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RESUMO 

 

Traçando o perfil socioeconômico e cultural dos aprendizes, podemos identificar dificuldades, 

perspectivas, objetivos dos participantes e apontar tendências que se apresentam como 

alternativas que signifiquem, talvez, uma contribuição no avanço do processo de formação dos 

produtores de alimento orgânico, tendo em vista as dificuldades de se realizar as transições 

dentro da propriedade e os benefícios econômicos e sociais aliados a incentivos que produtos 

orgânicos vêm recebendo. O trabalho teve como objetivo conhecer o perfil socioeconômico dos 

participantes do curso de Agricultor Orgânico ofertado pelo Instituto Federal Catarinense - Rio 

do Sul em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC). O estudo foi realizado através de elaboração e aplicação de um questionário e 

posterior compilação dos dados. Identificado assim, interesse por parte dos agricultores que 

participaram do curso em iniciar ou dar continuidade à produção de alimentos orgânicos ou 

agroecológicos, mas que existe dificuldade por parte destes em realizar a transição do cultivo 

tradicional para o orgânico, pois ainda é forte a tradição dos cultivos regionalizados como 

tabaco, cebola e milho.  

 

Palavras-chave: Transição. Incentivos. Agricultura familiar. Orgânico.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Charting the socioeconomic and cultural learners profile, we can identify difficulties, 

perspectives, objectives, participants and point out trends that are presented as alternatives that 

mean a contribution without advance training of food organic producers process with a view as 

difficult to perform as transitions within the property and the economic and social benefits allies 

an incentive organic products has received. The study aimed to know the socioeconomic 

structure of the course participants Farmer Organic offered hair IFC / South River in partnership 

with PRONATEC. The study was conducted through development and implementation of 

quantitative and qualitative questionnaire and subsequent compilation of data. identified 

interest of farmers attended the course to start and continue the organic food production, agro-

ecological, but it is difficult to make the transition from traditional farming to organic farming 

because there is a strong tradition of regionalized crops such as tobacco, onions and corn 

 

Keywords:  Transitions. Incentives. Family agriculture. Organic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por alimentos orgânicos vem crescendo nos últimos anos, só no Brasil no ano 

de 2015 o crescimento foi de 25% com esperança de aumento de 30% para 2016 segundo o site 

Organicsnet por Wachsner (2016). Essa mudança de hábito alimentar é impulsionada pela busca 

de saúde, sustentabilidade, respeito com a natureza e seus recursos, e respeito com quem produz 

o alimento orgânico.  

Mesmo com o crescimento do consumo acima dos padrões mundiais, o alimento 

orgânico no Brasil é considerado um nicho de mercado, onde ainda não é comum ter acesso a 

esses alimentos em gondolas de alguns supermercados, minimercados ou feiras, sendo 

ofertados em redes especializadas onde o valor pago pelo consumidor é superior ao do cultivo 

convenciona.  

Neste contexto, é importante salientar que a procura por alimentos saudáveis, que 

adotem formas de produção conservacionista, que esteja em maior equilíbrio possível com a 

natureza, tem sido apontada de forma crescente, pela sociedade atual. Assim, o curso de 

Agricultor Orgânico toma como objetivo promover a produção de alimentos livres de 

contaminantes e com isso o desenvolvimento rural e sustentável, auxiliando os pequenos 

produtores no processo de transição do cultivo convencional para o orgânico. 

Feitas essas considerações, o objetivo desse estudo foi identificar o perfil social e 

econômico de 19 alunos do curso de Agricultor Orgânico ofertado pelo PRONATEC em 

parceria com o IFC – Rio do Sul, nas cidades de Rio do Sul, Ituporanga, Taió, Presidente Nereu 

e Apiúna, onde possamos identificar as dificuldades, objetivos e talvez contribuir para que esse 

pequeno agricultor faça no futuro a transição do cultivo convencional para o orgânico se 

desejar.   

Por fim, destaca-se que ao mesmo tempo em que o documento revela informações 

importantes dos participantes do curso de Agricultor Orgânico como também do meio rural 

local, é importante não generalizar as informações para com os participantes do curso e 

principalmente sobre o meio rural local e/ou regional.  

 

 

 

 

 

http://www.organicsnet.com.br/tag/sylvia-wachsner/
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ALIMENTOS ORGÂNICOS  

 

Apenas o desuso de agrotóxicos não rotula o alimento como orgânico, para isso se faz 

necessário um cultivo que busque sempre o equilíbrio com a natureza, uso de controle biológico 

para a manutenção da qualidade da terra, do plantio e do controle de pragas e, na criação de 

animais, sem o uso de substâncias sintéticas que possam contaminar o alimento ou o meio 

ambiente. Dessa forma, os alimentos produzidos em sistemas orgânicos podem contribuir para 

a promoção e a preservação da saúde, considerando que são menos contaminados com 

substâncias químicas (SANTOS et al, 2014). 

A produção de alimento orgânico apresenta um papel social muito importante, onde 

todas as pessoas que participam de sua produção recebem cuidados, ganham condições dignas 

de trabalho e seus direitos são respeitados. Assim, segundo o Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) (2009) “quem opta por comprar produtos orgânicos o faz para manter 

sua saúde, para preservar o meio ambiente e para ajudar outras pessoas, principalmente 

pequenos produtores rurais, a terem melhor qualidade de vida.” 

Um levantamento feito pelo MAPA em 2013 e publicado no site O Eco por Thuswohl 

(2013) apontou que a região Sul do país está em segundo lugar em números de unidades de 

produção orgânica (3.165 unidades), perdendo apenas para a região Nordeste que lidera o 

ranking com 3.198 unidades de produção orgânica de um total de 10.064. Também segundo 

Trefaut (2014) o faturamento do mercado de orgânicos em 2014 foi de R$ 2 bilhões, com um 

crescimento de 35% em relação a 2013. 

Diversos programas de incentivo ao consumo de alimentos orgânico e agroecológicos 

vêm sendo apresentados à população como forma de incentivo a mudança de hábito alimentar, 

a exemplo o projeto lançado em janeiro de 2016, no mês em que se comemora o Dia Mundial 

da Alimentação, a campanha da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 

da Saúde (OPAS/OMS) e parceiros, que tem o objetivo de promover os benefícios de alimentos 

orgânicos e combater a obesidade. Programas como esses estão sendo desenvolvidos em 

diversos lugares do mundo, em parceria com governos para ajudar a desenvolver estratégias 

para expandir a produção agrícola sustentável e a produtividade (Organização das Nações 

Unidas - ONU), (2016). 
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2.2 PRONATC 

 

Em 2011, dando continuidade à política de expansão da educação profissional o governo 

federal lançou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

com o objetivo de ampliar o acesso à modalidade de ensino tecnológico e profissionalizante. 

Sancionado no dia 26 de outubro de 2011 pela Lei n° 12.513, o programa objetiva oferecer 8 

milhões de vagas em diferentes áreas, disponibilizando ainda assistência financeira e técnica 

aos participantes (CASSIOLATO e GARCIA, 2014). 

Dada a grande importância do setor agrícola familiar, o Ministério da Educação (MEC) 

investiu R$ 25 milhões apenas para o ano de 2014, por meio do PRONATEC, para trazer 

oportunidades de estudo para quem trabalha no campo. As principais áreas de abrangência dos 

cursos foram produção animal no semiárido, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, 

fruticultura, horticultura, integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e agricultura orgânica 

(MAPA, 2014). 

 Com a demanda por produtos saudável cada vez maior, se torna necessário produzir 

alimentos livres de agrotóxicos. Assim, o curso de Agricultor Orgânico toma como objetivo 

promover a produção de alimentos livres de contaminantes e com isso o desenvolvimento rural 

e sustentável, auxiliando pequenos produtores no processo de transição do cultivo convencional 

para o orgânico: 

 

Desta forma, a necessidade da adoção de formas de produção de alimentos mais 

saudáveis, tem sido apontada de forma crescente, pela sociedade atual. Neste sentido 

a Agricultura Orgânica surge como proposta científica para promover a produção 

agropecuária e estilos de desenvolvimento rural sustentáveis. A qualificação de 

pessoas em Agricultura Orgânica contribuirá na condução do sistema nas 

propriedades bem como favorecer no processo de transição dos agricultores em 

sistemas convencionais de cultivo (Instituto Federal de Santa Catarina, 2011, p. 4). 

 

 

2.3 HISTÓRICOS DA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  

 

Colonizado por imigrantes europeus, em sua maioria italiana e alemã, entre os anos de 

1824 e 1875, o Alto Vale do Itajaí se desenvolveu sobre os costumes e tradições europeias, hoje 

conta com 53 municípios e uma área territorial de aproximadamente 15.000 Km2 sendo banhada 

pelo rio Itajaí-Açu e cortada por duas importantes rodovias: BR 470 e BR 282, sendo 
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responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e industrial pelo Litoral, Planalto Serrando 

e Oeste Catarinense (MENEZES, 2012). 

A ocupação das terras do Baixo, Médio e Alto Vale do Itajaí se deu por assentamentos 

fundiários, onde os colonos visando à produção de alimentos para subsistência e abastecimento 

do comercio local, promoviam a derrubada de florestas e posterior queimada que tinha como 

objetivo a limpeza da área a ser cultivada. Os principais cultivos da época eram: milho, 

mandioca, feijão, fumo, arroz, cana de açúcar e amendoim, podendo ser industrializados caso a 

família fosse numerosa. Com o uso predominante da mão de obra familiar, diversos cultivos 

eram empregados ao mesmo tempo a cada ciclo agrícola dentro da propriedade. Além das 

atividades agrícola e pecuária, as famílias para complementar a renda da propriedade, 

desenvolviam atividades artesanais e beneficiamento de produtos agrícolas. Os colonizadores 

organizavam a propriedade de forma a ter lavouras de subsistência, comerciais, pastagens e 

repouso que por sua vez, tinha por objetivo tornar fértil e apto para cultivo, o solo já desgastado. 

Aos imigrantes assentados, o governo como forma de incentivo financiou as terras com prazo 

de 4 a 5 anos, com carência de 90 dias para iniciar o pagamento da propriedade. Os imigrantes 

trabalharam também em obras de infraestrutura como construção de pontes e estradas que 

tinham como objetivo viabilizar a manutenção das famílias dos imigrantes no período inicial 

da colonização e proporcionar renda as famílias que futuramente dariam inicio a 

industrialização familiar (ZAGO, 2012). 

Subsidiada com capital externo pela Fundação Rockfeller, a extensão rural chegou ao 

Brasil. Inicialmente implantada em Minas Gerais, nos anos quarenta, e como os resultados 

foram considerados satisfatórios o modelo foi adotado nos diversos Estados, como uma política 

agrícola. Inserida em 1956 no estado de Santa Catarina, a Extensão Rural, como Política do 

Estado para Agricultura, tinha como objetivo transmitiam informações com o objetivo de 

formar, entre os agricultores, uma cultura que levasse a prática o uso de insumos e 

equipamentos agrícolas, proporcionando implantação da Revolução Verde (VIEBRANTZ, 

2008). 

Atualmente a o Alto Vale do Itajaí é marcada por indústrias, setor têxtil e confecções, 

desenvolvimento de softwares, turístico e agricultura familiar com cultivo convencional 

predominante na propriedade. Todos esses setores tornaram a região o segundo maior PIB do 

estado, R$ 12,8 bilhões, o equivalente a 13,8% do PIB estadual (SEBRAE, 2010).    
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3 MATERIAIS E METÓDOS 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas fases: Na primeira fase de setembro a outubro de 

2015 objetivou-se a elaboração do questionário socioeconômico (apêndice A), com perguntas 

objetivas e discursivas de cunho social, econômico, e sobre o futuro da propriedade. Ainda 

nesta etapa foram levantados dados como nome e telefone de todos os participantes do curso 

de Agricultor Orgânico ofertados nas cidades de Rio do Sul, Presidente Nereu, Apiúna, 

Ituporanga e Taió conforme informações disponíveis na secretaria do Instituto Federal 

Catarinense - Campus de Rio do Sul para posterior tentativa de contato. 

Na segunda fase do trabalho objetivou-se a aplicação do questionário aos participantes 

do curso de Agricultor Orgânico no ano de 2014. Durante os meses de dezembro de 2015 a 

março de 2016, foram realizadas visitas com o objetivo de aplicar o questionário aos 

participantes do curso. Foi dado preferência para datas com reuniões pré-agendadas pelas 

associações, tornando assim possível a aplicação do questionário a vários participantes em um 

único encontro. As visitas então foram realizadas nas cidades de Ituporanga, Presidente Nereu, 

Apiúna e Rio do Sul. O questionário também foi encaminhado via e-mail e respondido por 

telefone, sempre dando preferencia ao período da noite para realizar as ligações e aplicação do 

questionário. 

Ao todo 19 agricultores familiares dos 139 participantes do curso responderam a um 

questionário com 48 questões objetivas e discursivas de cunho social, econômico, e sobre o 

futuro da propriedade, tais como: faixa etária, escolaridade, integrantes familiares, número de 

familiares que ainda permanecem na propriedade, renda familiar dentro e fora da agricultura, 

se há a intensão de realizar mudanças na propriedade nos próximos cinco anos, se usa de 

praticas agrícolas de conservação do solo, tamanho da propriedade e qual a área cultivada, se 

pretende implantar o modelo de produção de alimento orgânico na propriedade, qual é a 

importância da mecanização na propriedade, se valor pago aos alimentos orgânicos justifica a 

sua produção e o trabalho dedicado a ela, entre outras questões. O número de entrevistados por 

cidades foram: 1 em Rio do Sul, 3 em Ituporanga, 2 em Apiúna, 11 em Presidente Nereu, e 2 

em Taió, totalizando 19 entrevistados.   

Os dados foram analisados, compilados, tabulados em planilhas Excel e organizados em 

gráficos.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após análise dos dados, se observou que 63% dos participantes do curso de Agricultor 

Orgânico que responderam ao questionário são do sexo masculino.   

A faixa etária (Gráfico 01) mais representativa foi de 51 a 60 anos com 53% dos 

entrevistados, seguidos por alunos de 20 a 30 anos que representaram 21% e, entre 31 a 40 anos 

com 5% de representatividade, a menor representatividade (0%) foi de alunos com idades acima 

de 71 anos. 

    

Gráfico 1 - Faixa etária dos entrevistados 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Representando a maioria dos entrevistados estão os alunos com baixo grau de 

escolaridade, sendo evidenciado no Gráfico 2, pelos 52% que tem apenas o ensino fundamental 

[2° ao 9° ano] completo ou incompleto. Para os agricultores da cidade de Rio do Sul, Teixeira, 

(2015), constatou que agricultores com escolaridade de 1° a 4° série representaram 50,5% dos 

entrevistados. Uma possível explicação para o baixo grau de escolaridade dos alunos 

entrevistados é o tempo e trabalho dedicado à propriedade rural, o que impossibilitou a 

continuidade ao estudo. 

Dos entrevistados, 32% cursaram e concluíram o ensino médio e em menor número 16% 

cursaram ou cursam o ensino superior.  
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Observou-se também através de correlação que, apenas 21% dos entrevistados usam E-

mail, concluindo assim que quanto maior o grau de escolaridade, maior é o uso de plataformas 

globais de comunicação.  

 
Gráfico 2 - Grau de escolaridade dos participantes do curso de Agricultor Orgânico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

No Gráfico 3 podemos identificar que a maioria das famílias (63%) são integradas com 

4 membros ou mais, seguidos de 1 a 2 e 3 integrantes na família, respondendo por 21% e 16% 

respectivamente. Resultado semelhante apresentado por Teixeira (2015), em que 57,6% das 

famílias rurais de Rio do Sul – SC são compostas por 5 a 4 integrantes.  

 

Gráfico 3 - N° de integrantes da família 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Observamos também no mesmo gráfico que o número de integrantes familiares que 

permaneceram nas propriedades é em sua maioria de 1 a 2 integrantes, ou seja, 42% dos 

entrevistados, seguidos de 4 integrantes com 26%, e em menor número estão as famílias com 

mais de 6 integrantes, sendo representadas por 5% dos entrevistados. O que nos permite 

identificar um forte êxodo por parte geralmente dos jovens, que buscam melhores condições 

nas cidades, onde possivelmente serão assalariados. 

Para Silva et al; (2006, apud et al; 2009), os agricultores familiares sofreram por um 

grande período com carência de políticas públicas voltadas à área rural, em especial as pequenas 

propriedades compostas de agricultores familiares, onde a falta de incentivos e atrativos 

impossibilitaram a permanência de jovens, adultos, crianças e idosos no campo, o que vem 

contribuindo para que a população urbana cresça a cada ano em um ritmo acelerado, gerando 

como consequência famílias rurais pouco numerosas. 

Em relação ao número de pessoas da família que trabalham na propriedade o Gráfico 3 

nos permite identificar que a maioria é composta por 1 ou 2 indivíduos, totalizando 63% dos 

entrevistados, seguidos de 4 indivíduos com 27% e com menores representantes atuando nos 

afazeres da propriedade as classes das famílias com 3, 5, 6 e mais de 6 integrantes, 

representando 10% dos entrevistados. Esses dados mostram que apesar de morarem na 

propriedade, os integrantes atuam em outras atividades como diarista, comércio, indústrias, 

entre outros, com objetivo de ampliar a renda familiar. Para Teixeira (2015) o trabalhador 

agricultor conta cada vez menos com o campo para tirar o seu sustendo, onde a geração de renda 

se dá em atividades fora da propriedade rural.  

Para os entrevistados que participaram do curso de Agricultor Orgânico, as principais 

causas do abandono da propriedade por parte dos membros familiares é a busca por formação 

acadêmica (Gráfico 4) seguido de outros motivos, representando respectivamente 28% e 27% 

dos entrevistados. Dos membros familiares que abandonaram a propriedade, 18% saíram em 

busca de melhores condições no meio urbano e ainda 18% dos entrevistados alegaram que a 

renda no meio rural é insuficiente. Para 9% dos entrevistados, os membros familiares que 

abandonaram a propriedade não se identificavam com o meio rural. 

 

Em pesquisa realizada pelo IBGE de 2000 sendo citado por Costa, 2011, apenas 18% 

dos jovens brasileiros com faixa etária entre 16 e 34 anos moram na zona rural. 
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Gráfico 4 - Principais motivos para o abandono da propriedade 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Nesse sentido, o Gráfico 4 revela a sensibilidade dessas famílias, onde seus jovens vêm 

buscando no meio urbano melhores condições de vida, seja ela por meio de formação 

acadêmica, emprego assalariado, formar família, melhor qualidade de vida, entre outros, 

provocando assim o envelhecimento dessas famílias rurais.   

Esse contexto é explicado por vários fatores e de maneira geral afeta os jovens que ao 

se encontrarem sem expectativas no meio rural acabam direcionando seus projetos de vida para 

o modo de vida urbano. Problemas como a fragmentação da propriedade rural por vários 

herdeiros, preconceito recebido pelas mulheres que tem seu trabalho considerado como “ajuda”, 

ou até mesmo a posição hierárquica de submissão sobre os jovens (DE MELO, 2002). 

No Gráfico 5 podemos observar que a renda familiar mensal  que tenha origem apenas 

na agricultura é baixa, onde 84% dos entrevistados ganham menos de dois salários mínimos 

para manutenção das necessidades básicas de sobrevivência da família, ou seja, acesso a 

comida, roupa, saúde, casa e segurança. Ainda em análise ao Gráfico 5 podemos perceber que 

11% das famílias tem renda familiar mensal de dois a quatro salários mínimos mensais e ainda 

5% dos entrevistados apresentam renda de quatro a seis salários mínimos, salários com faixa 

de 6 e 8 salários mínimos e maior que 8 salários mínimos não foram declarados. 
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Gráfico 5 - Renda familiar mensal de origem agrícola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Dos entrevistados que declararam ter renda não agrícola, 78% disseram que o valor está 

entre um a dois salários mínimos por mês, 11% disseram que está entre três a quatro salários. 

Houve ainda quem declarou ter renda de outras atividades com valores maiores que quatro 

salários, representando 11% dos entrevistados, rendas entre 2 e 3 salários e 3 e 4 salários 

mínimos não foram declaradas (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Renda familiar mensal de origem não agrícola  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Gráfico 7 - Fonte de renda fora do estabelecimento rural 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Em relação ao exercício de atividades remuneradas não agrícolas, 32% dos 

entrevistados afirmaram que exercem ou já exerceram alguma atividade dessa natureza. Isso 

demonstra que a atividade agrícola é ainda a principal atividade na maioria dos casos, 

representando 68% dos entrevistados. Por outro lado 32% dos entrevistados afirmam ter outras 

atividades remuneradas que não agrícolas. Levando em conta que a totalidade dos entrevistados 

que participaram do curso são de áreas agrícolas e que a pluriatividade era algo bastante raro 

no meio rural catarinense há algumas décadas, hoje como podemos perceber no Gráfico 7 quase 

um terço dos entrevistados já apresenta alguma atividade remunerada fora da agricultura.  

Com o objetivo de saber a intensão dos entrevistados em relação ao futuro da 

propriedade nos próximos 5 anos, foram apresentados 11 alternativas, dentre elas a que mais 

foi representativa com 37% das intensões é dar início a produção de alimentos orgânicos, 

seguida de diversificar a produção e outros, ambos com 16% das intensões. Em menor número, 

mas com representatividade, 11% pretendem vender a propriedade e ainda 10% querem 

diminuir a área de produção, ainda sem representatividade (0%) as opções de aumentar a área 

explorada por compra ou aluguel de áreas, certificação da produção e entrar em uma associação 

(Gráfico 8).  
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Gráfico 8 - Desejo de mudanças no estabelecimento nos próximos 5 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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cultura com 28% de representatividade, seguido de milho com 25% e alho com menor adesão 

dos participantes do curso, somando 4%.  

 

Gráfico 9 - Culturas cultivadas em modelo convencional e orgânico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 

Gráfico 10 - Uso de práticas conservacionistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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quatro práticas conservacionistas se destacaram (adubação verde, rotação de culturas, cobertura 

morta no solo, e implantação de curvas de nível) sendo a adubação verde com maior 

representatividade 28% (Gráfico 10). O gráfico revela que o uso de estratégias de conservação 

do solo está cada vez mais em uso nas propriedades, amenizando assim problemas sérios como 

erosão e aproveitando ainda mais os recursos do solo como, por exemplo, a água e nutrientes.  

Dentre os temas abordados no questionário, está a certificação do produto e o 

envolvimento dos entrevistados com associações orgânicas e agroecológicas. A certificação do 

produto só é feita por 11% dos entrevistados e a participação em associações tanto orgânicas 

quanto agroecológicas é representada por 53% dos entrevistados (com destaque para 

agroecológica).  

Em relação ao tamanho da propriedade, 74% dos estabelecimentos tem áreas acima de 

6 hectares (Gráfico 11), 21% tem áreas menores ou igual à 1 hectare.  

 

Gráfico 11 - Tamanho da propriedade em hectares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Em relação à área destinada a cultivos diversos o maior percentual (48%) se encontra 
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Gráfico 12 - Área dedicada às atividades rurais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Foi também identificado pelo questionário que todas as propriedades foram declaradas 

próprias, ou seja, nenhum entrevistado arrenda ou exerce outro tipo de posse da terra.  

O questionário aplicado permitiu identificar a forma de aquisição da propriedade, onde, 

a maioria das respostas (74%) revela que o estabelecimento agrícola foi comprado com recurso 

próprio. A compra com auxilio do crédito fundiário/ Banco da Terra representou 16% dos 

entrevistados. Os outros 10% das respostas equivalem a terra da família (5%), ou seja que 

pertence a família, e que sugere que esse patrimônio ainda não passou pelo processo de partilha, 

e herança (5%) (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 - Forma de aquisição do estabelecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Em relação à sucessão do estabelecimento familiar, os dados indicam que em 47% dos 

casos já há um sucessor decidido. Outros 37% responderam que ainda não tem um sucessor 

definido, assim, existindo a possibilidade de algum herdeiro dar continuidade ao 

empreendimento familiar (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Sucessor para o estabelecimento rural 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Gráfico 15 - Grau de importância da mecanização na propriedade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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à mecanização das áreas. Nulo ou baixo representaram 21% e 26% respectivamente e em 

número mais expressivo estão os que consideram o grau de importância da mecanização da 

propriedade como médio.  

O Gráfico 16 indica que 58% dos entrevistados declararam que a área dos seus 

estabelecimentos aumentou de tamanho nos últimos cinco anos, o que pode ser uma possível 

explicação para o gráfico 13, onde, 74% dos entrevistados declararam ter comprado com 

recursos próprios à propriedade rural. Uma possível situação é a de que o entrevistado tenha 

herdado a propriedade e posteriormente realizado uma compra com recursos próprios de novas 

áreas, ampliando assim a propriedade.   

  

Gráfico 16 - Evolução no tamanho da propriedade nos últimos cinco anos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Para 32% dos entrevistados a área da propriedade manteve e em menor número 10% 

afirmaram que teve uma diminuição no tamanho da propriedade, podendo ser explicado pela 

divisão entre herdeiros (Gráfico 16). 

Sobre a contratação de mão de obra com o objetivo de auxiliar nos trabalhos da 

propriedade, os dados indicam que em dois terços das propriedades não existe esse apoio, e 

21% dos que dizem contratar, o fazem de forma temporária, ou seja, de 20 a 39 dias por ano 

(dado obtido através do questionário elaborado pelo próprio autor). E ainda 11% apresentam a 

necessidade de terem mão de obra permanente em suas propriedades (Gráfico 17). 
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Gráfico 17 - Contratação de mão de obra na propriedade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Ainda dentro do tema é importante salientar que a dificuldade de se conseguir 

trabalhadores rurais se refletiu no questionário, onde, dos que responderam a essa pergunta 83% 

afirmam que a disponibilidade de mão de obra vem diminuindo, 17% disseram que se manteve 

estável e nenhum dos entrevistados respondeu que está aumentando (dados obtidos através do 

questionário elaborado pelo próprio autor).   

O Gráfico 18 apresenta as principais estratégias de venda da produção, onde o 

entrevistado foi convidado a marcar todas as alternativas que se aplicam sobre esse contexto. 

Foram somadas 33 respostas, com destaque para entrega a domicilio com representação de 28% 

dos entrevistados. A venda direta à indústria é muito comum para a cultura do tabaco, nesse 

contexto esse tipo de venda alcançou 24% dentre os outros modelos de comercialização o que 

pode ser explicado através do Gráfico 9, onde 28% dos entrevistados afirmaram produzir folhas 

de tabaco. As vendas ao atravessador somaram 15% e a venda a cooperativas 6%, o que nos 

propõe que há uma carência de organização cooperativa por parte dos agricultores com o 

objetivo de excluir ou diminuir a necessidade de um atravessador, o que permite aumentar os 

lucros. Nota-se que a venda da produção na própria propriedade ainda continua presente, 

mesmo que menos representativa (3%). Juntas, as vendas ao comércio local, feira, Programa de 

Aquisição de Alimento (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

corresponderam a 24% das respostas. 
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Gráfico 18 - Principais formas de comercialização da produção 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 

Gráfico 19 - Importância dada pelos agricultores para a venda direta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Gráfico 20 - Opinião dos entrevistados sobre a procura por alimentos orgânicos e sobre valor pago a esses 

produtos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que dos entrevistados 65% eram do sexo masculino, o que nos 

permite observar que a participação feminina mesmo não sendo superior, obteve relevância.  

Dos alunos entrevistados, 63% têm idades variando de 51 a 70 anos, jovens de 20 a 30 

anos somam apenas 21,05% dos entrevistados.  

O baixo grau de escolaridade é identificado em 52% dos entrevistados, que possuem 

apenas o ensino fundamental completo ou incompleto, esse resultado pode ser explicado em 

alguns casos pelo tempo exigido de dedicação a propriedade rural, o que impossibilitou muitos 

agricultores de dar continuidade aos seus estudos.  

Foi possível identificar que as famílias dos entrevistados são numerosas, sendo 

compostas por mais de 4 membros, e que o abandono da propriedade rural pelos integrantes da 

família é relevante provocando assim, um possível envelhecimento da população e uma 

diminuição drástica da força de trabalho nas propriedades rurais. Dentre os motivos para o 

abandono da propriedade estão à busca por melhores oportunidades nas cidades e melhores 

salários, deixando claro que o meio rural está carente nesses requisitos. 

Em se falando de renda familiar mensal de origem agrícola, o valor declarado pelos 

entrevistados foi menor que dois salários mínimos para a manutenção das necessidades básicas 

da família. Conseguimos identificar ainda que existe a pluriatividade por parte dos agricultores 

entrevistados, onde a renda declarada que tenha origem de atividades não agrícolas também foi 

em sua maioria menor que dois salários mínimos para a manutenção das famílias.  

O uso de práticas conservacionistas está cada vez mais em uso dentro das propriedades, 

o que revela uma conscientização por parte dos agricultores sobre os sérios problemas que o 

não uso dessas práticas pode gerar, como erosão, perda de recursos como nutrientes e água do 

solo.  

As propriedades em sua maioria são maiores que 6 hectares e com áreas dedicadas a 

produção variando entre 2 a mais de 6 hectares. Áreas menores ou iguais que 1 hectare também 

são bastante representativas dentre os entrevistados, estas áreas podem ter grande destaque no 

cultivo de olericolas no modelo orgânico, pois, áreas menores que 1 hectare inviabilizam a 

produção de grandes culturas como soja, milho, tabaco, podendo ser melhor aproveitada com o 

cultivo de hortaliças gerando renda durante todo o ano.     

Para os que vivem no campo há a intenção de mudanças e melhorias dentro da 

propriedade, avanços como, aumento da propriedade, diversificação da produção, iniciar uma 



30 

 

 

 

sociedade ou parceria, com destaque observou as intenções de introdução do cultivo orgânico, 

pois para os produtores o valor pago a esses produtos valem toda dedicação e tempo dedicado. 

 

Durante a realização do trabalho foram encontradas grandes  dificuldades, onde a 

principal delas foi conseguir efetuar o contato com todos os alunos matriculados, pois, grande 

parte destes informaram como contato um número de telefone inexistente e em sua maioria não 

apresentavam outra forma alternativa de contato, como por exemplo, o E-mail. Dentre os 

problemas, as respostas discursivas foram respondidas de forma muito simplificada, o que não 

possibilitou realizar uma discussão, sendo assim, necessária a eliminação das respostas dos 

resultados do trabalho.  
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APÊNDICE A - Perfil Socioeconômico de participantes do curso de Agricultor Orgânico 

ofertado em municípios do Alto Vale do Itajaí. 

 

O público alvo do questionário socioeconômico será os agricultores de perfil agrícola familiar 

que realizaram o curso ofertado por meio do PRONATEC em parceria com o Instituto Federal 

Catarinense campus de Rio do Sul e Epagri em 2014. 

 

*Obrigatório 

Nome*_____________________________________________________________________ 

 

Endereço * 

Informar o endereço de sua residência, onde deve conter as seguintes informações: Município, 

Bairro, Rua, Número e CEP: __________________________________________________ 

 

Contato * 

Informar um número de telefone para contato:________________________  

E-mail:_________________________  

 

Data de nascimento *___/___/____ 

  

Sexo * 

o Masculino  

o Feminino  

 

Cidade * 

Assinalar a cidade onde reside, caso não esteja entre as alternativas selecionar "outros" e 

identificar a cidade. Marcar apenas uma opção: 

o Rio do Sul 

o Ituporanga  

o Apiúna  

o Presidente Nereu  

o Taió  

o Outro: Qual___________________________  

 

Grau de escolaridade * 

Assinalar a opção que represente seu grau de escolaridade. Marcar apenas uma opção. 

o Sem Escolaridade  

o Ensino Fundamental Incompleto  

o Ensino Fundamental Completo  

o Ensino Médio Incompleto  

o Ensino Médio Completo  

o Técnico Agrícola  

o Ensino Superior 

Grau de escolaridade dos membros da família  
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Descrever a formação escolar de cada membro da família, podendo estes ou este ser filho, pai, 

mãe, neto. OBS: Apresentar nome de cada indivíduo com sua respectiva formação escolar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Número de membros da família * 

Informar a quantidade de membros que compõem a família. Ex: Pai, mãe e dois filhos. Essa 

família é composta por quatro (4) membros.  

Quantos?______________________  

 

Números de membros familiares que permaneceram na propriedade * 

Informar o número de membros da família que residem na propriedade, não necessariamente 

trabalhando nesta. 

Quantos?______________________  

 

Dos membros Familiares que permaneceram na propriedade, quantos atuam nos afazeres 

desta? * 

Informar a quantidade de membros familiares que atuam nos afazeres desta.  

Quantos?______________________  

 

Dos membros familiares que abandonaram a propriedade, qual foi o motivo para deixar 

a propriedade?  

Caso não tenha nenhum membro da família que abandonou a propriedade, desconsiderar a 

questão. Marcar apenas uma opção. 

o Melhores condições no meio urbano  

o Em busca formação acadêmica  

o Não se identifica com o meio rural  

o Renda no meio rural é insuficiente  

o Outro:_______________________  

 

Já se desenvolveu outras atividades que não agrícolas? * 

Assinalar "sim" caso já tenha desenvolvido atividade ou atividades remuneradas que não seja 

agrícola. Assinalar "não", caso não tenha desenvolvido atividades remuneradas que não seja 

agrícola. Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

Se sim, qual?  

Caso sua resposta seja não, desconsiderar a pergunta, mas caso seja sim, informar qual ou quais 

atividades não agrícolas remuneradas já desenvolveu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Se sim, o que motivou a exercer outras atividades não agrícolas?  

Caso sua resposta seja não, desconsiderar a pergunta, mas caso seja sim, informar o que motivou 

a exercer atividades não agrícolas remuneradas.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Renda familiar mensal que tem origem na agricultura * 

Informar a faixa de renda que tem origem apenas com a agricultura.  

Marcar apenas uma opção. 

o Menos de R$ 1.760,00  

o De R$ 1.760,00 a 3.520,00  

o De R$ 3.520,00 a 5.280,00  

o De R$ 5.280,00 a 7.040,00  

o Mais que R$ 7.040,00  

 

Renda familiar mensal que tem origem fora da agricultura  

Informar a faixa de renda que tenha origem apenas fora da propriedade rural e que não seja 

agrícola. Marcar apenas uma opção. 

o Menos de R$ 880,00  

o De R$ 880,00 a 1.760,00  

o De R$ 1.760,00 a 2.640,00  

o De R$ 2.640 a 3.520,00  

o De R$ 3.520,00 a 4.400,00  

o Mais que R$ 4.400,00  

 

Existe a intenção de realizar mudanças no estabelecimento rural nos próximos cinco (5) 

anos? * 

Assinalar qual a intenção de mudanças para o estabelecimento rural para os próximos cinco (5) 

anos. Caso selecione a opção "outros" informar qual seria a mudança. Marcar apenas uma 

opção. 

o Aumentar a área explorada por compra ou aluguel de áreas  

o Diversificar a produção  

o Especializar em uma única cultura  

o Certificação da produção  

o Produção de orgânicos  

o Construir uma sociedade/parceria  

o Entrar em uma associação  

o Diminuir a área produzida  

o Se modernizar  

o Vender a propriedade  

o Outro: Qual?__________________________  

 

De que forma ficou sabendo do curso de Agricultura Orgânica do PRONATEC? * 

Informar por qual meio de comunicação ficou sabendo do curso. Marcar apenas uma opção. 

o Rádio  

o Televisão  

o Internet  

o Cartazes  

o Amigos  

o Outro: Qual?__________________________ 

 

O que te motivou a realizar o curso? * 

Informar qual ou quais os motivos que te motivou a participar do curso de agricultura orgânica. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Pretende implantar e/ou dar continuidade no modelo de agricultura orgânica dentro da 

sua propriedade? * 

Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

Se não, qual o motivo?_________________________________________________________  

 Se sim, qual o motivo?________________________________________________________ 

 

 Já era produtor orgânico antes do início do curso de agricultura orgânica do 

PRONATEC * 

Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

Se não, quais culturas eram cultivadas?  

Responder apenas quem selecionou a opção "NÃO". Estas opções representam culturas 

cultivadas com plantio convencional e uso de agrotóxicos. Marque todas que se aplicam. 

o Fumo  

o Arroz  

o Milho  

o Cebola  

o Alho  

o Hortaliças diversas  

o Outro:  

Se sim, quais culturas são cultivadas?  

Responder apenas quem selecionou a opção "SIM". Estas opções representam culturas 

cultivadas de forma orgânica e livre de agrotóxicos. Marque todas que se aplicam. 

o Fumo  

o Arroz  

o Milho  

o Cebola  

o Alho  

o Hortaliças diversas  

o Outro:  

 

Entre os técnicos que dão assistência, qual/quais que prestam assistência na propriedade?  

Referentes à assistência na gestão de produção de alimentos orgânicos. Marcar apenas uma 

opção. 

o EPAGRI  

o Prefeitura  

o Particulares  

o Cooperativas  

o ONG  

o Agropecuária  

o Nenhum  

o Não sou produtor de alimento orgânico  

o Outro: Qual?____________________ 
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Usa práticas conservacionistas?  

Assinalar as praticas conservacionistas usadas na propriedade. Marque todas que se aplicam. 

o Adubação Verde  

o Uso de cobertura morta no solo  

o Uso de curvas de nível  

o Uso de terraços  

o Rotação de Culturas  

o Plantio consorciado  

o Outro: Qual?____________________  

 

Existem outros agricultores que também trabalham com a produção de alimentos 

orgânicos nas proximidades de sua propriedade? * 

Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

 

O entrevistado apresenta alguma certificação do produto? * 

Assinalar "sim" caso tenha algum tipo de certificação para o alimento orgânico e não para 

produtores que não possuem certificação de alimento orgânico. Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

Se sim, qual? __________________________________________________________ 

 

Faz parte de alguma associação de agricultores orgânicos?  

Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

Se sim, qual?________________________________________________________________ 

 

Qual é a área total da propriedade em hectares? * 

Marcar apenas uma opção. 

o Menor ou igual a um hectare  

o 2 hectares  

o De 2 a 4 hectares  

o De 4 a 6 hectares  

o Acima de seis hectares  

 

Qual é a área total da propriedade que é cultivada? * 

Marcar apenas uma opção. 

o Menor ou igual a 1 hectares  

o 2 hectares  

o De 2 a 4 hectares  

o De 4 a 6 hectares  

o Acima de 6 hectares  

 

Qual é o grau de importância da mecanização na propriedade?  

Marcar apenas uma opção. 

o Nulo  

o Baixo  
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o Médio  

o Alto  

o Muito alto  

 

Evolução do tamanho da propriedade rural nos últimos cinco (5) anos? * 

Assinalar qual alternativa representa a situação da propriedade nos últimos cinco (5) anos. 

Marcar apenas uma opção. 

o Aumentou  

o Manteve  

o Diminuiu  

 

Qual a situação da propriedade rural? * 

Marcar apenas uma opção. 

o Arrendada  

o Própria  

o Outro:____________________________  

 

Qual foi a forma de aquisição do estabelecimento? * 

Informar de que forma você teve acesso ao estabelecimento agrícola.  

Marcar apenas uma opção. 

o Terra da família  

o Herança  

o Compra/recurso próprio  

o Crédito fundiário/ Banco da terra  

o Arrendamento/parceria  

o Assentamento  

 

Você tem um sucessor para o estabelecimento? 

Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

o Não está definido  

 

Contrata mão de obra na propriedade? 

Marcar apenas uma opção. 

o Não  

o Sim, permanentes  

o Sim, temporários  

 

Caso não contrate mão de obra, desconsiderar a questão. Contrata-se mão de obra 

temporária, quantos dias por ano? 

Marcar apenas uma opção. 

o Menos de 20 dias  

o De 20 a 39 dias  

o De 40 a 59 dias  

o De 60 a 79 dias  

o De 80 a 99 dias  

o 100 e mais  
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A disponibilidade de mão de obra para contratá-la esta? Caso não contrate mão de obra, 

desconsiderar a questão. 

Marcar apenas uma opção. 

o Diminuindo  

o Estável  

o Aumentando  

 

Quais ou qual a principal forma de comercialização da produção? * 

Marque todas que se aplicam. 

o Na propriedade  

o Venda à indústria  

o Venda à cooperativas  

o Venda à atravessador  

o Feira  

o Comércio local  

o Entrega à domicílio  

o PAA (Programa de aquisição de alimentos)  

o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)  

 

A venda direta apresenta importância: * 

Marcar apenas uma opção. 

o Suplementar  

o Complementar  

o Essencial  

o Não há venda direta  

 

Em sua opinião, o valor pago ao produto orgânico justifica a sua produção e o trabalho 

dedicado a ela?  

Marcar apenas uma opção. 

o Sim  

o Não  

 

Em sua opinião, a procura por alimentos orgânicos nos últimos anos vem aumentando?  

Marcar apenas uma opção. 

o Sim 

o Não  

 

 

 

 

 

 


