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Com vasta programação até sexta-feira, dia 14, evento
traz à reflexão o tema “O futuro da agricultura familiar –
teoria e política para um novo desenvolvimento rural”
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2014, declarado pela ONU o Ano Internacional da Agricultura Familiar,
fomenta debates sobre a importância do cultivo da terra em propriedades
familiares e sua contribuição para a segurança alimentar e a produção de
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alimentos. Na UFRGS, as discussões estão centradas no “IV Colóquio
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural”, que iniciou na manhã desta
quarta-feira, 12, e segue intensa programação até sexta-feira, 14 de
novembro, no Auditório da Faculdade de Ciências Econômicas (Av. João
Pessoa, 52/ Campus Centro). É possível acompanhar o evento ao vivo pela
internet em http://aovivo.ufrgs.br/plageder.
A atividade é promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Agricultura
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Familiar e Desenvolvimento Rural da Universidade, em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR) e o Programa
de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS). Participam do colóquio agricultores,
profissionais, palestrantes nacionais e internacionais, estudantes,
pesquisadores e convidados.
A abertura do colóquio contou com presença do reitor da UFRGS, Carlos
Alexandre Netto; do professor Sérgio Schneider, coordenador do evento;
Lovois Miguel, coordenador do PGDR; de Clarissa Baeta, coordenadora do
PPGS; e o secretário de Desenvolvimento Rural do RS, Ivar Pavan.
“Discute-se aqui a esperança na construção de novo mundo. A agricultura
familiar que trabalha na lógica da sustentabilidade, muito distinta da lógica da
acumulação, que leva à pobreza. Silos cheios que produzem a fome que
conhecemos no mundo de hoje”, disse o Reitor.
Com o tema “O futuro da agricultura familiar – teoria e política para um novo
desenvolvimento rural”, o evento traz à reflexão debates sobre
desenvolvimento rural sustentável; segurança e soberania alimentar;
políticas e ações de incremento do setor; além de promover interação entre
especialistas de várias áreas do conhecimento, formuladores de políticas e
atores sociais para contribuir com o fortalecimento institucional da agriculta
familiar.
No Brasil, 84% das mais de 5 milhões de propriedades rurais são unidades
familiares, que correspondem a 24% da área. Essa hegemonia da agricultura
familiar no país foi destacada na fala do coordenador do colóquio, Sérgio
Schneider, na abertura oficial do evento.
“A agricultura familiar é estratégica para a produção de alimentos e
superação da pobreza no Brasil e em países da América Latina. Segundo
dados publicados em outubro pela FAO, o Brasil acaba de superar a
insegurança alimentar e se foi possível alcançar esse feito, em grande parte,
se deve à agricultura familiar” explicou.
Programação - O primeiro dia do evento, dedicado à perspectiva
internacional da agricultura familiar, terá conferência com Jan Douwe van der
Ploeg, professor da Wageningen University, às 14 horas. O palestrante
apresentará um panorama da agricultura familiar nos cinco continentes, a
partir da síntese de estudos apresentados recentemente pela FAO
(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).
No segundo dia do colóquio, os debates se voltam à importância da
agricultura familiar para segurança alimentar e geração de emprego e renda
nos países da América Latina. Haverá palestrantes do Equador, Colômbia,
Nicarágua, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil para traçar um perfil da
agricultura familiar na região.
Os desafios da agricultura familiar no Brasil são alvo das discussões no
terceiro e último dia do evento, com olhar especial para a situação no Rio
Grande do Sul, onde o setor corresponde a 91% das propriedades, sendo um
dos estados com a agricultura mais competitiva do Brasil.
Para o coordenador do colóquio, professor Sérgio Schneider, o Brasil tem
grandes questões a enfrentar no fortalecimento da agricultura familiar.
“É preciso melhor lidar com as mudanças climáticas, como situações de secas
e estiagem, de forma a diminuir o impacto desses fenômenos na agricultura
familiar. Outro problema é a sucessão no meio rural, com o crescente
desinteresse de jovens em permanecer na zona rural, atraídos pelas
facilidades da vida urbana, o que pode ameaçar a existência do
empreendimento familiar. Um terceiro desafio é capacitar os agricultores com
conhecimento, assistência técnica e orientação específica para a prática de
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uma agricultura diferente da convencional, mais voltada à demanda por
produção mais sustentável, saudável e sem uso de agroquímicos.”, explica
Schneider, um dos organizadores do evento.
A programação do colóquio contará com conferências, lançamento de livro,
mesas-redondas e realização de diversos painéis, que destacam temas
pertinentes à agricultura familiar, com participação de palestrantes nacionais
e internacionais. Confira a programação no site do IV Colóquio Agricultura
Familiar e Desenvolvimento Rural.
O Colóquio conta com patrocínio do FIDA (Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola), da FAO (Organização para Agricultura e
Alimentação), do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), da FAPERGS
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e da
CRESOL (Sistema das Cooperativas de Crédito Rural com Interação
Solidária). Também recebeu apoio da CONTAG (Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura do Brasil), da RIMISP (Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural) e Rede PP-AL (Políticas Públicas e Desenvolvimento
Rural na América Latina).
Dados - Segundo dados da FAO, entre os países do Mercosul, a agricultura
familiar emprega diretamente cerca de 10 milhões de pessoas. O Brasil
aparece como maior destaque, responsável por 38% da produção agrícola,
seguido do Uruguai (30%); Chile (25%); Paraguai (20%) e Argentina (19%).
Na América Latina e Caribe, 80% das propriedades fazem parte da agricultura
familiar, com geração de cerca de 70% do emprego agrícola na região.
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