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Estrategias de Combate a Pobreza Rural

Contexto e Perspectiva
O IICA - Fórum DRS dá continuidade aos eventos internacionais realizados anualmente em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Integração Nacional, Minas e Energia, Banco
do Nordeste, Eletrobras-Eletronorte, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e
o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Articulação
Regional.
E edição de 2010 do Fórum aborda temas relacionados à natureza e dinâmica da pobreza rural
e suas implicações nas estratégias para seu enfrentamento no Brasil. A escolha dessa temática
fundamenta-se na constatação que a sociedade e economia brasileira sofreram profundas transformações estruturais nas últimas duas décadas, as quais incluem desde mudanças nas instituições
em geral, na estrutura produtiva, no padrão de organização tecnológica, na dinâmica demográfica,
que se associaram à configuração e redefinição dos espaços, tanto de territórios naturais como
os socialmente construídos. Neste processo, a natureza e sentido da ruralidade mudaram, como
conseqüência da aproximação com maior interação geográfica, econômica e cultural entre e o rural
e o urbano.
As políticas públicas sociais de garantia de renda permitiram a incorporação de milhões de
pessoas residentes no meio rural ao mercado interno, mais característico do setor urbano. Também,
as políticas de saúde, educação e eletrificação tiveram impactos importantes sobre as condições
de vida da população rural.

Esse quadro geral de transformações e suas implicações no meio rural apontam para a necessidade de aprofundar o conhecimento da magnitude e natureza das mudanças relacionadas com a
pobreza rural, posto que este segmento da população nessas condições continua sendo expressivo
no Brasil.
Análises recentes informam tanto a queda da pobreza como da redução da desigualdade
econômica no campo. Tudo indica que além da redução, a pobreza rural está mudando de cara e
de dinâmica reprodutiva. A importância social destes movimentos sinaliza para a necessidade de
maior conhecimento dos processos de transformação no meio rural, com vistas à consolidação das
políticas existentes e a construção de novas políticas, que possam reforçar o movimento positivo e
recente de transformação social no campo.
O V Fórum se insere nesse contexto de mudanças e reconhece a importância de colaborar na
construção de uma proposta de agenda de políticas públicas de enfrentamento da pobreza rural
no Brasil.

Objetivo
Analisar a evolução e as características atuais da pobreza rural e colher subsídios técnicos e
institucionais com vistas à construção de uma agenda de políticas públicas para o enfrentamento
do problema no Brasil.

Participantes
(500) Atores sociais e representantes das organizações territoriais, gestores públicos,
movimentos sociais, acadêmicos e entidades de fomento do Brasil e de outros países
latinoamericanos.

Inscrições
www.promata.pe.gov.br

Data
24 a 26 de novembro de 2010

Local
Hotel Golden Tulip
Endereço: Av. Boa Viagem, 4070 - Boa Viagem - Recife-Pernambuco - Brasil
Telefone: (55 81) 3201-8200
Site: http://www.goldentuliprecifepalace.com/?Language=PT

Informações
IICA
Patricia Porto - patricia.porto@iica.int
Renato Carvalho - renato.carvalho@iica.int
Telefone: (61) 2106-5477
Governo do Estado de Pernambuco
Marco Luz - mluz@promata.pe.gov.br
Telefone: (81) 3181.3162 / (81) 9935.5064

Coordenação
SEDAR/PE - Marco Luz, Anastácia Brandão, João Arnaldo Novaes Júnior e Aluizio Camilo
IICA/Fórum DRS - Carlos Miranda e Breno Tiburcio
IICA/SDT - Ivanilson Guimarães

Programação
Dia 24 de novembro de 2010 (quarta-feira)
Inauguração
08h30

Credenciamento

09h00

Abertura
Mesa diretora:
Presidência do Governador do Estado de Pernambuco Eduardo Campos
Autoridades presentes

Painel 1

Desenvolvimento territorial, cidadania e estratégias de enfrentamento da
pobreza rural
Tema 1: Pobreza e exercício da cidadania

Pedro Santana Rodríguez - Presidente da Corporación Viva la Ciudadanía (Colombia)

Tema 2: Estratégias de combate a pobreza rural

Josefina Stubbs - Diretora da Divisão da América Latina e Caribe do Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola
10h30 - 13h00 Tema 3: Estratégias de combate a pobreza e as desigualdades na America Latina

Prof. Manuel Chiriboga - Pesquisador do RIMISP

Tema 4: Desenvolvimento territorial como estratégia de combate a pobreza e as desigualdades no Brasil
Profa. Tânia Bacelar - Universidade Federal de Pernambuco

Coordenador do painel
José Coimbra Patriota Filho – Secretário do Desenvolvimento e Articulação Regional de Pernambuco

Dia 24 de novembro de 2010 (quarta-feira)
Painel 2

Caracterização e especificidades da pobreza rural no Brasil
Tema 1: A natureza e os limites do rural na sociedade brasileira contemporânea

Prof. Arilson Favareto – Universidade Federal do ABC

Tema 2: Caracterização, mapeamento, especificidades e evolução da pobreza rural no Brasil
Profs. Antônio Márcio Buainain e Claudio Dedecca – IE/Unicamp
Prof. Henrique Neder – Universidade Federal de Uberlândia

Tema 3: Determinantes da pobreza rural
14h30 – 18h30

Prof. Steve Helfand – Universidade da California – Riverside
Edward William Bresnyan – Especialista Sênior em Desenvolvimento Rural, Banco Mundial

Tema 4: A questão agrária, a agricultura familiar e a pobreza rural no Brasil
Jorge Abrahão – Diretor de Estudos Sociais do IPEA
Mauro Del Grossi – Assessor do Gabinete do Ministro do MDA

Coordenador do painel:
Ranilson Brandão Ramos – Secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de
Pernambuco

Dia 25 de novembro de 2010 (quinta-feira)
Painel 3

I - As atuais políticas de combate à pobreza rural, sua dinâmica e
implicações sócio-econômicas
Tema 1: As políticas de transferência de renda e pobreza rural
Claudia Baddini – Diretora da SENARC/MDS
Prof. Alexandre Gori Maia – Unicamp
Prof. Fernando Gaiger – IPEA

Tema 2: Educação Rural: avanços e desafios para o combate a pobreza

André Lázaro – Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC
José Roberto R. de Oliveira - Consultor do MEC
08h30 – 13h00

Tema 3: Alcance e limites das políticas de desenvolvimento rural para o combate à pobreza
Profa. Maria Nazaré Wanderlei - Universidade Federal de Pernambuco

Tema 4: Alcance e limites das políticas sociais para o combate á pobreza
Profa. Lena Lavinas – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Coordenador do painel
Expedito Rufino – Diretor do Projeto Dom Helder Câmara

Dia 25 de novembro de 2010 (quinta-feira)
Painel 4

II - As atuais políticas de combate à pobreza rural, sua dinâmica e implicações
sócio-econômicas
Tema 1: Transformações produtivas e pobreza rural a nível regional
Equipe do Projeto

Tema 2: A pobreza rural no marco da política de desenvolvimento do Brasil rural: O papel dos territórios
Humberto Oliveira – Secretário de Desenvolvimento Territorial do MDA
Joaquim Soriano – Coordenador do NEAD/MDA

Tema 3: Estratégias de segurança alimentar e nutricional no combate a pobreza: O papel dos territórios
14h30 – 18h30

Marco Aurélio Loureiro – Diretor do Departamento de Promoção a Alimentação Adequada do MDS

Tema 4: Estratégias para inclusão sócioprodutiva de populações nas áreas de grandes empreendimentos
governamentais
Ronaldo Coutinho Garcia – Secretário de Articulação e Inclusão Produtiva do MDS
Adhemar Palocci – Diretor de Planejamento e Engenharia da Eletronorte
Sérgio Buarque - Consultor Independente

Coordenador do painel
Antônio Barbosa de Siqueira Neto - Secretário Executivo de Captação de Recursos e
Acompanhamento de Programas de Pernambuco

Dia 26 de novembro de 2010 (sexta-feira)
Painel 5

Construção de uma agenda de proposições de políticas
para o enfrentamento da pobreza rural
A construção da agenda deve levar em conta, pelo menos, os seguintes
aspectos: transformações produtivas, dinâmicas econômicas e pobreza
rural em uma perspectiva nacional e regional.
Organizador e Coordenador
Prof. Renato Maluf, Presidente do CONSEA
Painelistas:

08h30 – 13h00

Claudio Dedecca, Professor do Instituto de Economia da UNICAMP
Marcio Pochmann, Presidente do IPEA
Cândido Grzybowski, Diretor Geral do IBASE
Alberto Ercílio Broch, Presidente da CONTAG
Humberto Oliveira, Representante do CONDRAF
Plenária
Encerramento

Realização e Organização

Apoio Acadêmico

Governo do Estado de Pernambuco

CPDA/OPPA

Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Regional.

Prof. Sérgio Leite

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA

Prof. Nelson Delgado

Fórum DRS

Profa. Leonilde Medeiros
Prof. Marcelo Miná

Promoção
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Integração Nacional
Ministério de Minas e Energia
Banco do Nordeste
Eletronorte-Eletrobrás
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável

Prof. Ademir Cazella
Prof. Fábio Búrigo
Pesq. Karina Kato

Coordenação Acadêmica
IE/UNICAMP
UFU
Prof. Antônio Márcio Buainain
Prof. Claudio Dedecca
Prof. Henrique Neder

Recife, “a capital multicultural do Brasil”

N

o Recife, o tempo não para nem as atrações da
cidade. O calendário tem uma programação bastante movimentada durante todos os dias da semana, pois
são muitos os atrativos e as opções de lazer. Ao desembarcar
no moderno terminal do Aeroporto Internacional do Recife, o
caminho pela orla de Boa Viagem é quase obrigatório. A praia
é o principal cartão-postal da cidade e o calçadão foi recentemente reformado, com nova iluminação e piso. Na areia de
Boa Viagem, reúnem-se nos finais de semana centenas de
jovens e famílias em um dos programas mais democráticos
nos dias de sol.

sua tradicional e democrática manifestação cultural, pois a
diversão resulta na mistura aos ritmos que são tocados pelas
ruas em um espetáculo para todas as idades.

A culinária recifense é muito rica. Come-se de tudo, desde a cozinha regional à internacional. A cidade é considerada o principal polo gastronômico do Norte/Nordeste. Para
apreciar a cidade de outros ângulos, o passeio de catamarã
pelos rios Capibaribe e Beberibe é o mais indicado. Um lugar
inesquecível é a Oficina de Brennand. Lugar de beleza única,
o espaço reúne algumas das peças mais bem trabalhadas e
mais desejadas no mercado internacional das artes.

Mais sobre o Recife – É a capital do estado de Pernambuco que fica no litoral do Nordeste brasileiro, região do país
mais próxima da Europa. O Recife está a três horas, de avião,
do estado de São Paulo e a duas horas e meia do Rio de
Janeiro. Sua população é de mais de 1,5 milhão de pessoas,
que sempre estão prontas para receber os visitantes. O clima
da cidade é sempre agradável, com uma temperatura média
de 25°C, mas pode esquentar mais durante o verão, chegando
a 35°C. O Recife é uma cidade muito agitada, com diversos
períodos de festas. Além do Carnaval – principal festa que
acontece em fevereiro, tem a Semana Santa entre os meses
de março e abril, as festas juninas em junho e o Réveillon.

Carnaval – A mais esperada festa popular do Brasil é
também uma das que tem a maior concorrência no calendário turístico do Recife. A cidade tem o maior bloco de carnaval
do mundo, o Galo da Madrugada. Além disso, é conhecida por

Mergulho – A maior concentração de navios artificialmente naufragados do Brasil está no Recife. Com águas claras e
mornas, a cidade dos arrecifes de corais é um grande atrativo
para os mergulhadores, profissionais e amadores. Existe também uma estrutura de operadoras de mergulho qualificadas e
com experiência, conduzindo o mergulhador com segurança
em 17 locais de naufrágios dos 30 conhecidos.

