


Família rural do Nordeste 

Sistemas sustentáveis de cultivo e de produção 

3.5 Apoio ao Programa Nacional de Pesquisa de 
Agricultura Familiar 

Projeto de cooperação ABC, acordo Embrapa / Cirad 1997 - 2000 

Eric Sabourin (Cirad-Tera af) com o apoio de jean-Philippe Tonneau (Cirad 
Tera) ., Philippe Bonnal, Denis Sautier (Cirad-Tera af), Pierre Yves O Gal (Cirad
Tera ere) e Raphaele Ducrot (Cirad-Tera sav) 

Clovis Guimarães Filho, Luís Morgado Balbino e Pedro Carlos Gama da Silva 
e Carlos Moises Andreotti (Embrapa). 

Este projeto de cooperação foi elaborado com o apoio científico do 
Cirad ao Programa Nacional de Pesquisa em Agricultura Familiar da 
Embrapa, gerido pelo Centro Embrapa Semi-Árido de Petrolina (PE). 

No ano de 2000, o projeto estava em sua fase final focalizando o 
apoio à publicação científica. Além da distribuição de quatro números 
por ano do boletim "Agricultura Familiar", o programa financiou eco
dirigiu um banco de informações interativas sobre a agricultura familiar, 
denominado "Grupo de interesse em pesquisa sobre a agricultura 
familiar (Gipaf)", cujo site internet é gerido pelo Centro Informática da 
Embrapa, com base na Universidade de Campinas-SP (Unicamp). O 
setor responsável pela coleção "Agricultura Familiar" do Serviço de 
Publicação e Informação da Embrapa produziu 3 obras no ano de 
2000. Os volumes 3, 4 e 5 foram publicados, o volume 6 (Massaroca, 
uma experiência de apoio à agricultura familiar no Nordeste) foi 
redigido e revisado. O ano de 2000 foi também dedicado à redação e 
à preparação da co-edição Cirad, Ufpb, Embrapa, de uma obra de 
síntese dos trabalhos do Seminário Internacional de Planificação do 
Desenvolvimento Territorial (set. 1999, Campina Grande), assim como 
à revisão/preparação da edição Cirad (Ponto de Referência) do 
"Camponês do Sertão: mutações das agriculturas familiares no Nordeste 
do Brasil " . Uma tradução em português desta obra está prevista para 
2001 com o apoio da Embaixada da França e do Cendotec, assim 
como uma co-publicação Embrapa-Cirad no Brasil. Os pesquisadores 
participaram também da seleção e avaliação de vários projetos de 
licitação Prodetab (Bird / Embrapa) Agricultura Familiar. 

O apoio científico do programa Agricultura Familiar do Cirad à 
Embrapa sobre este tema foi concluído. Porém, a cooperação com a 
Fundação Lyndolpho Silva, co-dirigida pela Embrapa e a Contag 
garantirá a continuidade deste projeto. 
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