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Introdução: As frutas possuem expressiva importância na nutrição humana porque são as 

principais fontes de vitaminas, minerais e fibras. Portanto, o consumo deste alimento é 

fundamental para o alcance de uma alimentação saudável, sendo recomendável sua 

incorporação à dieta o mais cedo possível, de preferência nas idades mais precoces [1]. No 

entanto, conforme a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que a participação de frutas, 

incluindo sucos, na dieta da população brasileira representa, em média, pouco mais de 5% das 

calorias ingeridas diariamente, sendo inferior as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) de 6-7% (400 gramas) para consumo deste alimento [2]. Ao considerar quais as 

frutas mais consumidas pelos brasileiros, em ordem decrescente: laranja, banana, maçã, 

maracujá e açaí, somente a última representa uma fruta amazônica [2]. Entretanto, na 

Amazônia há uma diversidade de frutas nativas subutilizadas que poderiam beneficiar a 

nutrição desta população. Em muitos estudos, foi observado que as frutas amazônicas como 

abricó, buriti, pupunha, tucumã e sapoti, contém alto potencial de caroteno e poderiam 

contribuir para enriquecimento da dieta urbana da população da região Amazônica, que 

paradoxalmente ainda é pobre em vitamina A [3]. Vale ressaltar, que quando a população 

amazônica se apropria das suas frutas nativas, engloba benefícios não somente para melhoria 

da nutrição, mas também a biodiversidade brasileira cujo o uso sustentável atrai: bem-estar 

humano e até estabilidade climática, portanto saúde a população [3]. Outrossim, transmitir 

conceitos gerais sobre a importância de frutas pode encorajar as crianças a entender a 

relevância da ingestão de uma variedade de alimentos e também estimular o aumento do 

consumo natural de vegetais [1]. Nesse contexto, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

ao fazer o uso de recursos e abordagens educacionais ativas e problematizadoras pode 

protagonizar, ao propor desenvolvimento da autonomia e a voluntariedade, importante eixo na 

promoção de hábitos alimentares saudáveis na Atenção Primária à Saúde (APS), além de 

contribuir para a valorização das diferentes expressões da cultura alimentar, o fortalecimento 

de hábitos regionais, a redução do desperdício de alimentos e a promoção do consumo 

sustentável e da alimentação saudável [4,5]. Assim, é sempre relevante antes de iniciar 

atividades pautadas na educação alimentar às crianças, compreender o consumo alimentar 

destes pois por meio dele podemos identificar suas realidades culturais e sociais, e assim 

despertar a consciência de usufruir da boa alimentação, mas respeitando a soberania 

alimentar. Objetivos: Relatar a experiência de uma ação de EAN de promoção do consumo 

de frutas amazônicas aos pré-escolares. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de 

experiência, de caráter descritivo, de uma ação denominada “Pescando o conhecimento sobre 

frutas amazônicas”, vinculada ao 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, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Ciências da Saúde/UFPA, sob o parecer de número 3.380.83. A ação foi realizada 

em uma Unidade Municipal de Saúde (UMS), no bairro do Guamá, em Belém-PA. A 
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atividade ocorreu no mês de junho de 2019, com crianças entre 2 a 6 anos, mediante a 

autorização prévia de seus respectivos pais ou responsáveis com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e foi desenvolvida em quatro etapas: na primeira, houve 

um levantamento bibliográfico com intuito de determinar as frutas amazônicas e suas 

qualidades nutricionais, bem como frutas convencionais mais consumidas no Brasil. Na 

segunda etapa, ocorreu a elaboração da tecnologia educativa (TE) em alusão as festas juninas: 

foi utilizada uma caixa de papelão e dentro foram colocadas cuba de ovos picotadas, 

representando um lago. Além disso, foram confeccionados peixes também com material 

reciclado, e presos a estes, foram inseridas aleatoriamente as imagens das frutas selecionadas. 

Para representar as varas de pescaria, foram aproveitadas varas de juta (Corchorus capsularis). 

O terceiro momento correspondeu a execução da ação na UMS, na qual inicialmente os 

alunos explicavam o objetivo da dinâmica às crianças e assim elas iniciavam a pescaria, cada 

fruta “pescada”, tinha de ser identificada e caracterizada. No quarto e último momento, os 

acadêmicos apresentavam as qualidades nutricionais correspondentes aos alimentos pescados, 

associando a partes do corpo que essas poderiam beneficiar para facilitar o entendimento da 

faixa etária participante. Resultados: Participaram da pescaria 5 crianças, entre 3 a 6 anos de 

idade. A TE foi elaborada com materiais recicláveis, portanto é de baixo custo, fácil 

elaboração e reprodução, e teve boa aceitação entre o público. Houve participação ativa, com 

interação entre as crianças, seus responsáveis e os discentes. Foi observado que todas as frutas 

convencionais pescadas, foram identificadas pelas crianças. Entretanto, entre as frutas 

amazônicas, somente o açaí foi imediatamente identificada. Quanto ao consumo, foi relatado 

pelas crianças e seus responsáveis, a ingestão de frutas convencionais com frequência, porém 

quando questionadas sobre as frutas amazônicas somente açaí, pupunha, castanha do Pará e 

cupuaçu foram mencionadas. Conclusão: O presente estudo possibilitou perceber que 

conhecimento das crianças sobre as frutas nativas são limitados perante as convencionais, 

sendo o açaí o mais inserido em seus hábitos alimentares. Sabendo da relevância das 

influências do ambiente na formação dos hábitos alimentares saudáveis dos pré-escolares, 

experiências positivas são fundamentais, como esta, de Educação Alimentar e Nutricional, 

com atividades lúdicas em uma UMS, e assim apresentar um leque de alimentos saudáveis, 

incentivando não somente a apropriação dos alimentos locais, como também a inserção de 

frutas com qualidade nutricionais elevadas e proporcionando maior consumo de vitaminas e 

minerais, contribuindo para uma melhor qualidade de vida desta faixa etária. 

 

Descritores: Educação alimentar e nutricional, Atenção primária à saúde, Frutas. 
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