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RESUMO 
 
Este programa nasce a partir de inquietações relacionadas ao consumo, à produção            
e à circulação de alimentos, e da necessidade de diálogo sobre esse tema, trazida              
por diversos atores de organizações sociais e políticas parceiras do Litoral Norte e             
de outras regiões. Vinculado ao SINERGEA - Grupo de pesquisa, estudos e            
extensão em Geografia, Educação e Ambiente, da UFRGS Litoral, o programa           
pretende promover espaços de discussão e de ações práticas, como a criação de             
um banco de sementes “crioulas”, em parceria com a EMBRAPA Clima           
Temperado/Pelotas, e um banco popular de alimentos, oriundos de pequenos          
produtores camponeses. Esses projetos estão sendo construídos coletivamente, a         
partir do mapeamento de espaços que já realizam esse trabalho, e de novos             
espaços e movimentos, que possuem interesse em aprofundar suas atuações nesse           
sentido. Isso permeado pelas reflexões sobre as políticas, existentes ou não,           
relacionadas à alimentação saudável, acessível e agroecológica, questionando o         
quanto isso implica nos aspectos socioculturais e econômicos na vida da população.            
Isso tudo interligado ao debate sobre a importância da autonomia dos povos e do              
direito à terra, alicerçados por políticas públicas comprometidas com a          
biodiversidade e a ética alimentar. Já realizamos, durante esses primeiros meses de            
trabalho, algumas atividades como reuniões virtuais, onde se encaminhou a          
metodologia de trabalho, para organizar o banco de alimentos e de sementes. E             
também foi organizado um evento intitulado “Colóquio (Roda de Conversa) com           
Quiosqueiros do Litoral Norte - RS”, que ocorreu virtualmente no mês de agosto. O              
programa se encontra em andamento e, até o momento dentro das atividades            
promovidas, os resultados são positivos, pois estão contribuindo para a ligação e a             
construção de uma rede de contato entre esses diversos movimentos e atores,            
debatendo as condições política e social  da alimentação no contexto da pandemia. 
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