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Momentos de Reflexão… 

A alimentação infantil, um momento de reflexão… 

A alimentação infantil tem como objectivo principal controlar o desenvolvimento e a 

saúde durante uma das fases mais importantes da vida humana: os primeiros anos de vida. 

Iniciar-se na alimentação é um dos acontecimentos mais determinantes da vida do bebé. 

Por isso, convém que seja uma aprendizagem agradável, uma fonte de alegria e de prazer. 

“O bebé é inteiramente dependente do meio familiar em relação à obtenção de comida (…) 

as ligações afectivas bebé-pais, ou substitutos, fortalecem-se quando são bem sucedidas 

no conforto e consolo da fome do bebé. A pouco e pouco o bebé desenvolve a habilidade 

de segurar o biberão e mais tarde consegue levar a colher à boca, o desenvolvimento da 

preensão permite-lhe também pegar na comida com os dedos. Na criança mais velha, a 

alimentação é o foco de muitas interacções sociais. A aculturação e assimilação da criança 

na sociedade é inseparável do processo de aprender a comer.” 

 Cadernos de Educação de Infância nº 48/98 

Existe um conjunto de aptidões necessárias para a alimentação, as quais envolvem uma 

sequência e são designadas por: 

 Sucção/ deglutição; 

 Uso da colher: normalmente acontece por volta dos 3/ 4 meses. Primeiro, o bebé 

chucha na colher e nos alimentos devido ao reflexo de sucção ainda presente, mas 

os movimentos vão-se tornando cada vez mais voluntários; 

 Beber pelo copo: esta nova fase deverá acontecer por volta dos 8 meses. Se não 

for iniciada antes do 1º ano de vida, será mais difícil fazer o desmame do biberão; 

 Mastigação: aos 8/ 9 meses, a criança está apta a mastigar os alimentos sólidos 

pelo que, a introdução dos mesmos deverá ser feita nesta altura. 

 

Por vezes surgem perturbações alimentares podendo as mesmas ser oriundas de várias 

causas e que se caracterizam por: 

 Recusa alimentar; 

 Recusa a alimentos sólidos; 

 Recusa a alimentos específicos; 
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É importante os pais e/ ou agentes educativos estarem atentos a estes tipos de 

comportamentos e terem a plena consciência de que são os pais/ família quem fornece o 

principal ambiente em que os comportamentos saudáveis podem ser introduzidos, aceites 

e mantidos. As preferências alimentares das crianças, estão associadas à capacidade que 

os pais têm de introduzir novos alimentos e incentivar hábitos alimentares saudáveis. 

É ao longo da infância que os comportamentos e os padrões alimentares se desenvolvem e 

perduram ao longo da vida. Durante os primeiros anos de vida a criança aprende o quê, 

quando e que quantidade deve comer, baseada na transmissão cultural e nas atitudes, 

crenças e práticas familiares relacionadas com os alimentos e com a alimentação. A 

alimentação dos pais e/ ou agentes educativos e a medida como estes se portam diante 

das refeições e momentos familiares, costuma exercer influência decisiva na alimentação 

infantil, afectando a preferência alimentar da criança. 

Assim, e porque todos nós, pais/ família e escola temos um papel muito importante na 

alimentação das nossas crianças e, se o trabalho for feito em parceria, com certeza que os 

resultados serão muito mais facilitados para todos nós e em especial, para as nossas 

crianças. Após a nossa reflexão, deixamos alguns conselhos aos pais, os quais 

consideramos úteis a ter em consideração nesta fase tão crucial e determinante para o 

crescimento e desenvolvimento das crianças: 

 A introdução de novos alimentos deve ser feita de forma calma e gradual, com 

alimentos de cheiro, sabor e aspecto agradáveis e de diversas texturas. As crianças 

tendem a rejeitar os alimentos que provam pela 1ª vez mas esta rejeição é 

facilmente ultrapassada através da repetição da oportunidade de os ingerirem. Um 

alimento novo ou que é rejeitado deve ser apresentado à criança 8 a 10 vezes e, de 

cada vez, deve ser provado até ser apreciado; 

 Deixe que o seu bebé crie e desenvolva a sua autonomia. É importante deixa-lo 

mexer na comida e deixa-lo comer sozinho, mesmo que o processo seja sujo, mas é 

normal e faz parte desta fase tão importante à sua autonomia… quando as crianças 

se sentem correspondidas e compreendidas, desenvolvem a confiança e uma boa 

auto-estima; 
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 Ao mesmo tempo que a criança desenvolve o acto de mastigação, é importante 

que os alimentos sejam apresentados à criança na sua forma original. As sopas 

deixem de ser totalmente passadas, as frutas inteiras, a carne e peixe não 

triturados…; 

 Dê o exemplo e no início da 

cada refeição, almoço e jantar, 

incentive o consumo de sopa. A 

alimentação diária da criança 

deve incluir sopa de legumes, 

carne, peixe, vegetais, frutas… 

controle os alimentos 

açucarados e com gorduras; 

 Os adultos deveriam dar mais 

importância à realização das 

suas refeições junto às crianças. 

Lembre-se que é um modelo 

para a criança e as horas da 

refeição deverão ser momentos de partilha e convívio familiar e não, passadas à 

frente da televisão; 

 Às refeições estabeleça limites e regras. Não prolongue a refeição por tempo 

indeterminado; 

 O intervalo entre as refeições principais deve ser preenchido com diferentes tipos 

de lanches saudáveis: pão, leite, iogurtes, fruta… evite bolachas e guloseimas; 

 Partilhe com os outros parceiros educativos (escola…) todas as alterações, 

dificuldades e vitórias na alimentação do seu filho. Num trabalho em parceria, é 

mais fácil de se atingir o sucesso desejado. 
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