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Introdução		

	

Em	 2016	 o	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 de	 Ciências	 Sociais	 em	 Desenvolvimento,	

Agricultura	 e	 Sociedade	 da	 Universidade	 Federal	 Rural	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (CPDA/UFRRJ)	

completará	40	anos.	Com	o	objetivo	de	celebrar	esse	marco	foi	 formada	a	Comissão	CPDA	

40	 Anos1	 que	 tem	 a	 finalidade	 de	 planejar	 e	 implementar	 uma	 série	 de	 atividades	

comemorativas	que	se	desenrolarão	ao	longo	do	ano	tendo	como	público-alvo	professores,	

ex-professores,	alunos,	ex-alunos,	funcionários	e	demais	públicos	interessados	nas	temáticas	

trabalhadas	 pelo	 CPDA/UFRRJ.	 O	 evento	 aqui	 proposto	 se	 insere	 nesse	 contexto	 das	

comemorações	do	40o	Aniversário	do	CPDA/UFRRJ.	Por	meio	dessas	atividades	pretendemos	

realizar	um	balanço	ampliado	da	trajetória	do	CPDA,	a	fim	de	refletir	sobre	o	seu	papel	no	

pensamento	das	Ciências	 Sociais	 aplicadas	ao	meio	 rural	e	na	 consolidação	do	 rural	 como	

objeto	de	 reflexão	e,	ao	mesmo	 tempo,	analisar	as	 transformações	econômicas,	espaciais,	

sociais	e	políticas	observadas	no	meio	rural	contemporâneo,	no	Brasil	e	na	América	Latina,	

problematizando	suas	implicações	para	a	pesquisa	e	perspectivas	futuras.	

	

Originalmente	 denominado	 de	 Curso	 de	 Pós-Graduação	 em	 Desenvolvimento	

Agrícola	 (quando	ainda	era	parte	da	 Fundação	Getúlio	Vargas)	 o	CPDA/UFRRJ	 encontra-se	

atualmente	vinculado	ao	do	Instituto	de	Ciências	Humanas	e	Sociais	e	ao	Departamento	de	

Desenvolvimento,	 Agricultura	 e	 Sociedade,	 da	 UFRRJ.	 Trata-se	 de	 um	 programa	

interdisciplinar	de	ensino,	pesquisa,	extensão	e	intercâmbio	em	Ciências	Sociais	aplicadas	ao	

conhecimento	 do	 mundo	 rural	 cuja	 origem	 remete	 a	 1976,	 ano	 no	 qual	 foram	 tomados	

todos	os	encaminhamentos	relativos	à	sua	fundação.	Desde	1977	o	CPDA	vem	oferecendo	

cursos	 de	Mestrado.	 Em	 1995	 passou	 a	 oferecer	 de	 Doutorado	 e,	 hoje,	 oferece	 também	

estágios	de	pós-doutoramento.	Atualmente,	o	programa	de	pós-graduação	é	recomendado	

pelo	 PICDT	 da	 CAPES	 em	níveis	 de	Mestrado	 e	Doutorado	 e	 é	 avaliado	 pela	 Comissão	 de	

Sociologia.		

	
																																																								
1	 A	 Comissão	 CPDA	 40	 Anos	 é	 composta	 por	 representantes	 dos	 docentes,	 discentes	 e	 de	 egressos	 do	
CPDA/UFRRJ.	
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O	 CPDA/UFRRJ,	 ao	 longo	 de	 sua	 trajetória,	 sempre	 teve	 uma	 forte	 dimensão	

internacional,	 tendo	se	constituído	como	um	 importante	espaço	estimulador	de	debates	e	

da	 realização	de	 intercâmbios,	 nacionais	 e	 internacionais,	 envolvendo	alunos,	 professores,	

pesquisadores	e	estudiosos	de	diferentes	campos	teóricos	e	temáticos.	No	período	de	1979	

a	1984	o	CPDA/UFRRJ	coordenou	o	Projeto	de	Intercâmbio	de	Pesquisa	Social	em	Agricultura	

(PIPSA)	 que	 tinha	 o	 objetivo	 de	 construir	 alternativas	 à	 pesquisa	 social	 da	 agricultura	

brasileira	e	que	envolvia	o	intercâmbio	de	vários	pesquisadores	de	diferentes	instituições	e	

regiões	do	país.	Por	ter	se	constituído	ao	longo	de	sua	caminhada	um	importante	centro	de	

estudos	agrários	e	do	sistema	agroalimentar	brasileiro,	com	forte	vocação	latino-americana,	

em	1987	o	CPDA/UFRRJ	foi	selecionado	pela	FAO	para	ser	a	sede	regional	do	Mestrado	em	

Planejamento	 e	 Políticas	 de	 Desenvolvimento	 Agrícola	 e	 Rural	 para	 a	 América	 Latina	 e	

Caribe.	 Abrigou	 também	 a	 Secretaria	 Executiva	 da	 Rede	 de	 Instituições	 vinculadas	 à	

Capacitação	em	Economia	e	Políticas	Agrícolas	na	América	 Latina	e	Caribe	 (REDCAPA)	que	

envolvia	mais	de	cinquenta	universidades	e	centros	de	pesquisa	da	região,	da	Europa	e	da	

América	 do	 Norte,	 incluindo	 ainda	 programas	 de	 capacitação	 à	 distância,	 sob	 sua	

coordenação.	 Em	 1996,	 foi	 convidado	 a	 participar	 do	 Programa	 de	 Apoio	 a	 Grupos	 de	

Excelência	 (PRONEX),	 com	 o	 Projeto	 “Integração	 das	 Pesquisas	 em	 Desenvolvimento,	

Agricultura	 e	 História	 Social”	 em	 parceria	 com	 o	 Laboratório	 do	 Tempo	 Presente,	 do	

Programa	de	Pós-Graduação	em	História	Social	do	IFICS/UFRJ.		

	

Sua	trajetória	de	vida	tem	sido	marcada	também	pela	construção	e	manutenção	de	

importantes	parcerias	no	meio	acadêmico,	na	sociedade	civil	e	no	setor	público.	O	Programa	

é	 parte	 de	 inúmeras	 redes	 e	 cultiva	 muitas	 parcerias	 com	 instituições	 e	 associações	
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acadêmicas,	 científicas,	 universitárias	 e	 de	 pós-graduação,	 organizações	 internacionais,	

órgãos	 públicos	 de	 gestão	 de	 políticas	 agrícolas	 e	 agrárias,	 movimentos	 sociais	 e	

organizações	da	 sociedade	civil,	 como:	a	Suplan/MA,	o	NEAD/MDA,	o	 IICA/OEA,	o	MDA,	a	

CONAB,	o	INCRA,	a	Fundação	Ford,	o	IBASE,	a	FASE,	a	ActionAid,	o	MST,	a	ANA	entre	outros.	

A	 diversidade	 de	 nossos	 alunos,	 no	 que	 concerne	 às	 regiões	 de	 origens,	 aos	 campos	 de	

formação	 e	 aos	 objetos	 de	 estudo	 selecionados	 tem	 se	 conformado	 numa	 importante	

riqueza	e	uma	manifestação	direta	do	pluralismo	do	CPDA/UFRRJ.		Ao	longo	desses	40	anos,	

já	 passaram	 pelo	 CPDA/UFRRJ	 centenas	 de	 alunos(as)	 com	 diferentes	 formações	

disciplinares	 (Economia,	 Sociologia,	 Antropologia,	 Geografia,	 Biologia	 etc.),	 originários	 de	

todas	 as	 regiões	 brasileiras	 e	 de	 diversos	 países	 latino-americanos	 e	 países	 africanos	 (de	

língua	portuguesa)	e	com	diferentes	trajetórias	de	vida	(filhos	de	agricultores,	oriundos	do	

setor	público,	oriundos	da	sociedade	civil	organizada	etc.).	Não	podemos	deixar	também	de	

mencionar	 a	 importância	 de	 professores	 externos	 ao	 CPDA	 e	 dos	 funcionários	 que	 nos	

acompanharam	e	apoiaram	todo	esse	tempo	na	árdua	tarefa	de	construção	e	consolidação	

desse	Programa	multidisciplinar	que	tem	o	seu	campo	centrado	no	rural	contemporâneo.		

	

Ao	longo	desses	40	anos,	o	CPDA/UFRRJ	sempre	se	esforçou	para	oferecer	atividades	

de	 ensino	 e	 formação,	 para	 realizar	 estudos	 e	 pesquisas,	 bem	 como	 para	 promover	

seminários	 e	 debates	 públicos	 a	 fim	 de	 estimular,	 a	 partir	 de	 diferentes	 perspectivas,	 a	

reflexão	 sobre	 temáticas	 como	 movimentos	 sociais,	 políticas	 públicas,	 manifestações	

culturais,	 identidades,	meio	ambiente,	novas	configurações	dos	sistemas	agroalimentares	e	

outros	 temas	 relacionados	 com	o	desenvolvimento	 rural,	 com	 sustentabilidade	 ambiental,	

participação	 democrática	 e	 justiça	 social.	 Dialogando	 e	 criando	 pontes	 entre	 as	 distintas	

disciplinas	do	campo	das	Ciências	Sociais,	o	CPDA/UFRRJ,	juntamente	com	as	múltiplas	redes	

com	as	quais	está	em	constante	interação,	desempenhou	um	papel	central	na	consolidação	
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de	novas	representação	do	mundo	rural	e	dos	processos	múltiplos	que	o	atravessam	e	que	

estão	 relacionados	 diretamente	 com	 as	 transformações	 pelas	 quais	 passa	 o	 sistema	

capitalista	mundial	e,	em	particular,	o	continente	latino-americano.		

	

Os	 campos	 temáticos	do	CPDA/UFRRJ	 foram	se	 transformando	de	uma	abordagem	

em	 grande	 parte	 centrada	 na	 agricultura	 e	 no	 desenvolvimento	 e	 planejamento	 agrícola,	

para	 uma	 maior	 diversificação	 de	 temas	 e	 reflexões	 relacionadas	 com	 os	 processos	 de	

democratização	 e	 com	 o	 surgimento	 de	 um	 “novo	 rural”	 ou	 de	 “novas	 ruralidades”,	 suas	

potencialidades,	 limitações	 e	 contradições.	 Em	 uma	 perspectiva	 histórica,	 e	 quando	

comparada	 aos	 seus	 correlatos	 industriais/urbanos,	 a	 noção	 de	 rural	 esteve,	 na	

modernidade,	associada	a	processos	sociais,	econômicos,	políticos	e	culturais	 identificados	

com	 o	 atraso,	 com	 o	 produtivismo	 da	 modernização	 agrícola	 e	 com	 a	 constituição	 de	

estruturas	 e	 mercados	 agroindustriais.	 No	 debate	 contemporâneo,	 ganham	 relevo	 suas	

associações	com	valores	e	novas	funções	ligadas	à	natureza,	ao	território	e	aos	critérios	de	

desenvolvimento	sustentável	que,	entre	outros,	definem	mudanças	no	quando	institucional,	

inclusive	dos	agronegócios,	passando	a	adquirir	outros	significados	culturais	e	políticos.		

	

Justificativa	

	

Tendo	em	vista	a	celebração	da	trajetória	dos	40	anos	de	existência	do	CPDA/UFRRJ,	

julgamos	oportuno	 realizar	um	balanço	 sobre	o	papel	dessa	 instituição	no	debate	 sobre	o	

rural	 e	 dos	 processos	 econômicos,	 sociais,	 espaciais	 e	 políticos	 que	 o	 atravessam,	

envolvendo	a	participação	de	estudantes,	pesquisadores,	e	organizações	da	sociedade	civil,	

nacionais	e	 internacionais,	no	 campo	 interdisciplinar.	Ao	 longo	de	40	anos,	o	CPDA/UFRRJ	

(seus	 professores,	 ex-professores,	 alunos,	 ex-alunos,	 parceiros	 e	 redes	 com	 as	 quais	 se	
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articula)	 tem	 se	 consolidado	 como	 um	 importante	 ator	 na	 reflexão	 sobre	 o	 meio	 rural	

contemporâneo	 e	 os	 processos	 de	 desenvolvimento	 a	 partir	 de	 um	 diálogo	 permanente	

entre	 as	 Ciências	 Sociais.	 A	 atual	 conjuntura	 político-econômica	 brasileira	 pós-crise	

econômica	 e	 pós-boom	 das	 commodities,	 é	 marcada	 também	 por	 uma	 grave	 crise	

institucional	 e	 de	 representação	 no	 campo	 político	 e	 pelo	 avanço	 do	 pensamento	

conservador.	 No	 continente	 latino-americano,	 o	 avanço	 do	 neoextrativismo	 e	 governos	

conservadores	colocam	em	xeque	propostas	alternativas	de	desenvolvimento	rural,	como	o	

desenvolvimento	territorial	e	o	bem	viver,	e	acentuam	as	disputas	por	territórios	e	recursos	

naturais.	 O	 CPDA/UFRRJ,	 pela	 sua	 trajetória,	 tem	 um	 papel	 importante	 no	 fomento	 do	

debate	sobre	os	desafios,	riscos	e	oportunidades	que	são	colocados	na	conjuntura	atual	para	

o	 meio	 rural	 na	 América	 Latina	 e	 no	 Brasil.	 Nesse	 debate	 necessário,	 emergem	 como	

questões	centrais	os	conflitos	sociais	e	a	atualidade	da	questão	agrária,	as	políticas	públicas,	

as	 identidades	dos	povos	do	campo,	os	sistemas	produtivos	e	as	novas	territorialidades,	as	

instituições	 e	 os	 espaços	 de	 participação	 democrática,	 bem	 como	 a	 reflexão	 aprofundada	

sobre	os	modelos	de	desenvolvimento	que	se	delineiam	e	os	respectivos	papeis	atribuídos	

ao	meio	rural	e	ao	setor	agrícola.	A	celebração	de	40	anos	de	uma	trajetória	marcada	pela	

provocação	 do	 rural	 nas	 Ciências	 Sociais,	 é	 um	momento	 fértil	 para,	 além	 de	 revisitar	 as	

experiências	e	o	debate	passado,	renovar	os	estoques	de	reflexões	acadêmicas	em	torno	do	

significado	 da	 problemática	 agrária	 no	 momento	 atual	 nas	 diferentes	 disciplinas	 que	

compõem	o	campo	das	Ciências	Humanas	e	Sociais,	tendo	em	vista	o	Brasil	e	o	continente	

latino-americano.		
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Contribuição	para	Profissionais	Envolvidos	no	Evento	

	

O	 desenvolvimento	 rural	 é,	 e	 sempre	 foi,	 uma	 dimensão	 importante	 do	

desenvolvimento	econômico	e	social	latino-americano.	Nos	últimos	anos,	o	campo	tem	sido	

palco	 de	 múltiplos	 e	 conflituosos	 processos	 sociais,	 econômicos	 e	 políticos,	 dos	 quais	

podemos	destacar	o	avanço	da	produção	agrícola	e	extrativista	em	larga	escala	(o	chamado	

agronegócio);	a	inovação	intensa	no	campo	de	politicas	públicas	voltadas	para	a	agricultura	

familiar,	 indígenas	 e	 povos	 e	 comunidades	 tradicionais,	 bem	 como	 para	 a	 segurança	

alimentar	 e	 nutricional;	 a	 forte	 e	mais	 ou	menos	permanente	 concentração	 fundiária;	 e	 a	

detenção	 de	 valiosas	 reservas	 de	 recursos	 naturais,	 minerais	 e	 de	 biodiversidade	 entre	

outros.	 Esperamos	 que	 o	 evento	 programado	 pelo	 CPDA/UFRRJ	 traga	 contribuições	 de	

diferentes	 naturezas	 para	 os	 pesquisadores,	 professores,	 estudantes	 e	 membros	 de	

organizações	da	sociedade	civil	participantes.	Em	primeiro	lugar,	pensamos	que	os	debates	e	

as	 reflexões	 travadas	 nos	 distintos	 espaços	 do	 seminário	 contribuirão	 com	 o	 avanço	 do	

conhecimento	do	meio	rural	latino-americano,	possibilitando	a	realização	da	sistematização	

da	produção	de	conhecimento	dos	últimos	anos	nessa	área	temática,	pela	consolidação	de	

um	 balanço	 das	 principais	 reflexões	 teóricas	 observadas,	 bem	 como	 pela	 conformação	 e	

construção	de	novas	agendas	de	pesquisa.	Em	segundo	lugar,	o	seminário	se	constituirá	num	

importante	espaço	de	articulação	de	diferentes	professores,	pesquisadores	e	membros	de	

organizações	da	sociedade	civil	organizada	que	se	debruçam	em	torno	da	área	de	atuação	

do	 CPDA/UFRRJ,	 podendo	 contribuir	 com	 a	 realização	 de	 novos	 contatos	 e	 a	 abertura	 de	

muitas	oportunidades	de	trabalho.	Em	terceiro,	a	presença	de	pesquisadores	internacionais	

falando	 a	 partir	 de	 seus	 grupos	 de	 pesquisa,	 proporcionará	 um	 adicional	 qualitativo	

excepcional	 às	 pesquisas	 brasileiras	 visto	 que	 trarão	 olhares,	 objetos	 e	 propostas	 de	
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investigação	novas	para	o	cenário	brasileiro.	Por	fim,	a	realização	do	evento	contribuirá	para	

a	 realização	 de	 uma	 reflexão	 coletiva	 sobre	 a	 trajetória	 de	 40	 anos	 do	 CPDA/UFRRJ,	

possibilitando	 a	 realização	 de	 um	balanço	 da	 instituição	 e	 da	 sua	 contribuição	 para	 o	 seu	

campo	e,	por	meio	dessa	reflexão,	a	construção	de	novas	estratégias	futuras	de	atuação	e	de	

desenvolvimento	institucional.	

	

Histórico	de	Eventos	Anteriores	

	

Em	2006,	com	o	objetivo	de	celebrar	seus	30	anos	de	fundação	e	fazer	um	balanço	

dos	 temas	e	questões	 tratados	ao	 longo	desse	período,	o	Programa	de	Pós-Graduação	em	

Desenvolvimento,	Agricultura	e	Sociedade	da	Universidade	Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro	

(CPDA/UFRRJ)	 promoveu	 um	 seminário	 comemorativo	 intitulado	 “Dialogando	 entre	 as	

Ciências	Sociais:	Desenvolvimento,	Agricultura	e	Sociedade”.	O	evento	contou	com	apoio	da	

UFRRJ,	da	FAPERJ,	da	CAPES,	do	CNPq,	da	Fundação	Ford	e	da	ActionAid.	No	evento	foram	

debatidas	 questões	 que	 estimularam	 e	 estimulam	 o	 diálogo	 mantido	 pelo	 Programa	 nas	

Ciências	Humanas	e	Sociais	tendo	como	campo	temático	o	meio	rural	e	o	desenvolvimento.	

O	evento	aconteceu	entre	28	e	30	de	novembro,	no	Rio	de	Janeiro	(RJ).	O	primeiro	dia	tratou	

da	 origem	 do	 CPDA	 e	 de	 sua	 trajetória,	 debatendo	 também	 as	 ações	 de	 mobilização	 da	

agenda	em	torno	da	pesquisa	social	em	agricultura,	como	as	redes	e	grupos	de	pesquisa,	e	a	

importância	das	parcerias	institucionais.	No	segundo	dia	do	evento,	o	debate	centrou-se	na	

dimensão	 política	 do	 desenvolvimento	 rural	 e	 na	 atualidade	 da	 questão	 agrária,	 na	

importância	da	 sustentabilidade	e	em	modelos	de	desenvolvimento	 rural,	 com	ênfase	nos	

aspectos	culturais,	nas	imagens,	nas	narrativas	e	nas	interpretações	plurais	do	mundo	rural.	

Foi,	 naquela	 ocasião,	 um	momento	 importante	 de	 reflexão	 sobre	 as	 temáticas	 discutidas	

pelo	CPDA	ao	longo	de	sua	história.	
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Objetivos	

	

O	 objetivo	 do	 presente	 projeto	 é	 possibilitar	 a	 realização	 de	 uma	 série	 de	 atividades	

comemorativas	dos	40	anos	do	CPDA/UFRRJ	que	culminará	na	realização	de	um	seminário	

internacional	com	o	título	CPDA	40	Anos	(1976-2016)	–	Diálogos	Multidisciplinares	sobre	o	

Rural	Contemporâneo:	questão	agrária,	políticas	públicas	e	identidades	latinoamericanas	

	

O	seminário	buscará:	

1)	propor	um	amplo	espaço	de	socialização	de	experiências	e	saberes	entre	pesquisadores,	
professores,	alunos	e	outros	públicos	 interessados	nos	temas	rurais	na	América	Latina,	em	
particular	 sobre	 a	 questão	 agrária,	 políticas	 públicas	 de	 desenvolvimento	 rural,	 conflitos,	
novas	ruralidades,	territorialidades	e	identidades.		

2)	 trazer	 à	 tona	 os	 temas	 atinentes	 ao	 desenvolvimento	 democrático	 e	 sustentável	 dos	
espaços	rurais	e	refletir	sobre	as	relações	rural-urbano	na	contemporaneidade;		

3)	 refletir	 sobre	 os	 desafios,	 os	 limites	 e	 os	 avanços	 colocados	 para	 o	 meio	 rural	
contemporâneo	na	América	Latina	e,	principalmente	no	Brasil;		

4)	 realizar	 um	 balanço	 da	 trajetória	 de	 40	 anos	 do	 CPDA/UFRRJ,	 em	 particular,	 de	 sua	
contribuição	 no	 que	 concerne	 ao	 avanço	 da	 reflexão	 sobre	 os	 temas	 rurais	 nas	 Ciências	
Sociais	a	partir	de	uma	perspectiva	interdisciplinar;	

5)	fortalecer	a	articulação	e	o	diálogo	entre	professores,	ex-professores,	alunos,	ex-alunos	e	
parceiros	do	CPDA/UFRRJ.	

	

Como	atividades	prévias	ao	seminário,	realizaremos:	

a.	 Atualização	 do	 mapeamento	 dos	 egressos	 do	 CPDA/UFRRJ	 (iniciado	 em	 2006)	 com	 o	

objetivo	de	consolidar	e	apresentar	um	retrato	atual	do	CPDA/UFRRJ	no	Brasil	e	no	mundo,	

obtido	 a	 partir	 da	 trajetória	 dos	 estudantes	 que	 passaram	 pelas	 nossas	 salas	 de	 aula.	 Os	
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resultados	 da	 pesquisa	 serão	 apresentados	 sob	 a	 forma	 de	 um	 relatório	 e	 de	 um	 mapa	

interativo	 a	 ser	 disponibilizado	 em	 formato	 eletrônico	 a	 ser	 lançado	 no	 seminário.	

Adicionalmente,	pretendemos	atualizar	o	banco	de	teses	e	dissertações	do	CPDA/UFRRJ,	de	

modo	a	disponibilizar	ao	público	em	geral	grande	parte	das	teses	e	dissertações	que	foram	

elaboradas	 ao	 longo	 desses	 40	 anos	 de	 existência,	 realizando	 um	 maior	 esforço	 para	

resgatar	e	disponibilizar	eletronicamente	aqueles	documentos	elaborados	e	defendidos	no	

período	anterior	a	2004	(e	que	atualmente	não	se	encontram	digitalizados).	

	

Metodologia	da	atualização	do	mapeamento:	

A	metodologia	da	pesquisa	 se	embasará	na	 atualização	da	pesquisa	 “Banco	de	Dados	dos	

Egressos	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 de	 Ciências	 Sociais	 em	 Desenvolvimento,	

Agricultura	e	Sociedade”,	elaborada	por	Andréa	Simone	Gomes	Rente,	Karina	Yoshie	Martins	

Kato	 e	 Maria	 do	 Socorro	 Bezerra	 de	 Lima	 em	 2006	 (RENTE,	 KATO	 e	 LIMA,	 2007).	 O	

mapeamento	dos	alunos	realizado	em	2006	será	atualizado	com	o	cruzamento	de	dados	da	

Plataforma	Lattes,	 com	 trabalho	 realizado	por	 Silvia	 Zimmermann	 (UNILA)	e	 Luiz	 Flávio	de	

Carvalho	 (CPDA/UFRRJ)	 e	 com	 os	 dados	 encontrados	 na	 Plataforma	 Sucupira,	 bem	 como	

com	documentos	bibliográficos	que	procuram	reproduzir	e	recuperar	a	trajetória	acadêmica	

do	CPDA/UFRRJ.		

Uma	 vez	 fechado	 o	 mapeamento	 dos	 alunos,	 serão	 encaminhados	 questionários	 a	 esses	

cerca	de	500	egressos	com	o	objetivo	de	compreender	sua	trajetória,	seu	lugar	de	atuação	

(governo,	 sociedade	 civil	 e	 movimentos	 sociais,	 mercado	 etc.),	 perspectivas	 futuras,	 bem	

como	 as	 impressões	 que	 possuem	 acerca	 do	 CPDA/UFRRJ	 e	 do	 tempo	 que	 lá	 estudaram.	

Essas	informações	serão	tabuladas	e	subsidiarão	a	elaboração	de	um	relatório	final	e	de	um	

mapa	interativo	contendo	o	retrato	do	CPDA/UFRRJ	no	Brasil	e	no	mundo.		
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b.	Elaboração	de	um	vídeo	institucional	que	recupere	a	trajetória	do	CPDA	ao	longo	desses	

40	 anos	 contendo	 depoimentos	 e	 impressões	 de	 professores,	 ex-professores,	 estudantes,	

ex-alunos,	funcionários,	ex-funcionários	e	parceiros.	O	vídeo	também	será	lançado	durante	o	

seminário.	

	

c.	 Publicação	 dos	 memoriais	 dos	 professores	 titulares.	 Atualmente	 temos	 os	 seguintes	

memoriais	 prontos	 para	 serem	 publicados:	 Nelson	 Delgado	 (CPDA/UFRRJ);	 Maria	 José	

Carneiro	(CPDA/UFRRJ);	Luiz	Flávio	(CPDA/UFRRJ);	Renato	Maluf	(CPDA/UFRRJ);	e	Peter	May	

(CPDA/UFRRJ).	 Os	 memoriais	 serão	 lançados	 numa	 roda	 de	 conversas	 que	 também	 será	

realizada	durante	o	seminário.	

	



	 	
	

	

Seminário CPDA 40 Anos (1976-2016) 

Diálogos Multidisciplinares sobre o Rural Contemporâneo: questão agrária, políticas 
públicas e identidades latinoamericanas 

 

 

Dia 30 de novembro de 2016 (quarta-feira) 

9h: Mesa de Abertura  

Ana Maria Dantas Soares (Reitora da UFRRJ)  

Ricardo de Oliveira (ICHS/UFRRJ) 

Roberto Carlos da Costa Lelis (Pro-Reitor de Pós-Graduação da UFRRJ) 

Carlos Miranda (IICA)  

Maria José Carneiro - Coordenação do CPDA/UFRRJ 

Regina Bruno – DDAS/ICHS/UFRRJ 

Comissão CPDA 40 Anos  

Capes  

Renato Boschi (INCT PPED) 

Escola Nacional de Botânica Tropical (?) 

Outros. 

  

10h: A Construção do Rural como Objeto de Pesquisa no Campo das Ciências Sociais 

Guilherme Delgado (IPEA/Associação Brasileira de Reforma Agrária) 

Leonilde Medeiros (CPDA/UFRRJ) 

Beatriz Herédia (IFICS/UFRJ) 

Afrânio Garcia (EHESS-França) 

Moderador: Guillermo Palacios y Olivares (El Colegio de Mexico) 

 

13h - 14h Almoço 
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14h - 18h: Roda de Conversa: A trajetória do CPDA e relatos de vida 

Lançamento dos memoriais dos professores. 

 

Participantes: 

Nelson Delgado (CPDA/UFRRJ) 

Renato Maluf (CPDA/UFRRJ) 

Maria José Carneiro (CPDA/UFRRJ) 

Luiz Flávio de Carvalho (CPDA/UFRRJ) 

Héctor Alimonda (CPDA/UFRRJ) 

Moderadora: Eli de Fátima Napoleão de Lima (CPDA/UFRRJ)  

  

18h-19h: Coquetel de abertura 

  

Dia 01 de dezembro (quinta-feira) 

9h Mesa II: Ciência, Cultura e Meio Ambiente: novas ontologias nos estudos rurais 

Hector Alimonda (CPDA/UFRRJ) 

Edna Maria Ramos de Castro (NAEA/UFPA) 

Germán Alfonso Palacio Castañeda (Universidad Nacional de Colombia) 

Maria Emília Pacheco (CONSEA - FASE)  

Moderadora: Cláudia Schmitt (CPDA/UFRRJ)  

 

13h-14h: Almoço 



14	

	 	
	
	
	
	

	
	
	

Av.	Presidente	Vargas,	417-6º	ao	9º	andar	–	Centro	Rio	de	Janeiro/RJ	CEP.	20071-003	
Tel	2224-8577	Ramal	205	–	www.ufrrj.br/cpda	

	
	

14	

  

 

14h – 18h: Mesa III: Lutas por terras, mercados e políticas públicas no rural  

John Wilkinson (CPDA/UFRRJ) 

Sergio Leite (CPDA/UFRRJ) 

Ana Célia Castro (PPED/UFRJ) 

Emma Cademartori Siliprand (FAO) 

Alessandra da Costa Lunas (CONTAG – CONDRAF - COPROFAM)  

Sonia Guajajara (APIB) 

Moderador:  Jorge Romano (CPDA/UFRRJ e ActionAid) 

  

Dia 02 de dezembro (sexta-feira) 

9h – 12h: Interdisciplinaridade nos Estudos Rurais: diferentes olhares, diversas trajetórias 

Apresentação da pesquisa Mapeamento dos Egressos do CPDA/UFRRJ (Comissão CPDA 40 
Anos) 

Roberto Moreira (CPDA/UFRRJ) 

Eli de Fátima Napoleão de Lima (CPDA/UFRRJ) 

Delma Pessanha Neves (UFF)  

CAPES 

Moderador: Antônio Carlos Nogueira (DDAS/UFRRJ) 

 

13h – 14h: almoço 
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14h00 – 18h: 

GT 1: Estudos de Cultura e Mundo Rural* 

Moderadoras/Debatedoras:  

Maria José Carneiro (CPDA/UFRRJ) 

Elisa Guaraná (CPDA/UFRRJ) 

GT 2: Natureza, Ciências e Saberes* 

Moderadores/Debatedores:  

Andrey Cordeiro (CPDA/UFRRJ) 

Claudia Job Schmitt (CPDA/UFRRJ) 

GT 3: Instituições, Mercados e Regulação 

Moderadores/Debatedores:  

Fátima Portilho (CPDA/UFRRJ) 

Georges Flexor (IM/CPDA/UFRRJ) 

GT 4: Políticas Públicas, Relações de Poder e Atores Sociais 

Moderadores/Debatedores:  

Regina Bruno (CPDA/UFRRJ)  

Raimundo Santos (CPDA/UFRRJ)  

GT 5: Movimentos Sociais* 

Moderadoras e Debatedoras: 

Débora Lerrer (CPDA/UFRRJ)  

Thereza Menezes (CPDA/UFRRJ)  

 

*Esses GTs, por enquanto, ainda constam nessa programação com nomes provisórios. Estamos aguardando a definição dos 
nomes definitivos pelos seus respectivos coordenadores para, então, incluirmos na programação.  
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Plano	de	Trabalho	e	Cronograma		

Prazo	previsto	para	a	realização	do	mesmo:	12	meses.		

Atividade\Bimestre		 ago		set		out		nov		dez		jan		fev	mar	abril	maio	jun	jul	
Mapeamento	dos	ex-alunos		 X		 X		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Elaboração	dos	questionários		 	 X		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Aplicação	dos	questionários		 	 	 X		 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Tabulação	e	análise	de	resultados		 	 	 		 X		 	 	
	 	 	 	 	 	

Relatório	preliminar	do	mapeamento	dos	
egressos	 	 	 	 	 X		 X	 	 	 	 	 	 	

Atualização	de	banco	de	dados	dos	egressos	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	
Discussão	dos	resultados/revisões	 	 	 	 	 		 	 	 X	 	 	 	 	
Elaboração	do	mapa	interativo	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aprimoramento	do	mapa	 	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	 	
Produção	do	vídeo	sobre	40	Anos	do	CPDA	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
Revisão	dos	Memoriais	para	publicação	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Realização	de	seminário	para	debate	dos	
resultados	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	

Elaboração	do	relatório	final		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	
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