




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 



Algumas 
iniciativas do 

Governo Federal 
com parceiros..... 



+ 

Na Rede Socioassistencial...  
 

 
 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. 

Cadernos Teóricos e Práticos: O 
direito humano à alimentação 
adequada e o fortalecimento de 
vínculos familiares nos serviços 
socioassistenciais.   



Curso EAD no Ideias na Mesa 

(http://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=curso/index)  

Este curso de 3 módulos tem 
como objetivo estimular o 
desenvolvimento e a 
implementação de ações de 
Educação Alimentar e 
Nutricional na rede de proteção 
social básica do SUAS.  
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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 

REDE VIRTUAL 

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

http://www.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  

CURSO NOVO: Metodologias Participativas para ações de Educação Alimentar e 
Nutricional  

CURSO NOVO: Jogos na Mesa - Como criar jogos para promover a alimentação 
adequada e saudável  
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PROJETO: “Apoio à atuação de profissionais e gestores em agendas intersetoriais: 
desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional e realização da 

Modalidade Compra Institucional - PAA” 

Objetivos Geral dos seminários regionais: 

Capacitar mais de 1.400 profissionais e apoiar uma Agenda Intersetorial para a 

Promoção da Alimentação Saudável 



o Cooperação técnica 

  Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e a UFRJ em parceria com UNIRIO 
e UERJ, desde 2014. 

 

o Projeto 

 Alimentação como ação política: promoção da alimentação adequada e sustentável 
entre jovens 
 

o Objetivo 

Desenvolver estratégias educativas e de mobilização sobre alimentação para o 
público jovem, que contemplem uma abordagem mais adequada ao momento de 
vida em que se encontram, considerando suas rotinas, linguagens e interesses. 

 



VÍDEO INSTITUCIONAL 



PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Meta Responsável PPA 

Desenvolvimento de 
estratégias educativas e de 
mobilização para a 
promoção de práticas 
alimentares adequadas e 
saudáveis para o público 
jovem. 

MDS 
Programa 2044 

Objetivo 1165 
Meta 06R0 



Ferramentas e espaços de educação e 

mobilização da juventude sobre 

alimentação adequada e sustentável 



Inspirações e conceitos... 

• Interrogação  
• Fazer perguntas e não oferecer respostas prontas 
• Perguntas intrigantes, para além do sim e não 

 
• Olhar a alimentação de forma ampliada 
- Múltiplas dimensões: ambiental, biológica, cultural, econômica, política, social... 
- Vivências e desafios do cotidiano 
 
• Diálogo / Construção coletiva 
- Educar, etimologia educere, trazer de dentro pra fora 
- Cotidiano de vida dos jovens 
- Estímulo, reflexão, ação... 
 
• Desafio: múltiplos sotaques  
- Identidade nacional 
- Representação do urbano e do rural 



Temas mobilizadores 

De onde vem nossa comida?   
A sustentabilidade do sistema agroalimentar está relacionada aos modos de produzir, comer e viver. 
 
Aha... Uhu... A comida é nossa! 
Comida é patrimônio material e imaterial. É um elo indissociável entre cultura, história e memória 
 
Juntin ou rapidin?  
Convivência e conveniência são decisões importantes que fazem parte das escolhas diárias, inclusive 
as alimentares. 
 
Já comeu água hoje?  
Água embutida nos alimentos. O agronegócio, baseado em monoculturas, responde por 70% do uso 
da água e por 54% de sua contaminação. 
 
Tempos Modernos  
Tudo tem seu tempo, sua hora e seu lugar. A importância em dedicar tempo para cada refeição.  



Cozinhar para quê? 
A prática culinária nos permite transformar os alimentos e as ideias, nos liga à natureza e às pessoas. 
  
Todxs juntxs e misturadxs 
Comida e gênero. Cozinhar é tarefa para todos. Não é apenas responsabilidade de um único gênero.  
  
Você come propaganda? 
Propaganda Televisiva. Os produtos alimentícios anunciados na TV contêm alto teor de publicidade e 
marketing.  
  
Imagem meraMENTE ilustrativa   
Outras formas de propaganda. A indústria de alimentos e sua publicidade em outdoors, internet, 
jornais e revistas, embalagens e associadas a atividades culturais e esportivas. 
  
Comer é um ato político 
As práticas alimentares podem influenciar a esfera política na luta por alimentos saudáveis. 

Temas mobilizadores 



Produções 

• Peças de educação e comunicação 

- 10 vídeos jovens protagonistas (2-3 min) 

- 10 animações (35 a 45 seg) 

- 10 spots de rádio (média de 2 min) 

- 1 jingle 

- banco de imagens e textos 

- marcador de livros 

- folder de divulgação 

-adesivos 

 

 



As animações têm o intuito de 
provocar uma primeira aproximação 

ao tema mobilizador 

• Linguagem jovem  

• Trânsito entre as diversas 
juventudes 

• Sem identidade de gênero 

Filmes curtos com 30s a 45s de duração.  
Versão com acessibilidade para deficientes auditivos 



ANIMAÇÕES 

Imagem Meramente ilustrativa 

Comida e Gênero 





As entrevistas apresentam as opiniões 
dos jovens e questões que podem ser 
utilizadas para aprofundar a reflexão 

sobre os temas mobilizadores 

• Linguagem jovem  

• Humor 

• Diversidade de sotaques  

• Diversidade de juventude 

 

Vídeos curtos com 2 min a 3 min de duração.  
Versão com acessibilidade para deficientes auditivos. 

 



Comer como ação política  

Comida é Patrimônio 

Mais perguntas e menos 
respostas prontas!! 



Os spots para rádio apresentam os temas 
mobilizadores aplicados à situações 

cotidianas da juventude, por meio do diálogo 
entre jovens 

www.comerpraque.com.br 



Sustentabilidade  

SPOTS 



SPOTS 

Comer como ação política 













Produções 

•  Espaços de comunicação e interação  

- site www.comerpraque.com.br 

- canal no YouTube  

- páginas e perfil em redes sociais do “Comer pra quê?” 

- aplicativo para celular (em elaboração)  
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Outras hashtags 

#DeOndeVem? (Sustentabilidade) 

#ValeACascaQueTem (Propaganda) 

#ComerComoAtoPolítico (Comer como Ato Político) 

#JuntoÉMelhor (Convivência X Conveniência) 

#CozinharPraQuê? (Culinária) 

#PropagandaNãoSeCome (Propaganda) 

#MeramenteIlustrativo (Propaganda) 

#ComidaÉPatrimônio (Comida é Patrimônio) 



App | Cadastro 



App | Criação de Cartazes 



App | Quiz 



 App | Enquete 



 App | Eventos 



Articuladores do 
movimento  

UFRJ/UNIRIO/UERJ 

Apoiadores 
institucionais 

Formadores de 
opinião 

Jovens 

Movimento 



 em ação 



Encontros Criativos - Fanzine 

Acervo Comer Pra Quê?  



Encontros Criativos - Fanzine 

Acervo Comer Pra Quê?  



https://issuu.com/camilamelopuni/docs/e-
zine062017 
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Encontros Criativos - Estêncil 

Créditos Hector Santos - Acervo Comer Pra Quê?  



Encontro Criativo - Filme-Carta 

Acervo Comer Pra Quê?  



Filme 
carta 

da 
Isa e 
do 

João  







Unidade de Saúde do Jardim Sofia em Joinville-SC  
Iniciou a desenvolver atividades em 2017 a partir da proposta do 
Comer pra quê?  
Responsável: Enfermeira Célia Richeta  



Projeto de Extensão Campus UFRJ - Macaé   
Colégio de Aplicação de Macaé - CAP Centro de Recursos Integrados de Atendimento 

ao Adolescente – CRIAAD/Macaé 



Projeto de Extensão Campus UFRJ - Macaé   

 

 

 

 

 

Centro de Referência do Adolescente  - CRA/SEMUSA - MACAÉ 



Tecendo a Rede .... 

Como você ou sua instituição podem 
fortalecer  

o Movimento Comer pra quê? 

Grupos de ate 10 pessoas  - 15’ 



Equipe 
 

Equipe 2017: 

 

 

 

 

Thais Pereira 

 

 

 

 

Luciana Paz 

 Ana Pavan, Elliz Celestrini, Thais Salema, Amabela Avelar, Inês Rugani 



Contatos 

 

ean.juventude@gmail.com 

 (21) 97965 7395 



APOIO 

REALIZAÇÃO 



 
Obrigada!! 

 
 

Coordenação Geral de Educação Alimentar e Nutricional 
 

www.mds.gov.br 
 

educacaoalimentarenutricional@mds.gov.br  
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