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Os cursos Interanutri de educação a distância foram importante forma de 
difusão da Rede-SANS, representando uma de suas principais ações concretas. 
Já nos primeiros meses de articulação, em várias conversas que tivemos com o 
assessor em redes sociais, foi ficando cada vez mais nítido que as ações concretas 
é que solidificariam o projeto. Não bastaria apenas o apoio ao diagnóstico das 
ações locais e o fomento teórico/crítico à organização da rede local, mesmo 
porque, de maneira geral, os diagnósticos apontam para necessidades com solu-
ções em longo prazo, normalmente condicionadas à vontade política dos ges-
tores. Seria preciso sinalizar concretamente que alguma mudança estava sendo 
provocada pelo processo, a partir da parceria com a Rede-SANS. 

No projeto de articulação apresentado à Finep, foi proposto que as equipes 
locais seriam envolvidas num processo de formação semipresencial, que teríamos 
seminários presenciais e on-line e que, para isso, utilizaríamos ferramentas de 
educação a distância disponibilizadas pela Unesp. Com o tempo, vimos que as 
demandas eram para a formação de um grupo maior de pessoas, que era neces-
sário difundir a SAN em ambientes como escolas, unidades de saúde, entre ou-
tros. Nos seminários de articuladores locais, foi proposta a criação de diferentes 
cursos, incluindo professores dos níveis de ensino infantil e fundamental, agentes 
de saúde, agentes sociais, agricultores e nutricionistas. Foram solicitados cursos 
sobre o programa de alimentação escolar, sobre hortas e quintais, sobre a mani-
pulação de alimentos. Já contávamos com a experiência prévia do Interanutri: 
Interdisciplinaridade, alimentação e nutrição no currículo escolar, e foi proposto 
o desenvolvimento de outros cursos.
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Figura 22 – Maria Rita Marques de Oliveira em cerimônia de encerramento do curso 
Interanutri – Professor no Parque Tecnológico Itaipu em Foz do Iguaçu. Na ocasião, 
foram apresentados 26 trabalhos desenvolvidos ao longo do curso.

No II Seminário de Articuladores Locais, em maio de 2012, anunciamos a 
realização dos cursos Interanutri: Professor, Agente, Alimento Seguro, Hortas  
e Quintais, Chamada Pública, Guia Alimentar e Nutricionista.

O curso Interanutri – Professor: Interdisciplinaridade, alimentação e nu-
trição no currículo escolar, em maio de 2011, já era oferecido para professores de 
Botucatu e Pardinho em parceria com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, 
enquanto o curso Interanutri – Agente: Interdisciplinaridade, alimentação e nu-
trição na comunidade vinha sendo gestado pela equipe interdisciplinar. 

O curso Interanutri – Alimento Seguro seria elaborado e oferecido por um 
grupo de professores e técnicos do Instituto de Biociências e da Faculdade de 
Ciências Agrárias, da Unesp de Botucatu, com apoio de bolsistas da Rede-
-SANS. O curso Hortas e Quintais seria planejado por bolsistas e professores da 
área de Agronomia; o curso sobre chamada pública para produtos da alimen-
tação escolar, por bolsistas de Rede com apoio do INHAH; o referente ao guia 
alimentar, com orientação de professores da área de Nutrição, assim como o 
Inte ranutri – Nutricionista. O curso sobre alimento seguro foi elaborado no eixo 
padarias e oferecido em Botucatu, numa turma experimental. Para o sobre hortas 
e quintais chegou-se a fazer algumas reuniões de planejamento, contando com 
apoio de alunos da pós-graduação em Horticultura da Faculdade de Ciências 
Agrárias da Unesp, mas o processo foi abortado por dificuldade de agenda dos 
envolvidos. Da mesma maneira, os cursos sobre chamada pública e guia alimentar 
ficaram fora da agenda, por essa mesma dificuldade de operacionalização. Para o 
Interanutri – Nutricionista pudemos contar com bolsistas específicos. 

As atividades da Rede-SANS envolveram o oferecimento dos cursos Intera-
nutri – Professor, Interanutri – Agente, Interanutri – Alimento Seguro: eixo pa-
darias e Interanutri – Nutricionista (Figura 23).
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Figura 23 – Cursos oferecidos pela Rede-SANS em 2011 e 2012 

O primeiro tem o objetivo de apoiar a formação permanente de professores 
do ensino fundamental e infantil em atividades teóricas e práticas de promoção 
da alimentação e nutrição na escola, extensivas a estudantes de graduação. O se-
gundo visa instrumentalizar agentes comunitários na promoção das ações de pro-
moção da alimentação saudável, adequada e solidária nas comunidades. Ambos 
são cursos de extensão com carga horária de sessenta horas e foram viabilizados a 
partir de parcerias com os municípios. Uma equipe de bolsistas e professores da 
Unesp foi responsável por desenvolver os conteúdos, alimentar a plataforma, 
treinar e supervisionar os tutores. Estes eram indicados pelos gestores dos muni-
cípios ou apresentavam-se voluntariamente a partir de algum contato com a 
Rede-SANS. 

A primeira versão do curso Interanutri: Interdisciplinaridade, alimentação e 
nutrição no currículo escolar foi preparada e oferecida para alunos de Foz do 
Iguaçu e região, Botucatu e Indaiatuba, viabilizada com recursos do MEC/
Capes, num edital que visava à inserção de tecnologia de informação no ensino 
de graduação. O curso foi oferecido como disciplina optativa para os alunos de 
graduação da Unesp e como curso de extensão para alunos de instituições de en-
sino superior (Uniamerca-PR e Ceunsp-SP), assim como para professores do 
ensino infantil e fundamental. A primeira turma estudou no segundo semestre 
de 2010, a segunda, no primeiro de 2011, já no contexto da Rede-SANS. A ela-
boração do conteúdo do curso contou com o apoio de professores do Departa-
mento de Educação do Instituto de Biociências de Botucatu e de alunos da 
Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas da Unesp de Araraquara, além das experiências com o ensino fundamental 
do Instituto Harpia Harpyia, em Foz do Iguaçu.
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Em 2011, foram 29 salas do Interanutri – Professor com 420 concluintes e 
quinze salas do Interanutri – Agente, com 125. Capão Bonito foi o município 
com maior número de alunos, chegando quase a duzentos (Figura 24). 

Figura 24 – Interanutri – Professor em Capão Bonito, 2011

A experiência de realização dos cursos em 2011 nos mostrou que seria neces-
sário aperfeiçoarmos nossos critérios de avaliação e principalmente as ferra-
mentas desse processo, e que o processo de formação dos tutores deveria ser 
aperfeiçoado. Foi quando, além da capacitação presencial para uso da plataforma 
e apresentação do papel do tutor, inserimos um processo de formação on-line 
durante um mês. O principal objetivo foi observar como os tutores conseguiam 
se organizar com as tarefas que lhes eram solicitadas, pois o principal problema 
não era o uso da ferramenta, mas a ausência do tutor quando os alunos solici-
tavam ajuda e também para estimular a participação. Também houve problemas 
com a equipe de bolsistas em Botucatu, pela inexperiência e dificuldade de adap-
tação do grupo. Uma nova bolsista, da área de Pedagogia, foi inserida no grupo, 
com o que foi possível uma melhor organização do processo. 

No ano de 2012, tivemos três edições dos cursos Interanutri – Professor e 
Interanutri – Agente, com início em março, maio e agosto, respectivamente. 
Nesse ano, tivemos nove treinamentos para tutores ao longo do ano no estado de 
São Paulo, realizados três vezes no município de Botucatu e uma vez nos municí-
pios de Itapeva, Capão Bonito, Registro, Mauá, Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto e Marília. Foram treinados 87 tutores. 

Nesse ano, 23 municípios participaram dos cursos Interanutri; entre estes, 
sete participaram de duas edições e cinco não faziam parte dos municípios da 
Rede-SANS. Foram abertas 71 salas, sendo trinta do Interanutri – Professor e 
41  do Interanutri – Agente, 567 alunos concluíram os cursos, 224 alunos do 
Inte ranutri – Professor e 343 alunos do Interanutri – Agente. Foram desenvol-
vidos 245 projetos nos cursos, 109 no Interanutri – Professor e 136 projetos no 
Interanutri – Agente.

Os projetos sempre são apresentados ao final do curso Interanutri em um 
encontro presencial com alunos, tutores, representantes da Rede-SANS e muitas 
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vezes com a presença de autoridades locais. Nesses encerramentos, os alunos, 
tutores e as demais pessoas presentes têm a oportunidade de compartilhar as 
etapas dos projetos, ilustrando com fotos e vídeos as dificuldades e as conquistas 
durante a realização. Em 2012, ocorreram 22 eventos de encerramento de turmas 
do Interanutri.

A maioria dos projetos desenvolvidos em 2012 versou sobre a promoção da 
alimentação saudável, adequada e solidária. Os cursos Interanutri – Professor 
foram oferecidos desde o ensino infantil até o ensino médio (figuras 25 e 26). 
Para participar, o professor assume o compromisso de incluir as atividades prá-
ticas do curso em seu cotidiano da sala de aula. Nas três edições do curso, as 
avaliações receberam conceitos dos alunos de boa aprovação dos cursos. No de-
correr do trabalho, as justificativas para as desistências foram a falta de tempo 
para a realização das tarefas, as dificuldades de acesso à plataforma e também os 
problemas de comunicação. As desistências giram em torno de 30% a 40% dos 
que iniciam o curso, compatíveis com uma boa avaliação para os processos de 
educação a distância. O aluno que não recebe orientações adequadas no início  
do curso, ou que, ao ter problema com a ferramenta, se sente desamparado, 
acaba desistindo de participar. 

Figura 25 – Práticas lúdicas com alunos do ensino infantil, Interanutri – Professor, 2012

Figura 26 – Horta desenvolvida por professores e alunos na Escola Municipal de Par-
dinho-SP, Interanutri – Professor, 2012
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Os cursos Interanutri – Agente envolveram usuários de unidades de saúde e 
de projetos sociais, entre outros. Os trabalhos práticos desenvolvidos pelos 
alunos contemplaram práticas de alimentação saudável, atividades físicas, 
plantio de hortas, entre outras. 

O curso foi oferecido inclusive para municípios vizinhos aos municípios da 
Rede-SANS e outros que descobriram pela internet, como foi o caso em Montes 
Claros no estado de Minas Gerais (Figura 27). Relatos como os da Daniela, a 
seguir, foram frequentes. 

Figura 27 – Alunos do Interanutri em Montes Claros-MG, 2012

Bom dia, Maria Rita, Paula, Milena e Carol! 

Mocinhas, como vai tudo por aí? Tudo tranquilo? Por aqui tá tudo em paz, 
graças a Deus. Estou fazendo uma lista dos alunos para o curso, tá uma beleza. 
Tem professora infantil, médica, professor de educação física, cabeleireira, estu
dante universitário, pedagoga, agente de saúde, técnico em segurança do trabalho, 
diretora de escola, alfabetizadora de adultos, dona de casa, técnico de enfermagem, 
agente de pastoral da saúde, evangélico, todos confirmados. Vou convidar ainda  
o padre e uma irmã de uma congregação religiosa. Até Deus entrou, tá vendo? 
(brinca deira) Não convidei todo mundo que eu queria porque tenho medo de não dar 
conta. O trem tá muito bacana. Outras pessoas serão envolvidas, mas não apa
recerão, porque são da Associação e não têm acesso à internet nem leitura (não têm 
leitura de papel, mas de mundo têm sim). Essas pessoas vão auxiliar a presidente da 
Associação a fazer o curso e desenvolverão o projeto junto com ela e comigo, en
tendeu? Depois vocês poderiam providenciar um certificado de participação para 
cada um deles, o que vocês acham? Vai ser uma honra pra eles receber um “diplo ma”. 
Olha, preciso de uma coisa. Vou procurar uma faculdade perto daqui (no meu 
bairro tem três) e pedir o laboratório de informática emprestado para a primei ra 
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aula, que é presencial. Eu sei que eles têm até trinta computadores em uma mesma 
sala, dá direitinho. Mas para isso eu vou precisar de uma carta de vocês pra eles 
saberem que a Rede existe e que este primeiro contato tem que ser simultâneo e 
presen cial. Estou animada e esperançosa. Seja o que Deus quiser. 

Daniela, Montes ClarosMG, 2012

Narrativas de professores de Mauá

Processo de discussão e formação quanto à inclusão da alimentação e  
nutrição no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino de Mauá –  
Rede-SANS e Interanutri – Professor – 2011-2012

No primeiro semestre de 2011, iniciamos as discussões sobre o Projeto Rede-
-SANS junto à Secretaria de Segurança Alimentar, proporcionando o fortaleci-
mento de um trabalho intersecretarial.

Para que pudéssemos desenvolver ações desse projeto em nossas escolas 
muni cipais, fez-se necessária inicialmente, sua socialização com os profissionais 
desta secretaria – secretária de Educação/supervisores e gestores –, bem como, a 
legislação vigente – Lei n.11.947, de 16 de junho de 2009, artigo 2o, inciso II  
e artigo 17, inciso III –, para essa questão, e então prosseguirmos com a reali-
zação de um diagnóstico que nos apontasse como as atividades voltadas a esta 
temática estavam ocorrendo nas escolas.

Como retorno, detectamos que algumas escolas realizavam atividades vol-
tadas a essa temática, pois constavam em seus projetos políticos pedagógicos e 
relatos de que ocorriam em algumas salas de aula.

Partindo desse diagnóstico, e também com embasamento em legislações  
vigentes, as quais direcionam/orientam quanto à importância de se trabalhar 
conteúdos voltados à alimentação saudável nas escolas, em reuniões do GT, 
respon sável pelo desenvolvimento do Projeto da Rede-SANS no município, 
composto por articulador local e estadual da Rede, representantes de secretarias 
e da sociedade civil, observando o diagnóstico trazido por cada secretaria e por 
cada segmento da sociedade civil, foi possível o estabelecimento de três metas. 
Assim, foi proposto que uma delas fosse a inclusão da alimentação e nutrição no 
currículo escolar, para que possamos atingir de forma abrangente todas as es-
colas da rede municipal de ensino.

Em um momento bastante oportuno, quando os profissionais discutiam a 
elaboração do Referencial Curricular da Educação de Mauá – 2011-2012, foi 
possível trazer para esse documento, utilizado pelas escolas nas discussões da 
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elaboração de seus projetos políticos pedagógicos, o desenvolvimento dessa te-
mática, com um olhar interdisciplinar e o de torná-la comum a todas as escolas.

Objetivando subsidiar os profissionais no processo de inclusão da temática 
nas atividades com os alunos, foi proporcionado o curso, por meio da Rede-
-SANS em parceria com a Unesp de Botucatu, Interanutri – Professor: Interdis-
ciplinaridade, alimentação e nutrição no currículo escolar. 

Os gestores, por sua vez, socializaram nas respectivas escolas, promovendo 
um levantamento de profissionais interessados em participar do curso, en-
quan to a equipe interna da Secretaria de Educação promovia um levantamento 
de possí veis tutores para acompanhar esse curso, ao lado de nossos profes-
sores-alunos.

A partir das inscrições recebidas, organizamos os grupos dentre os tutores, os 
quais passaram por formação ministrada por profissionais da Unesp. Iniciamos 
então a formação no segundo semestre de 2011, com aula inaugural, a realização 
das quinze semanas de curso e a apresentação dos projetos finalizando o curso. 
Durante o período de realização, os participantes do GT da Rede-SANS reali-
zavam reuniões para socializações e encaminhamentos pertinentes, tanto ao 
curso Interanutri – Professor, quanto às outras duas metas estabelecidas me-
diante o diagnóstico: Avaliação Nutricional dos Pré-Escolares (alunos que 
comple tariam dois anos até agosto de 2012) da Rede Municipal de Ensino e 
Implan tação de Hortas Caseiras e Escolares.

Quando encerramos, foram muito significativos os resultados obtidos, pois 
os projetos apresentados puderam demonstrar o envolvimento dos profissionais 
em desenvolver essa temática entre os alunos e os apontamentos apresentados 
nas avaliações realizadas quanto ao que o curso contribuiu para aquisição de 
novos conhecimentos. Para a continuidade no ano de 2012, todos os procedi-
mentos que se faziam necessários foram novamente retomados, mesmo porque 
é um conteúdo de extrema relevância a ser trabalhado nas escolas. Assim proce-
demos, desde a conversa com a secretária de Educação, reuniões com os supervi-
sores e com os gestores das escolas, até a realização de novas inscrições, para 
formarmos novos grupos. 

No encerramento da primeira turma foi necessário revermos os tutores, pois 
alguns que participaram no acompanhamento da primeira turma estavam 
envol vidos com outras demandas em suas respectivas escolas, impossibilitando-
-os de desenvolver esse trabalho. Organizamos outro grupo de tutoras, porém 
duas das que participaram anteriormente continuaram e o grupo contou com a 
chegada de uma professora para exercer também a tutoria. Novamente, pas-
saram por três dias de formação acompanhadas pelos profissionais da Unesp/
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Botucatu. Iniciamos então o curso Interanutri – Professor novamente, porém 
com menos participantes, e assim ficamos com três tutoras no acompanhamento 
então dos três grupos.

Nesse percurso, em reunião com supervisores e gestores, demos início aos 
encaminhamentos da Avaliação Nutricional dos Pré-Escolares. Para essa ação, 
os gestores agendaram reunião com os pais e responsáveis desses alunos com o 
acompanhamento das profissionais da Secretaria de Saúde, no caso, as nutricio-
nistas e a profissional da Secretaria de Segurança Alimentar, para que tivessem o 
conhecimento desse trabalho, e que assim autorizassem ou não a realização da 
avaliação com seu(sua) filho(a). 

Enquanto eram realizados o curso Interanutri – Professor e a Avaliação Nu-
tricional dos Pré-Escolares, as reuniões do GT da Rede-SANS aconteciam para 
socializações de como estavam o desenvolvimento das metas e propostas de 
enca minhamentos. Também iniciamos uma discussão sobre como podemos 
promover a implantação de hortas nas escolas.

Com a oportunidade de contarmos com o engenheiro agrônomo da Secretaria 
de Segurança Alimentar, foi possível fortalecer a proposta de introduzir hortas 
nas escolas, de acordo com os projetos de cada uma e o espaço físico disponível. 
Assim, realizamos reuniões com os supervisores e gestores das escolas, obje-
tivando verificar as escolas que já trabalham com hortas e as que pretendiam 
isso, diante das elaborações de seus projetos. Partindo dessas informações, e 
junto ao GT da Rede-SANS, foi possível propor um curso sobre horta que seria 
realizado em conjunto com o engenheiro agrônomo, estabelecendo um fortaleci-
mento de articulação entre Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança 
Alimentar.

Durante reunião com os gestores, socializamos a possibilidade do curso 
aberto a todas as escolas e que os profissionais inicialmente se inscrevessem para 
que pudéssemos organizar os grupos de acordo com a disponibilidade de ho-
rário. Fizemos então as inscrições, organizamos possíveis grupos e prevemos, 
junto com o engenheiro agrônomo, a realização do curso no segundo semestre 
de 2012. A carga horária era de dezesseis horas, sendo oito de parte teórica, rea-
lizada no Centro de Formação de Professores, e oito de prática, em uma das 
hortas comunitárias do município.

Nesse ínterim, houve a participação de supervisores e tutora do curso no Se-
minário Estadual da Rede-SANS, que ocorreu de 8 a 10 de agosto de 2012, em 
Águas de Lindoia. 

Finalizamos também o segundo grupo do curso Interanutri – Professor, com 
as apresentações dos projetos, que muito enriqueceram os trabalhos nas 
escolas.
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Para o segundo semestre de 2012, tivemos os mesmos encaminhamentos 
para que pudéssemos contar com novos inscritos para o curso, com três tutoras 
que iriam acompanhar a turma. Programamos o encerramento para 30 de no-
vembro de 2012, data em que seriam apresentados os projetos realizados nas 
escolas. 

Estamos num processo inicial de aquisição de materiais e produtos para as 
hortas das treze escolas que participaram do curso, as quais irão implantar de 
acordo com o espaço físico disponível, canteiros ou vasos, com as orientações 
recebidas no curso.

Faculdade de Mauá (Fama):  
Relato de parceria com a Secretaria de Segurança Alimentar  
do município de Mauá, com a Rede-SANS  
e os cursos Interanutri – Agente e Professor. 
Maria Lúcia Ovídio (professora do curso de Pedagogia e do 
Projeto de Extensão Agenda 21 Escolar Fama) 
Fabiane Higo (professora e coordenadora do curso de Nutrição) 
Neiri de Oliveira (professora do curso de Pedagogia) 
Maria Aparecida dos Santos (aluna do curso de Pedagogia e  
bolsista da Rede-SANS)

A participação ou parceria da Faculdade de Mauá (Fama) iniciou-se com um 
convite feito pela Secretaria de Segurança Alimentar à instituição, para que indi-
casse duas pessoas que a representassem como parte da sociedade civil. O dire tor 
da faculdade, baseado na disponibilidade de tempo e na aderência aos assuntos 
que seriam tratados, indicou uma professora e uma aluna do curso de Nutrição 
para participarem de um curso promovido pelo articulador local da Rede-
-SANS, Marcelo Mazeta Lucas.

Após tomar ciência dos temas que seriam trabalhados, e sabendo do projeto 
de extensão, Agenda 21 Escolar Fama, cujo objetivo é “promover ações que 
contribuam com a qualidade de vida do planeta e do ser humano”, a professora 
do curso de Nutrição comentou sobre o assunto e falou da possibilidade de eu 
assistir a uma reunião do grupo, que, segundo ela, poderia agregar novos conhe-
cimentos ao grupo do nosso projeto.

A princípio convidou-me a assistir a uma das reuniões do grupo da Rede-
-SANS, com a aquiescência do articulador local, que permitiu que eu partici-
passe, não só da reunião, mas do grupo para o qual estava ministrando curso 
sobre alimentação nutricional, direito a alimentação e vários outros temas de 
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que eu já tinha ouvido falar, mas não com a profundidade com que foram tra-
tados naquele curso.

Durante os encontros foi possível perceber que a temática vinha ao encontro 
de e contemplava plenamente um dos objetivos do Projeto da Agenda 21 Es-
colar Fama, ou seja, a qualidade de vida do ser humano no tocante à alimentação 
nutricional. 

Vale mencionar que, além do projeto de extensão, algumas alunas do curso de 
Pedagogia, durante os estágios supervisionados no ciclo inicial do ensino funda-
mental da educação básica (1o ao 5o anos), demonstraram preocupação com os 
lanches ingeridos pelas crianças e o pouco conhecimento dos/as professores/as 
sobre como abordar o tema da alimentação nutricional saudável. Essa preocu-
pação deu origem a alguns trabalhos de conclusão de curso (TCCs), de cujas 
bancas a professora Fabiane Higo, coordenadora do curso de Nutrição, 
participou. 

Esse fato levou-nos a pensar na possibilidade do desenvolvimento de um 
projeto intercursos (ainda embrionário) a partir da integração das alunas dos 
cursos de Nutrição e de Pedagogia.

Em uma das reuniões da Rede-SANS, foi solicitado que indicássemos alguns 
alunos/as com perfil para participarem de uma entrevista a fim de atuarem 
como bolsistas da Rede e, para nossa satisfação, uma aluna do curso de Peda-
gogia, Maria Aparecida dos Santos, foi selecionada e desde então tem sido mo-
nitora das classes Mauá Fama.

Nesse ínterim, a professora Fabiane Higo também recebeu convite para par-
ticipar dos encontros da Rede-SANS e, juntas, participamos de um encontro 
para a formação de tutores do curso Interanutri e, participando dele, vimos a 
possibilidade de darmos início ao nosso projeto intercurso. Por isso, não convi-
damos somente as alunas participantes do Projeto da Agenda 21 Escolar Fama, 
mas esten demos o convite a alunos do curso de Nutrição, do curso de Pedagogia 
e a alguns colegas da instituição.

Então, no segundo semestre de 2011, iniciamos nossa classe com mais de 
trinta alunas, finalizando o curso com 21 participantes e treze projetos. Vale 
mencionar que uma professora de Pedagogia fez o curso e desenvolveu seu 
proje to com alunos do sexto semestre do curso e hoje também é tutora do 
Interanutri.

No semestre seguinte, participamos de outro encontro com a equipe interdis-
ciplinar de Botucatu para ampliação da formação de tutores e, entre professores 
e agentes, contamos com duas classes: Mauá Agente 4 e Mauá Professor 4, com 
um total de 37 participantes que desenvolveram 25 projetos. Vale destacar o tra-
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balho de uma das alunas da classe Mauá Professor 5, e de outra professora do 
curso de Pedagogia que também desenvolveu um projeto com seus alunos.

Atualmente, temos duas classes em andamento: uma de agente e outra de 
professor. Esperamos dar continuidade a nossa parceria, pois podemos afirmar 
que o contato com a Secretaria de Segurança Alimentar do Município de Mauá e 
o curso Interanutri da Rede-SANS tem contribuído muito para a conscienti-
zação dos alunos da Faculdade de Mauá que têm participado dos cursos, in-
cluindo o de hortas, para a importância da alimentação nutricional saudável e a 
mudança de hábitos alimentares, não só pessoal, mas também de seus familiares 
e das comunidades nas quais atuam.

Interanutri – Nutricionista de atenção básica: 
uma experiência singular

A realização do curso Interanutri – Nutricionista foi uma experiência ímpar. 
Para essa tarefa pudemos contar com o trabalho cuidadoso e competente da pro-
fessora Maria Cristina Faber Boog (Figura 28), que não só elaborou o conteúdo e 
acompanhou o desenvolvimento do curso, como acompanhou muitas atividades 
da Rede-SANS com importantes contribuições. 

O curso Interanutri – Nutricionista nasceu a partir de uma de-
manda apresentada nos seminários de articuladores locais e 
buscou atender nutricionistas que estavam atuando na atenção 
primária à saúde dos municípios que participaram por sorteio 
da pesquisa da Rede -SANS. Contou com o trabalho da profa 
dra Maria Cristina Faber Boog como coordenadora e, como 
tutoras, da profa dra Monize Cocetti e profa ms. Iza Oliveira 
Hoff.

Figura 28 – Professora Maria Cristina Faber Boog, autora do curso Interanutri – Nutri-
cionista

Interanutri – Nutricionista 
Educação alimentar e nutricional para nutricionistas

Maria Cristina Faber Boog

A educação alimentar e nutricional está proposta em documentos oficiais 
como uma estratégia fundamental para alcançar os objetivos das políticas pú-
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blicas de alimentação e nutrição e está prevista como ação governamental. A 
imple mentação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição1 demanda ações 
específicas de educação alimentar e nutricional em diferentes contextos, sendo 
um deles a rede de atenção primária à saúde. O Marco de Referência de Edu-
cação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas2 preconiza que as ações 
devem ser desenvolvidas preferencialmente em equipes, alcançando indivíduos, 
grupos e comunidades, mas que, quando colocadas em prática como um recurso 
terapêutico, as ações são de responsabilidade de profissionais com conheci-
mento técnico e habilitação em educação alimentar e nutricional, ou seja, nutri-
cionistas. A sua inserção nas equipes de profissionais de saúde na rede de 
atenção primária era, à época em que o curso foi implementado, uma função 
considerada nova, criando assim demandas de aprimoramento para nutricio-
nistas, visando prepará-los para as especificidades deste campo e do Programa 
Saúde da Família.

As ações devem considerar as pessoas em sua complexidade psicossocial, de 
forma que uma educação pautada apenas em aspectos técnicos não atende aos 
princípios de humanização. As práticas previstas na atenção primária à saúde 
são aparentemente simples, porém complexas ao exigir tecnologias humanas 
que possibilitem desenvolver abordagens significativas no contexto de vida das 
pessoas. Caracteriza-se então uma demanda por aprimoramento em educação 
alimentar e nutricional para os nutricionistas que estão atuando na rede de 
atenção primária à saúde.

Diante dos resultados obtidos por intermédio da pesquisa nos municípios foi 
detectada essa necessidade, e assim surgiu o Interanutri-Nutricionista – Curso 
de Educação Alimentar e Nutricional para Nutricionistas. O planejamento do 
curso foi pautado por resultados de diagnósticos específicos sobre como se dão 
as ações de educação alimentar e nutricional na rede de atenção primária, e 
foram considerados também relatórios de pesquisas e estudos publicados sobre 
o tema. 

Os nutricionistas que estão na rede de atenção primária muitas vezes acu-
mulam cargos em diferentes secretarias. Geralmente já trabalhavam em outra e 
foram “aproveitados” para a área da saúde, que, até então, não contava com esse 
profissional. Eles se ressentem de uma sobrecarga de tarefas sem foco definido, 
em virtude de não estarem vinculados a programas específicos. Já aqueles vin-

 1. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição, 2012.

 2.  Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marco de Referência de Edu
cação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas, 2012.
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culados aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) trabalham em equipe, 
têm funções mais definidas, contudo relataram dificuldades de aceitação de seu 
trabalho pela equipe, ao menos no início.

As atividades educativas mesclam-se com um extenso rol de atividades, parte 
delas burocráticas, de administração de programas. A atuação técnica, na qual 
se incluem as ações educativas, são diversificadas, de forma que podem ocorrer 
nas unidades básicas de saúde, no Programa Estratégia de Saúde da Família, 
junto ao NASF, em visita domiciliar, com grupos de pacientes, de gestantes, em 
ambulatórios, junto à equipe, para agentes de saúde, estagiários, pacientes rece-
bendo nutrição enteral e algumas ações de âmbito comunitário em creches, em 
programas de hortas comunitárias, em escolas e em outras secretarias como 
Segu rança Alimentar, Assistência Social, Inclusão Social, Educação. As ações 
de âmbito comunitário são realizadas a partir de demandas externas, por soli-
citação de terceiros, incluindo-se aí rádios comunitárias e, em cidades maiores, 
canais de televisão. As ações de promoção da saúde são pouco conhecidas pelos 
profissionais. É preciso ressaltar que esta é uma demanda nova, cuja operacio-
nalização ainda gera dúvidas e controvérsias. Essa diversidade de responsabili-
dades e funções contribui para a dificuldade em focar o trabalho nas ações de 
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, na vigilância alimentar 
e nutricional e na prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à ali-
mentação e nutrição, conforme definido na Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN).

Com base nas discussões e na pesquisa, foram estabelecidos como objetivos 
específicos do curso: a) ampliar a capacidade dos profissionais de perceberem, 
no seu papel profissional cotidiano, a sua participação na execução de políticas 
públicas (agir localmente e pensar globalmente); b) desenvolver o interesse e a 
habilidade dos profissionais para fazer articulações locais; c) desenvolver a habi-
lidade de problematização; d) desenvolver a capacidade de interagir com e 
cuidar de pessoas; e) desenvolver a habilidade de interagir e atuar em equipe. 
Pretendeu-se que os nutricionistas desenvolvessem uma compreensão abran-
gente de suas ações profissionais na atenção básica, de forma que, agindo local-
mente, pudessem avaliar, de forma global, as implicações dessas ações na 
perspectiva de execução de políticas públicas. 

O Programa
O programa constou de quinze aulas escritas, distribuídas em três módulos, 

um ou mais fóruns de discussão em cada aula, tarefas, oficina presencial, avalia-
ções dos módulos e monografia final. Foram utilizados seis vídeos, sendo que, 
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desse total, quatro foram elaborados especificamente para o curso, com recursos 
do projeto e posterior disponibilização pública na internet.3 Houve três encon-
tros presenciais: primeira aula, oficina de técnicas educativas e seminário de 
apresentação oral das monografias. Para a primeira aula e para as oficinas, a 
coordenadora e a equipe de suporte técnico deslocaram-se para quatro polos no 
estado de São Paulo: Araraquara, Presidente Prudente, Mogi das Cruzes e Soro-
caba. O encontro final foi realizado em dois dias, no município de Botucatu, nas 
dependências da Unesp. Estimou-se que o curso demandaria 150 horas de tra-
balho dos alunos distribuídas ao longo de quatro meses. Entretanto, o número 
total de horas foi maior, considerando a realização dos encontros presenciais.

Os textos das aulas foram muito elogiados pelos alunos. Pode-se afirmar que 
eles se surpreenderam positivamente com o curso, consideraram-no adequado 
para a finalidade proposta, puderam se autoavaliar e obtiveram, por meio dele, 
um direcionamento para o seu desenvolvimento profissional.

Vários alunos expressaram satisfação em relação ao aprimoramento da 
atuação, com destaque para o trabalho em equipe. Eles levaram o material do 
curso para a equipe, para conhecimento e discussão com os colegas, especial-
mente dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. A seguir, três manifestações 
ilustrativas:

Melhorei a minha forma de atuar e a de meus colegas pela discussão dos 
textos.

Consegui colocar em prática muitas coisas e tenho muitos projetos para o ano 
que vem. [...] Tudo que aprendi está sendo colocado em prática e está sendo 
notado pela minha equipe de trabalho.

Os textos me fizeram refletir muito sobre minha atuação e sobre onde posso 
promover mudanças.

 3. Garcia, O gosto e as mudanças alimentares. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=567rE-UQ4wI&feature=youtu.be.

 Solymos, Sofrimento psíquico na extrema pobreza. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=v1VXTZYhLVI&feature=youtu.be.

 Ribas, Diversidade cultural: relato de experiência sobre o caminhar com os Terena. Disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=YawF8sLkZ4I.

 Motta, O desejo: entre a necessidade e a vontade. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=NIQYObG7_HU&feature=youtu.be.
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O curso contou com o trabalho de uma coordenadora (doutora em Saúde Pú-
blica), duas tutoras (uma para cada trinta alunos) e dois apoiadores, sendo um 
do campo da informática e outra da área pedagógica. As duas tutoras eram 
nutri cionistas, sendo que uma possuía pós-doutorado e a outra estava cursando 
o doutorado.

O relacionamento estabelecido entre docentes e alunos, bem como com os 
demais participantes do projeto, foi, em geral, avaliado de forma positiva. Uma 
aluna escreveu:

O cuidado e a atenção dos articuladores da Rede-SANS e de todos os envol-
vidos no projeto foi muito impressionante porque muitos cursos e locais 
falam sobre a humanização do serviço, mas poucos iniciam o processo através 
do exemplo, tratando primeiramente seus alunos e funcionários com huma-
nização!

As referências às oficinas foram todas muito positivas: os alunos referiram 
que as oficinas foram bem organizadas, com boa infraestrutura; eles sentiram-se 
acolhidos, puderam trocar experiências e avaliaram a participação nelas como 
rica, inspiradora, estimulante, porque vivenciaram situações práticas que esti-
mularam a criatividade, deram-lhes oportunidade de conhecer as pessoas envol-
vidas, possibilitaram reflexões que posteriormente se refletiram em melhor 
condução nos atendimentos.

Uma aluna descreveu a experiência da seguinte forma:

Pudemos perceber e trabalhar as dificuldades que temos em nossa área de 
atuação, nas relações que temos com a comida e compartilhar experiências 
positivas e negativas, que nos fortalecem como profissionais. As atividades 
propostas e o material utilizado na oficina foram muito pertinentes aos obje-
tivos do curso.

Os fóruns também foram avaliados positivamente. Os alunos acharam inte-
ressante a possibilidade de compartilhar experiências e informações e avaliar as 
próprias atitudes, confrontando-as com as atitudes dos colegas. O fórum foi elo-
giado como um espaço de convivência, no qual os alunos rompem a barreira de 
solidão que pode ser um fator desestimulante para a continuidade do curso a 
distância.
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A maneira sutil como (a coordenadora) nos provocou nos fóruns foi muito 
inteligente. Nos fez pensar, refletir, argumentar, ou seja, sair do lugar-
-comum, da zona de conforto.

Procurou-se tratar a avaliação do curso com o mesmo rigor e cuidado dedi-
cado ao preparo das aulas, preservando os valores acadêmicos. A relação de um 
tutor para trinta alunos mostrou-se adequada, desde que sua dedicação fosse de 
vinte horas semanais. Os trabalhos apresentados pelos alunos foram efetiva-
mente corrigidos, discutidos e, quando necessário, reapresentados. Tudo isto 
demandou muito tempo e dedicação, pois o processo avaliativo foi realizado por 
escrito e os documentos foram sendo anexados à plataforma.

As monografias versaram sobre trabalhos efetivamente desenvolvidos nos 
municípios de origem. Entre outros títulos, citamos aqui alguns exemplos: 
“Grupo de reeducação alimentar com adultos e idosos em unidade básica de 
saúde”; “Acolhimento das puérperas no centro de saúde”; “Grupo multiprofis-
sional de educação para o autocuidado no diabetes mellitus tipo 2”; “Qualidade 
de vida e bem-estar do idoso”; “Empoderando o educador: uma estratégia para 
fortalecer a educação alimentar e nutricional”; “Educação alimentar e nutri-
cional sob a perspectiva da segurança alimentar e nutricional”; “Apertando o 
cinto; introdução da alimentação infantil complementar”; “Arte como instru-
mento de educação alimentar e nutricional de adolescentes”; “Representações 
sociais de grupos de reeducação alimentar em unidades de saúde da família em 
São José do Rio Preto”.

Esse foi um curso piloto, realizado com recursos do projeto. Um obstáculo 
para incorporação dele pela Universidade foi a dificuldade dos alunos de ar-
carem com os custos, uma vez que o salário que recebem pelo trabalho no SUS é 
muito baixo, o que desestimula e até impede o investimento no aprimoramento. 
A possibilidade de solução aponta para parcerias com secretarias de Saúde.

Por outro lado, as políticas públicas vigentes e a publicação no final de 2012 
do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas 
Públicas vêm exigindo dos setores competentes um posicionamento em relação 
à inserção dos nutricionistas na rede de atenção primária e ao aprimoramento 
desses profissionais para a implementação do que está proposto nos documentos 
oficiais.

Para os profissionais envolvidos, docentes e alunos, foi motivo de grande 
satis fação realizar esse trabalho. Ele teve importante significado para o aprimo-
ramento dos profissionais que dele participaram, cujas referências elogiosas ao 
curso apenas encorajam a Unesp/Botucatu a dar continuidade e aprimorá-lo 
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ainda mais. Para as docentes, coordenadora e tutoras, constituiu uma oportu-
nidade ímpar de desenvolver um curso de aprimoramento para nutricionistas 
sobre educação alimentar e nutricional a partir do conhecimento da realidade de 
trabalho. O material produzido é inédito e os fóruns guardam um importante 
material a ser explorado para produção de novos conhecimentos na área. 

Relatos de experiências da equipe interdisciplinar: 
experiências próximas de educação a distância

A equipe interdisciplinar é que foi responsável pelos cursos de educação  
a distância Interanutri Agente, Professor e Alimento seguro: Eixo padaria. O 
grupo de trabalho era composto por profissionais das áreas de Pedagogia, Enfer-
magem, Nutrição, Educação Física, Psicologia, Agronomia e Biologia, inseridos 
no projeto sem uma função muito bem definida – o que se sabia era que, num 
projeto da dimensão pretendida, seria preciso promover a integração entre as 
dife rentes disciplinas; sabia-se também que para a inserção da SAN na atenção 
primária teríamos que dialogar com a Enfermagem, que o nutricionista, o edu-
cador físico, e o psicólogo tratam de conteúdos que costumam ser trabalhados 
rotineiramente nas atividades de educação alimentar e nutricional e que os con-
teúdos de Agronomia e Biologia, embora ainda pouco trabalhados, apresen-
tavam importante potencial de contribuição para a promoção da alimentação 
saudável, adequada e solidária. 

Assim, na elaboração do projeto de articulação da Rede-SANS, a partici-
pação de bolsistas dessas áreas se apresentou como imprescindível para o apoio 
ao trabalho das redes locais, em especial aquelas articuladas a partir da saúde. 
Não foi nada como o imaginado; primeiro, porque a equipe selecionada não es-
tava familiarizada com o tema e demandava muito mais tempo do que o esperado 
para a elaboração das tarefas intelectuais; segundo, porque também não conhecia 
o trabalho de educação a distância e acabava por não executar a tarefa de facili-
tadores do processo, preferindo ficar nos bastidores; terceiro, porque as tarefas 
operacionais aumentavam dia a dia; quarto, porque a coordenação do projeto 
não dispunha do tempo que aquela equipe precisava/desejava de orientação para 
que pudesse atuar autonomamente. No final, as tarefas operacionais tomaram o 
lugar das intelectuais e isso causou frustração para grande parte dos bolsistas. 
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Contribuições da equipe interdisciplinar

•	 Estruturação,	organização	e	condução	de	salas	de	aulas	virtuais	dentro	da	
plataforma Moodle, hospedada no site da Unesp para estabelecimento  
da estrutura de ensino a distância (EAD), denominado Interanutri.

•	 Elaboração	 e	 inserção	de	 conteúdos	nas	 aulas	 e	 solução	de	problemas	 e	
dificuldades dos alunos diante da plataforma, principalmente no que se 
refere ao acesso à internet, à validação de senha e ao envio de trabalhos.

•	 “As	salas	de	aula	foram	aumentando	gradativamente	[...]	da	Rede-SANS,	
que dissemina sementes nos locais por onde passa e que germina em novas 
salas e novas turmas que querem aprender sobre a integração entre a Polí-
tica de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política de Saúde” (Hudson 
Luiz Mariotto).

•	 Acompanhamento	das	atividades	dos	alunos	na	plataforma	dos	cursos	e	
avaliação dos projetos de conclusão de curso presencialmente.

•	 Instrumentalização	dos	tutores	dos	cursos	EAD.
•	 Elaboração	 e	 aplicação	 de	 instrumento	 de	 avaliação	 dos	 cursos	 EAD	

Interanutri.
•	 Elaboração	 e	 instrumentação	 para	 viabilizar	 transmissões	 on-line	 de	

video conferências via Adobe Connect.
•	 Organização	de	arquivos	e	armazenamento	de	mídias.
•	 Colaboração	nos	seminários	e	na	elaboração	de	conteúdos	específicos	(por	

exemplo, Carta de Princípios da Rede-SANS e Cartilha do Agricultor) 
para material impresso.

Ganhos identificados pelos integrantes da equipe interdisciplinar

•	 Consolidação	 de	 conhecimentos	 teóricos,	maior	 conhecimento,	 postura	
profissional e crescimento pessoal. 

•	 Contato	com	a	realidade	das	regiões	do	estado	de	São	Paulo	e	reconheci-
mento da criatividade, envolvimento da comunidade e disponibilidade 
dos alunos dos cursos Interanutri, identificação da dinamicidade da Rede-
-SANS em locais remotos.

•	 Identificação	da	prática	de	intersetorialidade	das	ações	presente	nos	pro-
jetos de conclusão de curso dos alunos de EAD.

•	 Reconhecimento	 da	 contribuição	 de	 dom	Mauro	 Morelli	 para	 a	 com-
preensão da “diferença entre direito e assistência e que práticas alimen-
tares não saudáveis são fruto de uma lei de mercado e desta forma não 
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deveríamos [...] culpabilizar a população por suas ações, deveríamos, sim, 
perseguir a ideia que ‘segurança alimentar’ é direito, e assim transformá-la 
em política pública” (Luciana Parenti).

•	 Constituir-se	um	profissional	melhor:	“Os	conceitos	estão	impregnados	e	
assim os levo comigo. Levo e compartilho. Ao compartilhar, mantenho  
a Rede” (Luciana Parenti).

Dificuldades apontadas pela equipe interdisciplinar

•	 Rotatividade	de	bolsistas.
•	 A	equipe	não	se	sentiu	priorizada	pela	coordenação	geral	da	Rede-SANS,	

o que influenciou negativamente o desenvolvimento do grupo de trabalho 
em virtude de pouco conhecimento sobre as atividades a serem desenvol-
vidas por parte do conjunto de profissionais que o integraram.

Da leitura dos relatos, ressalta-se ainda que o fato de a equipe interdisci-
plinar ter se deslocado para as cidades para acompanhar a apresentação dos pro-
jetos de conclusão de curso fez que ela entrasse em contato com o que estava 
acontecendo “fora” da Unesp. A visualização dos agentes e professores (alunos 
do Interanutri) em seus locais de trabalho se apropriando dos conteúdos traba-
lhados na plataforma e transformando em ações de promoção de SAN na própria 
comunidade, fez a equipe despertar para o sentido e significado da Rede.

A tecnologia de articulação de rede com os cursos a distância garantiu a vin-
culação de diversos atores em locais remotos que foram “enredados”. Mas os 
membros da equipe interdisciplinar só conseguiram se enredar a partir do con-
tato com a realidade em que os alunos estavam ao sair do ambiente “protegido” 
da Universidade. Trata-se da necessidade de o professor ir até o contexto em que 
o aluno está; a proximidade é fundamental para o EAD.

Narrativas da equipe interdisciplinar

Jéssica Emy Komuro
(bolsista ITI-A)

Estava no final do segundo ano da faculdade quando a professora Maria Rita 
usou um pouco da aula de outro professor para falar sobre o projeto da Rede-
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-SANS e nos convidar para irmos a uma reunião, na qual ela poderia contar me-
lhor cada uma das atividades da Rede em que poderíamos estagiar.

Nesse primeiro encontro, eu já me interessei, por ser da área de Saúde Pú-
blica, pois estava terminando um estágio experimental em laboratório e queria 
ter experiências em outras áreas. Fui à reunião para saber o que o projeto 
abrangia e em qual parte eu gostaria de participar; interessei-me pela equipe 
inter disciplinar exatamente por se tratar da interdisciplinaridade entre diversas 
profissões para um mesmo fim, a segurança alimentar.

Durante as férias ficamos incubidos de ler o projeto para entendê-lo melhor. 
No final de janeiro, já começaram as atividades, participei de reuniões com as 
articuladoras regionais (ARs) e, não apenas nessas reuniões, começamos a dar 
“cara” à Rede-SANS e também a formá-la. 

Foi feito um trabalho inicial para que se expandisse a Rede; profissionais de 
diversas áreas foram convidados a participar, assim como os membros da equipe 
interdisciplinar: agrônoma, Paula Torres; educadora física, Fernanda Peres; en-
fermeira, Luciana Parenti; nutricionistas, Carolina Godoi e Flávia Negri; psicó-
logo, Danilo Tebaldi; estagiária, Aline Retz, do curso de Agronomia e eu, do 
curso de Nutrição. As ARs convidaram pessoas que já conheciam ou sabiam 
que tinham interesse em segurança alimentar para participar como articuladoras 
locais (ALs); foram produzidas a Carta de Princípios e o termo de adesão, e es-
colheu-se o logotipo (feito pelo professor da Unesp de Bauru), para que a am-
pliação da Rede fosse realizada formalmente nos municípios.

Quando algumas cidades já tinham AL, a demanda, em alguns casos, foi o 
curso a distância, Interanutri. Antes da Rede-SANS o Interanutri para profes-
soras do ensino fundamental já havia sido feito em Piracicaba e Foz do Iguaçu. 
A equipe interdisciplinar começou a trabalhar na produção de material (a pro-
posta seria texto ou vídeo) para agentes comunitários e manteríamos o primeiro 
Interanutri para professores de escolas de ensino fundamental.

As reuniões aconteciam toda sexta-feira de manhã, em que decidíamos os 
temas a serem abordados no Interanutri – Agente e formamos duplas para ela-
boração do material. O curso foi planejado para quinze semanas, incluindo 
apresentação do projeto que os participantes realizariam durante o curso.

Foi um grande desafio produzir o material e acompanhar os participantes. 
Queríamos abordar diversos temas relacionados à segurança alimentar, e conse-
guimos. Tínhamos que montar um curso abrangente pelo qual os alunos se inte-
ressassem e vissem que muitas coisas (que nem imaginavam) interferem na 
segurança alimentar. Toda semana havia um texto ou um vídeo educativo sobre 
um tema e uma tarefa para ser executada durante a semana (podendo ser pro-
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dução de um texto ou uma atividade prática para que pudessem contar a expe-
riência que tiveram aos demais da sala).

A equipe pôde treinar parte dos monitores das salas do Interanutri e, quanto 
ele foi ao ar, nós nos dividimos para dar suporte aos monitores das salas dos 
cursos, Interanutri – Professor e Interanutri – Agente (que no total foram 41 
salas).

Durante o curso pude perceber o interesse de diversos participantes, que 
sempre mandavam e-mail ou mensagens tirando dúvidas ou comentando os 
textos ou vídeo. Foi importante perceber durante o processo o quanto o curso 
influenciou no cotidiano, na percepção de saúde e segurança alimentar dessas 
pessoas, mesmo sendo a distância.

Além desse acompanhamento das salas, por estar em Botucatu, também 
ajudei na organização dos seminários, auxiliando com o que eu sabia, e neles 
aprendi muitas coisas, como algumas organizações sociais do estado de São 
Paulo, a organização em rede, agricultura familiar, cultura alimentar, comuni-
cação etc. Também me envolvi na Semana da Alimentação, que a Rede-SANS 
incentivou e ajudou a promover na cidade.

Com o conceito de organização em rede, entendi que deveria ajudar outros 
grupos da Rede, como a pesquisa e a educomunicação, ou em qualquer outro 
momento que fosse preciso. O projeto da Rede-SANS me ajudou a vivenciar 
outro tipo de organização, o em Rede. Nele é necessário que cada um tenha ini-
ciativa para que as atividades sejam feitas, cada um tem que ajudar com sua 
parte para que o todo fique completo.

Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas de diferentes áreas, aten-
dendo às necessidades locais com um mesmo fim, a segurança alimentar. A ali-
mentação saudável, adequada e solidária engloba muitos fatores que parecem 
fugir da nutrição e da saúde, mas estão totalmente interligados e muitas vezes 
dependentes; o paciente, o ser humano não pode ser visto apenas como um ser 
biológico, ele está inserido em um contexto social, econômico e cultural, e pensa! 
Participar da Rede me fez perceber isso mais nitidamente; que podemos e de-
vemos propagar conhecimento, a ciência, mas também é necessário respeitar o 
interlocutor e tratá-lo como igual.

Todos encontraram dificuldades, mas com certeza o conhecimento e as expe-
riências que me foram oferecidas nesse estágio ultrapassam todas elas. Aprendi 
muito trabalhando em Rede, todos estão interligados e são necessários; coube a 
cada um se fazer presente e espero ter contribuído o suficiente com a formação  
e estruturação de parte do projeto.
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Paula Maximo Torres
(bolsista DTI-C)

Meu primeiro contato com a segurança alimentar foi durante a faculdade,  
no curso de Agronomia. Contudo, o conhecimento que absorvi nas disciplinas 
sobre segurança alimentar na faculdade foi restrito ao conceito do alimento se-
guro, ou seja, isento de contaminações físicas, químicas ou microbiológicas; 
boas práticas de manipulação e produção; uso de EPIs etc. Durante meu estágio 
curricular, no qual trabalhei com irradiação de alimentos, me envolvi mais com 
o tema e comecei a perceber sua complexidade. Nesse período, com o apoio do 
professor Francisco Araújo Câmara, realizei alguns experimentos com foto-
grafia Kirlian em alimentos orgânicos e por meio dele fui indicada para parti-
cipar do projeto Rede-SANS.

O professor Francisco me apresentou o projeto, mas confesso que não tinha 
ideia de sua dimensão e intersetorialidade, e o próprio conceito de rede era con-
fuso para mim no início.

Assim, logo após minha formatura, em dezembro de 2010, comecei a estudar 
sobre o projeto, e no início de 2011 tivemos uma semana de integração e prepa-
ração com a coordenadora, professora Maria Rita, com todas as articuladoras 
regionais, equipe de educomunicação, equipe interdisciplinar e articulação 
geral. Essa semana foi fundamental para a compreensão da amplitude do projeto 
e também para o conhecimento do conceito de rede, com as palestras de Cássio 
Martinho e as oficinas da professora Carla Vieira.

A princípio, minha função era como engenheira agrônoma da equipe inter-
disciplinar, e trabalhávamos conforme as demandas da Rede. Nossa equipe era 
bem organizada e nos reuníamos todas as sextas-feiras pela manhã. A primeira 
demanda foi a elaboração de um curso sobre alimentação e nutrição volta do 
para os agentes comunitários de saúde. Assim, durante as reuniões, discu timos 
bastante até definir o conteúdo e a divisão das tarefas. Basicamente, o trabalho 
da equipe no primeiro semestre de 2011 se concentrou na elaboração do curso.

No semestre seguinte, a equipe interdisciplinar ficou responsável pelo acom-
panhamento do curso Interanutri – Agente e pela avaliação dos projetos. Foi um 
período bem difícil, pois não tínhamos experiência com educação a distância, 
mas foi muito interessante e nos proporcionou muito aprendizado, principal-
mente no final do semestre, quando fomos assistir à apresentação dos projetos; 
foi gratificante ver o resultado dos trabalhos.

No mesmo período, houve dois momentos muito importantes para mim:  
a Conferência Estadual de Segurança Alimentar em São José dos Campos e a 
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Semana Municipal da Alimentação em Botucatu. Esses eventos foram funda-
mentais para que eu entendesse a importância do tema segurança alimentar e 
nutricional e do direito humano à alimentação em todas as esferas (municipal, 
estadual e nacional). Foi um momento importante de conhecimento da questão 
política do tema, além de proporcionar vários contatos e fortalecer laços com 
pessoas em Botucatu. 

Além da equipe interdisciplinar, sempre busquei participar de outras ati-
vidades da Rede-SANS, como o projeto de extensão Momento SANS, coor-
denado pelo professor Alfredo Pereira Júnior, reuniões para organização do 
Comsan, seminários municipal, regional e estadual de segurança alimentar, pro-
jeto Consciência Alimentar, projeto Horta no IB, projeto de fitoterápicos etc.

Em agosto de 2011, também iniciei a pesquisa para o desenvolvimento do 
curso Interanutri – Alimento seguro com as padarias de Botucatu. Esse tra-
balho foi bem interessante, pois pude conhecer melhor a atuação da vigilância 
sanitária. Nesse período, a professora Maria Rita também aprovou o projeto 
Horta no IB, porém a coordenação não foi muito presente no momento e as 
atividades iniciaram de fato no ano de 2012. Além disso, ajudei na elaboração 
do material Cartilha do Agricultor. Em 2012, com um pouco mais de expe-
riência com educação a distância, foram disponibilizados mais cursos do Inte-
ranutri, e estive em alguns municípios capacitando tutores. Foi um período 
muito rico e de muito aprendizado.

Em relação à equipe interdisciplinar, houve alguns problemas. Algumas 
pessoas saíram do grupo (bolsistas da graduação, Jéssica e Aline), a coorde-
nação do projeto deixou a equipe em segundo plano e os integrantes ficaram 
muito desmotivados com a participação na Rede. A atividade da equipe no pri-
meiro semes tre de 2012 continuou basicamente no monitoramento dos cursos 
do Interanutri e infelizmente a coordenação não passou mais demandas da 
Rede para a equipe. Em minha opinião, houve problemas de comunicação 
entre os integrantes da equipe e a coordenação e, infelizmente, isso resultou na 
subutilização da equipe. Acredito que, além da equipe interdisciplinar, a de 
educomunicação também foi bem prejudicada pela falta dessa coordenação, 
orga nização e acompanhamento das atividades. Houve grande rotatividade de 
bolsistas de graduação durante 2011, e acredito que essa falha refletiu direta-
mente na construção do site da Rede-SANS.

No primeiro semestre de 2012, aconteceram algumas mudanças em várias 
atividades da Rede-SANS, como a entrada da bióloga Carolina Jorge na equipe 
interdisciplinar responsável pelo Interanutri (fundamental para melhorar a 
orga nização dos cursos), elaboração do conteúdo do curso Interanutri – Ali-
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mento seguro: Eixo padarias, mutirões para construção da horta no IB, organi-
zação do seminário estadual da Rede-SANS etc.

Além disso, a Rede possibilitou a participação em alguns congressos da área. 
Ajudei na elaboração do texto-eixo “Produção de alimentos”, que rendeu a ela-
boração e apresentação oral curta no Congresso Mundial de Nutrição em Saúde 
Pública – World Nutrition 2012; houve também a apresentação de um pôster no 
congresso Conbran 2012 sobre educação a distância (curso Interanutri) e, em 
novembro de 2012, participarei no congresso SLAN para apresentação dos 
dados da pesquisa nas padarias em Botucatu.

Acredito que o Interanutri é um curso muito rico, e com seus dados ainda 
poderemos escrever muitos trabalhos para apresentação em futuros congressos e 
também aprimorá-lo, principalmente com os dados da avaliação do curso.

Posso afirmar que a entrada na Rede-SANS me proporcionou grande apren-
dizado, muito mais do que eu imaginava. Pude notar algumas falhas no curso da 
Agronomia quanto à segurança alimentar e como o curso de Nutrição está  
evoluído em relação ao tema e como, infelizmente, os dois cursos são tão desarti-
culados. Aprendi sobre redes, articulação, intersetorialidade, nutrição, agricul-
tura familiar, meio ambiente, educação a distância, pedagogia, área da saúde, 
políticas públicas, legislação, conselhos, conferências e a dinâmica de um pro-
jeto de desenvolvimento e pesquisa tão amplo e complexo. Com a Rede-SANS 
pude perceber o quanto desconhecia o município de Botucatu, a própria Univer-
sidade e a questão política da segurança alimentar no estado de São Paulo. Real-
mente, a Rede ampliou meu campo de visão em muitas áreas e da atuação do 
engenheiro agrônomo no mercado de trabalho. Além disso, tive a oportu nidade 
de conhecer lugares e realidades novas, profissionais muito competentes que 
amam a profissão e o trabalho com SANS, e também fiz boas amizades,  
que acredito que permanecerão por muito tempo e serão importantes para fu-
turos contatos.

Para mim, a Rede-SANS é capaz de influenciar as pessoas a terem uma nova 
visão de mundo, semeando o respeito ao próximo e às diversidades culturais, 
estimulando o desenvolvimento de ações em busca do direito humano à alimen-
tação adequada de forma solidária. É uma articulação muito interessante que 
utiliza diversas ferramentas, principalmente a tecnologia da internet, para mo-
bilizar e envolver pessoas em um tema tão importante como a alimentação. 
Acredito que ainda é um desafio tratar do assunto, por ser intersetorial, mas 
tenho certeza de que há uma tendência de formação de profissionais com esse 
olhar mais abrangente e que busquem integração e articulação de vários 
setores.
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Luciana Cristina Parenti
(bolsista DTI-C)

Minha participação como bolsista no Projeto Rede-SANS se deu por minha 
experiência profissional como enfermeira atuante numa unidade de atenção pri-
mária de saúde, pois o projeto se propõe a trabalhar com a interface saúde e  
alimentação saudável, adequada e solidária, a fim de fortalecer a execução de 
políticas públicas acerca do tema da segurança alimentar e nutricional no estado 
de São Paulo. 

No entanto, embora trabalhe há quinze anos com saúde pública, no início do 
projeto as palavras “segurança alimentar” ainda se apresentavam um pouco dis-
tantes para mim. A aproximação com o tema se deu, sobretudo, quando partici-
pamos de uma reunião com dom Mauro Morelli, que nos falou da importância 
de entender a diferença entre direito e assistência e que práticas alimentares não 
saudáveis são fruto de uma lei de mercado; dessa forma, não deveríamos em hi-
pótese alguma culpabilizar a população por suas ações; deveríamos, sim, perse-
guir a ideia de que “segurança alimentar” é direito, e assim transformá-la em 
política pública. Pronto, agora tudo fazia sentido. 

Dessa forma, engajados com a temática, constituímos um grupo de trabalho 
denominado equipe interdisciplinar, composto de profissionais das mais di-
versas áreas, como Enfermagem, Agronomia, Psicologia, Nutrição e Biologia. 
Todos possuíam vasta experiência profissional e os conteúdos de nossas áreas de 
atuação se relacionavam para a ampla compreensão dos temas a serem estudados 
e abordados. 

Uma proposta concreta de nosso trabalho na Rede-SANS foi a criação de um 
curso a distância denominado Interanutri, cujo público-alvo eram os agentes co-
munitários de saúde e professores da rede pública do estado de São Paulo. Orga-
nizamos dois cursos e, ao final, a proposta foi o desenvolvimento de projetos a 
serem executados nos seus municípios. Nossa participação era programar o 
curso, elaborar os textos, instrumentalizar os tutores, acompanhar seu desen-
volvimento por meio de uma plataforma virtual e avaliar os projetos de con-
clusão de curso presencialmente junto aos municípios participantes. Os temas 
envolvidos na programação do curso foram detalhadamente elaborados pela 
equipe, inter-relacionando saúde, educação e alimentação. Pude acompanhar a 
apresentação de dois projetos, nos municípios de Hortolândia e Itapeva, e foi 
grata a surpresa quando deparei com uma questão que me parecia ainda dis-
tante, a intersetorialidade das ações. De fato, os projetos elaborados se inter-
-relacionavam com os diversos setores da sociedade: saúde, cultura, educação, 
assistência social.
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Participei também de seminários sobre segurança alimentar e representei a 
área da saúde num encontro sobre educação popular em Lins-SP, compondo 
uma mesa-redonda que destacava segurança alimentar, iniciativas intersetoriais 
e reflexões sobre os principais problemas de saúde pública envolvendo a área 
alimentar, surgidos com a chamada transição epidemiológica e nutricional em 
nosso país. Mais recentemente, elaboramos um questionário para a avaliação do 
Interanutri nos municípios e também destacamos alguns pontos que a equipe 
julgou importantes para melhorias de projetos de ensino a distância, a exemplo 
do Interanutri. 

Enfim, participar da Rede-SANS me fez uma profissional melhor, pois pude 
aprender conceitos ampliados sobre saúde e alimentação, além de exercitar a 
participação em grupos de trabalho. Não sou mais a mesma. Os conceitos estão 
impregnados e assim os levo comigo. Levo e compartilho. Ao compartilhar, 
mantenho a Rede.
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