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5 

a dimensão virtual de  
articulação da rede-sans

A comunicação pode ser entendida como a ação social de tornar comum, 
consistindo em qualquer atividade humana realizada por, entre ou com duas ou 
mais pessoas.1 O sentido, entendido como resposta mental a um estímulo perce-
bido pelo corpo, que na mente torna-se informação, é o que torna ou não algo 
comum. É isso que faz a informação se tornar conhecimento. O sentido é a sen-
sação experimentada quando se acredita que compreendeu. Segundo Vilalba, 
pela comunicação o “eu” é influenciado, influencia e pode tornar-se cada vez 
mais parecido com os “outros” que lhe propõem sentidos nos quais ele ainda não 
havia pensado ou que não haviam sido apresentados aos sentidos que o “eu” 
mani festa. Como ato social, a comunicação tem componentes intencionais e não 
intencionais, pode ser verbal ou extraverbal, os quais estão relacionados ao con-
teúdo (intencional/verbal) e à relação (não intencional/extraverbal) que se esta-
belece na comunicação. 

No processo de comunicação, segundo Araujo,2 o lugar da interlocução no 
desafio de fazer circular ideias, ser ouvido e levado em consideração é determi-
nado pelos contextos textual, intertextual, existencial e situacional. O textual diz 
respeito às informações em circulação; o intertextual, à continuidade dos sen-
tidos que se realiza a partir das memórias e saberes relativos àquela informação. 
No existencial se encontra a janela com que cada pessoa olha o mundo, que é 
resul tado de interações com sua rede de pertencimento, nível de educação, 

 1. Vilalba, Teoria da comunicação. 
 2. Araujo, A comunicação e os princípios do SUS. In: Comunicação e Saúde. 
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gera ção, entre outros. No situacional está a posição que a pessoa ocupa na topo-
grafia social. 

Assim, para além da compreensão da mensagem, está o direito de ser ouvido 
e levado em consideração. Para que isso aconteça, luta-se para garantir o caráter 
público e popularizar os meios de comunicação. 

A internet foi o meio de comunicação eleito como ferramenta de trabalho na 
Rede-SANS, de difícil operacionalização. Tivemos que aprender muitas coisas e 
ainda estamos aprendendo. É provável que tenhamos atingido o grau de conhe-
cimento técnico necessário ao trabalho ou talvez nos falte ainda mais habilidades 
para criar ambientes virtuais que favoreçam a crítica e a interação entre as pes-
soas. Pode ser que faltem apenas ambientes de interação e que a crítica não tenha 
mais lugar e nada que faça pensar seja de interesse da sociedade pós-moderna. 
Ou, ainda, que as gerações mais velhas pensem muito lenta e longamente. O fato 
é que não criamos, no contexto da Rede-SANS, espaços de discussão muito 
signi ficativos, embora esse pareça ser um desejo do grupo. Esses espaços exis-
tiram nos cursos Interanutri, para professor, agente, nutricionista e articulador, 
mas a participação não atingiu a maioria. O Interanutri – Articulador foi uma 
tenta tiva de formação on-line dos articuladores que não se sustentou, pela baixa 
adesão dos articuladores aos fóruns de discussão e pela absoluta falta de tempo 
dos articuladores regionais em animar esse processo. De 41 inscritos, apenas 
22 articuladores acompanharam os três módulos oferecidos e por volta da me-
tade desses participou das discussões. Tal resultado foi atribuído à falta de tempo 
e de familiaridade com a internet. Contudo, as poucas discussões realizadas 
foram muito ricas e esclarecedoras, na avaliação dos participantes. Um processo 
aberto de discussão/provocação nem foi iniciado no site da Rede-SANS, mas 
houve a proposta de um fórum permanente de discussão, como desdobramento 
do curso de aperfeiçoamento Interanutri – Nutricionista.

A Rede-SANS foi e continua sendo um processo pautado pela comunicação 
entre pessoas e os meios de comunicação, e desde o começo de sua articulação 
temos ficado divididos entre o desejo de estar presentes e participantes e o tempo 
que isso nos toma. Questionávamo-nos sobre que tipo de relação seria possível 
estabelecer com um número quase infinito de pessoas e como conviver bem com 
as caixas lotadas de e-mails. No final de dois anos, constatamos que há certa 
auto-organização dos canais de comunicação e que o fluxo de informações tem 
sido muito menor do que se gostaria, as informações que nos chegam são muito 
bem-vindas e aguardadas, mas é preciso ainda um grande esforço para socializá-
-las. Parece que esse será sempre um dilema com o qual se terá que conviver no 
trabalho em rede.
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O processo de construção do site da Rede-SANS

Muitas vezes pensamos estar falando das mesmas coisas e estamos, na ver-
dade, tratando de coisas completamente diferentes; o inverso também ocorre. 
Tem sido essa a nossa percepção sobre a comunicação na Rede-SANS. 

A tecnologia tem auxiliado sobremaneira a comunicação entre as pessoas; 
primeiro foram as palavras, depois a escrita, a imprensa, as imagens e agora o 
ciber espaço. A comunicação virtual é a mais nova das formas de comunicação 
entre os seres humanos, daí nossa maior dificuldade. 

Tínhamos e temos uma proposta pautada na comunicação virtual. Como 
fazer isso? Dar garantia de voz a todos, disponibilizar conteúdos atrativos e de 
qualidade? Ser coerente com a ciência, mas não tomá-la como verdade defini-
tiva? Eram essas as ideias que vinham sendo coletivamente construídas em nossa 
rede de trabalho em SAN. A decisão de adotar ferramentas virtuais para o 
traba lho da Rede-SANS demandou a incorporação de novos personagens na 
equipe. O primeiro critério foi o de buscar pessoas próximas, que sempre pri-
maram pela qualidade do trabalho e que, embora não tivessem experiência espe-
cífica, poderiam aprender e, num segundo momento, garantir a continuidade 
desse trabalho na Rede.

Logo no início do processo surgiram os impasses. Era muito difícil para a 
equipe de educomunicação entender que o principal objetivo do site era o de dar 
voz a todos, que nosso desejo não era construir um portal de informação, mas 
que este deveria ser um espaço de interação. 

O site só foi apresentado aos articuladores locais no seminário de novembro 
de 2011, depois de muita expectativa e um longo tempo de espera. Em janeiro de 
2012 foi ao ar. Antes disso, para facilitar o processo de divulgação das atividades 
da Rede-SANS, em outubro de 2011, os articuladores regionais criaram um  
blog da Rede-SANS (http://redesans.blogspot.com.br/) (Figura 12), e também 
específicos de Itapeva (http://redesansitapeva.blogspot.com.br/) e Registro 
(http://redesansderegistrosp.blogspot.com.br/).

Tudo foi diferente e mais difícil que o planejado. A produção de material de 
divulgação e o interesse dos municípios nessa atividade ficaram muito abaixo do 
esperado. A qualidade do material que chegava estava muito longe de atender às 
expectativas, especialmente do pessoal de edição do site, que devolvia aos muni-
cípios sem uma orientação do que deveria ser feito, apenas que deveria ser re-
feito. Terminamos por incluir uma jornalista na equipe, que assumiu o papel de 
escrever os textos de abertura dos municípios. De fato, a qualidade da maioria 
dos textos não era boa e não soubemos ensinar como fazer melhor. Outra reco-
mendação cujo efeito desconhecemos, mas que pode ter restringido à comuni-
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cação do grupo, agora por e-mail, foi a de evitar enviar e-mails para o grupo por 
qualquer motivo, com medo de que nossas caixas postais ficassem sobrecarre-
gadas. Foram feitos cursos de foto e imagem e roteiros para apresentação das 
experiências. Contudo, a falta de familiaridade com o registro foi somada com a 
falta de tempo dos articuladores, o que frustrou um pouco as expectativas. 

Figura 12 – Blog Rede-SANS, outubro de 2011

Houve grande dificuldade para obtenção dos textos para alimentar tudo o 
que se pretendia no site. Não havia no grupo pessoas que tivessem ao mesmo 
tempo conhecimento e disponibilidade e/ou habilidade para escrever. Ainda 
hoje, deparamos com essas dificuldades, mas aos poucos fomos descobrindo a 
melhor maneira de fazê-lo. Para os bolsistas que não eram da área de SAN e que 
dominavam as técnicas de comunicação, pode ter parecido que faltou empenho 
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dos bolsistas da saúde e nutrição, mas o problema real consistiu no estra-
nhamento em relação às tecnologias e com a própria atividade de escrever. Esse é 
um dos propósitos da Rede-SANS, “empoderar” as pessoas a partir da comuni-
cação. Descobrimos que é preciso paciência, persistência, compreensão e res-
peito. Acima de tudo, é necessário acreditar no potencial do outro e que cada 
pessoa vê e lida com a realidade de maneira singular. 

Junto com as dificuldades para obtenção do material dos municípios, desco-
brimos que a confecção de vídeos também demandava muito tempo. Só o de 
antro pometria, que seria utilizado na preparação dos bolsistas para a pesquisa, 
levou pelo menos dois meses. A opção de programar o site não poderia ter  
sido pior; somente depois descobrimos que dessa forma estaríamos totalmente 
depen dentes do programador, que cada vez demorava mais para atender nossas 
deman das. Alguns efeitos colocados no site não permitiam o acesso de qualquer 
computador, o que complicava ainda mais. Como se não bastasse, o layout não 
agradou à maioria. Isso tudo nos levou a procurar outra alternativa para o site. 

Para mudar a primeira versão do site, consultamos especialistas em comuni-
cação. A segunda também demorou mais do que o previsto para ir ao ar, porém 
contou com a participação ativa de todos nas decisões. Para a nova linguagem, 
algumas páginas tiveram que ser substituídas (Figura 13). 

Figura 13 – Página de rosto do site da Rede-SANS, maio de 2013 

O_tecido_rede_sans_miolo.indd   75 19/08/2016   14:10:07



76  MARIA RITA MARQUES DE OLIVEIRA • CARLA MARIA VIEIRA • LILIAN FERNANDA GALESI

O professor Milton Nakata3 descreve o processo da seguinte maneira:

Em março de 2011, em uma reunião com a coordenação do projeto Rede-
-SANS, juntamente com alguns membros participantes do projeto, foi-nos soli-
citado o desen volvimento de layout para o website da Rede, enfatizando a 
necessidade de um site “limpo” e de fácil acesso para ambos os públicos (pessoas 
mais humildes do campo e acadêmicos). Durante os meses de março e abril, 
desen volvemos quatro layouts como opções iniciais para o novo site. Após o 
envio, uma das peças foi aceita pelos responsáveis, e fomos informados de que a 
construção da página eletrônica havia iniciado. Nesse meio-tempo, uma versão 
foi ao ar, porém diferente do layout envia do.

Em junho fomos contatados novamente para uma reunião, na qual nos solici-
taram o desenvolvimento de novas páginas, utilizando o layout que havia sido 
aceito primeiramente. Os layouts de três novas páginas dentro do site foram 
executados e enviados. Em agosto, houve um encontro com a coordenação do 
projeto, marcando uma reunião para acertarmos definitivamente os aspectos  
do website, que até então não tinha ido ao ar. Nessa reunião ficou definido que a 
proposta inicial da página eletrônica seria bastante modificada. Decidimos, 
então, desenvolver mais duas alternativas e as enviamos.

Em fevereiro de 2012, foi marcada outra reunião, dessa vez em São Paulo, 
para buscarmos auxílio no desenvolvimento de um novo website, interrom-
pendo a sequência das propostas anteriores. A partir desse ponto, havia a par-
ticipação de um novo programador na equipe, que ficaria responsável pela 
construção do novo site. Nessa reunião, houve uma mudança na função da pá-
gina eletrônica, estendendo-a para uma grande compatibilidade com as redes 
sociais, visando a melhor divulgação, mas mantendo os conceitos iniciais, de  
um site com as informações claras e de fácil acesso e navegabilidade. Atendendo 
os indicativos, montamos um novo layout em estilo cascata, para facilitar o 
desenvolvimento.

Durante o primeiro semestre de 2012, foram feitas inúmeras modificações 
nesse layout, como a substituição de botões, banners e reposicionamento dos 
elementos. Em julho de 2012, tivemos nova reunião com o programador, na 
qual se decidiu a utilização da plataforma Wordpress como base do novo site,  
o que facilitaria a adaptação de um layout mais orgânico e implementação de 
plugins e addons sem a necessidade de reprogramar todo o conteúdo nova-
mente. Em tese, isso iria acelerar o processo de programação, podendo encurtar 

 3. Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Bauru-SP
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a data de entrega do novo layout. Depois de muito tempo, o programador 
deci diu utilizar outra plataforma, já que estava com dificuldades operacionais 
de adaptação para o Wordpress.

Definida a nova plataforma, o programador nos forneceu um grid, passando-
-nos um modelo pronto de site para que pudéssemos desenvolver novos layouts. 
Nas semanas seguintes, trabalhamos em nova versão, seguindo todas as dire-
trizes dos anteriores. Terminamos no final do mês e logo a enviamos.

No final de agosto de 2012, a página eletrônica ainda estava em construção, 
mas fomos contatados pela coordenação, solicitando-nos outra reformulação, 
que atendesse plenamente às expectativas do projeto. Executamos nova pro-
posta, muito mais limpa e simplificada que as anteriores. Ao início de setembro, 
entregamos o novo layout, que acabou por ser o definitivo, após nove propostas, 
no total. Em novembro, o website atual da Rede-SANS foi ao ar.

A repercussão do site nos municípios da Rede-SANS

Pode-se dizer que, apesar de bem frequentado, em 2013, o site da Rede-
-SANS encontrava-se subutilizado pelos municípios que a integram. 

Em levantamento realizado por meio de entrevista com integrantes das redes 
locais, apenas sete dos 29 municípios entrevistados assumiram que realizavam 
boa divulgação das atividades de SAN; em dois deles não havia qualquer divul-
gação. Para a metade dos casos, a falta de profissionais capacitados ou incum-
bidos dessa tarefa é o principal fator limitante. Outra parte considera que há falta 
de interesse ou de planejamento para isso. Todos os municípios usam o rádio 
como meio de divulgação; em segundo lugar vem o jornal com 81%, 60% uti-
lizam a página eletrônica da prefeitura, 18% fazem uso de redes sociais e 16% 
divul gam as atividades em outros sites; apenas dois municípios indicaram o da 
Rede-SANS como um local para divulgação de suas atividades e dois outros 
indi caram o blog da Rede-SANS local; o diário oficial, a TV local, os e-mails e o 
carro de som também foram citados. Os relatos na seção “Dividindo expe-
riência” do site do projeto é uma ferramenta pouco usada por catorze muni-
cípios, adequadamente usada por três e muito usada por dois municípios; nos 
demais, os entrevistados assumem que não usam a ferramenta. 

Sobre as trocas de experiência com outros municípios, a visita ao site da 
Rede-SANS não foi lembrada; foram citados os seminários quinze vezes, as inte-
rações com as cidades vizinhas, oito vezes, as visitas a municípios mais distantes, 
três, e as trocas de e-mails, uma. Quase todos citaram que as trocas começaram a 
partir do ingresso na Rede. 
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O site foi considerado por todos uma ferramenta de fácil acesso; foram feitas 
poucas sugestões para sua melhoria; dois grupos citaram que deveria haver maior 
interatividade, um indicou que deveriam ser disponibilizados mais materiais 
didá ticos, outro, que poderia ter mais estatísticas de caráter regional. Em três 
municípios foram citadas dificuldades na utilização da plataforma Moodle, a ser 
modernizada. 

O baixo uso da internet pelas pessoas envolvidas na Rede-SANS, algumas 
por opção, outras por falta de acesso ou de conhecimento da ferramenta, é um 
desafio a ser enfrentado para a sustentabilidade do projeto, visto que, a partir de 
2013, a estrutura de animação da Rede-SANS como tal deixou de existir e os 
encontros presenciais não terão os recursos para custeio de seus participantes. 
Mais uma vez, a sociedade civil será penalizada, pois os técnicos do poder pú-
blico têm a chance de receber recursos para essa participação.

Na avaliação da repercussão do site no município, é importante destacar que 
as questões foram respondidas pelo grupo de pessoas que o articulador local 
elencou como aquelas com as quais estabeleceu vínculo e desenvolveu suas ativi-
dades. Não temos ideia do quanto os alunos do Interanutri continuam utilizando 
a página. Nas salas virtuais, mesmo depois de encerrados os cursos a distância, 
os alunos ainda acessam os conteúdos disponibilizados. Depois do Interanutri, a 
Biblioteca tem sido o link mais consultado. Em março de 2013, o site da Rede-
-SANS apresentou em média três mil acessos ao mês, desde seu lançamento. 

Relatos de experiências do grupo de educomunicação

Síntese dos relatos do grupo

O grupo de educomunicação foi formado por estudantes de graduação, pós-
-graduandos e professores orientadores da área de comunicação. Suas contri-
buições foram distintas de acordo com sua capacidade técnica e formação. 
Contudo, desde as execuções mais simples, tais como a orientação para a compra 
de um equipamento de informática, até os trabalhos mais complexos, como a 
editoração de vídeos e projeto gráfico e identidade visual, todas foram relevantes 
para a constituição e desenvolvimento da Rede-SANS. Outras perspectivas e 
detalhes do processo podem ser lidos mais adiante, nos relatos que os bolsistas 
da educomunicação fizeram para esta publicação. 
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Contribuições do grupo de educomunicação

•	 Produção	da	identidade	visual	que	singularizou	a	Rede-SANS	e	lhe	deu	
maior pregnância; 

•	 identidade	visual	produzida	para	agradar	a	públicos	distintos,	com	leveza	
e simplicidade, de fácil acesso e agradável ao leitor, sejam eles acadêmicos 
ou agricultores;

•	 habilitação	 de	 profissionais	 que	 atuam	 no	movimento	 de	 promoção	 de	
SAN, profissionais de saúde e professores para produzirem trabalhos 
foto gráficos, filmagens, uso de data show, videoconferências, tratamento 
de imagens fotográficas com Photoshop, editoração de vídeos, entre ou-
tras habilidades;

•	 captura	de	imagens	para	alimentação	e	fomento	do	site	e	para	produção	de	
material impresso da Rede-SANS;

•	 produção	do	vídeo	institucional	da	Rede-SANS;
•	 suporte	técnico	nos	seminários;
•	 produção	de	ilustrações	com	estilo	capaz	de	representar	a	identidade	vi-

sual da rede e apresentar versatilidade para atingir os objetivos da pro-
dução gráfica da Rede-SANS;

•	 desenvolvimento	da	cabine	“Expresso	Aqui”,	para	registro	de	denúncias	e	
opiniões dos enredados da Rede-SANS;

•	 desenvolvimento	dos	projetos	“Dica	Rede-SANS”,	que	promoveu	a	inte-
ração com a população abordada nas ruas de Bauru, e “Saúde a gosto” que 
divulgou a prática culinária saudável, evitando o desperdício. Trata-se de 
projetos que proporcionaram material para alimentação do site da Rede;

•	 alimentação	da	página	eletrônica	da	Rede-SANS,	do	Twitter	e	do	perfil	da	
Rede-SANS no Facebook com assuntos, divulgação de eventos, cursos, 
entre outros conteúdos da atualidade;

•	 desenvolvimento	de	experimentos	de	preparações	para	produção	de	infor-
mações nutricionais, elaboração de receitas culinárias e produção de ima-
gens para alimentação do site e confecção de material impresso, tal como o 
Caderno de Plantas Ruderais e do Caderno do Agricultor Lá casa, lá na 
roça, lá na cidade;

•	 organização	de	artigos	e	legislação	pertinentes	à	segurança	alimentar	para	
disponibilizar as informações no site da Rede-SANS aos articuladores lo-
cais que atuam nos municípios e que demandam apoio para implementar 
políticas públicas vinculadas ao tema;

•	 organização	da	Biblioteca	Virtual	da	página	eletrônica	do	projeto	Rede	-
-SANS.
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Ganhos identificados pelos integrantes do grupo de educomunicação

•	 Experiência	singular	pessoal	e	profissional;
•	 conhecer	a	realidade	de	diferentes	regiões	do	estado	de	São	Paulo	em	que	a	

Rede-SANS atuou;
•	 sentimentos	 de	 gratidão,	 pertencimento	 e	 envolvimento	 em	um	projeto	

inovador, que busca a qualidade de vida, alimentação saudável, adequada 
e solidária, como fonte de inspiração para futuros projetos;

•	 oportunidade	de	atuação	em	seu	campo	de	formação	audiovisual	aplicado	
à segurança alimentar;

•	 aprendizado	 e	 compreensão	 do	 conceito	 e	 políticas	 de	 SANS,	 sobre	 a	
neces sidade de estabelecer práticas alimentares favoráveis ao próprio indi-
víduo e à coletividade, sobre redes, sustentabilidade, agricultura familiar, 
diversidade cultural;

•	 sair	do	“casulo”,	interagir	com	diversos	atores	sociais	e	verificar	as	difi-
culdades e alegrias de articular grupos tão diferentes com necessidades 
variadas; 

•	 sensibilidade	 com	 relação	 às	 questões	 humanas,	 sociais	 e	 problemas	
alimentares;

•	 capacidade	 de	 trabalhar	 coletiva	 e	 interdisciplinarmente	 com	 troca	 de	
conhe cimentos e experiências profissionais;

•	 aprender	a	criar	o	desejo	dos	usuários	do	website	em	obter	 informações	
sobre o projeto. 

Narrativas do grupo de educomunicação

Danielle Fernandes Vileigas
(bolsista DTI-C)

Tive meu primeiro contato com segurança alimentar e nutricional durante a 
graduação no curso de Nutrição, no qual me interessei muito pelo assunto e co-
mecei a entender um pouco da importância da SAN, mesmo que esse contato 
tenha sido um tanto quanto estreito e tímido ainda. Logo após minha formação, 
conversando com a coordenadora geral, professora Maria Rita Marques de Oli-
veira, fui convidada a ingressar no grupo que cuidava da Biblioteca Virtual do 
site do projeto Rede de Municípios Promotores da Segurança Alimentar e 
Nutri cional Sustentável (Rede-SANS), iniciando, assim, minhas atividades 
como bolsista em junho de 2011.
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A proposta inicial da professora Maria Rita foi que eu orientasse dois bol-
sistas de graduação do curso de Nutrição no levantamento e organização de ma-
terial bibliográfico para a Biblioteca Virtual Geral (materiais mais científicos) e 
de Apoio ao Interanutri (materiais mais didáticos e ilustrativos). Foi uma busca 
intensa nas várias páginas eletrônicas dos ministérios, assim como em sites de 
busca científica. Ao mesmo tempo, outras atividades foram sendo realizadas, 
como o levantamento de vídeos sobre SAN disponíveis na internet, a busca de 
editais abertos que envolviam SAN, além do levantamento de legislação e notí-
cias sobre o assunto.

Com o tempo e vivência na Rede, comecei a apoiar a equipe de educomuni-
cação, por meio de edições de vídeos, planejamento e logística de filmagens. 
Pude participar de perto da produção do DVD de Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável na Atenção Básica, feito para o treinamento e padronização 
da coleta de medidas antropométricas dos executores da pesquisa de campo da 
Rede-SANS. Nesse DVD fiz as edições do vídeo didático de antropometria e a 
produção do vídeo de introdução. Coordenei também a produção do vídeo sobre 
atividade física disponibilizado no curso a distância Interanutri – Agente, assim 
como cuidei de sua edição.

Uma experiência muito interessante do trabalho na Rede foi participar como 
apoio, durante uma semana, nos municípios de São Paulo e Taubaté, do treina-
mento de antropometria dado aos bolsistas da pesquisa da Rede-SANS, “Co-
nhecendo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) na atenção 
básica do SUS no estado de São Paulo”.

Logo, a Rede foi crescendo, assim como a necessidade de alguém que coorde-
nasse todas as atividades do site e não só a Biblioteca Virtual. Com isso, a profes-
sora Maria Rita me convidou para tal função, aumentando minhas horas de 
trabalho no projeto.

No primeiro site eletrônico, fiquei responsável pela inserção de alguns con-
teúdos, porém houve a necessidade da criação de um novo, e, com isso, dei apoio 
a sua estruturação e construção, sendo responsável por toda a alimentação da 
página. Organizei todos os materiais e conteúdos de cada município parti cipante 
da Rede em suas respectivas seções no site, como “Rede-SANS local”, “Legis-
lação municipal”, “Metas do milênio”, “Dividindo experiências”, entre outras.

Em paralelo a essas atividades, sempre me dispus ao que foi preciso para o 
cumprimento da missão da Rede-SANS, no que diz respeito a articular e en-
volver pessoas e instituições de diferentes contextos numa ação integrada de  
defe sa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária.

Participei também da organização de quatro seminários de articuladores lo-
cais da Rede-SANS e do I Seminário Estadual da Rede-SANS, sendo uma expe-
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riência enriquecedora e contribuindo muito para a experiência de trabalho em 
equipe.

Todo o trabalho interdisciplinar e em equipe da Rede, assim como seus prin-
cípios e valores, foi de fundamental importância para meu crescimento pessoal e 
profissional. Pude perceber a relevância do poder da articulação na conquista de 
grandes resultados, no caso, os relacionados à SANS, primordial para assegurar 
uma vida digna, saudável e com harmonia.

Arthur Bestana Bentivenha
(bolsista DTI-C)

O contato com segurança alimentar foi durante meu trabalho na Univer-
sidade, quando a professora Maria Rita me apresentou o projeto e me convidou 
para elaborar e cuidar da manutenção e do apoio aos usuários no site da 
Rede -SANS.

No começo de 2011 marcamos, com o grupo de educomunicação pertencente 
à Rede-SANS, reuniões em que decidimos a “cara” do site e como as  
pessoas iriam utilizá-lo para inserir conteúdos de forma automática e com 
interatividade.

Logo em agosto de 2011, contratamos um servidor Cloud (alocação de re-
cursos em uma empresa para manter a estrutura criada na internet) e criamos 
lista de grupos, serviço de e-mails. Ajudei a colocar o site no ar e com conteúdo 
atualizado, dando todo o suporte necessário. 

Com o tempo começamos a perceber que faltavam alguns recursos e o layout 
precisava ser alterado; não havia notícias na página principal e faltava mais 
interatividade ao usuário. Dessa forma, a professora Maria Rita se uniu aos 
parti cipantes da Rede-SANS para construir um novo modelo para o site.

Até hoje (outubro de 2012) mantenho a página e ajudo os usuários em todos 
os sistemas. Acreditamos que em novembro próximo o novo site deve entrar no 
ar com mais notícias, vídeos e interatividade.

Com o término do projeto houve necessidade de diminuição dos recursos; 
dessa forma, trocamos nosso servidor para uma hospedagem de sites e as listas 
estão sendo transferidas para o Yahoo e o e-mail está sendo fornecido gratuita-
mente pela Microsoft. Assim, os custos serão alocados de forma que poderemos 
continuar com os serviços prestados.

A Rede-SANS foi e acredito que seja, para muitas pessoas, uma forma de 
aprender mais sobre os alimentos e a segurança alimentar, com o que devemos 
nos preocupar. Mesmo participando da área técnica, consegui crescer e perceber 
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que temos obrigação de nos alimentar direito e transmitir esse conhecimento  
aos que estão ao nosso redor.

Adriana Maria Donini
(bolsista DTI-C)

Iniciei minhas atividades como bolsista no projeto Rede de Municípios 
Promo tores da Segurança Alimentar e Nutricional em agosto de 2011. Porém 
meu contato se deu um pouco antes, por ocasião de uma divulgação solicitada 
pela coordenadora geral, professora Maria Rita Marques de Oliveira, pelo fato 
de eu prestar serviço de assessoria de imprensa para o Instituto de Biociências da 
Unesp, campus de Botucatu.

Minha primeira atuação na Rede de Defesa e Promoção da Alimentação, 
Saudável, Adequada e Solidária foi voltada ao estímulo de hábitos mais saudá-
veis, que tem sido comum em diversas atividades. Porém, aos poucos, fui perce-
bendo que era uma ação mais ampla, que incluía articulação dos órgãos públicos 
com a sociedade civil e das políticas de segurança alimentar e nutricional com as 
das áreas de saúde, direito humano à alimentação, valorização das culturas lo-
cais, solidariedade, qualidade do que se consome. Também compreendi que, 
apesar de contemplar estímulo à alimentação mais saudável, não significava 
dizer às pessoas que não ingerissem alimentos gordurosos e recomendar a prá-
tica de atividades físicas, por exemplo.

A proposta da professora Maria Rita era que eu redigisse os informativos. 
Porém, como ainda não havia padronização dos textos de apresentação dos 
muni cípios que integram o projeto, também sugeriu que eu fizesse esse traba lho.

Após definir em conjunto com ela e a bolsista Adelídia Chiarelli as fontes de 
obtenção de informações e os conteúdos que seriam incluídos nos textos dos 
municípios, iniciei as pesquisas e depois fiz a redação dos textos. Esse trabalho 
foi realizado de agosto a novembro de 2011 e contemplou 27 municípios. O 
texto da cidade de Porto Feliz foi redigido posteriormente porque passou a inte-
grar a Rede em 2012. Paralelo a essa atividade, produzia as notícias para o Infor-
mativo Rede-SANS.

Com a criação de um blog, em novembro de 2011 passei a publicar os textos 
nesse meio e, depois, incluir apenas o resumo e o link das notícias no boletim 
que enviava às pessoas cadastradas.

Quando o site da Rede foi disponibilizado, comecei a revisar textos publi-
cados nesse espaço, como a seção “Dividindo experiências”, e sobre eventos 
reali zados, além de elaborar algumas orientações para adequação de conteúdos a 
serem postados.
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Percebi que, aos poucos, várias pessoas foram compreendendo a importância 
de divulgar as atividades para que se pudesse obter um resultado mais eficaz dos 
objetivos pretendidos.

Por ser um trabalho em equipe, interdisciplinar e que envolve atualmente 
29  municípios, a participação no projeto e nas atividades realizadas, como os 
seminários de articuladores locais, tem sido enriquecedora, possibilitando inte-
ração com diversos atores sociais, além de minha contribuição, na medida do 
possível, com a área de comunicação da Rede-SANS e, consequentemente, na 
divulgação de seus princípios, valores e ações, que buscam, por meio de articu-
lações, a promoção da alimentação saudável, adequada e solidária.

Emilia Alonso Balthazar
(bolsista DTI-C)

No final do ano de 2010, fui convidada pela professora Maria Rita Marques 
de Oliveira a participar do projeto Rede-SANS, como apoiadora do site. Desde 
então tenho contribuído para a manutenção e atualização das bibliotecas e das 
páginas do “Brasil e Mundo”, além de ser responsável pela atualização do perfil 
da Rede-SANS no Twitter (@redesans).

Apesar da pouca experiência com o tema “segurança alimentar”, aceitei 
prontamente o desafio e a oportunidade, pois me interesso por pesquisas em 
geral. 

Nunca havia me interessado pelo Twitter até então. Com o convite, criei um 
perfil e comecei a conhecer as ferramentas do microblog, como o Twitter Longer 
e o Twitpic. Verifiquei que, por essa rede social, as mensagens deveriam ser rá-
pidas e chamativas (máximo de 140 caracteres), o que se tornou novo desafio 
para quem gosta de se prolongar nas descrições.

Algumas dificuldades se apresentaram no início, em razão dos assuntos ino-
vadores e pertinentes ao tema segurança alimentar, relevantes para os inte-
grantes da Rede. Por isso, a participação em reuniões de articuladores regionais 
e locais foi imprescindível para conhecer mais o projeto e as necessidades dos 
articuladores.

Ao longo de minha atuação, compreendi que a Rede-SANS tem como obje-
tivo fazer um diagnóstico da insegurança alimentar e educar pessoas de diversas 
áreas e comunidades, para que todos os setores da sociedade se articulem pela 
promoção de meios para uma alimentação adequada, saudável e solidária.

Após meses de trabalho na Rede com o site e o Twitter, verifiquei que era 
necessária a utilização de outra rede social para integrar mais os parceiros da 

O_tecido_rede_sans_miolo.indd   84 19/08/2016   14:10:09



O TECIDO DA REDE-SANS 85

Rede-SANS. Surgiu a ideia da utilização do Facebook, e criamos então o perfil: 
http://www.facebook.com/#!/pages/Rede-SANS-302904793103147?fref=ts.

Tornou-se possível divulgar e criar páginas de eventos (como foi feito para o 
I  Seminário Estadual da Rede-SANS), destacar notícias importantes para  
a Rede e anexar folders e fotos com facilidade, para divulgação.

Sintetizando, ao atuar no site da Rede, no Twitter e no Facebook, tenho como 
objetivo procurar assuntos, eventos, cursos, leis que incentivem, deem apoio ao 
seguimento das atividades da Rede ou apenas mostrem as atualidades.

Além das atividades relacionadas à internet, é relevante também relatar 
minha atuação na organização do painel sobre as ações “Comércio e consumo de 
alimentos na sociedade contemporânea”, no I Seminário Estadual da Rede-
-SANS. Realizei contatos com diversas organizações e instituições, entre elas, a 
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) e a Associação Bra-
sileira de Defesa do Consumidor (Proteste), que aceitaram participar do semi-
nário, enriquecendo a discussão sobre a necessidade da melhora da oferta de 
produtos alimentícios no Brasil.

A participação na Rede-SANS me proporcionou uma grande oportunidade de 
aprendizagem, me tirando do “casulo” da parte experimental da pesquisa da área 
da nutrição. Estou aprendendo cada vez mais sobre redes, sustentabilidade, agri-
cultura familiar, políticas de segurança alimentar, diversidades culturais, além de 
verificar as dificuldades e alegrias de se articular grupos tão diferentes com neces-
sidades variadas.

Milton Koji Nakata
(bolsista DTI-C)

Fui convidado a ingressar no projeto Rede-SANS com a tarefa específica de 
coordenar o desenvolvimento de design do site para esse projeto. Esse site con-
sistiu em suporte principal para a divulgação dos conteúdos desenvolvidos pela 
Rede-SANS.

Para tal tarefa obtive auxílio de dois bolsistas, estudantes de graduação do 
curso de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Unesp, 
campus de Bauru-SP. Um voltado para o auxílio no desenvolvimento do site e de 
materiais gráficos, e o outro, para produção de desenhos e imagens que ilus-
trassem o conteúdo de divulgação. Dessa forma, os bolsistas selecionados foram 
Vinícius Laranjeira Trentin, na primeira função, e Camilo Antonio Bertozo So-
lano, na segunda. Após um ano de atividades, houve uma troca de bolsistas, 
quando saiu o segundo e entrou Marco Antonio Álvares Simpriano em substi-
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tuição. Este, por sua vez, assumiu a função do antecessor e incorporou outras, 
ajudando nas tarefas de design gráfico.

Ao iniciar o desenvolvimento das atividades inerentes a minha participação, 
mostrou-se necessária uma abrangência maior do que a inicialmente prevista. 
No primeiro momento, foi estabelecido que qualquer informação visual sobre a 
Rede seria por meio de uma unidade visual. A identidade visual é o que singula-
riza visualmente um dado objeto. Sua manifestação pode ser mais fraca ou mais 
forte, porém, no senso comum, qualquer coisa que possa ser identificada visual-
mente possui uma identidade visual. Com uma mais fraca, o objeto é pouco no-
tado por seu aspecto visual, já uma mais forte leva nossa atenção ao objeto e, 
principalmente, nos faz lembrar dele quando o vemos de novo, ou seja, confere 
maior pregnância ao objeto.

Um aspecto relevante a ser considerado no breafing, para dar início ao projeto 
de identidade visual da Rede-SANS, foi seu público-alvo. Apesar de a iniciativa 
partir de um contexto acadêmico, no projeto de extensão universitário, de fato, o 
público-alvo foi muito mais abrangente, indicando toda a comunidade relacio-
nada às prefeituras, aos produtores agrícolas, aos consumidores e à sociedade 
em geral.

Foi um grande desafio encontrar uma solução gráfica para definir o logotipo 
da Rede-SANS, inserindo os principais conteúdos que fazem parte de suas ati-
vidades. Estes foram traduzidos, de forma sintetizada, numa linguagem visual 
simples e acessível, de fácil leitura e memorização. É sempre desejável que o 
conteúdo seja agregado nessa solução visual que denominamos de logotipo. 
Para isso, houve reuniões preliminares, em que foi possível estabelecer síntese 
da missão do projeto por meio de um breafing e inseri-la como conteúdo na so-
lução visual.

Na fase seguinte, foi desenvolvida a aplicação do logotipo nos vários suportes 
de manifestações visuais do projeto Rede-SANS. Assim, criamos um padrão 
gráfico de uso do logotipo nos impressos: cartão de visita, papel ofício, planilha 
de atividades mensais dos membros e outros impressos que teriam a aplicação 
do logotipo, que, de forma sistematizada e uniforme, poderá fixar a identidade 
visual. Se feita de modo aleatório, teremos sua dispersão visual.

Ao iniciar a fase do desenvolvimento do site Rede-SANS, foco principal da 
minha participação no projeto, deparei com alguns desafios, e destaco como os 
principais:

•	 direcionar	a	um	público	geral,	heterogêneo	e	de	classes	sociais	variadas;
•	 atender	aos	princípios	da	Rede-SANS;
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•	 inserir	vários	conteúdos	de	diferentes	linguagens	(textos,	ilustrações,	fo-
tos, vídeos e outros);

•	 proporcionar	ao	público-alvo	fluidez	na	leitura	dessas	informações;	e
•	 aplicar	a	identidade	visual	criada.

Trabalhar no desenvolvimento de site é trabalhar com o design, mais especi-
ficamente com o digital, ou seja, serve para criar um ambiente para a informação 
e torná-la consistente. Por isso, cada pequeno elemento tem de ter um porquê. 
Nesse aspecto, a experiência foi muito enriquecedora, pois os conteúdos foram 
derivados de trabalhos de vários profissionais de diferentes áreas de atuações 
envolvidos no projeto. Estabelecer um layout que possa ordenar esse conteúdo 
consistiu em um grande desafio, mas nem por isso foi a parte que ofereceu 
maiores obstáculos.

A maior dificuldade residiu na construção do próprio site pelos programa-
dores e analistas de sistemas. Todos os elementos criados, desenvolvidos de 
forma criteriosa, considerando os equilíbrios estéticos nos mínimos detalhes e 
ordenando as informações de forma que houvesse boa fluidez na navegação no 
site, não se efetuaram de imediato, conforme planejado durante o desenvolvi-
mento do layout. Foram necessárias várias reuniões para viabilizar essa tarefa, 
recorrendo a outros profissionais para auxiliar na execução da ideia, ou seja, 
aplicar com fidelidade o planejamento visual do site.

Outra frente de atuação exercida durante o período da bolsa foi auxiliar bol-
sistas, sob minha orientação, no desenvolvimento das imagens que iriam ilustrar 
as várias ações da Rede-SANS. Para isso foi necessário estabelecer um estilo de 
ilustração e adotar uma linguagem única que pudesse também fazer parte da 
identidade visual do projeto.

Precisamos desenvolver ilustrações para todos os materiais gráficos, a fim de 
não incorrer em problemas de direitos autorais de imagens, que, extraídas  
da internet, são utilizadas indiscriminadamente por algumas pessoas.

Assim, os trabalhos que envolveram a produção de ilustrações se deram 
sempre no intuito de atender aos requisitos preestabelecidos e também de uti-
lizar uma linguagem que fosse facilmente interpretada pelo público-alvo e ofe-
recesse boa reprodutividade.

Nas atividades de desenvolvimento de peças gráficas, houve sempre o cui-
dado em associá-las aos elementos da identidade visual e com isso fortalecer a 
imagem da Rede-SANS perante seu público. Isso foi efetivado a cada solicitação 
de criação de materiais gráficos para eventos e atividades realizados.

De forma geral, foi muito interessante e gratificante participar de um projeto 
como este, porque possibilitou a mim e aos alunos envolvidos “navegarmos” em 
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vários outros campos do saber, procurando entender suas atuações e comparti-
lhando experiências e pontos de vistas de cada uma das especificidades. O resul-
tado, a meu ver, reflete em atender o maior número de beneficiários de nossa 
sociedade.

Caio Guilherme Figueiredo
(bolsista ITI-A)

O primeiro contato que tive com a Rede-SANS foi por meio do processo de 
seleção para a bolsa de produtor audiovisual. Até o período, não tinha conheci-
mento sobre o que era a Rede, qual seu objetivo, área de atuação etc. Meu 
conhe cimento de nutrição era básico.

Quando soube da proposta da bolsa, fiquei interessado, por possibilitar atuar 
em minha área, fazendo vídeos para a instituição, trabalhando as diversas partes 
de uma produção, desde a elaboração de roteiros, gravação e também os pro-
cessos de pós-produção.

O primeiro trabalho realizado para a bolsa foi o vídeo institucional. Para 
montar o roteiro, eu e a outra bolsista da área de produção audiovisual, Caroline 
Rye, pesquisamos e buscamos compreender o conceito de segurança alimentar, 
qual sua importância, quando surgiu, onde está presente etc. Após esse estudo, 
passamos a aprender sobre a Rede-SANS em si, como funcionava, sua proposta, 
quais eram os valores e objetivos, como as cidades e pessoas podiam participar, 
buscamos informações sobre o projeto, e baseados nisso construímos um roteiro 
base para o vídeo.

Conversamos diretamente com a professora Maria Rita e com a bolsista 
Flávia sobre as propostas para o vídeo. Depois, cuidamos que o vídeo fosse 
produ zido, fazendo algumas gravações, entrevistas e então a parte de edição e 
pós-produção.

Ligado aos projetos audiovisuais, pude acompanhar o I Seminário Estadual 
da Rede-SANS. Assim tive contato direto com os envolvidos na Rede e aprendi 
mais sobre a importância da segurança alimentar com os debates realizados. 
Além de dar suporte técnico no seminário, realizei, junto da bolsista Caroline, 
entrevistas e gravações para a cabine “Expresso Aqui”.

A cabine era um local onde as pessoas que participavam do seminário po-
diam dar sua opinião, deixar um recado sobre temáticas ligadas à segurança ali-
mentar. O conteúdo levantado na cabine foi muito interessante, pois demonstra 
a importância da Rede e sua forma de atuação. 

O período em que estive como bolsista do projeto foi muito proveitoso, 
porque, além de todo o aprendizado, pude colocar em prática conceitos ligados a 
minha área de formação pela realização dos vídeos.
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Para fazer um trabalho de qualidade estudei e ampliei meu conhecimento 
sobre produção de um vídeo. Aprimorei minhas habilidades na área de edição, 
utilizando novos softwares e ferramentas para deixar o vídeo num padrão profis-
sional. Outra importante área com a qual aprendi a trabalhar foi a de compu-
tação gráfica, necessária para criar os videografismos dos vídeos.

A Rede-SANS me proporcionou uma ótima experiência, ajudando a colocar 
em prática o conteúdo aprendido em meu curso, além de proporcionar maior 
conhecimento sobre segurança alimentar e nutricional, um conceito recente e de 
extrema importância. 

Acredito que o trabalho árduo realizado pela Rede, promovendo melhor qua-
lidade de vida da população na busca por uma alimentação saudável, adequada e 
solidária, é uma fonte de inspiração para futuros projetos.

Gabriel Cunha Beato
(bolsista ITI-A)

Meu primeiro contato com a Rede-SANS foi em 2011, assim que entrei na 
Unesp, quando uma amiga me relatou estar fazendo estágio com a professora 
Maria Rita. No mesmo ano cursei uma disciplina optativa na faculdade que 
abordava o tema alimentação escolar, interdisciplinaridade e a atuação de profis-
sionais da saúde. Em 2012, procurei uma professora do departamento de Edu-
cação para saber sobre um estágio na área de preparação de alimentos, contudo 
ela não podia me oferecer o estágio, pois o projeto não havia sido aceito. Foi aí 
que ela me indicou para a professora Maria Rita, que no momento precisava de 
alguém para testar algumas receitas e “alimentar” a parte do “Guia Alimentar” 
do site da Rede-SANS. Após uma conversa, aceitei trabalhar no projeto, em 
razão do meu gosto pela área.

Confesso que no começo me senti muito confuso sobre como trabalhar. Du-
rante essa fase de adaptação, contribuí com os seminários realizados e com o 
restante do site, buscando informações sobre os municípios, mas ainda sem 
muito conhecimento sobre o que era e como funcionava a Rede-SANS. No 
mesmo período de trabalho, tive aulas na graduação de Sociologia que abor-
davam o tema da SANS e as políticas públicas. Compreendi um pouco mais 
sobre o tema e pude aproveitar melhor as discussões que foram iniciadas nos 
seminários posteriores.

Realizei poucas atividades no Laboratório de Nutrição e Dietética e em 
todas elas fui responsável, juntamente com outra pessoa, por fazer a lista de 
compras, estimar gastos, elaborar receitas, calcular porção ideal, valor energé-
tico, montar os pratos, fotografá-los e por fim colocar as receitas, junto com as 
fotos, no “Guia Alimentar”. Essas atividades no laboratório puderam me  
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mostrar o quanto são complicadas e exaustivas a elaboração de um cardápio e 
sua execução.

Concomitantemente, fui responsável por buscar informações científicas 
sobre os alimentos e elaborar textos complementares para enriquecer o “Guia 
Alimentar”. Esse material visava contribuir para a informação popular e disse-
minar achados científicos que desmistificam mitos populares.

Além deste trabalho, foi feita uma parceria com a profa dra Lucia Paleari para 
elaborar um guia alimentar sobre as plantas ruderais, sendo trabalhadas, no 
Labo ratório de Nutrição, receitas que visavam ao seu uso. Por fim, um guia foi 
impresso com as fotos e as receitas, e distribuído em outros eventos e seminários 
da Rede-SANS.

Confesso que poucas vezes pude sentir que estava fazendo um trabalho em 
que me via como nutricionista. Pensei que as atividades no laboratório seriam 
mais frequentes, porém, devido a alguns problemas, fui impedido de continuar 
essa etapa. Avalio que se houvesse uma intercomunicação entre as pessoas 
envol vidas nessa parte do trabalho, seria muito mais frequente a produção de 
material para o “Guia Alimentar”, pois, por diversas vezes, muito do planejado 
não rendeu trabalho por depender de outras pessoas que não estavam com 
dispo nibilidade de tempo.

De maneira geral, avalio que estar dentro da Rede-SANS me proporcionou 
ampla visão sobre a relação alimento/segurança alimentar e analisar que a nu-
trição não está somente envolvida com o alimento e o indivíduo, mas também 
com o meio social, político e cultural. Durante minhas participações nos semi-
nários da Rede pude conhecer pessoas muito comprometidas com a segurança 
alimentar e que batalham por políticas públicas que visam a uma melhora nesse 
campo. Um exemplo foi conhecer dom Mauro e sua vontade gritante de fazer 
esse trabalho dar certo. Ao ouvir suas palavras de sabedoria e incentivo, pude 
entender um pouco do que motiva a luta dos municípios por uma alimentação 
saudável, solidária e segura.

Foi também em um seminário em que a professora Maria Rita me apresentou 
aos membros de diversos municípios e explicou um pouco de minha função, 
ocasião em que pude compreender de fato minha importância na Rede e o 
quanto eu estava sendo “cobrado” para fazer um bom trabalho e me dedicar às 
atividades que julgava ser menos importantes.

Esse contato em especial me fez crescer como ser humano, profissional e um 
indivíduo socialmente ativo. Sinto que entrei como um ser humano “cru” na 
Rede-SANS e estou saindo mais humano, mais social e sem fazer vista grossa 
para os diversos problemas que envolvem a alimentação, ainda mais quando se 
fala no ambiente escolar.
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No futuro ficarei muito orgulhoso de dizer que pude, mesmo que pouco, 
contribuir para que a Rede-SANS lutasse pelo direito humano à alimentação. 

Silvio Geraldo dos Santos Júnior 
(bolsista ATP-A)

Meu primeiro contato com a segurança alimentar se deu por um convite feito 
pela professora Lucia Maria Paleari, quando passei a trabalhar junto à equipe  
de educomunicação na captura de imagens fotográficas e auxiliando alunos e 
profes sores na alimentação dos sites e manuais da Rede-SANS. 

Por meio das oficinas e cursos, pude transmitir um pouco de minha expe-
riência na área de fotografia para os agentes da saúde – como manusear correta-
mente uma câmera fotográfica, edição e preparação das imagens utilizando o 
Photoshop e como montar um PowerPoint para palestras junto à comunidade 
de atuação e na região de cada agente. 

Enfim, nesse período em que estive atuando junto a Rede-SANS pude, de 
maneira bastante eficiente, passar muito do conhecimento em trabalhos foto-
gráficos aos profissionais que atuam na área da segurança alimentar, e também 
aprendi muito sobre a realidade de algumas regiões onde a Rede-SANS atua, 
com seus coordenadores, na busca de uma qualidade de vida melhor para o ser 
humano.

Silvio Garcia Manoel
(bolsista ATP-A)

Meu primeiro contato com o tema segurança alimentar foi durante as ativi-
dades junto à Rede-SANS, quando comecei a interagir com os alunos e pro-
fessores na captura de imagens para fomentar sites e manuais de segurança 
alimentar. 

Fui convidado a integrar a equipe de educomunicação na captura de imagens 
em vídeos e fotografias. Posteriormente, fomos aprofundando nosso trabalho 
no projeto, o que proporcionou uma experiência ímpar em minha prática.

As atividades por mim desenvolvidas no dia a dia serviram em muito para 
que pudesse treinar o pessoal a atuar em suas regiões. Pudemos, assim, capacitar 
vários profissionais da saúde e segurança alimentar no manuseio de equi-
pamentos fotográficos e filmagens. Nesses encontros fizemos vários trabalhos 
práticos em fotografia e filmagens, abrangendo a montagem de uma aula em 
Datashow, tratamento de imagens fotográficas com Photoshop e também fil-
magens em vídeo e editoração, visando à alimentação do site da Rede-SANS e 
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conse quentemente auxiliar outros profissionais a disseminar os conhecimentos 
e experiências em suas áreas de atuação nas próprias regiões.

Enfim, no período em que estive atuando com a Rede-SANS, pude de ma-
neira bastante eficaz passar muito conhecimento aos profissionais que atuam na 
área da segurança alimentar, tendo a capacidade de sensibilizar de maneira 
privi legiada, pois a situação é inédita para quem está visualizando aquelas ima-
gens e vivenciando a realidade em sua região de atuação. 
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