
 

 

"Que tal um mate?" o podcast do ASSSAN Círculo 

 

O Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional (ASSSAN Círculo),  ligado ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR), é um centro de referência integrante 
da Plataforma Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(NutriSSAN/MCTI). O ASSSAN Círculo desenvolve o projeto "PANexus: governança 
da sociobiodiversidade para a segurança hídrica, energética e alimentar na Mata 
Atlântica Sul" que visa promover a conservação da sociobiodiversidade pelo uso e 
as seguranças hídrica, energética e alimentar, no nível dos ecossistemas e 
propriedades por meio do fortalecimento de sistemas agroflorestais, e no nível da 
governança por meio do fortalecimento do PAN Lagoas do Sul e do PAT Planalto 
Sul. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é caracterizar a realização do podcast 
"Que tal um mate?" como uma ação de extensão vinculada ao projeto PANexus. Ele 
busca trazer informações técnicas e  científicas de forma acessível e aplicada aos 
cidadãos: "ele nasceu da cultura do Sul da América Latina, onde pessoas se sentam 
em uma roda de conversa para compartilhar uma cuia de mate, representando 
costumes indígenas que representam hábitos problematizados em tempos de 
pandemia. O podcast publicou sete episódios, desde abril de 2020: 1- Dilemas do 
consumo de carne agravados pelo Covid-19; 2- Alimentação como prática de saúde 
integral; 3- As mulheres e os trabalhos de cuidado: como ficam estas relações em 
contexto de pandemia?; 4- A vida da família em épocas de escassez de redes de 
apoio; 5- Vidas negras e indígenas importam?; 6- A soberania alimentar das aldeias 
guarani; 7- Os desafios da Segurança Alimentar e Nutricional nas periferias. A 
experiência do podcast “Que tal um mate?” vem mostrando que este representa uma 
forma importante ferramenta de diálogo com a sociedade, visibilizando questões que 
emergem de forma mais aguda no contexto da pandemia. (CNPq/MCTIC) 


