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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais  

 

1. Coordenador (a ): Maria Lúcia da Silva Sodré (mlsodre@ufrb.edu.b) 
 
Vice-Coordenador (a) :  
 
2. Título do projeto : Agricultura Familiar e Juventude Rural: Projetos de Vida e 
Políticas Públicas no Recôncavo da Bahia. 
 
3. Código: 1754, processo 23007.008202/2017-91 

4. Data de aprovação: 31/05/2017 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 3 : Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 
 
6. Resumo 
O meio rural brasileiro tem sofrido, ao longo da história, diversas mudanças, 
seja na forma de organização da produção, de mercado, de reprodução social, 
das relações e interações sociais, dos limites e das potencialidades. Iniciativas 
de políticas públicas vêm sendo implantadas em todas as áreas, de forma 
integrada, com o objetivo de amparar o agricultor familiar em diferentes 
aspectos a que venha torná-lo mais eficiente. Pensar no campo significa 
pensar também nos jovens que povoa este campo e a sua perspectiva de ficar 
ou sair. Neste sentido, este jovem rural, precisa enxergar novas dinâmicas que 
tenham como objetivo transformações e alteração no campo de possibilidades 
destes com condições de favorecer aos jovens rurais um campo de 
oportunidades. Carneiro (1998) aponta que, diante dos problemas do campo os 
jovens passam a formular projetos de vida que incluem a saída da vida no 
campo, buscando novas oportunidades. Daí a importância de conhecer as 
realidades, questões, opiniões e demandas, além das características sociais, 
demográficas, políticas e culturais que possa nos revelar o quadro geral das 
condições de vida da agricultura familiar e da população juvenil, como esforço 
para potencializar a produção de conhecimento sobre e com os agricultores 
familiares e a juventude vislumbra iniciativas para favorecer a visibilidade 
destes no cenário brasileiro, e, o balanço, os avanços e os desafios para a 
construção de políticas públicas. É neste contexto, que se insere a proposta 
deste Projeto de Pesquisa que visa identificar o modo de vida dos agricultores 
familiares e o acesso as políticas públicas, assim como, conhecer os projetos 
de vida, trabalho e estudo da juventude rural circunscrita a este Território. 
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7. Prazo de execução  

7.1. Início: 01/08/2016             7.2. Término: 02/08/2017 

8. Equipe executora 

 8.1. Colaboradores 

Colaborador (a) Instituição/ Grupo de Pesquisa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 8.2. Discentes 

 

Discente Curso 

 
Lucas Brito Rodrigues 

Agronomia 

Caroline Cardoso dos 
Santos 

Agronomia 
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8. Agência Financiadora:  

 

10. Modalidade de financiamento:  

 

 

 

 

 
 

 

GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB
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