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informação e divulgação do 
conhecimento na rede-sans

Os informativos semanais da Rede-SANS

O informativo da Rede-SANS, depois dos grupos de e-mails dos articula-
dores (AR e AL), foi o primeiro instrumento de divulgação do trabalho e, pode-
-se dizer, que tem sido o instrumento mais efetivo de divulgação entre as 
Rede-SANS locais. Atualmente (2013), todas as notícias que nos chegam são 
divulgadas, desde que de interesse para o projeto. A redação e a edição do jornal 
ficam sob a responsabilidade de uma jornalista. Infelizmente, alguns municípios 
não desenvolveram o hábito de divulgar as atividades no site, assim, nem tudo o 
que acontece é divulgado. Como dito, no início, houve muita dificuldade de 
comu nicação de como as notícias deveriam chegar, mas parece que isso vem 
sendo superado. A busca ativa de notícias é uma prática que tem potencial para 
diversificar mais o conteúdo. Essas são atividades que dependem da existência 
de uma equipe de comunicação, mesmo que voluntária.

Por meio do informativo (figuras 14 e 15) e outras ações, a Rede-SANS 
apoiou a reestruturação do Consea-SP, com importante papel de mobilização 
para as conferências municipais, regional e estadual em 2011. 

De maio a outubro de 2011, o informativo da Rede-SANS foi periodica-
mente editado e veiculado por e-mail sem a inserção de imagens, pois não domi-
návamos tecnologia para isso. Em outubro daquele ano, a criação do blog da 
Rede-SANS permitiu tal avanço. 
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Figura 14 – O primeiro informativo foi divulgado por e-mail e versou sobre o lançamento 
oficial da Rede -SANS, em maio de 2011, evento que permitiu a ampliação dos contatos
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Figura 15 – Em outubro de 2011, passamos a fazer uso do blog para veicular os informa-
tivos da Rede -SANS, quando foi possível a inserção de imagens. Esses informativos con-
tinuaram sendo divulgados por e-mails
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Notícias – Brasil e mundo

No site da Rede-SANS, há um espaço para as notícias do Brasil e do mundo 
que sejam de interesse da SAN. Tivemos uma bolsista que respondeu por essa 
atividade durante a vigência do projeto, e agora (2013) ela tem mantido o tra-
balho de forma voluntária. As contribuições com indicação de notícias chegam 
por e-mail de diferentes pessoas. 

Figura 16 – A divulgação de notícias referentes à SAN no Brasil e no mundo no site da 
Rede -SANS teve início com a disponibilização para o público em janeiro de 2012

Os vídeos informativos e educativos

Os vídeos disponibilizados pela Rede-SANS e elaborados pela equipe de 
educomunicação tiveram diferentes origens e finalidades (Figura 17). 
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Uma estratégia para articulação da RedeSANS nos municípios 
foi a elaboração de um vídeo de apresentação. O primeiro foi feito 
pela professora Lucia Maria Paleari, com equipamentos pessoais. 
Mais tarde, fizemos parceria com alunos da comu nicação da 
FAAC/UnespBauru e um segundo vídeo foi ela borado.

O primeiro vídeo educativo da RedeSANS foi gravado em 2010 
e editado em 2011, pela professora Lucia Maria Paleari, denomi
nado “Pão, amor e antigamente”.

A equipe de pesquisa da RedeSANS preparou dois vídeos para 
apoio ao trabalho de calibração dos bolsistas que realizaram a pes
quisa de campo da RedeSANS, os quais estão disponibilizados 
no site da Rede.

Contamos com a colaboração da dupla sertaneja Ramiro Viola & 
Pardini para a gravação de vídeos complementares ao caderno Lá 
em casa, lá na roça, lá na cidade. A série de vídeos foi denomi
nada “Prosa e viola n1 Rede SANS”. 

Sob a coordenação do professor Alfredo Pereira Jr. e com apoio da 
bolsista Paula Torres, foram realizados encontros para discussão 
de temas variados junto a bolsistas e convidados. Os “Momento 
SANS” ocorreram no Departamento de Educação do IBB/Unesp. 
Decorrentes desses encontros, foram editados vários vídeos. 

Os bolsistas da área de comunicação, Elissa Schpallir Silva e 
Bruno Jareta de Oliveira, desenvolveram os vídeos das séries 
“Dicas RedeSANS” e “Saúde a Gosto”, disponíveis no site da 
RedeSANS.

Foram gravados vídeos para apoio aos cursos Interanutri. Um 
deles contou com a colaboração da professora Elizabete Cardieri, 
do Departamento de Educação da Unesp. 

Figura 17 – Séries de vídeos da Rede-SANS
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Acompanhando a evolução do site, em um primeiro momento, pensamos 
que seria fácil aprender o processo de captação e edição de imagem e disseminá-
-lo entre os bolsistas da Rede-SANS. A experiência apresentou dificuldades – 
seria preciso um acúmulo de experiência para depois se estabelecer o processo. 
Os primeiros vídeos foram elaborados pela professora Lucia Maria Paleari, dada 
a dificuldade dos primeiros bolsistas com o trabalho. Em um segundo momento, 
foram incluídos bolsistas com experiência em filmagem e edição, pudemos 
contar com apoio de bolsistas da FAAC/Unesp e suporte da TV Unesp. 
Também passamos a contar com o funcionário do IBB/Unesp, João Pimentel, 
experiente na área de captação de imagem e edição. Muitos vídeos foram produ-
zidos e outros ainda estão na fila para ser editados. No início, fazíamos longas 
gravações dos eventos com a intenção de editá-las e disponibilizá-las. Isso gerou 
um elevado conteúdo de material gravado, de cujas edições não conseguimos dar 
conta. A partir de agosto de 2012, passamos a gravar pequenos vídeos já direcio-
nados aos propósitos da Rede-SANS, com roteiro de questões preestabelecidas. 
Isso agilizou muito a edição e disponibilização do material. Foram desenvolvidos 
dois cursos de vídeo e imagem, um para os articuladores locais ou alguém indi-
cado pelo município, outro para alunos do ensino médio em Itararé. Em março 
de 2012, tivemos o apoio de especialistas em educomunicação para as oficinas  
do seminário de ALs, cujo objetivo consistia em capacitar para o uso das ferra-
mentas de educomunicação e estimular a elaboração de materiais pelos muni-
cípios. Depois do evento, tivemos algumas iniciativas de elaboração de materiais 
por parte dos municípios, mas ainda muito tímidas. 

Publicações

Durante esses dois anos, atendendo as demandas da Rede-SANS e con-
forme as oportunidades surgiram, foram publicados dois cadernos e um livro. O 
primeiro caderno foi escrito para os agricultores do território da cidadania do 
Sudoeste Paulista a partir de uma parceria da Rede-SANS com o Instituto Cílios 
da Terra (ICT). Para escrevê-lo, tivemos várias conversas com a ONG e visi-
tamos os agricultores que receberiam os cadernos como parte de um programa 
de formação em SAN (Figura 18). 

Outras publicações da Rede-SANS estiveram veiculadas às atividades da 
professora Lucia Maria Paleari, junto aos alunos de graduação da Unesp e como 
bolsista do projeto. O caderno que trata das plantas ruderais resgata o consumo 
de vários vegetais e estimula a discussão da diversidade e alternativas alimen-
tares. O caderno tem despertado interesse de pessoas de todas as idades e dife-
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rentes cenários. O livro Frutas e seus frugívoros, elaborado por alunos da 
licenciatura em Biologia, trata de aspectos de interesse para as aulas de Ciências, 
para a culinária, saúde e cultura geral. Tem se mostrado um bom material de 
apoio para as aulas do ensino fundamental, representando também um livro  
de conhecimento geral (Figura 19). Sobre essas publicações e outros materiais de 
divulgação da Rede-SANS, em princípio foi planejado fazer a reprodução de mate-
riais educativos produzidos pelo governo federal, em especial o Ministério da 
Agricultura, no entanto, com o decorrer do tempo, fomos verificando demandas 
mais específicas, como foi o caso dos materiais para os agricultores e materiais 
didáticos para apoio ao curso do Interanutri voltado a professores e agentes. 
Embora houvesse recursos para a impressão desses materiais e distribuição 
conforme demanda, nem todas as demandas puderam ser atendidas, e permane-
cemos na dependência de parcerias para continuar produzindo e distribuindo 
esses materiais.

Figura 18 – Para escrever o caderno Lá em casa, lá na roça, lá na cidade, visitamos e 
levan tamos as demandas dos agricultores. Visita a Saltinho do Coqueiral, Itapeva-SP
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O caderno Segurança alimentar 
e Nutricional: Lá em casa, lá 
na roça, lá na cidade foi desen-
volvido em parceria com a 
ONG Cílios da Terra, que de-
senvolve projeto do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
junto a oitocentos agricultores 
da região de Itapeva. Todas as 
respectivas famílias receberam 
o material, servindo de apoio 
ao trabalho da ONG.

O Guia Alimentar: plantas ru-
derais foi elaborado pela pro-
fessora Lucia Maria Paleari 
com apoio de bolsistas. Trata 
de uma publicação que versa 
sobre as caracte rísticas e quali-
dades nutricionais das plantas 
rude rais, com sugestões de re-
ceitas para seu consumo.

Alunos de graduação da área de 
Biologia escreveram o livro Frutas 
e seus frugívoros, sob a coordenação 
da professora Lucia Maria Paleari. 
O livro, que associa biologia e nu-
tri ção, tornou-se um importante 
material de apoio para a inserção 
da alimentação no ensino de ciên-
cias, como tema trans versal, apoian do 
os curs os Interanutri.

Figura 19 – Publicações da Rede-SANS 2011-2012

Indicadores de SANS

O conhecimento da realidade política, econômica, social, geográfica, cultural 
e de saúde da população deve, ou ao menos deveria, ser o ponto de partida para 
elaboração das políticas públicas de SAN em todos os níveis de governo, pois 
possibilita a identificação de inseguranças alimentares e das reais neces sidades da 
população. Esse conhecimento é construído a partir de indicadores que podem 
ser expressos por números, pela relação entre eles ou pela qualidade atribuída ao 
fenômeno observado. Assim, representam medidas de síntese impres cindíveis 
para a tomada de decisão nas políticas públicas. Desde 1996, a FAO tem alertado 
quanto à necessidade da criação de um protocolo de indicadores básicos relacio-
nados diretamente com a SAN, para ser utilizado como padrão internacional, na-
cional e/ou local, de forma que seja possível avaliá-la nessas esferas.1

 1. Organizacão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Declaração de Roma sobre a 
segurança alimentar mundial.
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As pesquisas desenvolvidas pela Rede-SANS têm por objetivo contribuir 
com tais indicadores, em especial aqueles ligados a SAN e saúde. No site da 
Rede têm sido disponibilizadas informações sobre as pesquisas desenvolvidas  
e também se tem feito esforço para sistematizar informações de bases de dados  
já existentes, para utilização pelos municípios participantes do projeto. Esse 
trabalho foi executado por pesquisadores e bolsistas da área do georreferencia-
mento (Figura 20). 

Figura 20 – Sistematização de indicadores de interesse para a SAN. Série de mapas temá-
ticos elaborados por bolsistas e professores da Rede-SANS, sistematizando indicadores 
disponíveis nas bases de dados existentes
Fonte: Darllan Collins da Cunha e Silva e Roberto Wagner Lourenço.

Embora tenhamos recebido sugestões de aumentar esse tipo de informação 
no site, nas visitas realizadas em dezembro nos municípios, nenhuma das equipes 
das redes locais fez referência à utilização dessas informações para o planeja-
mento do município, provavelmente porque o planejamento das políticas de 
SAN é ainda incipiente, quase nulo. No entanto, esse banco de dados, se bem 
alimentado, poderá ser de grande valia para os municípios. Para isso será neces-
sária a continuidade dos recursos para remuneração de bolsistas que realizem 
esse trabalho em apoio aos pesquisadores.
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Biblioteca

A biblioteca do site da Rede-SANS tem a função de apoiar os participantes 
dos cursos de extensão Interanutri e outros interessados na área da SAN.

Os bolsistas da Rede-SANS garimparam textos de livre acesso na internet e 
os organizaram numa biblioteca on-line. O material obtido foi dividido entre a 
biblioteca Interanutri e a geral. Na primeira há acesso para as principais publica-
ções de cunho educativo de interesse para a SAN produzidas pelo governo fe-
deral e outras instituições (Figura 21). A vantagem é que nesse espaço, e de 
forma bastante simples, o usuário, que pode ou não ser um aluno Interanutri, 
tem acesso ao material num mesmo lugar. A primeira seleção de material foi feita 
em 2010, para a primeira versão do curso Interanutri numa parceria com a Fun-
dação Parque Tecnológico Itaipu.

Figura 21 – Biblioteca Interanutri no site da Rede-SANS. Materiais educativos de vários 
minis térios disponibilizados no site da Rede-SANS, apoiando alunos dos cursos de ex-
tensão e demais interessados
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