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Sustentabilidade 
social, ambiental e 

econômica

Abordagem do sistema alimentar na sua 
integralidade

Valorização da cultura alimentar local e 
respeito à diversidade de opiniões e 

perspectivas

A comida e o alimento como 
referências – culinária 

emancipatória

A promoção do 
autocuidado e da 

autonomia

A educação enquanto um 
processo permanente , 

participativo e gerador de 
autonomia

A diversidade dos 
cenários de prática 

Intersetorialidade

Planejamento avaliação 
e monitoramento das 

ações

PRINCÍPIOS 
DA EAN



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E899xC32MWk

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E899xC32MWk


- O não sacrifício dos recursos naturais 
e que envolva as relações econômicas e 
sociais por parâmetros de ética, justiça, 
soberania

- Considerar saberes oriundos da cultura, 
religião, ciência

- Valorizar diferentes culturas 
- Biodiversidades 
- Preparações e praticas alimentares 

regionais, locais de populações especificas

- Ações de EAN precisam abordar todas as 
dimensões do sistema alimentar 

- Escolhas conscientes 
- Comer como um ato politico 



- Alimentação mais do que “nutrientes” –
valores socais, afetivos e sensoriais

- Diferentes preparações trazem estes 
elementos

- Cozinhar e emancipatório!

- Apoio para que as pessoas se tornem 
agentes produtores da sua saúde 

- Praticas ativas, reflexivas, dialógicas
- Contextualizadas na realidade das 

pessoas



- Diagnóstico local precisa ser valorizado
- Uso de processos participativos
- Objetivos alcançando necessidades das 

pessoas/grupos populacionais
- Pessoas legitimamente envolvias nos 

processos decisórios
- Monitoramento/avaliação 





Esferas de 
Gestão 

Áreas Equipamentos Públicos Sociedade Setor Privado

Federal

Estadual

Municipal

Local

Regional

Saúde

Assistência Social 

SAN

Educação

Agricultura/ 
Desenvolvimento 
Agrário

Abastecimento

Meio ambiente

Esporte e Lazer

Trabalho

Cultura

Saúde: UBS, ESF, NASF,
Academias da Saúde,
Ambulatórios, Hospitais...
Assistência Social: 
Equipamentos 
socioassistenciais
SAN: RP, BA, CC.
Educação: Escolas, creches, 
universidades, 
Esporte e Lazer: Centros 
desportivos e áreas de lazer, 
clubes.
Trabalho: empresas do PAT;
Ciência e Tecnologia: Centros 
Vocacionais Tecnológicos
Abastecimento: CEASAs, 
Feiras, mercados e sacolões.
Cultura: pontos de cultura.

Entidades e 
organizações: 
Comunitárias, 
Profissionais, 
Religiosas, Sócio-
assistenciais, 
associações e 
cooperativas de 
produtores rurais...
Instituições de 
ensino e formação: 
Escolas Técnicas e 
Tecnológicas, 
Universidades.
Sistema S: SESC, 
SESI, SENAI, SENAC.

Meios de comunicação 
Setor publicitário
Setor varejista de 
alimentos.
Indústrias 
Empresas produtoras 
de refeições coletivas.
Empresas do PAT-
Associações de 
restaurantes, bares, 
hotéis.
Associações da 
indústria de alimentos.
Unidades de 
Alimentação e Nutrição 



EXEMPLOS DE INICIATIVAS DE EAN 
EM DIFERENTES CAMPOS DE 

PRÁTICA 











Avanços 

em Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN)... 



• 1. Definição e harmonização de conceito 

2. Fomento de iniciativas federais no âmbito do Sisan: 

- Articulação intersetorial e federativa

- Fortalecimento da EAN nas redes da assistência social, saúde e 

educação 

- Formação profissional

3. Ações nos estados e municípios



MapaSAN 2015
Interface com as ações de EAN

• Dados coletados em 2015

• 1.622 municípios participantes

• Dados apresentados a seguir se referem aos 123 municípios com 
mais de 200 mil habitantes, de um total de 1622 municípios que 
responderam ao MapaSAN 2015



11. O Município realiza ou promove ações de EAN?



11.1. Quais as fontes de financiamento das ações de EAN?



11.2. As ações de EAN são realizadas pela articulação de diversos setores 
governamentais (por exemplo, educação, saúde, assistência social, etc.), de maneira 
intersetorial e/ou multiprofissional?



11.6. As ações de EAN são realizadas nos Equipamentos Públicos de Segurança 
Alimentar e Nutricional (EPSAN) na promoção da alimentação adequada e saudável 
dos beneficiários?



11.6.1. Em quais EPSAN as ações de EAN são realizadas?



Algumas iniciativas do 
Governo Federal com 

parceiros.....



+

Rede Socioassistencial

 Os serviços socioassistencias da proteção social básica
visam à promoção de ações de prevenção das situações
de vulnerabilidade e risco social e de acesso a direitos
sociais básicos.

 A EAN é uma estratégia para a garantia do Direito
Humano a Alimentação Adequada – DHAA;

 Cadernos visam subsidiar o trabalho do profissional
dos serviços socioassistencias ao abordar a temática
da EAN,

 Pode ser realizada por meio da reflexão de temáticas
que estimulem a prática autônoma e voluntária de
hábitos alimentares saudáveis pelas famílias.



REDE VIRTUAL

Rede virtual onde diversos atores envolvidos com 
a EAN podem compartilhar experiências e 
recursos (vídeos, materiais didáticos).

Objetivo: 

• Fortalecer e valorizar o tema da EAN; 

• Estabelecer referenciais técnicos 
conceituais/metodologias; 

• Conectar/trocar/integrar ações 
e aprendizados

Público alvo: 
Profissionais e pessoas de diversos setores da 
sociedade.

ideiasnamesa.unb.br

http://www.ideiasnamesa.unb.br/




Qualificando a oferta de alimentação adequada e saudável 
no âmbito de entidades atendidas pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA
509 profissionais formados

Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia para a 
promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada
1.144 profissionais formados

Educação Alimentar e Nutricional: Uma estratégia para 
promover o Direito Humano a Alimentação Adequada nos 
serviços socioassistencias
1.207 profissionais formados

5.258 profissionais formados 

Próximo curso – metodologias ativas/problematizadoras



Revistas - IM







Desafios....



• Qualificação e instrumentalização das ações de EAN.

• RedeEAN no SISAN:

• Objetivo de fortalecer a institucionalidade de uma rede 
intersetorial de EAN no âmbito do SISAN – RedeEAN

• Pesquisa inicial: identificar pontos focais setoriais de EAN em 
estados e municípios com mais de 200 mil habitantes 
(consultoria da FAO)

• 1ª Pesquisa dirigida aos respondentes do MapaSAN, para 
indicação dos pontos focais (em curso)

• 2ª Pesquisa dirigida aos indicados por cada município e estado, 
para efetivação da inclusão

• Sistemática de monitoramento e avaliação.



Obrigada!!

www.mds.gov.br

educacaoalimentarenutricional@mds.gov.br

I Encontro Regional de Merendeiras
Usuário responsável: Cláudia Lulkin
https://www.flickr.com/photos/130865623@N06/16380330915/in/photostream/

http://www.mds.gov.br/
mailto:educacaoalimentarenutricional@mds.gov.br
https://www.flickr.com/photos/130865623@N06/16380330915/in/photostream/

