPA), sob o parecer de número 

3.380.831. Houve a participação de crianças de quatro a sete anos de idade após os pais ou 

responsáveis assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando 

a participação das mesmas. Inicialmente, foram confeccionadas tecnologias educativas (TE) 

do tipo quebra-cabeças, com desenhos de frutas típicas da região Norte, utilizando palitos de 
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picolé. Cada palito apresentava uma parte do desenho de uma fruta e uma letra de seu nome. 

No total, foram elaborados oito quebra cabeças, sendo um para cada fruta: manga, açaí, 

pupunha, bacuri, cupuaçu, buriti, jambo e muruci. Posteriormente, no dia da ação, foram 

entregues, aleatoriamente, as TE às crianças para montagem. Após concluírem a montagem, 

eram compartilhados conhecimentos acerca da cor, sabor, textura, aceitabilidade e frequência 

de consumo da fruta, além de seus benefícios à saúde. Em seguida, o processo era repetido 

com peças de outras frutas regionais. Resultados: Foi observada a participação ativa das 

crianças, uma vez que, durante a dinâmica, as mesmas interagiam falando, principalmente, 

sobre as cores das frutas, algumas de suas propriedades, preferência pessoal e a frequência de 

consumo no cotidiano. Além disso, é importante ressaltar que a tecnologia educativa utilizada 

é um material simples, de baixo custo, de fácil elaboração e que apresentou boa aceitação com 

o público infantil. Muruci, bacuri e buriti foram às únicas frutas desconhecidas em 

unanimidade, portanto, foram apresentadas pelos acadêmicos quanto às suas características 

organolépticas e funcionais à saúde. Dentre as frutas com maior aceitabilidade pelas crianças, 

a mais citada foi o açaí, fato explicado pelo seu alto consumo pela população paraense. 

Conclusão: Diante dos resultados apresentados e experiência adquirida, nota-se a importância 

das práticas educativas lúdicas para maior interesse e fixação de conteúdo entre as crianças. 

Além disso, é importante que as atividades de Educação Alimentar e Nutricional não ocorram 

de forma isolada com o público infantil, uma vez que é importante que exista o reforço das 

informações partilhadas de forma constante no ambiente familiar, cabendo principalmente aos 

pais e/ou responsáveis esse papel, contribuindo assim com o conhecimento e com o interesse 

frequente do indivíduo, por experimentar e consumir novos alimentos. Além disso, é notória a 

necessidade de promover conhecimento sobre produtos regionais, garantindo autonomia, 

valorização cultural e aporte nutricional desses alimentos dentro da Atenção Primária à Saúde. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde, Educação Alimentar e Nutricional, Criança. 
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