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Introdução: O açaizeiro é uma palmeira muito comum nas florestas de várzea do estuário 

amazônico, sendo fonte indispensável e rica de alimentos. A exploração do açaí é essencial 

para a economia do estado do Pará, pois a produção do fruto, que tem se destacado nos 

mercados nacionais e internacionais, é de suma importância para a população paraense, pois 

possui grande influência na economia regional, sendo responsável por cerca de 70% da renda 

dos extrativistas ribeirinhos [1,2,3]. A colheita tradicional do açaí é feita, usualmente, por 

uma pessoa que escala o seu caule, é uma tarefa árdua e arriscada, que demanda extremo 

vigor físico, sendo geralmente, reservada aos homens de faixa etária entre 12 e 25 anos e peso 

inferior a 60 kg. A intensificação do cultivo, especialmente no estado do Pará, refletiu no 

mundo do trabalho, especificamente, no de crianças e adolescentes, o que é justificado pelo 

fato de serem pequenos, ágeis e leves, condições físicas ideais para subir nos finos e frágeis 

açaizeiros. Esta atividade está presente na cultura da população ribeirinha, sendo transmitida 

de geração a geração, o que faz com que as crianças vejam a subida no açaizeiro, também, 

como uma forma de brincadeira [4]. Entretanto, a colheita deste fruto possui riscos caso não 

seja realizada com cuidado, pois em períodos de safra a subida no açaizeiro é feita várias 

vezes ao dia, em alguns casos são realizados saltos de uma árvore para outra, podendo 

ocasionar escoriações, quedas, dentro outras situações. Ademais, o esforço físico necessário 

para subir na árvore, caso não seja realizado com cautela, pode levar a graves consequências, 

afetando principalmente pernas e pés [5]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicas de 

fisioterapia em uma ação de educação em saúde acerca da orientação para a prevenção de 

quedas do açaizeiro de crianças ribeirinhas da região do Baixo Acará. Descrição da 

Experiência: A experiência aconteceu no mês de setembro, através de um projeto de 

extensão proporcionado pela Universidade da Amazônia intitulado “Universidade na 

Comunidade”, o qual convocou alguns cursos ofertados pela instituição para a realização de 

ação em saúde na comunidade ribeirinha localizada na região do baixo Acará. A ação foi 

desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Espirito Santo, na qual todos 

foram bem recebidos pelos moradores. Para termos acesso a localidade, utilizamos como 

meio de transporte um barco, que teve como ponto de partida o porto da praça Santa Izabel 

situado na região metropolitana de Belém. Os professores juntamente com os acadêmicos 

embarcaram por volta das sete horas da manhã, onde o deslocamento durou em torno de 40 

minutos. Todos os possíveis gastos relacionados ao transporte foram custeados pela unidade 

proponente. Para a realização da orientação acerca da prevenção de quedas do açaizeiro, foi 

realizado uma encenação com um teatro de bonecos. O roteiro do teatro teve como objetivo 

narrar uma atividade corriqueira e rotineira vivenciada pela comunidade local, que é escalar a 

palmeira do açaizeiro para a colheita do açaí. O público que prestigiou as cenas foram 

crianças com faixa etária de 2 a 12 anos. Esta atividade foi elaborada após a análise de alguns 

índices de queda do açaizeiro, desencadeando complicações motoras irreversível nesta 

população. Ao final da apresentação teatral, foram realizadas orientações para as crianças 

sobre como subir na palmeira sem correr altos ricos de quedas, pois não há como deixar de 
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subir na mesma, já que a colheita do fruto é a principal atividade econômica das comunidades 

ribeirinhas. Resultados: A experiência vivenciada na ação de educação em saúde foi de suma 

importância para as acadêmicas, pois contribuiu significativamente para uma maior percepção 

sobre a realidade das crianças ribeirinhas, tendo em vista que, o contato com situações 

práticas realizadas através de atividades de extensão são vitais aos processos de ensino e 

aprendizagem na formação de acadêmicos, pois proporcionam uma formação fundada na 

relação entre teoria e prática. Durante a ação, percebeu-se que as crianças do local mostraram-

se interessadas em receber as orientações sobre os riscos e prevenção de quedas em 

açaizeiros, visto que a maioria das crianças da região tem o hábito de realizar essa atividade. 

Através da realização do teatro de bonecos, as crianças puderam, por meio de uma forma 

dinâmica e lúdica, entender a importância do cuidado para a realização desta atividade. Após 

o teatro, durante uma roda de conversa, a maioria das crianças relataram subir no açaizeiro 

por diversão e também para apanhar o fruto. Percebe-se então que essa atividade é muito 

praticada na comunidade ribeirinha, para a comercialização e consumo do fruto. Algumas 

crianças relataram não utilizar nenhuma proteção ou material para subir, outras relataram 

prender os pés com uma argola de fibra (peconha), em seguida, subir até alcançar o topo. As 

crianças relataram que sobem no açaizeiro sem a supervisão de um adulto, pais ou 

responsáveis, também mencionaram casos de quedas que já ocorreram na região. Ademais, 

alguns pais que estavam presentes na ação informaram que quando chega a época da colheita 

do açaí que se concentra de janeiro a maio (período de entressafra) e de setembro a dezembro 

(período de safra), ocorre uma diminuição da frequência das crianças em sala de aula, 

prejudicando assim o seu rendimento escolar. Conclusão: Deste modo, pôde-se observar que 

atividade de subir no açaizeiro é comum na comunidade ribeirinha dentre todas as idades, 

como forma de trabalho e brincadeira entre as crianças, estando diretamente ligada com a 

cultura local e forma de extração do fruto açaí para atividade econômica de sustento familiar. 

Diante disso, é importante a realização de orientações às crianças, assim como aos seus 

responsáveis, acerca dos cuidados e precauções ao realizar esta atividade, para que esta seja 

praticada de maneira cautelosa, evitando acidentes e complicações à saúde. 

 

Descritores: Educação em Saúde, Quedas, Açaizeiro. 
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