I SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL

IX FÓRUM INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Agricultura Familiar: Ruralidade,
Território e Política Pública

CONTEXTO E PERSPECTIVAS
O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com o apoio do Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável/Projeto São José III e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, por intermédio do Fórum
Permanente de Desenvolvimento Rural Sustentável – Fórum DRS, realizarão o I Seminário Internacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável e IX Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial, com o tema “Agricultura Familiar: ruralidade, território
e política pública”. A temática selecionada se fundamenta e é estimulada por três iniciativas de transcendência internacional:
(i) o ano internacional da Agricultura Familiar, (ii) o início da implementação no Nordeste de uma nova geração de projetos de
desenvolvimento rural sustentável co-financiados pelo Banco Mundial e (iii) o projeto “Repensando o conceito de ruralidade no Brasil:
implicações para as políticas públicas”, fruto de uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Planejamento,
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Nordeste do Brasil, o IBGE e os Governos dos Estados do
Ceará, Paraíba e Pernambuco.
Os projetos estaduais de desenvolvimento rural sustentável, co-financiados pelo Banco Mundial, tem objetivos e estratégias
completamente alinhadas com as metas globais de prosperidade compartilhada e inclusão produtiva por meio de parcerias com
o Governo brasileiro, no âmbito federal e estadual.

No caso do Ceará, o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável/Projeto São José III tem como foco a inserção produtiva
dos agricultores familiares focado em cadeias produtivas estratégicas e desenvolvimento institucional contribuindo para o
desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará. Suas ações são voltadas à consolidação da produção e comercialização
da agricultura familiar e garantindo o acesso à água de qualidade para o consumo humano e saneamento, integrando-se
com as políticas estaduais de desenvolvimento econômico e social de segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais
do Estado.
O enfoque territorial nas políticas públicas, amplamente difundido nos últimos anos trouxe, por sua vez, à tona a necessidade
de um tratamento multisetorial para o desenvolvimento rural. Este enfoque revelou também a importância de promover o lugar
onde a agricultura familiar se realiza, valorizando o território pelos seus atributos culturais, ambientais, sociais, institucionais
e econômicos, sobretudo associando a ideia do rural como um lugar de vida e de cidadania, que vai além da compreensão de
que é um espaço meramente da produção agropecuária. Isto tem um importante significado para a reprodução da agricultura
familiar. Pensar a cidadania, tanto quanto a produção, no meio rural é fundamental para o futuro da agricultura familiar.
Esse enfoque territorial aprofundado pelos estudos de ruralidade, levados à cabo pelo MDA e IICA no Brasil e em outros seis
países da América Latina e três da Europa, assim como nos organismos multilaterais de cooperação, constataram a existência
de uma nova visão da ruralidade contemporânea ao século XXI. Essa visão mostra que o rural não é sinônimo de agrícola
e revela seu novo papel no desenvolvimento dos países e que ainda requer a atenção do Estado para uma inovação nas
políticas públicas para o meio rural, com essas características da multisetorialidade e da integração nos territórios rurais.
Também concluem pela heterogeneidade dos espaços rurais e pela necessidade de políticas públicas diferenciadas que
possam alcançar com eficácia a população rural, permitindo a melhoria e a universalização do acesso a essas políticas. Para a
agricultura familiar, que em face dessa heterogeneidade se apresenta de forma variada nos diferentes tipos de espaços rurais,
todas as políticas para esse público, incluindo as políticas agrícolas e agrárias, necessitam ter esse desenho diferenciado.
No Brasil, muitas das políticas agrícolas de boa qualidade foram, porém, concebidas de forma homogênea para o país, limitando
sua aplicação aos agricultores familiares de alguns espaços rurais, enquanto outros não conseguem acessar a essas mesmas
políticas em condições semelhantes, dando lugar a desigualdades dentro do próprio setor.
Em síntese, o I Seminário Internacional e o IX Fórum se propõem a promover um debate estruturado sobre agricultura familiar,
seus atores sociais, institucionalidades, economia e políticas públicas, que tome em consideração que o rural contemporâneo
nos países da América Latina, em particular no Brasil, é muito maior do que mostram as estatísticas oficiais e que a tipologia
de seus espaços regionais apresentam uma magnífica diversidade que serve de base e orientação para a construção de
políticas diferenciadas de desenvolvimento rural sustentável.
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DATA
18 a 21 de novembro de 2014

INSCRIÇÕES: www.iicabr.iica.org.br
REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
IICA/FORUM DRS - Carlos Miranda e Heithel Silva
SDA/Projeto São José III - Josias Farias Neto e Karina Holanda

INFORMAÇÕES

LOCAL

www.iicabr.iica.org.br

Romanos Hoteis e Evento

Karina Holanda - karina.holanda@sda.ce.gov.br

Rua Padre Pedro de Alencar, 2230. Messejana

Beatriz Wanzeller - beatriz.wanzeller@iica.int
Renato Carvalho – renato.carvalho@iica.int
Lúcio Costi - lucio.costi@iica.int

Fortaleza-CE

CONTEúDO PROgRAMÁTICO

Dia 18 de Novembro de 2014 (terça-feira)
Abertura
17h00 às 18h00

Credenciamento
Abertura

18h00 às 19h00

Composição da Mesa diretora pelas autoridades presentes
Representantes do IICA, MDA, MI, Banco Mundial e Governador do Estado do Ceará

19h00 às 20h00

Tema

Políticas nacionais de Desenvolvimento Sustentável: a contribuição da
agricultura familiar.

Objetivo

Discutir o papel estratégico da agricultura familiar no marco das políticas
nacionais de desenvolvimento sustentável em uma perspectiva política,
ambiental, econômica e social.

Palestra
Magna
Conferencistas
convidados
Presidência da
Mesa

20h00 às 22h00

•

Andreia Butto, Secretária de Desenvolvimento Territorial do MDA

•

Javier Ponce Cevallos, Ministro da Agricultura do Equador

•

Camilo Santana, Governador eleito do Estado do Ceará

•

Miguel Carvajal, Assembléia Nacional do Equador

Representante do Governo do Estado do Ceará

Coquetel com apresentação cultural (Proposta: Grupo Aboio do Sertão)

Dia 19 de Novembro de 2014 (Quarta-feira)
Painel Inicial
Tema
Objetivo

09h00 às 13h00

Apresentação

Agricultura Familiar: ruralidade, território e política pública.
Analisar os enfoques da agricultura familiar no marco das concepções contemporâneas
de ruralidade e do papel estratégico dos territórios na gestão das políticas públicas de
desenvolvimento rural.
Apresentação da programação dos Eventos - Carlos Miranda
Palestrantes

Painelistas
Comentaristas

•

Byron Miranda , IICA

•

Arilson Favareto, Prof. da Universidade Federal do ABC

•

Antônia Duarte Almeida, Coordenadora Territorial da SDA

•

Eduardo Barbosa , INCRA

•

Jose Francisco Carneiro, FETRAECE

•

Raimundo Nonato Soares, Assessor Territorial do Estado do Ceará

Plenária de debates
Coordenação e
conclusões

Fááatima Brandalise, Coordenadora Executiva do NEAD/MDA

14h30 às 16h30

Primeiro Painel Regional: 19 de Novembro de 2014
Tema

As singularidades da agricultura familiar e políticas públicas em biomas selecionados da
América Latina, com foco na região Amazônica.

Objetivo

Analisar as características e especificidades dos atores sociais, institucionalidades, sócio
economia e políticas públicas de desenvolvimento rural em biomas selecionados nas
região Amazônica, com o propósito de caracterizar a heterogeneidade dos territórios rurais
e a diversidade das políticas de desenvolvimento rural.
• Francisco Assis, Prof. da Universidade Federal do Pará/NAEA

Painelistas

Palestrantes

•

Santiago Perry, Diretor Executivo da Corporação Participativo e
Sustentável dos Pequenos Produtores Rurais (PBA)

•

Nathalie Cialdella, CIRAD

Plenária de debates
Coordenação e
conclusões

Gutenberg Guerra, Prof. da Universidade Federal do Pará/NEAF

Dia 19 de Novembro de 2014 (Quarta-Feira)

17h00 às 19h00

Segundo Painel Regional
Tema

As singularidades da agricultura familiar e políticas públicas em biomas selecionados da
América Latina, com foco na região Andina.

Objetivo

Analisar as características e especificidades dos atores sociais, institucionalidades, sócio
economia e políticas públicas de desenvolvimento rural em biomas selecionados na
região Andina, com o propósito de caracterizar a heterogeneidade dos territórios rurais e a
diversidade da agricultura familiar, tendo em vista a construção de políticas diferenciadas de
desenvolvimento rural.
• Miguel Carvajal, Assembléia Nacional do Equador

Painelistas

Palestrantes

• Luiz Fernando Eguren Lopez, Presidente do Centro Peruano de Estudos
Sociais (CEPES), Peru

Plenária de debates
Coordenação e
conclusões

João Torrens, Líder do Projeto Insígnia de Inclusão na Agricultura e Territórios Rurais, IICA

Dia 20 de Novembro de 2014 (Quinta-Feira)

9h00 às 13h00

Terceiro Painel Regional
Tema

As singularidades da agricultura familiar e políticas públicas em biomas selecionados da América
Latina e da África, com foco nas regiões semiáridas.

Objetivo

Analisar as características e especificidades dos atores sociais, institucionalidades, sócio economia
e políticas públicas de desenvolvimento rural nos biomas selecionados nas regiões semiáridas
do Brasil, México e Corredor Seco da América Central e da África. O propósito é caracterizar a
heterogeneidade dos territórios rurais e a diversidade da agricultura familiar, tendo em vista a
construção de políticas diferenciadas de desenvolvimento rural..

Painelistas

Palestrantes

•

Rafael Echeverri, Consultor do IICA (Semiárido Mexicano)

•

Ileana Gómez, Consultora do IICA (Corredor Seco da América Central)

•

Antônio Marcio Buainain, Prof. da UNICAMP (Semiárido do Nordeste do
Brasil)

•

Mehary Gebremedhin e Million Alemayehu, Painelistas da África

Plenária de debates
Coordenação e
conclusões

Byron Miranda, Diretor do Programa Agricultura, Território e Bem Estar Rural do IICA.

Dia 20 de Novembro de 2014 (Quinta-Feira)
Quarto Painel Regional
Tema

14h30 às 18h30

Objetivo

Boas Práticas de desenvolvimento rural sustentável na região do Semiárido cearense,
com foco na agricultura familiar.
Apresentar e debater as lições aprendidas na implementação das seguintes
boas práticas desenvolvidas no Estado do Ceará: (i) Plano Agropecuário
de Preparação e Respostas à Seca; (ii) Monitor de Secas; (iii) Experiência
de Reúso de Água com foco na agricultura familiar; e (iv) Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Ceará/Projeto São José III.
O propósito deste painel é colher subsídios para fundamentar a formulação de
políticas diferenciadas de desenvolvimento sustentável no Estado do Ceará.

Painelistas

Palestrantes

•
•
•
•

Mônica Amorim, Banco Mundial
David Ferron, Funceme
Espedito Rufino, Projeto Dom Helder
Josias Farias, Projeto São José III

Plenária de debates
Coordenação e
conclusões

José Lemos, Prof. da Universidade Federal do Ceará

Dia 21 de Novembro de 2014 (Sexta-Feira)

09h00 às 13h00

Painel Final
Tema

Agricultura familiar: repensando as políticas públicas de desenvolvimento rural
sustentável.

Objetivo

Discutir proposições para orientar a formulação de políticas públicas que considerem
as especificidades, as necessidades e o pleno aproveitamento das potencialidades de
desenvolvimento dos territórios rurais, fundamentadas nas conclusões dos painéis
inicial e regionais.

Painelistas

Palestrantes

•
•
•
•

Humberto Oliveira, Consultor do IICA
Ronaldo Coutinho Garcia, IPEA
Tânia Bacelar, Profa. da UFPE
Hur Ben Correa , MDA/SAF

Plenária de debates
Coordenação e
conclusões

Wwalber Santana Santos, Representante do Ministério da Integração Nacional

Realização e Organização

Parceiros Institucionais

Secretaria de
Ministério do
Desenvolvimento Territorial Desenvolvimento Agrário

