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O tecido da rede:
“chegou mais um”

Interações entre o poder público, universidades e
sociedade civil: como tudo começou
O movimento da universidade

Figura 4 – A Rede existente na Unimep em 20071

1. Apresentação preparada para apresentar os avanços do curso de Nutrição em agosto de 2007.
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As primeiras interações entre poder público, universidade e sociedade civil,
envolvendo o grupo que esteve mais engajado na proposta para o projeto da
Rede-SANS, teve origem na Política Acadêmica da Universidade Metodista
de Piracicaba (Unimep), em 1992, mais especificamente no Projeto Pedagógico
do Curso de Nutrição, de 2001, buscando resgatar o sentido humanizante e a
função social ético-libertária da educação, tomando como método a interdisciplinaridade. O período transcorrido entre 2000 e 2007 foi de muita integração,
antes mesmo da autodenominação de Rede (Figura 4).
A narrativa da articuladora local da Rede-SANS em Piracicaba, a seguir, faz
referência a essa trajetória.
Márcia Juliana Cardoso
(bolsista ATP-A)
Articuladora local de Piracicaba

Meu primeiro contato com a segurança alimentar foi durante a faculdade, no
curso de Nutrição, ainda sem saber muito sobre o que era SANS e como ela iria
fazer parte da minha vida.
Aprofundei-me no tema na carreira profissional, já atuando como nutricionista da Prefeitura de Piracicaba. Fui trabalhar exatamente no Sisvan de Piracicaba, que havia sido introduzido havia pouco mais de três anos.
Em 2001, foi constituído o Comitê Gestor de SANS e fui chamada a
participar como parte da Secretaria da Saúde e responsável pelo Sisvan do
município.
Esse Comitê era formado por técnicos das áreas de Educação, Agricultura,
Meio Ambiente, Saúde, Universidades, Pastoral da Criança, Sesi, entre outros
parceiros e setores, para diagnosticar as ações de segurança alimentar e nutricional e mapear prioridades nessa área. Contava com a assessoria do Instituto
Pólis, professor Renato Maluf, o que trouxe um grande aprendizado para todos
que participaram desse processo.
Com as discussões já amadurecidas, algumas ações começaram a ser estabelecidas, como ampliação dos varejões municipais, pesquisa sobre insegurança
alimentar, melhora da merenda escolar, acompanhamento do perfil nutricional
das crianças na educação infantil.
Em 2003, Piracicaba realizou sua primeira (e única) Conferência Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional, quando o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) da cidade foi empossado. O evento
aconteceu nas dependências da Esalq com ampla participação da sociedade civil
e do poder público.
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Mesmo com o Comsea empossado e trabalhando, o Comitê Gestor passou a
funcionar com grupos de trabalho, que discutiam e embasavam as reuniões
do Comsea municipal. Ainda não fazia parte oficialmente do Conselho, mas
mesmo assim sempre era convidada a participar das reuniões.
Numa nova gestão, com a professora Maria Rita como presidenta, avanços
importantes foram realizados dentro da SANS em Piracicaba, juntamente com
um Consea estadual atuante e criando meios para chegar até as cidades do interior, as Comissões Regionais (CRSANS), os Centros de Referência e Cozinhas
de Referência.
Assim nasceu, em Piracicaba, a Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição (CPAN). Por meio de um convênio entre a Secretaria Estadual
de Assistência Social e a prefeitura, o município recebeu verba para introduzir
uma Cozinha de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, mas que
desde o início passamos a chamar de Centro de Referência, pois havia entendimento de que poderíamos fazer muito mais do que uma cozinha com a estrutura
que possuíamos.
Em meio a todas essas mudanças, Piracicaba passou a ser a sede de uma
Comissão Regional Bacias Piracicaba-Capivari, que abrangia treze municípios
que se reuniam com certa frequência para discutir os problemas de segurança
alimentar de cada um, trocar experiências e, no possível, se ajudar.
Com isso, além da experiência da intersetorialidade que há muito tempo
já exercitava, também passamos a conhecer outras realidades, que, apesar de
municípios próximos, eram bem diferentes em suas seguranças e inseguranças
alimentares. Foi uma experiência muito rica, pois, apesar da proximidade, eram
realidades muito singulares.
Em 2007, depois de algum tempo de trabalho da CRSANS, foi realizada em
Piracicaba uma plenária regional, com os treze municípios da região para discutir e formular as políticas de SANS para a conferência estadual.
A participação na plenária regional e na III Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em Águas de Lindoia foi muito importante para
entender como é o processo de formulação de políticas de forma democrática,
além de conhecer outras pessoas envolvidas com a SANS do estado todo.
O Comsea de Piracicaba, nesses anos, teve grande atuação no município, no
estado e até em nível federal, com participações importantes em conferências de
SANS.
Em 2011, o Consea-SP iniciou contatos, com objetivo de preparar a IV Conferência Estadual de SANS, e acabei participando desse processo, também por
já ter um pouco de experiência na área, junto com mais municípios, inclusive
alguns que fazem parte da Rede-SANS. Fiquei na Comissão de Legislação para
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elaboração do regimento interno da conferência, resgate das propostas da última
conferência estadual, contato com os municípios para envio das propostas e
preparação do material para o evento.
Logo após a conferência estadual, o Comsea de Piracicaba foi nomeado e
empossado e voltou a suas atividades no final do ano de 2011.
No final de 2010, fui convidada a participar do projeto Rede-SANS, coordenado pela professora Maria Rita, em parceria com várias universidades e o Instituto Harpia Harpyia. O projeto previa a articulação de uma rede entre vários
municípios do estado de São Paulo para promoção da alimentação saudável,
adequada e solidária. Entrei no papel de articuladora local, com a função de articular, no município, uma rede local de SANS.
No início, tive muita dificuldade de entender o conceito do projeto e em realizar algumas tarefas, pois não houve estímulo ou apoio por parte da secretaria
na qual trabalho (Saúde), apesar de ter sido autorizada minha participação.
Não estava muito confortável no papel de articuladora, em certo ponto me
senti sobrecarregada e cogitei sair do projeto, pois não acreditava que correspondia as minhas próprias expectativas e ao que a Rede-SANS esperaria de um
articulador local.
Não saí e, com o tempo, passei a me apropriar mais desse papel e a desevolver
algumas ações para iniciar a rede local. O retorno das atividades do Comsea foi
essencial para que eu pudesse chamar alguns parceiros para as reuniões.
Os seminários contribuíram muito para o desenvolvimento das habilidades
dos articuladores, e me sentia desafiada a melhorar toda vez que participava. Os
palestrantes, as dinâmicas, as discussões, as propostas, sempre incentivavam o
articulador local. Sem falar das trocas de experiências, que para mim são o ponto
alto desses eventos, pois pude perceber que não era só eu que me sentia angustiada com os obstáculos e a falta de estímulo do poder público.
Após a saída da articuladora regional de Piracicaba, os articuladores locais de
nossa região tiveram a iniciativa de se articularem mais entre si, para que esse
fato não prejudicasse as ações da Rede. Percebi que passei a ficar mais ativa e
participativa, para tentar ajudar os outros municípios próximos ao meu.
Os articuladores locais, principalmente de Leme, Porto Feliz e Piracicaba,
passaram a se comunicar mais e a região de Piracicaba conseguiu realizar um
encontro da Rede-SANS em Porto Feliz para divulgar as ações da Rede e conseguir a adesão de outros municípios. Esse evento teve a participação de vários
municípios da região. Foi muito bom para os articuladores locais terem conseguido realizar um evento em nome da Rede-SANS, pois já havíamos planejado
isso e por alguns motivos não tínhamos conseguido.
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Em 2012, também logramos formar a primeira turma do Curso Interanutri
– Professor e Agente, o que foi muito importante para divulgar as ações da
Rede‑SANS e nos ajudar a capacitar esses profissionais.
Na aula de encerramento, conseguimos articular com dois municípios da região (Hortolândia e Indaiatuba) e fizemos um encontro para apresentação dos
trabalhos aqui em Piracicaba. Além disso, já conseguimos montar a segunda
turma do Interanutri com professores, a qual se formará em dezembro.
Por participar da Rede, fui convidada a apresentar uma experiência desenvolvida em meu município em um evento da Rede-SANS em Presidente Prudente, o que foi muito gratificante. Estimulada também pelo meu trabalho em
SANS, fiz o curso a distância da Abrandh sobre Direito humano à alimentação,
dando-me outra visão sobre o assunto.
Em agosto, participei do I Seminário Estadual da Rede-SANS, em Águas de
Lindoia, uma experiência muito boa, principalmente nos temas de cujas reuniões participei: consumo e publicidade de alimentos, assunto no qual tenho
muito interesse, e pude assistir a excelentes apresentações na área.
Acredito que meu desempenho como articuladora local melhorou muito, e
isso teve influência direta em meu trabalho na CPAN e no Comsea. O aprendizado que tive e venho tendo na Rede foi fundamental para isso e tem ampliado
meu olhar sobre SANS.
Sei que minha contribuição para o crescimento e desenvolvimento da Rede-SANS talvez pudesse ter sido maior, mas estou feliz com minha participação.
Por meio desse projeto, conheci muitas pessoas, formei novas amizades, tracei
objetivos, adquiri conhecimentos, exercitei habilidades, desenvolvi projetos, divulguei ações, conheci vários municípios e várias realidades, tive oportunidades,
saí da zona de conforto, busquei novas parcerias, trabalhei a intersetorialidade e,
principalmente, melhorei como ser humano, profissional e cidadã.

O movimento da sociedade civil
O direito humano à alimentação e a segurança alimentar e nutricional nesse
processo vieram principalmente pelas mãos da sociedade civil. Havia, e ainda
há, um grupo de pessoas lideradas por dom Mauro Morelli, que não trabalha na
universidade e participa do movimento de SAN. Algumas delas são membros
do INHAH, outras atuam nas políticas locais de SAN, distribuídas no Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande de Sul e São Paulo; estão ou estiveram envolvidas com as atividades do INHAH ou outras protagonizadas por
dom Mauro. Em São Paulo, estamos falando de pessoas que fizeram parte das
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CRSANS e que integraram o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea) estadual em 2006 e 2007. Foi nesse momento que ocorreu
o encontro do movimento popular com a academia, em São Paulo, para esse
grupo que liderou a articulação da Rede-SANS, lembrando que a proposta inicial envolvia outros centros acadêmicos e outros segmentos sociais.
Em determinados momentos da construção do projeto da Rede-SANS, pessoas ligadas ao movimento popular chegaram a questionar o papel da academia
no movimento de SAN, se ela seria capaz de compreender e inserir-se na dinâmica dos movimentos populares. Talvez o projeto de articulação da Rede-SANS
tenha ficado mais com a fisionomia da academia que do movimento popular.
Não deixamos de incluir aqui o terceiro elemento, o poder público, que também
ocupou grande espaço no projeto. A restrição geográfica do trabalho no estado de
São Paulo limitou a participação de importantes lideranças da sociedade civil
de outras regiões de atuação do INHAH.

Figura 5 – Apresentação da CRSANS das Bacias Piracicaba-Capivari no Consea-SP,
2006

No contexto histórico da Rede-SANS, o principal ponto de interseção entre
a academia e o movimento popular de SAN foi a CRSANS das Bacias Piracicaba-Capivari. Durante as atividades dessa comissão na região de Piracicaba
foram desenvolvidos e executados diagnósticos das ações de SAN nos muni
cípios daquela região. Os diagnósticos foram discutidos em um fórum e depois
apresentados no Consea-SP, contribuindo com propostas para a III Conferência
Nacional de SAN (Figura 5). Esse trabalho originou o projeto de pesquisa para o
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SUS, que teve por objetivo avaliar as ações de vigilância alimentar e nutricional
no âmbito da atenção básica do SUS, que recebeu apoio da Fapesp e Ministério
da Saúde em 2007. Esse projeto foi eleito como uma das prioridades da CRSANS
e vinha sendo gestado junto à Atenção Primária à Saúde e à Coordenadoria de
Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde de Piracicaba e ao curso de Nutrição da Unimep em Piracicaba já havia algum tempo. Na época, sua importância se devia à consideração do importante papel do agente de saúde como
multiplicador das práticas de alimentação de nutrição na comunidade. Além do
diagnóstico das ações, foram desenvolvidas oficinas sobre o papel do agente
de saúde e as ações de alimentação e nutrição na atenção primária. Tais ações de
formação de agentes de saúde para atuar na alimentação e nutrição já eram
prática dos estágios de Nutrição em Saúde Coletiva do curso de Nutrição da
Unimep, e nesse período foram ainda mais intensificadas.
Os resultados do PP/SUS foram também apresentados em um seminário
em 2008. Paralelo a esse trabalho, mesmo depois do desmantelamento das
CRSANS, em 2007, o INHAH desenvolvia um trabalho de desenvolvimento
local em Piracicaba.
Um laboratório para as atividades da Rede-SANS foi representado pelas atividades do INHAH na tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), em Foz
do Iguaçu, junto ao Centro de Referência Tembi’u Porã, que na língua guarani
significa “alimento de todos para todos”.
A narrativa de Adriana Brandt Rodrigues ajuda a entender essa parte da
história.
Adriana Brandt Rodrigues
(bolsista DTI-A)
Articuladora regional do Vale do Ribeira e São Paulo

Conheci segurança alimentar durante a faculdade, quando das discussões
sobre o que se chamava popularmente de “campanha do Betinho”, mas que, em
verdade, se tratava do Mutirão pela Vida e Contra a Miséria (como aprendi anos
mais tarde), liderado por dom Mauro Morelli e por Herbert de Souza, o Betinho,
também líderes do Movimento pela Ética na Política. Os dois tornaram‑se, para
mim, referências. À época se discutia se as ações do Mutirão eram de cunho
assistencial ou de questões de direito. Nos anos 1990, especialmente antes da
Lei Orgânica da Assistência Social, o foco geral era a assistência social, mas com
uma visão “caridosa” – que aprendi posteriormente ser equivocada, pois o
acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente é um direito humano,
hoje reconhecido pela Constituição Brasileira; amoral e inaceitável é a insegu-
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rança alimentar, a fome, e disso eu já tinha convicção desde bem jovem, embora
ainda não conhecesse a fundo a questão.
Os anos passaram, segui militando no movimento ambiental e trabalhando;
pelos caminhos profissionais, exerci a função de consultora da Unesco para a
elaboração de documentos de projeto (prodocs), pré-requisito para a concretização de parcerias com aquela agência. Assim, por meio da Unesco cheguei
ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do estado de São Paulo
(Consea-SP), à época presidido por dom Mauro Morelli. Minha incumbência
era elaborar o documento de projeto para viabilizar a parceria entre Consea-SP e
Unesco. Imediatamente me emocionei (não há outro termo) ao saber que iria
trabalhar, ainda que por alguns meses, junto de dom Mauro. Já estávamos na
metade dos anos 2000, e por conta do trabalho, estudei muito sobre SAN, conceitos, histórico, legislação, políticas públicas e tratados internacionais relacionados; “bebi da fonte” de dom Mauro sobre toda a construção do movimento
pela SAN no Brasil, sobre Josué de Castro, sobre direito humano à alimentação
adequada e saudável. E, finalmente, pude compreender o porquê de a garantia
da segurança alimentar a todos tratar-se de uma questão de direito, que perpassa
desde ações emergenciais de combate à fome até políticas estruturais de saúde,
educação e geração de renda, atravessando fundamentalmente a agricultura, o
meio ambiente, a habitação, o respeito às diferenças, a justiça. Envolve tudo
o que sempre defendi.
Como resultado, envolvi-me profundamente com a temática e, após a conclusão do prodoc, fui convidada a assessorar o Consea-SP, que tinha um recurso
a ser repassado para suas articulações regionais e precisava de assessoria para a
concepção e posterior elaboração, seguida da avaliação e acompanhamento dos
projetos regionais que viabilizariam o repasse dos recursos.
À época do Consea-SP, conheci pessoas que até hoje são companheiras no
trabalho pela defesa e promoção da SAN, com destaque para a professora Maria
Rita, então conselheira, representando a região piracicabana e outros companheiros hoje na Rede.
Com o fim da presidência de dom Mauro no Consea-SP, continuei trabalhando com ele no Instituto Harpia Harpyia (INHAH), agência de defesa e promoção do direito humano à alimentação adequada, que tem a professora Maria
Rita como associada.
No INHAH, trabalhei em projetos de defesa e promoção do direito humano
a alimentação adequada desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, com a Usina Hidrelétrica de Itaipu, entre outras instituições. Tive oportunidade de me aprofundar ainda mais quanto às políticas públicas relativas à
SAN, praticar o apoio à execução de uma dessas políticas – Lei da Alimentação
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Escolar, de 2009 – além de ampliar meus conhecimentos e práticas de elaboração e gestão de projetos.
Nessa caminhada, participei de um grupo de trabalho, liderado pela professora Maria Rita e por dom Mauro, para a elaboração de uma proposta para o
estabelecimento de polos regionais de SAN em todo o país, por meio de parceria
com instituições públicas de ensino superior. Esse projeto, Polo Regional Novo
Milênio, foi o embrião da Rede-SANS, tendo sido apresentado à Finep e aberto
o caminho às adequações e tratativas que resultaram no financiamento da Rede
enquanto projeto.
Então, quando da confirmação do financiamento, no segundo semestre de
2010, fui convidada pela professora Maria Rita a ser a articuladora regional da
Rede‑SANS para a extensa área composta pela região metropolitana de São
Paulo e toda a faixa litorânea, desde o Vale do Paraíba (Litoral Norte), até o Vale
do Ribeira (Litoral Sul). Fiquei insegura, afinal não sou nutricionista – a única
exceção entre os articuladores regionais, aliás – e trabalhava havia anos muito
mais no Paraná na parceria entre o INHAH e a Itaipu. Porém, diante do voto de
confiança da professora, aceitei o desafio.
Aliás, àquela época – na preparação para o trabalho e em seu início, o termo
utilizado para designar minha função no projeto era coordenadora regional;
a compreensão aprofundada e apreensão dos conceitos de trabalho em rede
vieram ao longo do projeto, resultando na revisão de terminologias, práticas e
expectativas.
Ainda em 2010, era preciso definir quais municípios fariam parte da Rede
em cada região. Havia indicações, mas estas precisavam se confirmar com o aceite
do próprio poder público municipal ou de um grupo local devidamente articulado. Assim, entrei em contato com os municípios indicados inicialmente no
projeto e também com minha rede de contato, e com isso apresentei a Rede a
pessoas já conhecidas e outras desconhecidas, que após dois anos de trabalho se
tornaram companheiras na defesa e promoção do direito humano à alimentação
adequada.
Logo no início de 2011, uma vez identificadas as articulações locais, trabalhei
na pesquisa sobre o funcionamento do Sisvan, na obtenção do aceite oficial por
parte dos municípios sorteados e também na identificação de instituições de ensino superior para serem parceiras. Estive em campo como nunca antes, assim
permanecendo mesmo depois do ingresso das bolsistas da pesquisa. Estive com
secretários de Saúde, nutricionistas, gestores e técnicos de unidades de saúde,
além de professores de nutrição.
Nessa caminhada, portanto, tive oportunidade de aprofundar significa
tivamente os conhecimentos que tinha do estado de São Paulo, sua gente,
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suas diferenças, semelhanças e complementariedades. Aprendi muito e conheci
desde quilombolas que praticam agricultura orgânica, até professores de todos
os níveis e pesquisadores de diversas áreas, com destaque para nutrição, agri
cultura, saúde, biologia; conheci também articulações urbanas transformadoras,
artesãos, indígenas, caiçaras, agrônomos, agricultores; enfim, a rica diversidade
humana do estado de São Paulo, composta por pessoas dispostas a promover
transformações positivas na sociedade, mantendo o respeito ao próximo e a
suas tradições, sempre valorizadas.
Ampliei conhecimentos, aprendi muito sobre todas as temáticas citadas e
também sobre gestão participativa, motivação e articulação de pessoas, novas
ferramentas de comunicação. Estou certa de que a articulação de pessoas e instituições é fundamental para a defesa e promoção da SAN; acredito que esta causa
é transformadora, visando a uma sociedade mais justa, equilibrada e saudável, e
tenho certeza de que esta conexão será duradoura e profícua.

Assim a Rede-SANS foi sendo tecida, de um lado a partir das ações desenvolvidas pelo INHAH, e de outro, por ações de um grupo de pessoas ligadas à academia no estado de São Paulo. O I Seminário da Rede, que ainda não se designava
Rede-SANS, aconteceu em 2008, na Unesp de Botucatu, para discussão do projeto apoiado pela Fapesp em 2007. Esse seminário teve por objetivo discutir os
resultados do trabalho na região de Piracicaba e estender o trabalho para as regiões
de Ribeirão Preto, Marília, Botucatu e Araraquara. Nessas regiões havia alunas
ligadas ao programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição da Unesp de
Araraquara e que atuavam nos cursos de Nutrição da Unaerp, Uniara, Unimar,
Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB/Unesp), além da Unimep.
No seminário houve a participação de representantes de quarenta municípios, na
época foram atraídos pelo interesse em saber como funcionaria o Sisvan-Web que
acabara de ser lançado. O principal resultado do evento foi a preocupação dos presentes com demandas para a produção de dados, difíceis de serem conciliadas com
as demandas do cuidado. A necessidade de formação das equipes na área de alimentação e nutrição foi um dos destaques.
Em 2009, foi realizado o segundo seminário, quando se obteve um parecer
favorável da Finep para a concessão dos recursos ao projeto de articulação da
Rede-SANS (Figura 6). Foi o primeiro momento em que se discutiu a Rede coletivamente. Já existia uma trama, que vinha sendo tecida havia algum tempo. As
relações interdisciplinares, no âmbito da academia, e as intersetoriais, no âmbito
da sociedade civil e do poder público, já apresentavam várias conexões.
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Figura 6 – II Seminário de Vigilância Alimentar e Nutricional no contexto do SUS no
estado de São Paulo, 2009

Um ponto de chegada e de partida na trama da Rede-SANS
Em março de 2011, depois da assinatura do convênio com a Finep ocorrida
em setembro de 2010 e a liberação dos recursos em janeiro de 2011, foi feita, para
a apresentação no I Seminário de Articuladores Locais, uma representação da
Rede que vinha se articulando no estado de São Paulo (Figura 7). No gráfico, os
pontos sólidos indicam pessoas que já mantinham algum tipo de contato antes
do processo de articulação desencadeado pelos recursos recebidos do MCTI.
Em verde, são pessoas do INHAH representando o movimento popular, em
amarelo, pessoas da academia envolvidas com a educomunicação, em preto, pessoas da academia envolvidas com a pesquisa, em vermelho, com as atividades de
articulação, seja da academia ou do movimento popular.
Os pontos sólidos do esquema da Figura 7 representam as pessoas que já
constituíam uma rede social com atividades voltadas à pesquisa e/ou à SAN.
Mesmo considerando que essas pessoas já formavam uma rede, precisa-se levar
em conta que a rede de interações do grupo que atuou diretamente na elaboração do projeto e, mais especificamente, de sua coordenadora, era bem mais
abrangente, e nem todos foram inseridos no processo. Então é preciso declarar
aqui que as pessoas foram chamadas para compor a Rede-SANS por critérios
que atendiam interesses de um projeto com objetivos e metas definidos com
base na percepção que o grupo de coordenação tinha da demanda da SAN no
estado de São Paulo e nas orientações recebidas da própria Finep. Entre essas
orientações estavam o caráter de pesquisa e a inserção dos territórios da cidadania na proposta. Tratou-se de uma rede induzida, cujo critério de inclusão dos
participantes foi político; de um lado, as pessoas que atuavam em SAN eram da
rede preexistente e tinham perfil e disponibilidade para assumir as funções previstas no projeto, de outro, as pessoas inseridas por indicação de secretários
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municipais ou outro contato com os municípios. Na Rede desenhada em março
de 2011, grande parte dos integrantes assumiu funções remuneradas no projeto.
Foram constituídas várias equipes – de educomunicação, interdisciplinar, de
articuladores regionais, de articuladores locais, de articulação geral, de pesquisa
de campo, de pesquisa qualitativa, de pesquisa de dados secundários e de
assessores –, tanto para o trabalho em rede quanto para a pesquisa. Muitos elementos da dinâmica de organização do trabalho e atuação dessas equipes podem
ser identificados nos relatos mostrados mais adiante.

Começando por dom Mauro (1), o contato com Piracicaba (2), com São Paulo (3) e Ribeirão Preto (4) e
além de membros do INHAH de outros estados (5). Depois, minha ida (Maria Rita) para a Unesp, os
contatos feitos a partir do programa de Pós-Graduação em Araraquara, depois o campus de Botucatu, no
Instituto de Biociências (6) e outras unidades do campus (7 e 8). Juntaram-se assessores e colaboradores de
Bauru (13), Sorocaba (14), Campinas (15), e Minas Gerais (16). Nas seis regiões, as articuladoras regio
nais (2 = Roselene na região de Piracicaba; 3 = Adriana na Grande São Paulo e Vale do Ribeira; 4 =
Luciana na região de Ribeirão Preto; 6 = Maira na região de Botucatu; 10 e 11 = Rita e Lara na região
de Penápolis) estabeleceram os contatos com os articuladores locais em Marília (18), Lins (19), Pardinho
(20), Presidente Venceslau (21), Pirapozinho (22), Presidente Prudente (23), Hortolândia (24), Amparo
(25) Mauá (26), Suzano (27), Registro (28), Cananeia (29), Caraguatatuba (30), Araraquara (31), São
José do Rio Preto (32), Matão (33), Batatais (34). Itapeva (35), Capão Bonito (36). Os pontos sólidos
representam pessoas que mantinham alguma interação de trabalho no momento que antecedeu a chegada
dos recursos para articulação da Rede-SANS.

Figura 7 – A Rede-SANS em março de 2011

Foram 157 processos de bolsas junto ao CNPq (133 bolsas, se consideradas
as substituições), das quais 44 com duração de seis meses para a realização da
pesquisa de campo e as demais com duração de dois anos. O que nunca saberemos responder é em que medida essas bolsas contribuíram para a sustentabi
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lidade da proposta. Por exemplo, tivemos 36 bolsas de apoio técnico (ATP-A),
e que na maioria dos casos significava complementação de salários para o bolsista que era funcionário do setor público municipal, o que tornou a participação
no processo uma atividade não espontânea em prol de uma causa social, como
acontece na maioria das redes. Essas bolsas tiveram o propósito de estimular o
processo de formação das pessoas, pressupondo que elas continuariam ativas
mesmo quando findado o benefício. No decorrer do processo vimos que algumas
pessoas estiveram vinculadas à Rede-SANS mais pela bolsa do que pelo que o
trabalho lhe significava. A falta de compromisso foi motivo para substituição de
três articuladores locais. Chegamos a discutir em um dos seminários, que tratou
da continuidade do trabalho da Rede-SANS, o quanto esse recurso era necessário para a continuidade do trabalho nos municípios. A animação de uma rede
com a função social da natureza da Rede-SANS deveria ser feita por pessoas
abnegadas e dedicadas à causa da SAN ou encarada como uma função do Estado? Será que as pessoas envolvidas na Rede-SANS haviam construído uma
articulação forte o suficiente, capaz de exigir e obter políticas públicas que garan
tissem a continuidade desse processo de articulação? Conforme a Rede-SANS
era divulgada, as pessoas de outros municípios que se aproximavam, buscando
se integrar ao processo, ao serem informadas que os recursos para seminários e
articulação local eram restritos aos 27 municípios incluídos na proposta inicial,
ficavam de certa maneira desestimuladas em ingressar na Rede-SANS em situação de desigualdade. Os municípios de Porto Feliz, Bauru e Eldorado aderiram à proposta da Rede-SANS e conseguimos incluir seus representantes nos
seminários sem custos para eles. No entanto, parece que a tendência foi a de
reproduzir o modelo, isto é, para adesão do município as mesmas condições
de recursos teriam de ser proporcionadas. Talvez, mais que isso, a presença de
uma política pública que orientasse a priorização de tais ações no município. Por
outro lado, houve investimento dos gestores municipais envolvidos com as ati
vidades da Rede-SANS apoiando as viagens para os seminários, cedendo tutores
para cursos a distância e apoiando atividades locais. O investimento no articulador local rendeu muitos dividendos. Como testemunho dessa realidade apresentam-se os relatos dos articuladores regionais e locais no decorrer deste livro.
A articulação da Rede-SANS não envolveu apenas bolsistas, mas também
outros militantes da área, além das equipes que se formaram ou foram localmente fortalecidas nesse processo. Houve o envolvimento de docentes, alunos de
pós-graduação, instâncias do poder público e da iniciativa privada, entre outros,
e com diferentes graus de envolvimento.
Dos bolsistas que encerraram a vigência da bolsa antes do término do
projeto, alguns se envolveram com outros afazeres, mas continuaram colabo-
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rando no processo de articulação da Rede-SANS; outros apenas passaram pelo
processo, mas pode ser que retornem; além disso, novas pessoas não param de
surgir. O fato é que a participação nas atividades da Rede-SANS (cursos, seminários, materiais disponibilizados) é muito bem avaliada e procurada, enquanto
a animação da Rede não nos parece que possa ser executada exclusivamente por
um grupo de voluntários. O portal virtual precisa de manutenção e os muni
cípios, de alguma política que os direcione para uma ação mais efetiva no sentido
de sistematizar suas políticas de SAN.
O processo de articulação é complexo e depende de uma ação intersetorial
com efetiva participação do Estado, por meio de suas políticas, e da sociedade
civil como termômetro e ao mesmo tempo “farinha no fermento” dessas políticas. A Figura 8 é a representação de uma rede local idealizada para um território comunitário da forma como estava sendo concebida em março de 2011.
Nela foi pressuposta a ação intersetorial e a ativa participação do grupo familiar
para a garantia da SAN na comunidade. Nesse modelo, tal ação deve ser institucionalizada a partir de uma política pública coletivamente construída; deve zelar
pelas questões de garantia do direito humano à alimentação adequada, proporcionando acesso irrestrito a alimentos de qualidade; deve interagir com órgãos
competentes para que se garanta a segurança do alimento em toda sua cadeia
(desde a produção até o consumo); deve cuidar que a produção seja feita em base
sustentável e solidária; que na escola a alimentação seja preparada a partir de
produtos locais, segura e nutricionalmente equilibrada, e que alimentação e
nutrição sejam temas transversais do currículo escolar; que as boas práticas de
saúde e alimentação façam parte do cotidiano das pessoas; e que as unidades
de saúde do bairro estejam envolvidas no trabalho de educação alimentar e nutricional da comunidade. No contexto da Rede-SANS, nesses dois anos (20112012), tais atividades foram estimuladas e podemos afirmar que todas essas
interações aconteceram, porém, provavelmente, quase nunca em um mesmo
cenário. Estamos falando de cenários muito diversos, de disputas políticas, de
interesses múltiplos, de diferentes concepções da realidade, organização e profis
sionalização das ações públicas, bem como organização e mobilização das instâncias sociais, incluindo as famílias.
Entre as metas da Rede-SANS estava “formar 27 equipes intersetoriais com
competência para articular e animar a Rede-SANS, priorizando os territórios da
cidadania”. A intersetorialidade ocorre pela articulação de pessoas de diferentes
setores, diversificados saberes e esferas do poder público para a resolução de
problemas complexos, contrapondo-se à fragmentação das ações geralmente
encontrada na gestão pública. Na Figura 9, temos a representação dos setores
envolvidos nas equipes locais da Rede-SANS, conforme identificado nas entre-
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vistas de avaliação realizada no final de 2012 por um bolsista da Rede-SANS
em visita a todos os municípios. Como pode ser verificado, em alguns municípios as atividades restringiram-se aos serviços de saúde ou sociedade civil organizada. Em outros, saúde e educação ou agricultura. A secretaria de Assistência
Social compôs várias equipes. Como se vê, nem todos os grupos representados
aparentam ser equipes intersetoriais, e vários dos que aparentam não atuam
como tal.

Figura 8 – Um ensaio sobre a Rede-SANS local em março de 2011

Figura 9 – A Rede-SANS em dezembro de 2012 (as bolas com pontos representam gestores das políticas)
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Respondendo ao que nos propusemos, podemos dizer que, nesses dois anos,
formamos um contingente de pessoas que compreendeu o que é intersetoria
lidade e que desenvolveu habilidades para atuar na integração das políticas públicas. No entanto, apesar do empenho de muitos, a ação intersetorial aconteceu
em poucos municípios e esteve condicionada à política local. É o caso de três
municípios em que o articulador local era da sociedade civil; em dois deles, o
trabalho não se sustentou, e no terceiro o articulador local assumiu, em função de
seu papel na Rede-SANS, um cargo no poder público. Isso mostra a premente
necessidade de que se criem mecanismos que garantam o estabelecimento das
políticas públicas, nesse caso, a Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (PNSAN). Acrescenta-se que o apoio do poder público foi o elemento que esteve em primeiro lugar das listas como dificultador ou facilitador
da inserção das atividades da Rede-SANS nos municípios, quando avaliações
foram realizadas.
Nos locais em que as ações não transpuseram o setor da saúde, podemos
dizer que houve alguma interação com a agricultura ou com a educação, mas
muito tímida. O ganho das equipes de saúde foi a inserção do tema alimentação
e nutrição no cotidiano do trabalho na atenção primária. Em alguns desses municípios em que as ações ficaram restritas à saúde, as articuladoras locais eram
enfermeiras, e para essas profissionais foi preciso, antes de começar as ações,
aprender sobre SAN. Depois, foi necessário encontrar espaço numa agenda
muito apertada, que é a das equipes de atenção primária à saúde, as quais vêm a
duras penas tentando se libertar do modelo de assistência centrado na doença
e não na promoção da saúde. Por outro lado, a formação de agentes de saúde em
SAN feita pelo Interanutri, ou mesmo por meio de ações de formação de iniciativa dos gestores de saúde, desenvolve o conceito de intersetorialidade, embora
não saibamos se houve algum movimento dos agentes para integrar os recursos
da comunidade com vistas à resolução de problemas locais. Nesse caso, a inserção do tema nas agendas da saúde já constituiu um grande ganho.
Um desafio significativo das atividades de formação na Rede-SANS foi
respeitar o tempo de cada um. Tempo de estrada de quem já não tem mais paciência para ouvir coisas que já ouviu, de quem, de um lado, perdeu a confiança
e um pouco da esperança, e que, de outro, tem pressa de ver as coisas acontecerem. Tempo para aquele que ouviu pela primeira vez tantos conceitos e
também contradições ou nunca se viu na tarefa de fazer juntos, ouvir e acolher o
outro. Tempo também para desaprender, desconstruir crenças e repensar como
fazer. Dois anos foram muito curtos para isso.
O fato de o município ter um histórico em SAN nem sempre representou
envolvimento com a proposta da Rede-SANS. Em alguns casos, as atividades
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ficaram segmentadas quase exclusivamente no setor da saúde, enquanto muitas
ações aconteceram sem interação com a Rede. Em outros casos, a articulação
local da Rede-SANS possibilitou revitalização do Comsea, ou então foi importante incremento nas atividades que já vinham sendo desenvolvidas. Em alguns
municípios sem histórico de SAN, mas com histórico de possuir políticas públicas integradas, houve a inserção da SAN nessas políticas e, assim, a ação intersetorial foi possível, mas isso foi raro. A integração das políticas públicas é um
grande desafio, que envolve tensões entre unidade e multiplicidade; por exemplo,
quando o assunto é crédito sobre autoria de um determinado trabalho, as secretarias municipais têm dificuldade de dividi-lo.
Nesses trinta municípios, vimos poucos gestores municipais sentarem-se
juntos para discutir as questões de SAN e nem tantos discutem juntos outras
questões de cunho intersetorial. Na maioria deles, o trabalho é fragmentado,
o que não contribui para a garantia da SAN, que se dá a partir de um processo
complexo, que exige ações convergentes, cooperação e planejamento integrado.
A intersetorialidade ocorre a partir da descentralização do poder e articulação de
saberes e experiências, num sistema aberto de decisões intercambiáveis, o que na
teoria atrai, mas na prática muitas vezes repele, e só quem experimenta seus
efeitos sabe seu verdadeiro valor.
Nessa trajetória, as experiências intersetoriais que presenciamos estavam
sempre ligadas a uma plataforma política de governo, e todas tiveram um tempo
de vida mais ou menos equivalente ao tempo do gestor na função. No ano de
2012, ocorreram eleições municipais e, com elas, vimos desmantelamentos
de muitos trabalhos, alguns ainda no início. E aqui não importou a presença da
sociedade civil, se essas pessoas também estivessem comprometidas com os
partidos políticos. Isso não deixa de ser saudável quando se olha pela lógica da
alternância do poder e diversas maneiras de governar, mas não deveria incorrer
em prejuízo e mau uso dos recursos públicos. Daí a necessidade de uma efetivação da PNSAN. A presença de técnicos bem formados que sustentam as ações
de SAN nos municípios, apesar ou em cumprimento da plataforma política vigente, adaptando-se à situação, foram exemplos que, consideramos, devem ser
seguidos.
Da parte da sociedade civil, ouvimos em muitos municípios que a participação tem sido baixa. Vimos também desmandos, em que a participação era
legalmente exigida e o processo acontecia apenas no papel. Nas seis regiões do
estado de São Paulo percebemos que a sociedade civil esteve mais presente nas
regiões de territórios da cidadania. Isto se associa, possivelmente, ao estímulo das
políticas públicas que parecem um pouco mais ativas nessas regiões, ou porque
representam uma parcela da sociedade com maiores índices de insegurança em
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SAN. Nas entrevistas realizadas com as redes locais, 59% assumem que as ações
partem do poder público; 27%, que a sociedade civil é mais atuante; e o equilíbrio
de participação foi resultado da autoavaliação em 14% dos municípios.
O espaço de participação da sociedade civil é garantido a partir da atuação
nos conselhos municipais. No diagnóstico realizado pelos articuladores locais no
ano de 2011, apenas nove dos 23 municípios que apresentaram os relatórios
tinham Conselho Municipal de Segurança Alimentar, dos quais apenas cinco se
identificavam como atuantes. Naquele ano, cinco municípios tiveram sua primeira conferência de SAN, em decorrência do processo de articulação da Rede.
Em dezembro de 2012, dezessete municípios (59%) tinham seus conselhos
de SAN, nos quais treze articuladores locais atuavam como membros. Em
apenas um dos municípios, cujo articulador era ligado ao movimento social, a
participação nas reuniões do conselho não acontecia. Entre os municípios, onze
não conseguiram ainda criar seus conselhos e alguns permanecem lutando para
que isso aconteça.

A saúde na política de SAN e a SAN na política de saúde
O objetivo principal do projeto de articulação da Rede-SANS foi a integração das políticas públicas de SAN e de saúde. No estado de São Paulo, mais
precisamente nos municípios da Rede-SANS, observamos que as políticas para a
agricultura familiar é que identificam as políticas de SAN nos municípios. Outras atividades são desenvolvidas, mas não são identificadas como elementos de
uma política intersetorial. Dos dezessete conselhos de SAN existentes entre os
municípios da Rede-SANS em dezembro de 2012, três estavam em processo de
planejamento global de suas ações, oito estavam se estruturando em termos
de regimento e formação de seus membros. Em cinco municípios, o trabalho estava voltado para o PNAE e o PAA, incluindo as cooperativas de agricultores e a
segurança do alimento, um discutia o banco de alimentos e outro, a obesidade.
Como se percebe, a saúde não ocupa muito espaço nessas discussões.
Da parte da saúde, vamos retomar o assunto um pouco mais adiante, mas o
que observamos foi que o tema alimentação e nutrição como prática de saúde é
timidamente tratado nas ações educativas das unidades de saúde e o tema SAN
não é conhecido ou difundido. A intersetorialidade para tratar as questões relativas à saúde da comunidade aparece como caminho para alguns gestores, mas
poucas dessas práticas foram observadas. Observamos ações conjuntas das
secretarias da Saúde com a da Assistência Social, com a da Educação e com a da
Agricultura. Essa última, menos comum e, no contexto da Rede-SANS, provo-
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cada por seu processo de articulação, mas muito aquém do desejo que mobilizou
a proposta.
Segundo a FAO,2 do que ninguém discorda, a saúde depende da boa nutrição, que por sua vez depende da agricultura; por essa razão tem-se preco
nizado o estreitamento das relações entre saúde e agricultura, buscando a
responsabilização múltipla na garantia da segurança da cadeia produtiva do alimento, comércio e consumo responsáveis, educação alimentar e nutricional, respeito ao saber popular e aplicação da ciência em favor de todos.

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Sustainable nutrition security.
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