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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco mensurar os efeitos da Política Pública de 
Inclusão Social de Agricultores familiares por meio do uso do biodiesel com 
certificado social, na perspectiva de análise a partir da pobreza multidimensional. 
Para tanto, foi realizada pesquisa tendo como delineamento um estudo de caso 
etnográfico com uso da técnica de coleta de dados qualitativos a partir da 
concepção etnológica de coleta e, depois, a aplicação de um questionário 
fechado sob a técnica da pesquisa por saturação. Dessa forma, o trabalho de 
coleta consumiu quase seis anos de convívio in loco com os integrantes da 
amostra, tendo sido produzidas filmagens, consultas a mais de 10.000 
documentos, participação ativa em mais de 50 reuniões e outros contatos 
pessoais com integrantes de uma cooperativa de produção de agricultores 
familiares, com vistas a, penetrando neste universo, conhecer profundamente os 
resultados da execução da Política Pública em questão, seguido, no ano de 
2016, da aplicação de um questionário fechado. No aspecto teórico conceitual, 
buscou-se analisar o estado da arte das concepções de Políticas Públicas 
concernentes à temática – inclusão social, pobreza e pobreza multidimensional 
como suporte para melhor entendimento do objeto de estudo. O trabalho de 
pesquisa também apresenta a situação quantitativa da pobreza no Estado da 
Bahia e no município baiano de Morro do chapéu, lócus da pesquisa, enquanto 
indicadora das necessidades de inclusão social a partir de uma análise 
utilitarista, embora o foco da inclusão social tratada no estudo seja aquela que 
tem como fundamento a pobreza multidimensional no sentido de 
desenvolvimento das capabilities – capacidades, em uma tradução livre – 
particulares que habilitem seu portador ao cumprimento de “funções”, inclusive 
aquelas relacionadas ao direito de escolhas também econômicas. Por conta do 
uso do biodiesel com certificado social como Política Pública de inclusão social 
dos agricultores familiares, a pesquisa apresenta, também, um relato da inserção 
desse combustível na matriz energética mundial e nacional. 
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