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Resumo
Pesquisadores brasileiros e franceses realizam, nesta coletânea, uma análise comparada de políticas
públicas, debruçando‐se sobre o processo de elaboração de políticas e programas voltados para a
agricultura e o meio rural no Brasil, na França e na Europa como um todo. Com temas que abordam o
desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar, territórios e agrocombustíveis, entre outros,
este livro pretende ressaltar a importância de se levarem em conta as peculiaridades da agricultura e
do meio rural de cada país na formulação das políticas públicas, analisando, assim, a sua adequação e
eficácia. Participação social, espaços de coordenação, construção de pactos e consensos possíveis
são algumas das questões de formulação e implementação de políticas públicas que atravessam os
11 capítulos. As análises e reflexões deste livro foram produzidas no contexto de alguns
projetos/grupos de pesquisa, dentre eles o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura
(Oppa) do CPDA/UFRRJ, e o projeto Produção de Políticas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Propocid).

Orelha
Pesquisadores brasileiros e franceses realizam, nesta coletânea, uma análise comparada de políticas
públicas, debruçando‐se sobre o processo de elaboração de políticas e programas voltados para a
agricultura e o meio rural no Brasil, na França e na Europa como um todo. Com temas que abordam o
desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar, territórios e agrocombustíveis, entre outros,
este livro ‐ como realça o professor e presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea), Renato S. Maluf, que assina o prefácio ‐ pretende ressaltar a importância de se
levar em conta as peculiaridades da agricultura e do meio rural de cada país na formulação das
políticas públicas, analisando, assim, a sua adequação e eficácia. Como destacam os organizadores da
coletânea, Philippe Bonnal e Sergio Pereira Leite, não se trata somente de analisar uma política a
partir de sua capacidade transformadora da realidade, mas de analisá‐la como um processo, uma
construção social que mobiliza atores cujos interesses são divergentes e às vezes antagônicos,
ocupando distintas posições dentro de uma estrutura de poder. Participação social, espaços de
coordenação, construção de pactos e consensos possíveis são algumas das questões de formulação e
implementação de políticas públicas que atravessam os capítulos. São, ao todo, 11 estudos que se
valeram das reflexões produzidas no contexto de alguns projetos/grupos de pesquisa, sendo dois
deles de particular importância: o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura (Oppa) do
CPDA/UFRRJ, que centra sua atenção sobre os processos de formação das políticas rurais brasileiras
no período recente, e o projeto Produção de Políticas sobre Desenvolvimento Sustentável (Propocid),
cujos trabalhos voltam‐se para uma análise comparada das políticas de desenvolvimento agrícola e
rural sustentável em vários espaços nacionais, entre os quais o brasileiro. SOBRE OS
ORGANIZADORES: Philippe Bonnal Agroeconomista, pesquisador do Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), membro da Unité Mixte

de Recherche Acteurs, Ressources et Territoires dans Le Développement (UMR/ART‐Dev) e
pesquisador convidado do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura (Oppa) de 2005 até
2010. Trabalhou em diferentes países, notadamente na América Latina, sobre as temáticas da
organização da agricultura familiar e da análise das políticas públicas agrícolas e rurais, focando sua
atenção nos últimos anos sobre as políticas de desenvolvimento territorial e de desenvolvimento
sustentável. Coordenou o projeto Produção de Políticas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Propocid). Sergio Pereira Leite Economista, professor do Programa de Pós‐graduação de Ciências
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ). Coordenador do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura (Oppa), com
especialidade na análise das políticas agrícolas e rurais. Participou do projeto Propocid no Brasil.

Quarta Capa
"É preciso saudar a contribuição prestada por esta coletânea ao difundir enfoques ainda pouco
utilizados na análise de políticas agrícolas e de desenvolvimento rural no Brasil. Essa contribuição é
tão mais oportuna quando se considera que as referidas transformações em curso na agenda
brasileira e mundial guardam relação com a atualização, hoje incontornável, do olhar sobre o rural
que queremos e, consequentemente, sobre o agrícola que o integra." Do prefácio de Renato S.
Maluf.

