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Introdução: O Dia Mundial da Alimentação Saudável é comemorado desde 1981, instituído 

pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), com o objetivo 

principal de elevar os níveis nutricionais mundiais, alertar sobre a vitalidade de uma 

alimentação de qualidade e acessível, envolvendo em seus debates problemas sociais que 

estejam relacionados com o tema, como a pobreza, falta de segurança alimentar e o 

desenvolvimento sustentável, dentre outros [1]. O eixo temático Alimentação no Mundo 

possibilita variadas discussões porque não é possível tratar de um tema sem olhar a quem ele 

afeta e ter a possibilidade de corrigir as problemáticas sociais envolvidas. Desde sua criação, 

diversos temas foram abordados por mais de 150 países, em busca de prováveis soluções que 

zerassem a fome no mundo e possibilitassem acesso de alimentos em quantidade e qualidades 

suficientes a todos no mundo. A data para essa debate do tema é o dia 16 de outubro: deve ser 

lembrada e divulgada de maneira a conscientizar a população mundial quanto aos direitos e 

deveres de uma relação de solidariedade com a causa, buscando maior eficácia na tomada de 

ações; apesar dos esforços e cenário de luta constante os resultados indicam a fome continua 

crônica em certas partes do mundo [2]. No Brasil, em 2017, cerca de 5,2 milhões de 

brasileiros vivenciaram situações de fome, seja por má alimentação ou quadro de desnutrição, 

quando no país há um exacerbado desperdício de alimentos. No Pará, no último Censo do 

IBGE, o índice de desenvolvimento humano, como parâmetro para análise da situação 

alimentar da população, se encontrava em 24° lugar no ranking, IDH de 0,646 [3]. Objetivos: 

Objetivo: Relatar a experiência do 1º Workshop alusivo ao Dia Mundial da Alimentação, 

realizado pelo do Grupo de Estudos em Politicas Publicas de Saúde e Direitos Humanos. 

Descrição da Experiência: O tema debatido no workshop, conforme definido pela FAO, foi 

“Alimentação Saudável e Sustentável”. O evento programado aconteceu no dia 16 de outubro 

de 2019, no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal do Pará, das 

8:30h às 11:30h e das 14:00h às 18:00h. Na parte da manhã, em espaço aberto, foram 

realizadas duas atividades: a “Exposição de Frutos e Plantas Regionais”, na área das cabanas 

do ICB, envolveu alunos inscritos no evento, acadêmicos e professores do instituto que 

participaram tentando identificar os frutos da cultura alimentar paraense. Na exposição 

constava apenas o nome científico das frutas e plantas regionais e se questionava qual o nome 

popular. Os participantes interessados em aprofundar conhecimento seguiam para o “Tour de 

Biodiversidade Alimentar”, um circuito que mostrava a variedade de plantas frutíferas 

nativas, no entorno do Instituto de Ciências Biológicas, que foram identificadas com seus 

nomes vulgares e científicos, dentre as quais: mangueiras, jambeiros, açaizeiros, pupunheiras, 

árvore de fruta pão, muricizeiro, ingazeiro, goiabeiras, limeiras, limoeiros, tangerineiras, 

oitizeiros, cacaueiros, noni, bananeiras, amoreira, ameixeira, pitangueira, etc. Na parte da 

tarde o evento consistiu de palestras no Auditório Arlindo Pinto, do ICB, debatendo a 

“Alimentação saudável e sustentável”. O tema introdutório foi exposto por um professor vice-

coordenador do grupo de pesquisa e abordou sobre “Perdas e Desperdício”, alertando para o 

cuidado da produção à manipulação dos alimentos, de maneira que cada cidadão contribua 
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para alcançar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, ou seja a “fome zero 

e agricultura sustentável” [1]. A segunda palestra abordou o tema “Cesta Básica: fundamental 

no lar, saudável na alimentação”, exposta por uma contadora que explicou a importância e as 

condições da formação das cestas básicas no Brasil; os valores que não acompanham o 

crescimento do salário-mínimo; os componentes regionais e a presença de alimentos que não 

respeitam a cultura alimentar local e a utilização de produtos ultraprocessados. Uma 

nutricionista ministrou a palestra sobre “Cuidados na Manipulação de Alimentos de Rua”, 

alertando para os perigos envolvidos no consumo de alimentos de rua, os cuidados que se 

deve ter no preparo e na compra desses alimentos, de maneira a prevenir a veiculação de 

doenças; além do espaço aberto para o compartilhamento de experiências com comidas de 

rua. A terceira palestra foi exposta pelo peruano intercambista da Universidade Federal de 

Integração Latino Americana como vivência sobre a “Alimentação Escolar em Huancabamba 

– Piura, Peru” com bastante troca de experiência entre o expositor e participantes convidados 

do evento. Ao final, outra vivência foi exposta pela bióloga que se responsabilizou por 

apresentar as memórias das atividades da manhã e que expressou admiração pelo 

desconhecimento e a necessidade de se fazer conhecidos os alimentos regionais e incluí-los na 

alimentação. Resultados: Nas atividades da manhã, exposição das frutas e tour sobre as 

planta frutíferas estiveram presentes 62 pessoas participantes, entre discentes, docentes e 

servidores técnico-administrativos e de serviços gerais; no momento das palestras tivemos a 

participação de 26 pessoas que foram inscritas on-line e participaram do evento. A equipe do 

tour contabilizou 17 árvores frutíferas na área do conjunto de prédio do ICB; as cinco 

palestras ministradas envolveram o tema alimentação. Conclusão: O tema-base 2019 do Dia 

Mundial da Alimentação possibilitou variados e importantes eixos para a discussão das 

abordagens segurança alimentar, perdas e desperdício de alimentos saudáveis e sustentáveis, 

os dados da fome. O conhecimento da flora típica da região amazônica ao redor do ICB foi 

enriquecedor, pois passava despercebida aos estudantes. O grupo de estudantes, profissionais 

e docentes que se empenhou na organização do evento, compreendeu a importância da 

realização deste workshop, manifesto pela direção do instituto se tornar perene, e possibilitou 

aos participantes enriquecimento de informações e conscientização da necessidade de se 

trabalhar tais problemáticas para minimizar a perda da cultura alimentar local e a 

possibilidade de ocorrência da fome oculta. 
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