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RESUMO 

 

A qualidade de vida é um termo que ainda está em construção, mas pode ser compreendida 

através dos aspectos subjetivos como o amor, felicidade, solidariedade, inserção social e pelos 

elementos multidimensionais como dimensões física, psicológica e social. Quando associada 

à agroecologia a qualidade de vida pode estar ligada a oferta de alimentos saudáveis, atrelado 

à satisfação dos produtores pelo que fazem, pela relação que conseguem manter entre si e o 

ambiente, pela autonomia e respeito que conseguiram conquistar junto à sociedade em função 

da agroecologia. Considerando este contexto, este estudo de natureza mista, não experimental, 

de caráter exploratório-descritivo, teve por objetivo geral avaliar a qualidade de vida dos 

agricultores agroecológicos dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC e 

compreender as percepções sobre qualidade de vida e as repercussões na saúde dos mesmos. 

Este estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí 

sob o protocolo nº 32441114.0.0000.0120, parecer nº 703.698 e desenvolvido em consonância 

com a Resolução nº 466/12, envolveu 40 produtores de alimentos orgânicos, certificados e 

ligados à Associação dos Agricultores Agroecológicos das Encostas da Serra Geral e a 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. A coleta de dados ocorreu após 

agendamento prévio junto aos agricultores e as entrevistas foram realizadas diretamente nas 

propriedades rurais, mediante aplicação de dois instrumentos: o questionário para medida de 

qualidade de vida denominado WHOQOL-bref e um roteiro de perguntas com três questões 

abertas sobre a percepção acerca da qualidade de vida e suas repercussões no cotidiano 

familiar e de trabalho. A análise do primeiro instrumento envolveu o cálculo do questionário 

WHOQOL-bref, conforme modelo estatístico já validado para o instrumento. Os dados foram 

categorizados e tabulados no Microsoft Excel 2011. A partir desta análise, foram geradas 

estatísticas descritivas com média, desvio padrão, menor valor e maior valor e porcentagem 

das variáveis. Para os dados qualitativos foram feitas as análises das informações utilizado o 

método da análise de conteúdo. As falas dos respondentes, selecionadas para ilustrar e 

complementar a análise de conteúdo acompanham nomes fictícios (produtos cultivados por 

eles), colocados entre parênteses para assegurar a individualidade, o anonimato e o sigilo dos 



participantes da pesquisa.  Os resultados do estudo quantitativo apontam que: dos 40 

indivíduos que participaram da pesquisa, 72,5 % classificaram sua qualidade de vida como 

boa, 70% consideram estar satisfeitos com a sua saúde e 62,5% não apresentaram nenhum 

problema de saúde/condição presente. O domínio relações sociais apresentou o maior escore 

(Média ± 79,16; Desvio-padrão ± 7,82), seguido dos domínios psicológico (Média= 72,91; 

Desvio-padrão ± 9,40), meio ambiente (Média= 70,31; Desvio-padrão± 4,79) e físico 

(Média= 67,85; Desvio-padrão ± 10,38). Os resultados qualitativos após as categorizações 

revelam que os agricultores percebem ter neste momento uma boa qualidade de vida, 

considerando autonomia econômica, mais tempo para ficar com a família, atividades de lazer, 

recreação e convivência com amigos e vizinhos.   

 
Palavras-chave: Agricultura Agroecológica. Agricultura Familiar. Bem Estar. Qualidade de 

Vida. Saúde. 
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ABSTRACT 
 

Quality of life is a term that can be understood through subjective aspects such as love, 

happiness, solidarity, and social integration, and multi-dimensional elements such as physical, 

psychological and social dimensions. When combined with agroecology, quality of life can be 

closely linked to the supply of healthy foods, and to the satisfaction of the producers through 

the service they provide, the relationships they maintain with each other and with the 

environment, and the autonomy and respect they receive from society due to the agroecology. 

Based on this context, this non-experimental study, which is exploratory and descriptive in 

nature, evaluates the overall quality of life of agroecological farmers in the municipalities of 

Anitápolis and Santa Rosa de Lima, in the Brazilian state of Santa Catarina, seeking to 

understand the perceptions of quality of life and health impacts of this activity. This study, 

approved by the Ethics Committee of the University of Vale do Itajaí,  under Protocol no. 

32441114.0.0000.0120 and opinion No. 703 698, and developed in accordance with 

Resolution No. 466/12, involved forty producers of organic food, certified, and members of 

the Associação dos Agricultores Agroecológicos das Encostas da Serra Geral [Association of 

Agroecological Farmers of the Slopes of Serra Geral] and the Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia Agrotourism Association Welcomed in the Colony]. The data collection 

was carried out, after first scheduling an appointment with farmers, and the interviews were 

conducted directly on the farms, applying two instruments: the quality of life questionnaire 

(WHOQOL-bref) and a script with three open-ended questions focusing on the respondents’ 

perceptions of quality of life and its impact on the everyday family and work life. Analysis of 

the first instrument involved the calculation of the WHOQOL-bref questionnaire, according to 

a statistical model that has already been validated for the instrument. The data were 

categorized and tabulated in Microsoft Excel 2011. Based on the results of this analysis, 

descriptive statistics were generated, with average, standard deviation, lowest and highest 

values, and percentages of variables. For the qualitative data, content analysis was used. In the 

respondent’s statements, selected to illustrate and complement the content analysis, fictitious 

names were used (products grown by them), placed in parentheses, to ensure the individuality, 



anonymity and confidentiality of the research participants. The results of the quantitative 

study showed that: of the 40 individuals who participated in the survey, 72.5% rated their 

quality of life as good, 70% were satisfied with their health, and 62.5% did not have any 

health problems. The domain social relationships had the highest score (Mean ± 79.16; 

standard deviation ± 7.82), followed by the domains psychological domain (Mean = 72.91; 

standard deviation ± 9.40), environment (Mean = 70, 31; standard deviation ± 4.79) and 

physical (Mean = 67.85; standard deviation ± 10.38). The qualitative results of the 

categorizations reveal that farmers believe they have good quality of life at present, with 

economic autonomy, more time to spend with family, leisure activities, recreation and living 

among friends and neighbors. 

Keywords: Agriculture Agroecology. Family farming. Welfare. Quality of life. Health. 
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CAPÍTULO I 

 
Os homens aspiraram à felicidade durante toda a vida. Uns enfatizaram o bem-estar, outros a 

qualidade de vida e outros, o gosto ou a alegria de viver. 

(COUVREUR, 2001) 
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1 INTRODUÇÃO1 
 

O conceito de qualidade de vida é bastante discutido e como todo conceito tem as 

nuances ideológicas de quem discute e a área de atuação bem como o contexto sócio histórico 

dos pesquisadores. É importante observar que os seres humanos sempre estiveram em busca 

do que fosse o melhor para si e os de sua espécie. E isto ocorre desde os primórdios, quando 

enquanto nômade, os bandos familiares buscavam um meio ambiente adequado para 

satisfazer as suas necessidades. Destes primórdios podemos afirmar que a qualidade de vida 

estava diretamente relacionada com a sobrevivência das pessoas. 

E porque realizar um estudo sobre a qualidade de vida de pessoas ligadas a agricultura 

familiar das Encostas da Serra Geral Catarinense, considerando uma realidade e ocupação 

profissional que de certa forma está distante do cotidiano que vivenciamos como Enfermeira 

em um Hospital Público na capital catarinense? Antes de tudo veio à seleção no Mestrado 

Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho, que trouxe para nosso foco de pensamento 

discussões que traziam questões ambientais relativas ao solo, a água, o uso de defensivos 

químicos para o cultivo de alimentos e o que a médio e longo prazo este contexto pode 

significar em termos de problemas de saúde para as pessoas e para o planeta. 

No Grupo de Pesquisa de Estudos, Vigilância e Atenção à Saúde (GEVAS) expressões 

como agrotóxicos e defensivos químicos, assim como poluição ambiental, doenças crônicas 

provenientes do uso destes produtos nos alimentos tornaram-se corriqueiros nas reuniões que 

fazíamos. Estas questões eram colocadas como temáticas de discussão de alunos e 

pesquisadores envolvidos com os projetos de pesquisa ‘Bem Estar e Qualidade de Vida: um 

enfoque ecossistêmico para avaliação de famílias agricultoras que adotaram o agroturismo nas 

Encostas da Serra Geral Catarinense’ (CNPq / Edital Universal 2011- Coordenação Prof.ª 

Yolanda Flores e Silva) e ‘Ambiente Saudável, Bem Estar e Qualidade de Vida: um estudo 

ambiental e populacional nas Mesorregiões 5 e 6 das Encostas da Serra Geral 

Catarinense’(FAPESC / Edital Universal 2012 – Coordenação Profª. Márcia Gilmara Marian 

Vieira). Estas pesquisas concluídas em 2014 foram à base para a elaboração desta proposta e 

nossa iniciação nesta realidade que traz em seu bojo a vida e a saúde dos que nos 

proporcionam o alimento básico para nossa alimentação, ao mesmo tempo em que, poucos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A construção deste texto foi realizada utilizando-se termos pessoais na primeira e na terceira pessoas, 

considerando o enfoque de trabalho do Grupo GEVAS e a vertente antropológica seguida pelos pesquisadores 
a ele vinculados.	  
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são os serviços de saúde atentos aos problemas de saúde dos agricultores familiares e/ou os 

resultados desta atividade para a alimentação de todos nós. 

A qualidade de vida quando associada à agroecologia pode estar ligada diretamente 

com a saúde humana. Essa relação se estabelece primeiramente a partir da oferta de alimentos 

com baixa toxicidade e melhor aproveitamento nutricional, que apresentam ações preventivas 

em doenças carenciais e crônico-degenerativas. Sob o enfoque qualidade de vida relacionada 

à saúde, é possível também relacionar a agricultura familiar orgânica e ecológica ao contexto 

ambiental de saúde que repercute diretamente em quem vive nesse ambiente e, também, ao 

contexto sócio cultural das pessoas envolvidas (AZEVEDO; SCHMIDT; KARAM, 2011). 

Com isso, os estudos da qualidade de vida no meio rural direcionam para uma ampla análise 

das repercussões sociais, ambientais e culturais do padrão produtivo desse meio, que tem 

influência direta também sobre a qualidade de vida urbana e a saúde da população citadina.  

A partir das ideias de Navolar, Rigon e Philippi (2010) afirmamos ser a agricultura 

familiar orgânica e ecológica necessária para a sustentação de uma propriedade agrícola que 

deseje ofertar alimentos saudáveis e ao mesmo tempo contribuir para a preservação da saúde 

ambiental e humana. Essas autoras enfatizam ainda que o desenvolvimento da agroecologia 

muito mais do que um segmento da agricultura familiar, é antes de tudo um novo paradigma, 

um modelo de cultivo que prioriza a maximização dos benefícios sociais para o agricultor, o 

respeito à sua integridade cultural e ao mesmo tempo é uma estratégia que pode promover a 

qualidade de vida e a saúde de agricultores e consumidores. Assumir essa premissa, além de 

ser uma opção mais viável ambiental e socialmente falando, pode trazer mudanças de 

consciência individual e coletiva para quem vive no campo ou na cidade (AZEVEDO; 

SCHMIDT; KARAM, 2011). 

Em concordância, Brasileiro (2009) afirma que os agricultores que adotam esse 

sistema produtivo promovem qualidade de vida, preocupam-se em preservar o meio ambiente,  

valorizam a cultura, o saber tradicional e priorizam a produção de alimentos saudáveis. O 

autor também enfatiza que a agroecologia é uma forma de produção que se relaciona 

diretamente com a identidade do agricultor familiar, fortalece as relações comunitárias, 

resgata a diversidade alimentar, os conhecimentos e a culinária tradicional daquela dada 

cultura.  

Nesse sentido, é de suma importância enfatizar que o termo "agricultura familiar" aqui 

utilizado está em sintonia com o conceito referido por Wanderely (2000), como grupos sociais 

com pequenas extensões de terra e que utilizam fundamentalmente o trabalho da família na 
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execução dos processos produtivos. O termo "agricultura orgânica" foi à denominação 

utilizada no período inicial de transição da maior parte das famílias deste estudo, porém, neste 

caso, quando o termo acima é utilizado, a autora entende que está embutida a mesma 

concepção de agroecologia referida neste trabalho. Este é um fator que deve ser esclarecido 

para evitar, em alguns momentos, a confusão do leitor, pois o termo "agricultura orgânica" 

atualmente vem sendo apropriado por empresas de interesse comercial, se restringindo ao não 

uso de agrotóxicos, mas que não inclui os demais princípios metodológicos e éticos da 

agroecologia, enquanto uma ciência que através de orientações técnico – científicas serve de 

base para arranjos agrícolas como a agricultura orgânica (CAPORAL; COSTABEBER, 

2004). 

Além destas questões, também é importante esclarecer que a agroecologia enquanto 

ciência / disciplina estudada nas ciências agrárias não é somente um modo de produção, para 

seus adeptos é antes de tudo um método que serve de base para os distintos modelos agrícolas 

cujo modo de produção vise a reconstrução das relações das pessoas com a natureza e a 

sociedade. Ou seja, mais do que trabalhar a terra e o alimento, existe toda uma discussão de 

proporcionar emancipação, autonomia e o protagonismo dos agricultores, peças chaves no 

papel social que desempenham como responsáveis pela produção de alimentos saudáveis o 

que repercute positivamente na qualidade de vida desses agricultores e consumidores 

(RIGON, 2005). 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

Considerando todo este contexto, o problema de pesquisa que norteou a elaboração 

desta proposta foi à possibilidade de saber se a mudança no modelo de cultivo na região das 

Encostas da Serra Geral Catarinense, especificamente em Anitápolis e Santa Rosa de Lima 

(cidades que iniciaram no estado o movimento agroecológico na década de 1990) conseguiu 

melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares agroecológicos e se estes 

compreendem o significado destas mudanças na saúde individual e coletiva da família e 

comunidade.    

Para obter resposta a este problema norteador, se construíram dois objetivos gerais, o 

primeiro com enfoque quantitativo e o segundo com enfoque qualitativo, de modo que 

pudéssemos trabalhar com um instrumento fechado e validado sobre qualidade de vida 

(WHOQOL-bref) e um roteiro mais aberto que alcançasse as percepções dos agricultores. 
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OBJETIVO A - Avaliar a qualidade de vida dos agricultores agroecológicos dos municípios 

de Anitápolis e Santa Rosa de Lima–SC. 

 

ESPECÍFICOS DO OBJETIVO A: 

 

A1) Caracterizar o perfil biodemográfico dos agricultores agroecológicos dos municípios 

de Anitápolis e Santa Rosa de Lima-SC;  

A2) Identificar os problemas de saúde dos agricultores agroecológicos dos municípios de 

Anitápolis e Santa Rosa de Lima-SC;  

A3) Analisar a qualidade de vida dos agricultores agroecológicos a partir dos domínios 

físico, psicológico, relação social e meio ambiente através do instrumento WHOQOL-bref;  

 

OBJETIVO B - Compreender as percepções dos agricultores agroecológicos dos municípios 

de Anitápolis e Santa Rosa de Lima-SC sobre qualidade de vida e as repercussões que esta 

mudança no estilo de produção trouxe à saúde dos mesmos. 

 

ESPECÍFICOS DO OBJETIVO B: 
 

B1) Compreender as percepções dos agricultores agroecológicos sobre qualidade de vida e 

saúde; 

B2) Descrever as mudanças ocorridas na qualidade de vida e saúde desses agricultores 

após a adoção da agroecologia; 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO DA DISSERTAÇÃO 

 

Seguindo as novas normas instituídas em 2014 pelo PMSGT nosso texto dissertativo 

foi composto por cinco capítulos sendo elaborado com o seguinte formato:  

Uma introdução (capítulo I) com apresentação da temática pesquisada, o problema e 

objetivos da pesquisa bem como o envolvimento da mestranda com o grupo de pesquisa e as 

pesquisas âncoras que deram suporte a elaboração desta proposta, subprojeto dos projetos 

citados. Também neste tópico uma síntese do percursos metodológico que será apresentado de 

forma completa no capítulo III. 
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Segue-se a fundamentação teórica (capítulo II) com apresentação das temáticas que 

deram base à proposta de pesquisa e a discussão realizada após coleta e análise dos dados 

coletados.  

Após, elaborou-se um texto com o percurso metodológico (capítulo III) realizado 

detalhando-se os caminhos empregados para a coleta e análise dos dados considerando os 

momentos quanti e qualitativos da pesquisa. 

Os resultados (capítulo IV) foram apresentados através de dois artigos científicos 

com os resultados quantitativos e qualitativos respectivamente e mais um tópico de 

apresentação da ‘cartilha’, nossa produção técnica sugerida pelos coordenadores da 

Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral (AGRECO) aos quais 

todos os agricultores informantes estão vinculados. 

A conclusão (capítulo V) dá o fechamento da dissertação e faz uma explanação dos 

temas mais relevantes, sinalizando os desafios e dificuldades enfrentadas durante a realização 

deste estudo, assim como a experiência e as trocas de saberes vivenciada neste período.  
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CAPÍTULO II 
 

O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e 

com os humildes.  

(Cora Coralina) 
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2 AGROECOLOGIA, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo uma apresentação sobre algumas temáticas importantes para a 

discussão dos resultados desta pesquisa. É uma síntese teórica com alguns autores que 

marcaram (ou marcam presença) na discussão e no debate acerca dos muitos modos de se 

cultivar, pensar qualidade de vida e perceber o processo saúde – doença. São escolhas teóricas 

que não esgotam a necessidade de novas buscas por outros autores, pensadores e 

pesquisadores para se conhecer melhor a temática desta pesquisa. 

 

2.1 AGROECOLOGIA: UMA OPÇÃO SE SUSTENTABILIDADE À AGRICULTURA  
 

A história da agricultura mundial nos mostra que, nos últimos anos ocorreram várias 

transformações decorrentes principalmente da relação conflituosa do homem com a natureza. 

Com a introdução dos modelos convencionais de agricultura e desenvolvimento rural, 

baseados no binômio químico-mecânico adotado em meados do século XX, reforçado a partir 

dos anos de 1970 com a chamada Revolução Verde2, que teve seu início no México em 1943, 

com o Mexicam Agricultural Program, que introduziram a utilização de sementes híbridas 

selecionadas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, drogas veterinárias e maquinário pesado na 

agricultura promovendo no meio rural um processo de degradação dos etnoecossistemas (os 

quais incluem a dimensão da cultura humana no manejo dos ecossistemas agrícolas) 

(KHATOUNIAN, 2001). 

Corroborando com essas informações, Altieri (2002) afirma que o modelo 

convencional de agricultura beneficiou grandes organizações financeiras, na sua maioria 

internacionais, com esquemas de produção e consumo que visam apenas ao acúmulo de 

capital e à exploração da força de trabalho em condições inadequadas e insalubres para o 

trabalhador rural, deteriorando assim a qualidade de vida dos mesmos, com repercussões em 

cadeia. Em contrapartida, Caporal (2009) acrescenta que esse processo acarretou o 

progressivo empobrecimento e a perda dos recursos naturais, antes tão presentes no contexto 

das atividades agrárias.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  A Revolução Verde foi um processo que estimulou a utilização de sementes híbridas selecionadas, fertilizantes 

químicos, agrotóxicos, drogas veterinárias e maquinário pesado na agricultura, com a justificativa de que a sua 
utilização seria necessária para garantir um aumento na produção de alimentos e, como consequência, para o 
combate à fome (KHATOUNIAN, 2001). A partir da década de 1970, esse modelo passou a apresentar sinais 
de esgotamento cristalizados na identificação dos problemas ambientais ocasionados pelo uso intensivo de 
agrotóxicos e nos próprios limites de crescimento da indústria de insumos químicos (ALBERGONI; PELAEZ, 
2007).	  
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Caporal (2009) e Altieri (2002) reforçam que a sociedade vem buscando estabelecer 

estilos de agricultura que sejam menos agressivos ao meio ambiente e capaz de proteger os 

recursos naturais, assegurar maior longevidade, tentando fugir do estilo convencional de 

agricultura que passou a ser hegemônico a partir dos novos descobrimentos da química 

agrícola, da biologia e da mecânica ocorridos a partir do final do século XIX. Em diversos 

países, surgiram versões e modelos de cultivos agrícolas que não fossem dependentes do uso 

de insumos químicos. Vários foram (e são) as denominações adotadas: orgânica, biológica, 

ecológica, biodinâmica, regenerativa, permacultura, etc., cada uma delas seguindo 

determinados princípios, tecnologias, normas, regras e filosofias, segundo as correntes a que 

estão vinculadas. 

Foi nesse ambiente de busca e construção de novos conhecimentos, que nasceu a 

agroecologia com princípios de base ecológica sustentável (CAPORAL; AZEVEDO, 2011). 

Para Altieri (1998, p. 18) a agroecologia é “uma nova abordagem que integra os princípios 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 

tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo”. Nessa perspectiva, a 

agroecologia utiliza como unidade de estudos os agroecossistemas em suas dimensões 

ecológicas, sociais e culturais, onde os pesquisadores são incentivados a penetrar no 

conhecimento e nas técnicas dos agricultores com objetivo de desenvolver agroecossistemas 

com dependência mínima de agroquímicos e insumos externos. O autor ressalta ainda que, o 

objetivo da agroecologia é trabalhar e alimentar sistemas agrícolas complexos, onde as 

interações ecológicas e sinergismos auxiliem no processo de fertilidade do solo, proteção das 

culturas com a possibilidade de gerar produtos economicamente viáveis e sadios. 

Seguindo este raciocínio Assis e Romeiro (2002) conceituam agroecologia como 

sendo uma ciência que surge como uma forma de estabelecer uma base teórica para diferentes 

movimentos de agricultura alternativa que então ganham força com os sinais de esgotamento 

da agricultura moderna. Todavia, esses autores ratificam que apesar de ser um termo que 

surgiu junto às diferentes correntes da agricultura alternativa, não deve ser entendida como 

uma prática agrícola. 

Caporal, Costabeber e Paulus (2009) nos reportam para a compreensão de 

agroecologia como sendo uma nova ciência, cujos princípios e bases epistemológicas buscam 

o entendimento do funcionamento de agroecossistemas complexos, bem como das diferentes 

interações presentes nestes, tendo como princípio a conservação e a ampliação da 
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biodiversidade dos sistemas agrícolas como base para produzir auto-regulação e 

consequentemente sustentabilidade3. 

Dentro dessas concepções Altieri (2004) completa afirmando que a agroecologia 

possui uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, 

desenhar e avaliar agroecossistemas, com o propósito de permitir a implantação e o 

desenvolvimento de estilos de agricultura com maiores níveis de sustentabilidade. Esse autor 

alega que a agroecologia proporciona então as bases científicas para apoiar o processo de 

transição para uma agricultura "sustentável" nas suas diversas manifestações e/ou 

denominações. 

Para Gliessman (1997, p. 54), a agroecologia é definida como, “a aplicação de 

conceitos e princípios ecológicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis”. 

Afirma ainda que, a agroecologia proporciona o conhecimento e a metodologia necessários 

para desenvolver uma agricultura ambientalmente consistente, altamente produtiva e 

economicamente viável. Souza, Santos e Bezerra (2012, p. 03) enfatizam que a ideia central 

da agroecologia é: 
Retomar as antigas formas de cultivo de alimentos, como o resgate do antigo 
saber popular, e uni-los com as atuais tecnologias agroecológicas, análises e 
novos materiais. Também é uma integração entre o conhecimento das 
ciências naturais e humanas, juntando ecologia, biologia, agronomia, 
sociologia, economia, ciência política, antropologia e outras disciplinas, para 
trabalhar o desenvolvimento rural sustentável dentro de uma visão sistêmica.     

 

Partindo dessa premissa, esses autores complementam que a agroecologia é uma 

ciência que se dedica ao estudo da interação produtiva entre o homem e a natureza cujo 

propósito é a sustentabilidade ecológica, social, econômica, cultural, política e ética. Com 

base na utilização desse princípio, foram desenvolvidas diferentes correntes de produção, 

entre as quais se destaca a agricultura orgânica que por ser mais difundida muitas vezes é 

reconhecida junto ao mercado como sinônimo de agroecologia.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Para compreendermos o termo sustentabilidade utilizamos a visão de Azevedo e Pelicioni (2011), introduzida 

pela primeira vez numa discussão de caráter ambiental, em 1983, realizada em Nairóbi e organizada pela ONU 
para estudar a relação entre desenvolvimento e meio ambiente e criar uma nova perspectiva para abordar estas 
questões. Segundo as autoras a Comissão sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED) produziu 
nesse evento um documento chamado de Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, em referência à 
presidente da Comissão, a então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Esse relatório veio a 
público em 1987 e definiu o desenvolvimento sustentável como um novo caminho de progresso social, 
ambiental e econômico que procura atender as aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de 
atendê-las no futuro. 
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Para Assis e Romeiro (2002), a Agricultura Orgânica formulada por Albert Howard no 

início do século XX apresentava pouca diferenciação em relação à Agroecologia. Ao passo 

que, quando esta se apresenta como uma prática agrícola voltada para o mercado de forma 

abrangente e rompe com a relação de proximidade existente entre produtor e consumidor, 

estabelece uma ruptura entre o produto em si e a forma como este é produzido. Esclarecendo 

melhor esses conceitos Assis e Romeiro (2002, p. 73), completam que: 
Apesar da origem imbricada, agroecologia e agricultura orgânica não devem 
ser vistas como sinônimos na medida em que no primeiro caso, a 
agroecologia é uma ciência, com limites teóricos bem definidos que procura 
interrelacionar o saber de diferentes áreas do conhecimento, com o objetivo 
de propor um encaminhamento para a agricultura que respeite as 
condicionantes ambientais impostas pela natureza a esta atividade 
econômica. No segundo caso, a agricultura orgânica é uma prática agrícola 
e, como tal, um processo social que apresenta alguns vieses expressos em 
diferentes formas de encaminhamento tecnológico e de inserção no mercado, 
onde em função de como esta ocorre, os limites teóricos da agroecologia são 
respeitados em maior ou menor grau. 
 

Em síntese, a agroecologia nos traz a ideia e a expectativa de uma agricultura capaz de 

fazer bem as pessoas, valorizando a mão de obra familiar e sua cultura e o meio ambiente 

como um todo, na qual permite que se restaure a fertilidade do solo sem o uso de fertilizantes 

minerais e que se cultive sem uso de agrotóxicos. Tem como prática agrícola a agricultura 

orgânica e ecológica, como base a mão de obra do agricultor familiar e como propósito a 

sustentabilidade. 

Castro et al (2010) confirmam essa afirmação ao elencar que a agricultura orgânica 

ecológica e tecnologicamente sustentável, representa, para a agricultura familiar, uma 

estratégia para a manutenção do modo de vida rural, da própria condição social, uma vez que 

ela implica em valorização do conhecimento do agricultor, de tomadas de decisão da família, 

da troca/intercâmbio de trabalho, sementes e conhecimento com outros agricultores, o que 

significa, em última instância, uma atitude política diante das condições da vida social. A 

preservação desse modo de vida rural caminha com a visível e crescente discussão que foca a 

construção de uma nova ruralidade. Esse termo diz respeito ao meio social rural relevando as 

especificidades de sua construção social e de modos de vida específicos.  

 

2.2 O CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE  

 

Por muitos anos o conceito de saúde esteve ligado à ausência de doenças físicas e 

mentais. O olhar sobre a saúde e a doença considerando este conceito inicial é estritamente 
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organicista e biologicista negando outros aspectos da vida humana tais como a importância 

das relações familiares e sociais. A saúde, entendida como um complexo de estruturas evoluiu 

desse antigo conceito para uma visão mais ampla onde aspectos psicossociais, ecológicos e 

organizacionais, que influenciam a própria natureza humana são levados em consideração 

(CAVALCANTI; CARVALHO, 2010). 

Com este novo olhar e perspectiva, a saúde é descrita como um constructo que possui 

as marcas de seu tempo e reflete a conjuntura econômica, social e cultural de uma época e 

lugar. Reconhecer a sua historicidade significa compreender que sua definição e o 

estabelecimento de práticas dependem do grau de conhecimento disponível em cada 

sociedade.  Com isto, a definição de saúde e sua percepção vêm sendo construída ao longo da 

evolução humana influenciada diretamente por fatores sociais, históricos e culturais 

(HEIDEMANN, 2012). 

Freitas e Cunha (2010) apontam que entre muitos profissionais da saúde o 

entendimento do conceito de saúde se mostra intimamente relacionado à área médica sendo, 

portanto, entendido diversas vezes como negação da doença, numa espécie de unidade 

representativa composta de um binômio de contrários. Historicamente, contudo, sabemos que 

os grupos humanos, conforme o lugar, o tempo histórico, e as relações deste grupo com a 

natureza, elaboraram distintas teorias para explicar o binômio saúde/doença.  Minuzzi e 

Amaral (2012, p. 30-31) descrevem algumas destas teorias:  
Com as Teorias Místicas as doenças eram explicadas como acontecimentos 
sobrenaturais ou mágicos; a Teoria da Unicausalidade impulsionada pela 
descoberta dos micróbios (vírus e bactérias) apontaram um determinado 
agente causador do desequilíbrio no organismo; nas Teorias Multicausais o 
indivíduo, o ambiente e o agente são entendidos em interdependência, 
surgindo com mais força nesta perspectiva as recomendações e 
classificações de estilos de vida que são tão caras a determinadas teorias 
atuais; a Teoria Social com ênfase na condição social e doenças causadas por 
exposição a más condições de trabalho ganham destaque, e por fim na Teoria 
Clínica ganha força o pressuposto da intervenção técnica e racional dos 
princípios curativos, tratando a doença com estratégias paliativas e de 
compensação não objetivando a mudança de conjuntura social.  

 

Em meio a estas e outras teorias é que ‘nasceu’ o conceito de saúde da OMS, “Saúde é 

o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade” (SCLIAR, 2007, p.37). Um conceito bastante criticado e questionado visto que 

a noção de equilíbrio é algo contraditório a realidade vivenciada no cotidiano familiar, 

profissional e sócio cultural das pessoas. Com este conceito se nega a possibilidade de novos 

modos de viver saudável, mesmo que em uma condição de doença (ERDMANN et al., 2006). 
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É extremamente necessário mencionar que Canguilhem (1990) criticou esse conceito 

utópico de saúde em sua obra “O Normal e o Patológico”, mostrando que o uso do termo 

normal, no sentido de uma média ou de uma norma pode sofrer mudanças e distintas formas 

de percepção vista não ser algo que se possa trabalhar de forma universal e igual para todas as 

pessoas. De acordo com Canguilhem (1990, p.95): 
Norma significa esquadro - aquilo que não se inclina nem para a esquerda 
nem para a direita, portanto, o que se conserva num justo meio termo; onde 
derivam dois sentidos: é normal aquilo que é como deve ser; e é normal, no 
sentido mais usual da palavra, o que se encontra na maior parte dos casos de 
uma espécie determinada ou o que constitui a média ou o módulo de uma 
característica mensurável. 
 

Como considerar que seres humanos possam se fixar em uma norma ou parâmetro 

fechado? Como pensar a saúde de uma forma tão limitada? Marcondes (2004) acredita que a 

ampliação do conceito de saúde foi necessária e fundamental para a constituição de um campo 

de conhecimentos e de práticas que mostraram a insuficiência do modelo biológico, da 

tecnologia médica e do foco exclusivo no risco individual para responder aos processos de 

saúde-doença. Cavalcanti e Carvalho (2010) corroboram este pensamento ao afirmarem que a 

saúde deve ser entendida como um complexo de estruturas que evoluiu desse antigo conceito 

para uma visão mais ampla onde aspectos psicossociais, ecológicos, organizacionais, que 

influenciam a própria natureza humana são levados em consideração.  

No Brasil, no final da década de 80, os movimentos sociais pela redemocratização do 

país e pela melhoria das condições da saúde da população ocorreram em paralelo com o 

movimento sanitarista brasileiro que cresceu e ganhou representatividade através dos 

profissionais de saúde, usuários, políticos e lideranças populares, na luta pela reestruturação 

do nosso sistema de saúde (COHN, 2009). A ampliação do conceito de saúde mostrando a 

necessidade de discussões sobre os múltiplos determinantes do binômio saúde e doença se fez 

presente neste momento político social importante da vida no país. 

O marco deste movimento ocorreu precisamente em 1986, durante a VIII Conferência 

Nacional de Saúde que subsidiou o Capítulo Saúde da Constituição da República Federativa 

do Brasileira (BRASIL, 1988) e a legislação pertinente ao Sistema Único de Saúde (Lei Nº 

8080 de 19/09/1990) (BRASIL, 2009). Sob essa ótica, a VIII Conferência Nacional de Saúde 

brasileira foi responsável por grandes avanços no país graças à participação ativa da sociedade 

que impulsionou o Movimento da Reforma Sanitária, possibilitou a reformulação do sistema 

de saúde brasileiro, e o entendimento desta enquanto produto de múltiplos determinantes, 

como educação, trabalho, alimentação, acesso aos serviços de saúde, dentre outros. Com a 
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Reforma Sanitária, a saúde passou a ser vista de forma ampla e complexa, centrada nas 

diretrizes de universalidade, integralidade e equidade, diferente do modelo de saúde anterior, 

que evidenciava um sistema fragmentado, assistencialista, voltado para a lógica curativista, 

sem a participação da população e restrito aos profissionais da saúde (BRASIL, 1986). 

Avaliando este contexto Carvalho (2004) mostra que os debates ocorridos fizeram 

com que se considerasse como pré-requisitos essenciais à saúde da população: a justiça social, 

a equidade, a educação, o saneamento, a paz, a habitação, o salário digno, a estabilidade do 

ecossistema e a sustentabilidade dos recursos naturais. Para o alcance destes pré-requisitos 

recomenda como estratégias e ações: a constituição de políticas públicas saudáveis; a criação 

de ambientes sustentáveis; a reorientação dos serviços de saúde; o desenvolvimento das 

capacidades individuais dos sujeitos e o fortalecimento de ações comunitárias. Essa nova 

concepção de saúde aponta para uma mudança progressiva dos serviços, passando de um 

modelo hospitalocêntrico hegemônico, centrado na doença e baseado no atendimento a quem 

o procura para um modelo de atenção integral à saúde, onde haja incorporação progressiva de 

ações de promoção, proteção e de recuperação da saúde. 

 

2.3 QUALIDADE DE VIDA: CONCEITOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A preocupação com o tema qualidade de vida vem se intensificando e em função disto 

faz-se necessário estabelecer parâmetros de análise para tornar possível a sua compreensão e 

consequente aferição. No período Neolítico as civilizações buscavam a satisfação imediata de 

suas necessidades. Os grupos humanos de vida nômade margeando o rio Nilo, no Egito, se 

deslocavam em bandos até que se fixando a terra iniciaram as primeiras experiências de 

cultivo. Nestes primeiros tempos, é possível afirmar que a qualidade de vida tinha como foco 

a “subsistência e segurança”. Durante séculos a qualidade de vida estava em não ser 

ameaçado pelos deuses, nem ser surpreendido pelas intempéries, e ter força para resistir aos 

inimigos naturais ou humanos. A vida era a rotina, a qualidade dela era não quebrar a rotina. 

Durante a idade média, no Ocidente, com o domínio da filosofia cristã, representada pela 

Filosofia Patrística e a Filosofia Escolástica, qualidade de vida estava condicionada a seguir 

fielmente os preceitos dogmáticos da Igreja Católica, representante de Deus na terra, tida 

como a intermediação de Deus e o homem. Neste período a melhor qualidade de vida estava 

em obedecer e seguir os seus preceitos para não ser julgado e condenado (BRITO, 2004; 

BUARQUE, 1993). 
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Ainda neste universo ocidental, às revoluções econômica, social e política, ocorridas 

respectivamente na Inglaterra, França e Alemanha no período moderno, levaram ao 

crescimento do capitalismo com a percepção de uma qualidade de vida diferenciada para ricos 

e pobres. Este modelo, mostrava como a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, 

com a pobreza e miséria para a maioria da população, alimentava e fortalecia a exclusão 

social, limitando a qualidade de vida, a satisfação de necessidades de subsistência mínima 

(BRITO, 2004). 

A expressão ‘qualidade de vida’ possui raízes em duas culturas: oriental e ocidental. A 

descrição da qualidade de vida ou sua citação está na filosofia, arte, literatura, e medicina 

tradicional chinesa. Também é possível encontrar o termo nos escritos sobre as forças 

positivas e negativas representadas pelas definições de Yin e Yang, que segundo seus 

seguidores, quando em equilíbrio, representam boa qualidade de vida. Na perspectiva 

ocidental, observa-se a qualidade de vida inicialmente relacionada com a visão aristotélica, 

descrevia qualidade de vida como sinônimo de felicidade conseguida por pessoas que 

realizavam atividades íntegras para a alma (KAWAKAME; MIYADAHIRA, 2005).  

Entretanto, há indícios de que na literatura médica, o termo qualidade de vida surgiu 

pela primeira vez por volta de 1930 (SEIDL; ZANNON, 2004). Após a Segunda Guerra 

Mundial, o termo qualidade de vida passou a ser muito mais utilizado, pois a civilização 

ocidental associou a noção de sucesso à melhoria do padrão de vida, principalmente 

relacionado com a obtenção de bens materiais, como casa própria, carro, salário e bens 

adquiridos (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).  

Com este olhar e perspectiva material e econômica, a qualidade de vida foi, então, 

usada para criticar políticas econômicas ou para medir o quanto uma sociedade havia se 

desenvolvido economicamente. Com o passar dos anos, o conceito se ampliou, significando, 

além do crescimento econômico, o desenvolvimento social correlacionado a educação, saúde, 

lazer, entre outros indicadores (PASCHOAL, 2001). 

 Contudo, foi nos anos da década de 1960 que o termo qualidade de vida revelou-se 

mais forte, quando o presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson, em 1964, declarou que 

o bem-estar da população não poderia ser medido através do balanço dos bancos e sim através 

da qualidade de vida que era proporcionada às pessoas (FLECK et al., 1999). Ainda que 

inicialmente o termo fosse relacionado a bens materiais, com o discurso do presidente dos 

Estados Unidos passou a incorporar as realizações pessoais, bem estar, saúde, estilo de vida, 

além dos aspectos econômicos e físicos (MONTEIRO et al., 2010). 
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Todavia foi ainda na década de 1960 que particularmente o constructo qualidade de 

vida passou a ser entendido como qualidade de vida subjetiva ou qualidade de vida percebida 

pelas pessoas. Em grande parte, influenciado pela OMS, que declara que a saúde não se 

restringe à ausência de doença, mas engloba a percepção individual de um completo bem-

estar físico, mental e social, o conceito ampliou-se para além da significação do crescimento 

econômico, buscando envolver os diversos aspectos do desenvolvimento social 

(CAMPOLINA; CICONELLI, 2006). 

No início da década de 1990, parece consolidar-se na saúde mental um consenso sobre 

o termo qualidade de vida entre um grupo de especialistas da OMS, de diferentes culturas, 

responsáveis pelo desenvolvimento do World Health Organization Quality of Life 

Assessment (WHOQOL-100), um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida. 

Num projeto colaborativo multicêntrico, os pesquisadores apontam três aspectos 

fundamentais referentes ao construto qualidade de vida: a subjetividade, a 

multidimensionalidade (inclui, pelo menos, as dimensões física, psicológica e social) e a 

bipolaridade (presença de dimensões positivas e negativas) (FLECK, 1999). 

Paschoal (2001) em seu estudo sobre a qualidade de vida no idoso acrescentou uma 

quarta característica, a mutabilidade, partindo do pressuposto que a avaliação da qualidade de 

vida pode mudar, em função do tempo, local, pessoa e contexto cultural.  Seidl e Zanon 

(2004) revelam que, no que concerne à subjetividade, o termo qualidade de vida trata de 

considerar a percepção que a pessoa tem sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não 

médicos do seu contexto de vida. Em outras palavras, que somente o indivíduo tem como 

avaliar a sua situação pessoal em cada uma das dimensões relacionadas à qualidade de vida. 

Minayo, Hartz e Buss (2000) tratam a esfera subjetiva de percepção com valores não 

materiais como amor, solidariedade, inserção social, realização pessoal e felicidade. Logo, 

como se trata de uma perspectiva subjetiva de ações, é sempre necessário considerar as 

infinitas possibilidades individuais de percepção, conceituação e valorização dessas variáveis 

imensuráveis objetivamente, como, por exemplo, o sentimento de prazer em diferentes 

situações do cotidiano, que se expressa de formas distintas entre sujeitos. Percebemos que o 

aspecto subjetivo da qualidade de vida engloba sentimentos e opiniões formadas e baseadas 

no sistema de crenças e cultura de cada indivíduo. Isso é atrelado à carga cultural do sujeito, 

ao ambiente e local em que vive e às condições de desenvolvimento possíveis para sua vida. 

O consenso quanto à multidimensionalidade, refere-se ao reconhecimento de que o construto 

é composto por diferentes dimensões. Sendo que duas tendências quanto à conceituação do 
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termo na área de saúde são identificadas: qualidade de vida como um conceito mais genérico, 

e qualidade de vida relacionada ao estado de saúde (SEIDL; ZANON, 2004). 

No primeiro caso (como conceito mais genérico) a qualidade de vida apresenta-se 

como um conceito amplo, aparentemente influenciado por estudos sociológicos, sem fazer 

referência a disfunções ou agravos específicos. Neste caminho, a OMS, define qualidade de 

vida como "a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e 

dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações". Nessa definição, incluem seis domínios principais: saúde física, 

estado psicológico, níveis de independência, relacionamento social, características ambientais 

e padrão espiritual (WHOQLS GROUP, 1995, p.1405).  

Admitindo o conceito da OMS, entendemos então a qualidade de vida como um 

conceito instável e influenciável, dentro de cada sociedade e reconhecemos que, mesmo 

dentro da uma sociedade, podemos ter conceitos diferentes, inspirados por fatores culturais, 

religiosos, comunitários e familiares, entre outros. Ainda em relação à definição de qualidade 

de vida, embora o conceito desenvolvido pela OMS seja bastante aceito, não há um consenso 

na literatura sobre qual definição melhor representa este constructo, como é possível verificar 

nas definições a seguir. 

Por exemplo, Nahas (2003) citado por Pereira, Teixeira e Santos (2012), considera a 

qualidade de vida como sendo uma condição humana resultante de um conjunto de 

parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições 

em que vive o ser humano. Os parâmetros socioambientais admitidos pelo autor como 

relacionados à qualidade de vida são: moradia, transporte, segurança, assistência médica, 

condições de trabalho, educação, opções de lazer e meio-ambiente; e os parâmetros 

individuais são: hereditariedade e estilo de vida. 

Minayo, Hartz e Buss (2000) consideram que a qualidade de vida pode ser alvo de 

discussão e reflexão observando-se três formas de referência: a histórica, na qual em um 

determinado tempo, uma dada sociedade elabora / cria parâmetros de qualidade de vida, que 

podem ser diferentes em distintos momentos e de acordo com os grupos desta mesma 

sociedade. A cultural, na qual os valores e necessidades são diferentes nos diferentes povos. E 

por fim a referência econômica que é percebida em função das desigualdades, com as classes 

sociais dominantes economicamente mostrando elevados padrões de bem-estar. 

Notamos que essa abordagem esbarra numa compreensão social do termo, que 

considera questões subjetivas como bem-estar, satisfação nas relações sociais e ambientais, e 
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a relatividade cultural. Ou seja, esse entendimento depende da carga de conhecimento do 

sujeito, do ambiente em que ele vive com seu grupo de convívio, da sua sociedade e das 

expectativas próprias em relação a conforto e bem-estar. Observando este pensamento, 

Pereira, Teixeira e Santos (2012) discutem a qualidade de vida como um construto cultural 

que precisa ser revisado, discutido e transformado constantemente. É necessário existir uma 

reflexão acerca dos fatores relevantes na percepção de pessoas ou grupos acerca do que 

consideram como ‘qualidade de vida’. Ou seja, é importante que se considere sempre os 

aspectos históricos, socioculturais, psíquicos, ambientais e de inserção no mundo do trabalho, 

sempre que se desejar avaliar ou descrever como qualidade de vida de um determinado grupo. 

Seguindo por este mesmo pensamento, Miranzi et al. (2008) sugerem que qualidade 

de vida é uma noção eminentemente humana, estando aproximada ao grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Está 

relacionada aos elementos que a sociedade considera como padrão de conforto e bem-estar, 

variando com a época, os valores, os espaços e as diferentes histórias, com foco na promoção 

da saúde.  

Nessa tentativa de definição fica cada vez mais claro que o que se considera como 

qualidade de vida não inclui apenas fatores relacionados à saúde ou bem-estar físico, 

funcional, emocional e mental, mas também outros elementos importantes na vida das pessoas 

como trabalho, família, meio-ambiente, recursos econômicos, relacionamentos, tempo para 

trabalho e lazer. A análise de qualidade de vida sob um aspecto subjetivo de acordo com 

Almeida (2012) também leva em conta questões de ordem concreta, porém, considera 

variáveis históricas, sociais, culturais e de interpretação individual sobre as condições de bens 

materiais e de serviços do sujeito. Não busca uma caracterização dos níveis de vida apenas 

sobre dados objetivos; relaciona-os com fatores subjetivos e emocionais, expectativas e 

possibilidades dos indivíduos ou grupos em relação às suas realizações, e a percepção que os 

atores têm de suas próprias vidas, considerando, inclusive, questões imensuráveis como 

prazer, felicidade, angústia e tristeza. 

Partindo dessa premissa Ribeiro (2008) afirma que em relação aos aspectos subjetivos, 

é preciso uma caracterização prévia do ambiente histórico-social em que vive o grupo ou 

sujeito para uma análise sobre seus níveis de qualidade de vida. Lembrando que o 

estabelecimento desses níveis se dá de forma relativa às necessidades, expectativas e 

percepções individuais. Na prática, após observarmos tantos discursos semelhantes sobre 

qualidade de vida segundo parâmetros mais subjetivos do que objetivos, compreendemos 
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porque a OMS e os pesquisadores que iniciaram os estudos relacionados ao instrumento 

WHOQOL precisaram criar um instrumento que pudesse oferecer uma medida quantitativa 

para qualidade de vida.  

Com a ausência de uma definição consensual vários instrumentos de avaliação foram 

desenvolvidos no intuito de mensurar a qualidade de vida. Muitos destes instrumentos 

incluíram na avaliação de qualidade de vida a prática clínica individual, a avaliação de 

efetividade de tratamentos e o funcionamento de serviços de saúde. A ideia era a partir dos 

resultados obtidos terem estas avaliações como guias para políticas de saúde (FLECK, 2000). 

Os instrumentos mais relacionados à análise de condições gerais da qualidade de vida 

enfatizam questões sobre domínios físicos (dor, fadiga, capacidades e limitações), 

psicológicos (percepção do estado de saúde, depressão, autoestima, ansiedade e imagem 

corporal), relações sociais (apoio familiar e social, limitações impostas pela sociedade e as 

relações interpessoais), nível de independência (mobilidade, atividades cotidianas, capacidade 

para o trabalho) e noções sobre o bem-estar (corporal, emocional, saúde mental e vitalidade) 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Os instrumentos de medida de qualidade de vida podem 

ser divididos em dois grupos: específicos e genéricos.  

Os instrumentos específicos são capazes de avaliar de forma individual e específica 

determinados aspectos da qualidade de vida, proporcionando uma maior capacidade de 

detecção de melhora ou piora do aspecto específico em estudo. Podem ser específicos para 

uma determinada função (capacidade física, sono, função sexual), para uma determinada 

população (idosos, jovens), ou para uma determinada alteração (dor) (CAMPOS; 

RODRIGUES NETO, 2008). 

Em relação aos instrumentos genéricos estes são utilizados na avaliação da qualidade 

de vida da população em geral. Em relação ao campo de aplicação, usam-se questionários de 

base populacional sem especificar enfermidades, sendo mais apropriadas a estudos 

epidemiológicos, planejamento e avaliação do sistema de saúde. Os mais utilizados no mundo 

são: Sickness Impact Profile (SIP), Nottingham Health Profile (NHP), McMaster Health 

Index Questionnaire (MHIQ), Rand Health Insurance Study (Rand HIS), The Medical 

Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), (WHOQOL-100), entre outros 

(MONTEIRO et al., 2010). 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é considerado um dos instrumentos 

genéricos mais conhecidos e difundidos para avaliar a qualidade de vida, elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1990. O IDH foi criado 
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com a intenção de deslocar o debate sobre desenvolvimento de aspectos puramente 

econômicos, como nível de renda, produto interno bruto e nível de emprego, para aspectos de 

natureza social e também cultural. Embutida nesse indicador encontra-se a concepção de que 

a renda, saúde e educação são três elementos fundamentais da qualidade de vida de uma 

população. O IDH é atualizado anualmente desde 1990, classifica 162 países de acordo com 

um indicador composto que inclui a esperança de vida, escolarização e alfabetização de 

adultos, e o rendimento per capita. Desta forma, o IDH é considerado um indicador sintético 

de qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e divide por três os níveis de renda, 

saúde e educação de determinada população. A renda é avaliada pelo Produto Interno Bruto 

(PIB) real per capita; a saúde, pela esperança de vida ao nascer e a educação, pela taxa de 

alfabetização de adultos e taxas de matrículas nos níveis primário, secundário e terciário 

combinados. Renda, educação e saúde seriam atributos com igual importância como 

expressão das capacidades humanas (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).  

Apesar dos parâmetros gerais do IDH, permaneceu a busca por um instrumento que 

avaliasse qualidade de vida dentro de uma perspectiva mais ampla. Nesse sentido e seguindo 

esta premissa é que a OMS elaborou uma proposta de investigação colaborativa e 

multicêntrica, para obtenção de um instrumento que pudesse ser utilizado em qualquer lugar 

do mundo e pudesse oferecer respostas mais objetivas. O resultado deste projeto foi a 

elaboração do WHOQOL-100 traduzido e validado para vários países, incluindo o Brasil cujo 

grupo de pesquisadores está ligado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A 

elaboração do WHOQOL-100 para coleta de dados em 15 centros simultaneamente, sediados 

em 14 países, ocorreu no início dos anos de 1980. Após o desenvolvimento desta primeira 

etapa o WHOQOL já foi incorporado a novos centros de pesquisa e atualmente os 

instrumentos WHOQOL estão disponíveis em mais de 50 idiomas (WHOQOL GROUP, 

1998). Sobre este instrumento, que utilizamos para a coleta quantitativa de nossos dados, 

estaremos especificando mais sobre o mesmo no tópico que trata do percurso metodológico 

adotado para coleta e análise dos dados. 

 

     2.4 RELAÇÃO DA AGROECOLOGIA COM A QUALIDADE DE VIDA E COM A 

SAÚDE  
  

Considerando os autores apresentados nos tópicos anteriores, é possível perceber que 

há uma estreita relação entre agroecologia, qualidade de vida e saúde. Essa relação se 
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estabelece primeiramente a partir da oferta de alimentos saudáveis, atrelado à satisfação dos 

produtores pelo que fazem, pela relação que conseguem manter entre si e o ambiente, pela 

autonomia e respeito que conseguem conquistar junto aos seus pares e por se sentirem 

saudáveis. Mas, também tem uma relação direta com os consumidores que ao consumirem 

alimentos não tóxicos terão do ponto de vista alimentar o melhor aproveitamento da oferta 

alimentar em termos nutricionais e funcionais. Ou seja, se estabelece uma cadeia saudável e 

equilibrada de produtos, serviços e ações que levam a qualidade de vida e saúde para quem 

cultiva e para quem consome (AZEVEDO; SCHMITH; KARAM, 2011; AZEVEDO, 2008).  

Navolar, Rigon e Philippi (2010) enfatizam que agricultores familiares que adotam a 

agricultura familiar orgânica e ecológica (agroecologia) na busca pela auto sustentação da 

propriedade agrícola terminam por se manterem mais saudáveis ao mesmo tempo em que 

ofertam e consomem alimentos limpos, promovem a preservação da saúde ambiental e 

humana. A agricultura familiar como propícia para o desenvolvimento da agroecologia por 

priorizar a maximização dos benefícios sociais para o agricultor, o respeito à sua integridade 

cultural e por considerar a noção de rural como espaço de vida e realização torna-se, no meio 

rural, uma estratégia de promoção da saúde e qualidade de vida. 

Em concordância, Brasileiro (2009) relata que esse sistema produtivo promove a 

qualidade de vida por se preocupar com a preservação do meio ambiente, por dignificar 

socialmente o agricultor, por valorizar a cultura local, fortalecer as relações comunitárias, 

resgatar a diversidade alimentar, os conhecimentos e a culinária tradicional. Para Azevedo 

(2012), a agricultura familiar orgânica / agroecológica é uma estratégia política que estimula 

as relações socioculturais e o estabelecimento de vínculos coletivos que promove 

desenvolvimento rural sustentável, qualidade de vida e a saúde no campo.  

Navolar, Rigon e Philippi (2010) afirmam que a agroecologia está em sintonia com a 

qualidade de vida, pois favorece: a criação de um ambiente favorável aos agricultores, em 

sintonia com a natureza e "livre" dos riscos gerados pelo uso dos agrotóxicos; o autocuidado e 

uso de práticas naturais de saúde; o aumento da autoestima em função da valorização do papel 

social e ecológico do agricultor; o resgate de práticas da sabedoria popular e o intercâmbio 

destes saberes com outros agricultores; a organização, que possibilita uma melhora nas 

condições de vida e de trabalho, destacando-se a comercialização em grupos e em rede; 

iniciativas de mercados locais de comercialização de alimentos ecológicos, que fortalecem os 

laços entre agricultores e consumidores; a autonomia e o empoderamento na produção e no 

consumo de alimentos, reduzindo a dependência da aquisição monetária de alimentos. 
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CAPÍTULO III 
 

Não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber 

da sua verdadeira história. 

(Auguste Comte) 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO: A PESQUISA 

 
No presente capítulo, foi explicitado o caminho percorrido para que os objetivos 

propostos fossem alcançados. Destacando-se o tipo de pesquisa, o método utilizado, o local 

onde a pesquisa foi desenvolvida, os sujeitos e os instrumentos aplicados para obtenção dos 

dados. Sentimos o desafio descrito por Minayo (2012) no processo de construção da proposta 

de pesquisa, na pesquisa em si e depois quando se fez necessário unir teoria e prática para 

responder aos objetivos elaborados, buscando a aproximação com a realidade de forma 

sistemática.  

 
3.1 O MÉTODO 

 

Na perspectiva de construção da proposta que resultou na pesquisa aqui descrita, a 

investigação é um estudo da área saúde com enfoque humano-social, de natureza mista 

(quantitativa-qualitativa) não experimental, de caráter exploratório-descritivo. Sobre este 

modelo de estudo Nogueira (2010, p. 71) cita Creswell (2007) afirmando que: 
A investigação utilizando métodos mistos é relativamente recente nas 
ciências sociais e humanas, assumida como uma técnica distinta de fazer 
investigação e o seu desenvolvimento deve-se à necessidade sentida de, em 
muitos estudos, reunir dados qualitativos e dados quantitativos; pelo que a 
técnica de métodos mistos envolve a colheita e análise das duas formas de 
dados num único estudo. Pretender-se-á a colheita de dados tanto de 
informações numéricas, como de informações de texto, para que o banco de 
dados final represente tantas informações qualitativas como quantitativas. 
 

A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa social que, de acordo com Minayo 

(2012) utiliza técnicas estatísticas que normalmente implicam a construção de inquéritos por 

questionário. A autora afirma que os métodos quantitativos permitem avaliar a importância, 

gravidade, risco e tendência de agravos e ameaças. Eles tratam de probabilidades, associações 

estatisticamente significantes e importantes para se conhecer uma realidade. 

Já a dimensão qualitativa da investigação possibilita a aquisição de uma maior 

sensibilidade e conhecimento para a complexidade do fenômeno em estudo, como afirma 

Martins e Dias (2010), enriquecendo de forma incontestável, os resultados obtidos nesta 

investigação. A valorização da experiência pessoal, a busca pelo entendimento dos fenômenos 

em termos de significados dá a pesquisa um caráter empírico, analisando os significados que 

as pessoas conferem ao tema abordado. Neste sentido, Gray (2012) complementa que a 

pesquisa qualitativa permite um diálogo reflexivo e autocrítico, problematizando e revelando 

realidades ocultas, mostrando que ciência e realidade são socialmente construídas. Leopardi 
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(2011) reforça que a pesquisa qualitativa nos permite compreender um problema da 

perspectiva dos sujeitos e do pesquisador, que o vivenciam, ou seja, a vida diária, satisfação, 

desapontamentos, surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos, referenciando o 

contexto social. 

O caráter exploratório-descritivo conferido a pesquisa teve como finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, proporcionando uma visão 

geral acerca de determinado fato. Compreendeu levantamento bibliográfico, entrevistas e 

observações para que pudéssemos realizar a descrição das características da população 

investigada. Para tanto se fez necessário o uso de questionário, roteiros de entrevistas abertas, 

observação sistemática e registros de fatos e fenômenos relacionados ao objeto de estudo. 

Para Gil (2008) as pesquisas que tem este caráter permitem aos pesquisadores um melhor 

conhecimento da realidade e atuação prática. 

Para esta investigação se fez a coleta de dados em duas etapas, a primeira com uma 

abordagem puramente quantitativa sendo utilizado o instrumento da Organização Mundial da 

Saúde, WHOQOL-bref contendo 26 questões que medem os seguintes domínios principais: 

saúde física, saúde psicológica, relações sociais e o meio ambiente e a segunda com uma 

abordagem qualitativa que permitiu conhecer a percepção dos agricultores agroecológicos 

sobre qualidade de vida e saúde. Para a complementação das informações do WHOQOL-bref 

com um número menor de informantes, foram realizadas entrevistas com questões abertas  

gerando informações mais completas e possibilitando detalhar a perspectiva do entrevistado, a 

partir de estudos como o de Saupe e Broca (2004).  

 

3.2 A ÁREA DE ESTUDO  

 

A Serra Catarinense compreende uma das regiões agroturísticas de Santa Catarina que 

fazem parte de um complexo de serras denominadas de “Encostas da Serra Geral 

Catarinense”.  Ficam no sudeste do estado, onde estão localizados os municípios de Gravatal, 

Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Anitápolis e Rancho Queimado. Outros municípios se 

incorporaram ao território do ponto de vista da associação em organizações comunitárias de 

apoio e suporte político econômico, tais como Urubici, São Bonifácio, Gravatal, Grão Pará e 

Braço do Norte (IBGE, 2010). 
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Figura 1 - Vista panorâmica das Encostas da Serra Geral Catarinense 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 
Apesar da pouca densidade demográfica e econômica, os municípios que fazem parte 

do território das Encostas da Serra Geral Catarinense vivem uma situação privilegiada por se 

encontrarem em um corredor ecológico entre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e o 

Parque Nacional de São Joaquim. Tem como característica e destaque seus recursos naturais e 

em particular os recursos hídricos com a presença da Mata Atlântica. Contudo, o isolamento 

em função das precárias vias de acesso e a baixa densidade populacional e a presença de 

minifúndios com base numa produção agrícola familiar de cultivo predominante do fumo, 

excluíam estes municípios de políticas mais efetivas para o desenvolvimento local. O clima 

dessa região é classificado como mesotérmico úmido, com ocorrência de fortes geadas no 

inverno e verões quentes. As temperaturas médias giram entre 25ºC a máxima e 15ºC a 

mínima com uma precipitação total anual entre 1600 e 1700 mm.    

Os municípios escolhidos para compor esta pesquisa foram Anitápolis e Santa Rosa de 

Lima. Até a década de 1960, os dois eram um único município, com Santa Rosa de Lima 

sendo uma das regiões agrícolas de Anitápolis. Os dois municípios nos últimos 20 anos 

adotaram em parte de seu território o manejo agroecológico para cultivos de alimentos 

vegetais, assim como existe toda uma proposta voltada para o manejo de animais tais como as 

galinhas, peixes de açude, porcos e gado que são tratados sem uso de ração química (SILVA; 

AZANCOTH; CRIVELATTI, 2010). 
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Figura 2 - Localização da região de estudo 

 
Fonte: Andrade, 2003, p. 51. 

 

Figura 3 - Região do Estudo 

 
Fonte: Instituto Virtual de Turismo, 2015. 

 

3.2.1 Anitápolis 
 

Anitápolis foi fundada em 1907, entre rios, verdes, serras e lindos vales, quando o 

Governo Federal decidiu abrir um Núcleo Colonial para acolher imigrantes recém-chegados 

da Europa, em sua maioria alemães e italiano. Este município conseguiu sua emancipação 

política em 29 de dezembro de 1961 tendo sido desmembrado de Santo Amaro da Imperatriz. 

Faz parte da Grande Florianópolis e da Microrregião do Tabuleiro, uma área de relevo 

bastante acidentado, constituído por grandes vales que originam diversas serras e picos, além 

de muitas nascentes. Por estar localizado entre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a 



 

 

43 

	  

	  

Serra Geral de Santa Catarina, é considerado um corredor ecológico (ANITÁPOLIS, 2010; 

IBGE, 2010). 

Possui uma área de 558 Km2, está localizada a uma latitude sul de 27º 54’ 07’ e 

longitude de 49º 07’ 43’ a oeste de Greenwich, numa altitude de 430 metros. Está distante da 

capital do estado, Florianópolis, 90 km. A população de Anitápolis apresentou um aumento de 

1% desde o último censo demográfico realizado em 2000. De acordo com as estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2009, a população da 

cidade é composta de 3.267 habitantes, o equivalente a 0,1% da população do estado, ficando 

em 235ª cidade no ranking populacional catarinense (IBGE, 2010). 

Segundo os dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2013), Anitápolis tem 34,45% da sua população em áreas urbanas e 65,55% em 

áreas rurais. Ao longo das décadas, a população da zona rural de Anitápolis foi diminuindo. A 

análise da evolução da distribuição populacional ao longo dos últimos 30 anos revela uma 

redução de quase metade do número total de habitantes dessa área. Essa situação decorre, 

exclusivamente, do êxodo populacional assim como aconteceu com outros municípios de 

Santa Catarina. 
Gráfico 1 - População total de Anitápolis no período 1980/2010 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 
2010 (Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010). 
 

Tem uma economia baseada na produção agrícola desenvolvida pelos colonizadores 

alemães que é responsável pela subsistência de 80% da população. As principais espécies 

cultivadas são: o milho, a mandioca, o feijão, a batata-inglesa e a cebola. Cabe ressaltar a 

existência de produção agroecológicas iniciada em 1996 e em virtude deste arranjo produtivo 

a organização de vários empreendimentos voltados ao agroturismo (GELBCKE, 2006).  
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3.2.2 Santa Rosa de Lima 

 

Santa Rosa de Lima separou-se em 1962 de Anitápolis e deve boa parte de sua história 

aos colonizadores alemães e italianos que, no início do século, foram trazidos a Santa 

Catarina para proteger os carregamentos de "charque" (carne de sol) vindos do Rio Grande do 

Sul em direção a São Paulo. A presença de índios das tribos Botucatu e Aweikomas na 

chamada "rota do charque" dificultava o avanço das caravanas e impedia que a carne de sol, 

trazida do extremo sul do Brasil no lombo de mulas, chegasse ao seu destino. Para solucionar 

o problema, os governos da época decidiram doar terras aos imigrantes o que gerou sérios 

conflitos entre índios e colonos e o genocídio de todos os índios da região (SANTA ROSA 

DE LIMA, 2010). 

Santa Rosa de Lima possui uma área de 154 Km2 localizada a uma latitude sul de 28º 

02’ 21” e longitude de 49º 07’ 40” a oeste de Greenwich, numa altitude de 240 metros. Está 

distante da capital do estado, 120 km (IBGE, 2010). Esse município é considerado o eixo 

central dos municípios das Encostas da Serra Geral Catarinense se destacando ainda pela sua 

localização e pela sua natureza. Sendo destaque para o patrimônio natural e o patrimônio 

construído do município, que nos últimos dez anos tornaram-se referência no sul do Brasil, 

principalmente por ter se tornado a ‘capital’ da agroecologia e do agroturismo de base 

comunitária rural, nascido a partir da formação de redes de organizações comunitárias entre 

os agricultores familiares, valorizando assim a arquitetura de origem (SILVA, 2011). Sua 

população apresentou no ano de 2010, crescimento de 2,89% desde o Censo Demográfico 

realizado em 2000. De acordo com o (IBGE), em 2010 a população da cidade alcançou 2.065 

habitantes, o equivalente a 0,03% da população do Estado. O gráfico a seguir demonstra a 

evolução populacional do município nos últimos Censos (SEBRAE, 2013). 
 

Gráfico 2 - População total de Santa Rosa de Lima no período 1980/2010 

 
Fonte: IBGE Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, 2010. (Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 
2010). 
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A atividade econômica da região já teve vários produtos em oferta, da agropecuária a 

criação de suínos, inclusive a fumicultura ainda forte em muitas localidades e cultivada com o 

uso de agrotóxicos. Em busca de uma nova alternativa de renda que não fosse à fumicultura, 

algumas famílias de agricultores se organizaram na atividade agroecológica sem o uso de 

agrotóxicos e fertilizantes sintéticos (SILVA, 2011). 

Para organização deste novo processo de cultivo, em 1996 fundaram a AGRECO para 

com ela gerenciar toda a organização dos cultivos agroecológicos da região das Encostas da 

Serra Geral Catarinense. Posteriormente, fundaram em 1998 a Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia (AAAC) com famílias que queriam associar a ocupação agrícola ao 

turismo com a oferta de hospedagem e alimentação tentando com esta prática não apenas 

agregar valores econômicos a produção, mas, também valorizar o modo de vida tradicional 

dos agricultores familiares (LACERDA, 2005).  

 

3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para Cabral e Tyrell (2010), os discursos e as ações dos indivíduos investigados no 

estudo, além de se tornarem parte do processo de investigação, validam os resultados e são 

agentes ativos em todos os processos. De acordo com essas autoras, a população ou universo 

investigado indica o conjunto de indivíduos que possuem pelo menos uma característica 

comum defendida para investigação.  

No caso específico do estudo realizado, constituíram-se como sujeitos da população 

dessa pesquisa os produtores de alimentos agroecológicos / orgânicos, certificados e ligados à 

AGRECO e AAAC dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima/SC. Para a definição 

da amostra, partimos de uma lista gerada pela AGRECO de todos os agricultores destes dois 

municípios que estavam comercializando produtos orgânicos via AGRECO, totalizando 47 

agricultores. A escolha da AGRECO como fonte dos atores sociais não foi eventual, pois de 

acordo com Azevedo (2008) em associações com o perfil da que trabalhamos, existe 

cooperação e interesse em avaliar como a proposta de atuação dos mesmos transformou a vida 

de seus associados e se de alguma forma contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos 

mesmos. Com o suporte da AGRECO estabelecemos os critérios de inclusão dos informantes 

com os seguintes critérios: 

Ø  Ser agricultor agroecológico dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima/SC 

associado à AGRECO e/ou à AAAC; 
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Ø  Ter idade superior a 18 anos; 

Ø  Não ter restrições à comunicação oral; 

Ø  Concordar em participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecimento (TCLE) (APÊNDICE C), de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Pesquisa em Seres Humanos (BRASIL, 2012a). 

 

Critérios de exclusão: 

Ø Não se encontrar no município, por qualquer razão, no período destinado à coleta de 

dados. 

Ø Não aceitar participar da pesquisa em nenhuma das etapas da mesma. 

Importante esclarecer que apenas um membro de cada família respondeu aos 

questionamentos, embora de forma informal tenhamos conversado (ou conhecido) outros 

membros da família, bem como observado a família, a propriedade e a dinâmica de 

convivência durante as visitas realizadas. Como a coleta de dados dos projetos de pesquisa 

‘âncoras’ aconteceu no mesmo período, algumas informações que nos passaram 

despercebidas, foram apontadas e discutidas no grupo de pesquisa pelos demais 

investigadores. Como além desta proposta, existiam mais quatro (04) pesquisas acontecendo, 

ao todo fora realizadas 12 visitas mensais de no mínimo 4 dias nos municípios no ano de 2013 

e primeiro semestre de 2014.  

 

3.4 COLETA DE DADOS  

 

O processo para realização da pesquisa iniciou-se quando foi entregue à AGRECO 

uma carta de intenção com os objetivos da pesquisa (APÊNDICE B). Após o fechamento da 

proposta de pesquisa apresentamos o mesmo ao Comitê de Ética da UNIVALI e após etapa 

com aprovação no Comitê foi realizada a apresentação da proposta aos agricultores em um 

evento organizado pelo Grupo de Pesquisa GEVAS denominado de “I Encontro Saúde 

Ambiental - Bem Estar e Qualidade de Vida em Santa Rosa de Lima”. Durante o evento já se 

realizaram algumas entrevistas preliminares e agendamento junto aos agricultores para novas 

conversas e aprofundamento do que se coletou neste primeiro encontro. 

Nas propriedades, foram realizadas em dois momentos distintos as entrevistas para o 

preenchimento do formulário do WHOQOL-bref e em seguida, em outra visita realizada com 
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um grupo menor, se perguntaram as questões do roteiro semiestruturado. Estas fases 

aconteceram da seguinte forma:  

 

Ø Na primeira fase foi utilizado o instrumento de coleta de dados WHOQOL-bref 

(ANEXO A) e foram convidados para participar do estudo todos os agricultores 

moradores de Anitápolis e Santa Rosa de Lima filiados a AGRECO e /ou AAAC 

totalizando 47 agricultores, dos quais, 5 não foram encontrados em suas residências no 

período destinado à coleta de dados e 2 não aceitaram participar, sendo assim, a 

amostra desta etapa foi composta de 40 agricultores, o equivalente a 85,1% da 

amostra. O fator decisivo para a participação neste estudo foi o atendimento aos 

critérios estabelecidos e assinatura do TCLE; 

 

Ø Na segunda fase, ocorrida em outras visitas, foram sorteados 05 agricultores da 

primeira amostra que estão cultivando e comercializando produtos orgânicos e 

ecológicos a mais de seis anos. Estes receberam uma segunda visita em suas 

propriedades quando se fez a abordagem qualitativa utilizando a técnica de entrevista 

semi-estruturada com questões abertas pré-definidas (APÊNDICE E), que nos 

permitiu conhecer a percepção destes agricultores sobre qualidade de vida e saúde. 

Para facilitar a coleta das informações foi elaborado um roteiro com três perguntas 

sendo utilizado um gravador digital para registro dos dados coletados. Importante 

esclarecer que outros agricultores também foram entrevistados com este mesmo 

instrumento para as pesquisas âncoras que deram base a nossa proposta, contudo, a 

repetição das respostas e a possibilidade de utilizar estes dados para complementar 

nosso estudo, nos fizeram decidir pelo sorteio de apenas 5 destes agricultores para que 

não apenas fizéssemos as entrevistas, mas, também pudéssemos ter uma convivência 

maior em suas propriedades. 

 
3.4.1 Os instrumentos de coleta de dados 

 

O WHOQOL-100 é um instrumento com validação internacional realizada pela OMS 

que consta de 100 questões que avaliam seis domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/crenças pessoais. Cada 

domínio é constituído por facetas que são avaliadas por quatro questões. Assim, o instrumento 

é composto por 24 facetas específicas e uma faceta geral que inclui questões de avaliação 
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global de qualidade de vida conforme o apresentado no quadro 1 (FLECK et al., 1999; 

WHOQOL GROUP, 1998). 

 
Quadro 1 - Domínios e facetas do WHOQOL-100 

DOMÍNIOS FACETAS 
Domínio I - Domínio físico 1. Dor e desconforto  

2. Energia e fadiga  
3. Sono e repouso  

Domínio II - Domínio psicológico  4. Sentimentos positivos  
5. Pensar, aprender, memória e concentração  
6. Autoestima 
7. Imagem corporal e aparência  
8. Sentimentos negativos  

Domínio III - Nível de Independência  9. Mobilidade  
10. Atividades da vida cotidiana  
11. Dependência de medicação ou de tratamentos  
12. Capacidade de trabalho  

Domínio IV - Relações sociais 13. Relações pessoais  
14. Suporte (Apoio) social  
15. Atividade sexual 

Domínio V- Ambiente  16. Segurança física e proteção  
17. Ambiente no lar  
18. Recursos financeiros  
19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 
qualidade  
20. Oportunidades de adquirir novas informações e 
habilidades  
21. Participação em, e oportunidades de recreação / 
lazer  
22. Ambiente físico: 
(poluição/ruído/trânsito/clima)  
23. Transporte 

Domínio VI -  Aspectos  
Espirituais /Religião/Crenças pessoais 

24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais  

Fonte: Grupo WHOQOL, 1998. 
 

 

Amplamente utilizado por pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, o 

WHOQOL-100 tem especial destaque na área da saúde considerando a necessidade de 

ampliação nas avaliações em saúde de grupos e sociedades e por permitir a comparação de 
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seus resultados entre diferentes populações ser validado de forma similar para muitos países e 

apresentar uma abordagem multicultural (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).  

Apesar das qualidades citadas, a necessidade de instrumentos curtos que demandem 

pouco tempo para o seu preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias, 

fez com que o grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde desenvolvesse 

uma versão abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref. O critério de seleção das 

questões para compor o WHOQOL-bref foi tanto psicométrico como conceitual. No nível 

conceitual foi definido que o caráter abrangente do instrumento original deveria ser 

preservado. Assim, cada uma das 24 facetas que compõem o WHOQOL-100 deveria ser 

representada por uma questão. No nível psicométrico foi então selecionada a questão que 

mais altamente se correlacionasse com o escore total do WHOQOL-100, calculado pela média 

de todas as facetas. Após esta etapa, os itens selecionados foram examinados por um painel de 

peritos para estabelecer se representavam conceitualmente cada domínio de onde as facetas 

provinham. Dos 24 itens selecionados, seis foram substituídos por questões que definissem 

melhor a faceta correspondente. Três itens do domínio meio ambiente foram substituídos por 

serem muito correlacionados com o domínio psicológico. Os outros três itens foram 

substituídos por explicarem melhor a faceta em questão. Foi realizada análise fatorial 

confirmatória para uma solução a quatro domínios (FLECK et al., 2000). 

Assim o WHOQOL-bref ficou composto por quatro domínios: físico, psicológico, 

relação social e meio ambiente, sendo composto por duas partes (FLECK et al., 2000): 

 

1ª parte: Ficha de Informações sobre o Respondente - que procura caracterizar os sujeitos 

quanto ao sexo, idade, nível educacional, estado civil, situação, diagnóstico, problemas e 

regime de cuidados de saúde; bem como a forma de administração do questionário.  

 

2ª parte: Composta por vinte e seis questões. Duas são gerais, sendo que a primeira se refere 

à qualidade de vida e a segunda a satisfação com a própria saúde, estas questões não estão 

incluídas nas equações estabelecidas para análise dos resultados. As demais vinte e quatro 

perguntas são relativas a quatro domínios e suas respectivas facetas, como segue: 

 

Ø Domínio I - físico, focalizando as seguintes facetas: dor e desconforto, energia e 

fadiga, sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de 

tratamentos, capacidade de trabalho; 



 

 

50 

	  

	  

Ø Domínio II - psicológico, cujas facetas são: sentimentos positivos, pensar, aprender, 

memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos 

negativos, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; 

Ø  Domínio III - relações sociais, que inclui as facetas: relações pessoais, suporte 

(apoio) social, atividade sexual;  

Ø Domínio IV - meio ambiente, abordando as facetas: segurança física e proteção, 

ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade, oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação 

em, e oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, 

clima, transporte. 

 

Cada questão do WHOQOL-bref possui uma escala tipo Likert, ranqueada com 

alternativas que variam de um a cinco (de "muito insatisfeito" a "muito satisfeito", de "nada" a 

"completamente" e de "nada" a "extremamente"). Os pontos obtidos são transformados em 

uma escala de zero a cem, a fim de estabelecer comparações entre os domínios, e quanto 

maior for o valor para cada domínio melhor é a qualidade de vida (FLECK et al., 2000). É 

relevante afirmar que o WHOQOL-bref considera apenas os últimos quinze dias vividos pelos 

respondentes (WHOQOL Group, 1998).  

  Partindo dessa premissa é que se fez a escolha pelo WHOQOL – Bref como 

instrumento para coleta de dados: questionário genérico, de rápida e fácil administração, não 

específico para idade, patologia ou tratamento específico, permite uma boa compreensão, 

independente do nível de instrução do participante. Além de ter sido aplicado na versão em 

português, desenvolvido e validado sob critérios científicos e éticos rigidamente respeitados, 

mostrando características psicométricas satisfatórias (FLECK et al., 2000). 

Apesar de ser muito utilizado em diversas áreas do conhecimento, existem críticas 

sobre esse instrumento. Essas críticas estão atreladas a utilização do termo qualidade de vida 

para analisar valores e percepções, o que gera dúvidas, confusão e incompreensão entre os 

pesquisadores e entre os próprios entrevistados. Isso se deve, segundo Minayo (2013), à falta 

de clareza quanto às bases conceituais para desdobrar a métrica de tal conceito.  

Com relação ao segundo instrumento, o mesmo foi elaborado segundo os objetivos 

específicos do segundo objetivo geral, foi composto de perguntas abertas, passíveis de serem 

complementadas com outras questões se necessário. Para que a entrevista ocorresse de forma 

tranquila, procuramos na primeira etapa (com o WHOQOL-Bref) estabelecer uma relação de 
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confiança e tranquilidade, inclusive esclarecendo que nem todos os informantes participariam 

desta etapa e que a mesma seria associada a observação do ambiente, das atividades realizadas 

na propriedade e outras ações cotidianas do agricultor e sua família. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise quantitativa foi realizado o cálculo do questionário WHOQOL-Bref 

conforme modelo estatístico já validado para o instrumento com médias ponderadas, obtendo-

se resultados numa escala de 0 - 100. Os cálculos foram obtidos de cada sujeito pesquisado e 

o desempenho por domínios foi obtido pelo agrupamento das respostas. Os dados foram 

categorizados, feita análise estatística descritiva e armazenados num banco de dados 

tabulados no Microsoft Excel 2011. A partir desta etapa foram geradas estatísticas descritivas 

com média, desvio padrão, menor valor, maior valor e porcentagem das variáveis. Para 

chegarmos a estes resultados foram utilizados três testes estatísticos: teste de diferenças de 

média, análise de correlação e análise de variância (Anova) para verificar quais facetas foram 

avaliadas positivamente e quais foram negativamente (WHOQOL GROUP, 1998). 

Para a análise qualitativa foram feitas as leituras das entrevistas com análise de 

conteúdo que de acordo com Leopardi (2011, p.198): 
É um método de tratamento dos dados obtidos em texto ou gravações 
reduzidas a textos, como um conjunto de técnicas de análise de 
comunicação. Busca compreender os conteúdos manifestos e ocultos, 
podendo organizar os dados em unidades léxicas (palavras significativas) ou 
categorias (classes de dados definidos por uma expressão ou palavra). 

 

Nesta investigação se fez uma pré-análise das entrevistas com aprofundamento e 

organização do material que respondia aos objetivos referentes à percepção dos agricultores 

sobre o tema questionado. Na etapa de descrição analítica fez-se a unitarização e 

categorização das informações para definir algumas unidades de análise, que podem ser 

palavras, frases, termos ou mesmo documentos em sua forma integral. E por fim, no 

fechamento da análise apresentamos a produção de um texto-síntese interpretativo unindo: 

dados dos informantes, dados observados e dados teóricos. Este modelo de análise é uma 

adaptação do modelo interpretativo de Geertz (1998) um antropólogo bastante usado na saúde 

em análises discursivas e de conteúdo. 
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3.6 DIMENSÃO DOS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Este estudo foi desenvolvido em consonância com a Resolução nº 466/12, de 12 de 

dezembro de 2012, das Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas envolvendo seres 

Humanos do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Para tanto, solicitamos a 

permissão da AGRECO (APÊNDICE B) para a realização da proposta. Após o aceite escrito e 

a aprovação do Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí sob o protocolo nº 

32441114.0.0000.0120 e com o parecer nº 703.698 em 04/07/2014 (ANEXO B) é que se 

iniciaram as entrevistas. Os agricultores que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE C). Importante salientar que foram respeitados 

os princípios de beneficência, não maleficência, justiça e autonomia em todos os momentos 

da pesquisa. As questões éticas permearam o estMN udo e dentre os aspectos éticos 

elencamos: 

 

Ø O estudo foi desenvolvido mediante a assinatura do TCLE; 

Ø A divulgação dos resultados da pesquisa no meio acadêmico e científico será anônima 

e os agricultores poderão solicitar informações durante todas as etapas do estudo, inclusive 

após a sua publicação; 

Ø Será garantido o direito dos sujeitos de participarem ou não da pesquisa, bem como de 

desistirem a qualquer momento do desenvolvimento do estudo, inclusive sem nenhum 

motivo, bastando, para isso, informar, a maneira que achar mais conveniente à desistência; 

Ø A garantia do sigilo e anonimato; 

Ø O direito dos agricultores ao acesso à informação; 

Ø A vontade dos agricultores como norma; 

Ø O respeito à autonomia dos agricultores;  

Ø O respeito com a privacidade, a confidencialidade e a privacidade, garantindo a não 

utilização dos dados coletados caso haja prejuízo às pessoas envolvidas. 

 

Para assegurar, a individualidade, o anonimato e o sigilo dos participantes da pesquisa 

na fase qualitativa se optou pelo uso de ‘pseudônimos’ com uso de nomes de alguns produtos 

cultivados por eles (Alface, Mel, Morango, Rúcula e Batata). 
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CAPÍTULO IV 
 

O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem - mas o homem sábio é um criador 

de valores que não existem e que ele faz existir.  

(Albert Einstein) 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 ARTIGO 1 - QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS 

DA SERRA GERAL CATARINENSE4 

 
Alexsandra Coelho de Lima Magalhães5 

Marcia Gilmara Marian Vieira6 
Yolanda Flores e Silva7 

 

RESUMO: Introdução: A agricultura familiar ecológica quando vinculada a agroecologia 
contribui para uma melhor qualidade de vida de agricultores e consumidores. Esta premissa é 
parte do que norteou esta investigação que resultou neste artigo elaborado a partir de uma 
pesquisa âncora sobre a qualidade de vida de agricultores agroecológicos do estado de Santa 
Catarina. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos agricultores agroecológicos dos 
municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC. Método: estudo quantitativo, descritivo, 
realizado por meio de coleta através de questionário com 40 agricultores familiares 
agroecológicos. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados o WHOQOL-Bref com 26 
questões que respondem a quatro domínios: físico, psicológico, relação social e meio 
ambiente. Na análise dos dados utilizou-se o modelo estatístico já validado para o 
instrumento. Resultados: Dos 40 indivíduos que participaram da pesquisa, 72,5 % 
classificaram sua qualidade de vida como boa, 70% consideram estar satisfeitos com a sua 
saúde e 62,5% não relatam nenhum problema de saúde/condição presente. O domínio das 
relações sociais apresentou o maior escore (Média ± 79,16; Desvio-padrão ± 7,82), seguido 
dos domínios psicológico (Média= 72,91; Desvio-padrão ± 9,40), meio ambiente (Média= 
70,31; Desvio-padrão± 4,79) e físico (Média= 67,85; Desvio-padrão ± 10,38). O domínio 
relações sociais apresentou maior escore e alcançou a região de sucesso e o domínio físico foi 
que apresentou menor escore. Conclusão: Os agricultores ecológicos apresentaram uma boa 
qualidade de vida, fator evidenciado pelos altos índices de satisfação dos domínios 
envolvidos. Esta qualidade de vida pode estar relacionada à oferta de alimentos saudáveis, 
atrelada à satisfação dos produtores com suas atividades e ações voltadas ao meio ambiente, a 
educação, ações coletivas comunitárias e o respeito que conseguiram conquistar junto à 
sociedade em função da agroecologia. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Agroecologia. Qualidade de Vida. WHOQOL-Bref. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de qualidade de vida (QV) vem sendo bastante discutido sem que se tenha 

ainda um consenso sobre sua definição. Vários autores tentam conceituar qualidade de vida 

(PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012; MIRANZI et al., 2008), entretanto, o conceito da 

Organização Mundial da Saúde que propõe pensar a QV das pessoas segundo o contexto da 

cultura e sistema de valores das mesmas numa relação quantitativa com domínios que 

consideram os objetivos, expectativas, padrões e preocupações das pessoas em distintos 

momentos da vida, vem obtendo grande aceitação na área da saúde (WHOQOL GROUP, 

1995). 

Entre os domínios que o WHOQOL Group estuda para definir a QV das pessoas, está 

o domínio do meio ambiente, este, associado aos demais domínios, segundo Azevedo, 

Schmidt e Karam (2011), influenciam diretamente na qualidade de vida, pois não basta ter um 

domínio ou outro, visto que é essencial que tenhamos um equilíbrio relativo da saúde física, 

mental e social e um ambiente que favoreça a convivência com o espaço de natureza sem que 

se fique contaminado por algum elemento tóxico.  Se na época da ‘Revolução Verde’ o uso de 

maquinários e defensivos químicos era convencionalmente considerado bom, hoje, se 

especula sobre a gravidade do uso indiscriminado de alguns produtos que são prejudiciais aos 

seres humanos, a água e o solo (SILVA, 2007). 

Os estudos sobre qualidade de vida no meio rural direcionam para uma ampla análise 

das repercussões sociais, ambientais e culturais do padrão produtivo desse meio, que tem 

influência direta sobre a qualidade de vida rural e na saúde (SIQUEIRA et al., 2013; 

NAVOLAR et al., 2010). A mudança nos modos de cultivo com a agricultura familiar 

vinculada a produção orgânica e a agroecologia enquanto um sistema produtivo que objetiva a 

maximização dos benefícios sociais para o agricultor é vista por muitos pesquisadores como 

algo benéfico que poderá a médio e longo prazo melhorar a vida dos que vivem no campo. 

Isto porque este modo de produção aumenta a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor 

nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do 

agricultor e do consumidor e ao mesmo tempo trazendo a preservação da saúde ambiental 

promovendo uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos (AZEVEDO et al., 

2011).  

Dentro dessa perspectiva, esse sistema produtivo promove a qualidade de vida e por 

isto deveria ser prioridade enquanto uma política pública dada as preocupações mundiais com 

o meio ambiente, a dignidade social do agricultor enquanto um valor para a cultura rural e a 
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sua responsabilidade em produzir alimentos saudáveis que poderão repercutir na qualidade de 

vida individual e coletiva em todo o planeta. Para Brasileiro (2009), a agroecologia surge 

como um saber novo oriundo de velhos saberes enquanto uma forma de produção que se 

relaciona diretamente com a identidade do agricultor familiar fortalecem as relações 

comunitárias, resgatam a diversidade alimentar, os conhecimentos e a culinária tradicional de 

várias culturas.  

A partir deste contexto, a pesquisa que resulta neste artigo, considerou todas as 

preocupações e debates existentes sobre qualidade de vida, sua relação com a saúde e a 

segurança alimentar, no contexto de vida de agricultores agroecológicos dos municípios de 

Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC, situados das Encostas da Serra Geral Catarinense. O 

objetivo norteador foi o de avaliar a qualidade de vida dos agricultores agroecológicos dos 

municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima-SC.  

 

MÉTODO 

 

Estudo de natureza quantitativa não experimental, de caráter exploratório descritivo, 

desenvolvido com agricultores ecológicos. O espaço geográfico escolhido para a sua 

realização foram os municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima, no Estado de Santa 

Catarina, Brasil. 

O levantamento de informações foi desenvolvido no segundo semestre de 2014. Os 

agricultores foram selecionados aleatoriamente, independentemente da etnia, sexo, 

escolaridade e estado civil, atendendo aos seguintes critérios de inclusão: ser agricultor 

agroecológico dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima/SC associado à Associação 

dos Agricultores Agroecológicos das Encostas da Serra Geral e/ou à Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia; ter idade superior a 18 anos; não ter restrições à 

comunicação oral. Ao selecionar os agricultores conforme o previsto nos critérios de inclusão 

foi selecionado 47 agricultores, porém 5 não foram encontrados em suas residências no 

período destinado à coleta e 2 não aceitaram participar.  Ao final participaram desse estudo 40 

agricultores, o equivalente a 85,1% da amostra.  

O início da pesquisa ocorreu após aprovação da proposta pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí sob o protocolo nº 32441114.0.0000.0120, parecer 

nº 703.698, desenvolvido em consonância com a Resolução nº 466/12, de 12 de dezembro de 

2012, que apresenta as Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas envolvendo seres 
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humanos do Conselho Nacional de Saúde, respeitando os princípios de beneficência, não 

maleficência, justiça e autonomia (BRASIL, 2012).  

A coleta de dados iniciou-se após evento de apresentação da proposta em Santa Rosa 

de Lima em agosto de 2014. Neste evento alguns contatos e entrevistas foram iniciados bem 

como agendamento prévio junto aos agricultores para novas entrevistas e observação de seus 

cotidianos nas propriedades rurais.  

A primeira etapa com os agricultores ocorreu mediante aplicação do instrumento de 

medida de qualidade de vida denominado “Instrumento Abreviado de Qualidade de Vida - 

WHOQOL-bref com dois momentos: a caracterização dos sujeitos quanto ao sexo, idade, 

nível educacional, estado civil, situação, diagnóstico, problemas e regime de cuidados de 

saúde; e a obtenção de respostas referentes à qualidade de vida e à satisfação com a vida e a 

saúde nos domínios físicos, psicológico, relações sociais e ambientais e suas respectivas 

facetas (FLECK, 2000). 

Após a coleta se fez a análise da qualidade de vida dos pesquisados no modelo 

estatístico validado para o instrumento. As questões 1 e 2 do WHOQOL-bref, por não estarem 

incluídas nas equações dos cálculos dos domínios, foram analisadas separadamente, conforme 

opções da escala numérica do tipo Likert, que pode variar de um a cinco. Para as demais 

questões se fizeram as médias ponderadas, obtendo-se resultados numa escala de 0 -100. Estes 

foram calculados para cada sujeito pesquisado e o desempenho por domínios foi obtido pelo 

agrupamento das respostas (WHOQOL GROUP, 1998). Os dados foram categorizados, a 

análise estatística descritiva realizada e armazenados em banco de dados, tabulado no 

Microsoft Excel 2011. A partir desta análise, foram geradas estatísticas descritivas com a 

média, desvio padrão, menor valor, maior valor e porcentagem das variáveis. A análise 

estatística objetivou, neste estudo, verificar quais facetas foram avaliadas positivamente e 

quais foram negativamente.  

 

RESULTADOS 

         

Observando o perfil dos informantes houve prevalência do sexo masculino (57,5%) 

face às escolhas realizadas pelos pesquisadores que se concentraram no chefe de família 

presente no dia da visita, embora de forma informal outras pessoas da família de ambos os 

sexos tenham opinado, auxiliado e até mesmo fornecido respostas durante o processo de 

coleta de dados. A idade prevalente esteve situada entre 40 e 49 anos (47,5%), mostrando uma 

prevalência de pessoas na meia idade, com filhos na adolescência ou na condição de adultos 
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jovens como foi possível observar. Quanto ao estado civil, houve o predomínio de 29 

agricultores casados (72,5%). Em se tratando da escolaridade, ocorreu a predominância de 22 

sujeitos com nível fundamental (55,0 %). Importante ressaltar que durante o evento de 

apresentação da proposta em agosto de 2014, alguns depoimentos de agricultores sobre o 

retorno a escola ou o aprendizado de algum idioma, ou ainda o orgulho de terem filhos na 

universidade, foi algo que chamou a atenção, dado que no Brasil esta não é uma condição 

rotineira em regiões como o Norte, Nordeste e Sudeste do país (SILVA, 2007). Na tabela 1 as 

características biodemográficas (sexo, idade, estado civil e escolaridade) dos 40 agricultores 

informantes moradores dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima. 
 
Tabela 1 - Características biodemográficas dos Agricultores. 
VARIÁVEIS BIODEMOGRÁFICAS AGRICULTORES 
            Nº % 
AGRICULTORES  40 100 

Sexo Masculino 23 57,5 
Feminino 17 42,5 

Idade 18-29 2 5 
30-39 5 12,5 
40-49 19 47,5 
50 ou+ 14 35 

Estado civil Solteiro 8 20 
Casado 29 72,5 
Viúvo 3 7,5 

 
Escolaridade 

Fundamental 22 55 
Médio 10 25 

Superior 8 20 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 
 
 

Em relação aos problemas de saúde ou condição presente abordado pelo instrumento, 

25 agricultores (62,5%) não relataram qualquer problema de saúde/condição presente, 

seguidos por 5 agricultores com doenças de pele (12,5%), 5 (12,5 %) com pressão alta, 2 (5%) 

com artrite ou reumatismo, 2 (5%) com câncer e 1 (2,5%) com problemas cardíacos. A tabela 

2 apresenta a distribuição dos agricultores ecológicos segundo o problema de saúde/condição 

presente. Conversas informais com os familiares dos agricultores relatam que estes problemas 

não são novos e que alguns deles dizem respeito ao período que atuavam com uso de 

agrotóxicos (doenças de pele). 
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Tabela 2 - Distribuição dos agricultores segundo o problema de saúde atual/condição presente.  
VARIÁVEIS  AGRICULTORES 

 Nº % 
TOTAL  40 100 

 
Problemas de saúde 

atual/ condição 
presente 

 
 

Nenhum problema 25 62,5 
Problema cardíaco 1 2,5 

Pressão alta 5 12,5 
Artrite ou reumatismo 2 5 

Câncer 2 5 
Doença de pele 5 12,5 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
Na continuidade das questões específicas sobre qualidade de vida, a primeira questão 

avalia a qualidade de vida global e interroga sobre como cada agricultor avalia nos últimos 15 

dias sua qualidade de vida selecionando uma das seguintes respostas: muito ruim, ruim, nem 

ruim nem boa, boa, muito boa. Neste item, a maioria dos agricultores avaliou sua qualidade de 

vida como boa (72,5% - n=29). A tabela 3 apresenta a distribuição dos agricultores ecológicos 

quanto à resposta da questão 1 do WHOQOL- bref ("Como você avaliaria sua qualidade de 

vida). 
 
Tabela 3 - Questão 1 do WHOQOL- bref ("Como você avaliaria sua qualidade de vida"). 
QUESTÃO 1 (WHOQOL-bref) AGRICULTORES 
 Nº % 
Muito Ruim 0 0 
Ruim 0 0 
Nem Ruim nem boa 7 17,5 
Boa 29 72,5 
Muito Boa 4 10 
Total  40 100 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 

 

A segunda questão determina a percepção de saúde geral e questiona sobre quão 

satisfeito o indivíduo está com sua saúde: muito insatisfeito, insatisfeito, nem satisfeito nem 

insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito.  Neste item 28 agricultores (70%) mostraram-se 

“satisfeitos” com sua saúde (70%), enquanto que 6 (15%) alegaram estar “muito satisfeito” e 

2 (5%), “insatisfeitos”, os resultados são apresentados na tabela 4 com a distribuição dos 

agricultores quanto à resposta da questão 2 do WHOQOL- bref. 
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Tabela 4 - Questão 2 do WHOQOL- bref ("Quão satisfeito você está com a sua saúde"). 
QUESTÃO 2 (WHOQOL-bref) AGRICULTORES 

 Nº % 
Muito insatisfeito 0 0 

Insatisfeito 2 5 
Nem Satisfeito nem insatisfeito 4 10 

Satisfeito 28 70 
Muito Satisfeito 6 15 

Total 40 100 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 

 

Para consecução dos escores obtidos em cada domínio foi realizado o cálculo dos 

escores de avaliação de cada um dos quatro domínios. O valor mínimo dos escores de cada 

domínio é zero e o valor máximo 100. O escore de cada domínio é obtido em uma escala 

positiva, isto é, quanto mais alto o escore, melhor a qualidade de vida naquele domínio 

(SOUZA et al., 2012; SIQUEIRA et al., 2013; MARTINS et al., 2012; ALENCAR, 2010). 

Analisando por domínio, o maior valor encontrado foi nas relações sociais (79,16 ± 7,82) e o 

menor no físico (67,85 ± 10,38), como pode ser observado na tabela 5 que nos apresenta a 

distribuição dos agricultores quanto aos escores obtidos nos quatro domínios do WHOQOL- 

bref. 
 

Tabela 5 - Escores nos Quatro Domínios (média, desvio padrão, menor valor e maior valor).  
DOMÍNIOS AGRICULTORES (n=40) 

 Média ± Desvio 
Padrão 

Menor  
Valor 

Maior 
Valor 

Físico 67,85 ± 10,38 42,87 92,86 
    

Psicológico 72,91  ± 9,40 54,16 91,67 
    

Relações sociais 79,16 ± 7,82 58,33 100 
    

Meio ambiente 70,31 ± 4,79 53,12 87,5 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 

 

Além de apresentar os dados em valores absolutos, alguns estudos (GESSNER et al., 

2013; SOUZA et al., 2012, CHEHUEN NETO et al., 2008; SAUPE; BROCA, 2004) têm 

procurado classificá-los. Nesse sentido, surgem alguns pontos de corte e estes são 

classificados em diferentes regiões denominadas de “região de fracasso”, para valores 

inferiores a 40, “região de indefinição” para valores compreendidos entre 41 e 70 e região de 

sucesso para valores superiores a 71. 
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Na tabela a seguir (tabela 6) se observa que 31 agricultores obtiveram melhor 

desempenho no domínio “relações sociais” (77,5 %,), 27 (67,5%) tiveram melhor 

desempenho no domínio “psicológico” e 21 (52,5%), no domínio “meio ambiente”. O pior 

desempenho foi no domínio “físico” em que 29 agricultores (72,5 %) não atingiram o nível de 

sucesso.  

 
Tabela 6 - Escores nos Quatro Domínios (média e desvio padrão) em relação a região de sucesso, indefinição e 
fracasso.  

 AGRICULTORES (n=40) 

REGIÃO DOMÍNIOS 
 Físico Psicológico Relações Sociais Meio Ambiente 
 N % N % N % N % 

Sucesso (≥ 71) 11 27,5 27 67,5 31 77,5 21 52,5 
Indefinição (41 a 70) 29 72,5 9 22,5 13 32,5 19 47,5 

Fracasso (≤40) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 
 

DISCUSSÃO| 

 

Neste estudo, a amostra foi constituída predominantemente por homens (57,5%), este 

fato pode ser explicado pela representação da figura masculina nas famílias de agricultores 

(ANDERSSON et al., 2012).  Entretanto, a participação da mulher no campo adquire 

importância suplementar, além de participar efetivamente nas atividades de produção 

agropecuária, é o eixo fundamental na economia doméstica, nas tarefas educacionais e nos 

cuidados com a família (BÜHLER, 2011; LUNARDI; SOUSA, 2010; VÁSQUEZ et al., 

2008). A emancipação e empoderamento das mulheres rurais nas atividades desenvolvidas 

pode ser atribuída diretamente à agroecologia e ao agroturismo e demonstra que as 

possibilidades de transformações nas posições econômicas, sociais, culturais e políticas e a 

independência econômica proporcionam a elas a ampliação do seu papel nas atividades de 

produção e maior poder de decisão junto à família. 

A média de idade da população total foi de 40 a 49 anos, e se encontra em consonância 

com outros estudos, os quais tiveram amostras com a média de idade de 35 a 49 anos 

(SIQUEIRA et al., 2013; SOUSA, 2010; AZEVEDO et al., 2011; VÁSQUEZ et al., 2008).   

Os jovens (18 a 29 anos) representaram 5% da amostra, resultado que condiz com os 

encontrados na literatura, cuja justificativa para a diminuição destes no meio rural pode estar 

atrelada às dificuldades de acesso à escola, universidades e trabalho; escassez de atividades 

que proporcionem uma renda atrativa; falta de entretenimentos; insatisfação com o 
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rendimento obtido na agricultura; a penosidade e a imagem negativa do trabalho agrícola e a 

falta de opções de lazer (GODOY, 2009; FURLAN, 2014).  

Contudo, nesta região algumas mudanças já se mostram significativas, visto que 

alguns filhos dos agricultores entrevistados estão na universidade pública do estado morando 

na capital ou realizando seus estudos em um campus avançado com graduações de Pedagogia 

e Educação no Campo no município de Santa Rosa de Lima. Também foi possível constatar o 

aumento de filhos de agricultores como sócios dos pais nas agroindústrias de processamento 

de alguns produtos como o mel, as compotas de frutas, as conservas de legumes e a criação de 

galinhas e peixes seguindo os princípios da agroecologia. 

Quanto ao estado civil, observou-se a prevalência de agricultores casados (72,5%), 

segundo alguns estudos a valorização do matrimônio e a constituição da família representam 

valores culturais e sociais muito fortes no espeço rural (GODOY, 2009; LUNARDI, 2010). 

Estudo com agricultores ecológicos observou a existência de relações familiares sólidas e 

estáveis, o que configura um indicador de qualidade de vida no que se refere à segurança 

emocional dos agricultores (AZEVEDO et al., 2011). Isso pode significar que no meio rural o 

eixo familiar permanece centrado em torno do matrimônio heterossexual com os membros da 

família trabalhando em prol de objetivos e laços afetivos e de trabalho.  

Em relação ao nível de escolaridade, o ensino fundamental prevaleceu (55%) vindo ao 

encontro de resultados encontrados em outros estudos (AZEVEDO et al., 2011; MONTE; 

PENIDO, 2008; VÁSQUEZ et al., 2008). Os agricultores participantes desta pesquisa 

apresentam baixos índices de escolaridade, fator que pode estar relacionado ao 

comprometimento com o trabalho e ao fato de pertencerem a uma geração cujas 

possibilidades de ensino eram menores que as de seus filhos. Apesar de não terem formação 

acadêmica possuem conhecimentos empíricos, preservados e passados de geração para 

geração, bem como conhecimentos oriundos dos treinamentos e capacitações que nos últimos 

15 anos vêm recebendo das associações aos quais estão vinculados. Neste sentido vale 

ressaltar o discurso político que os mesmos tem com relação ao trabalho que realizam, sua 

importância, benefícios, fragilidades e o que esperam a médio e longo prazo para si, 

familiares e vizinhos. 

Neste estudo, os agricultores classificaram sua saúde como “boa” (72,5%) e que estão 

satisfeitos com esta situação (70,0%). Essa saúde percebida pelos agricultores pode estar 

ligada à produção e ao consumo de alimentos livres de contaminantes químicos, pois a 

substituição de insumos sintéticos por produtos naturais tende a diminuir risco de doenças 
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crônicas não transmissíveis causadas pelo uso abusivo de agrotóxicos (SIQUEIRA et al., 

2013).   

Com relação aos resultados acima, consideramos que os resultados podem não refletir 

a realidade na sua totalidade. Ainda que os entrevistados relatassem não terem problemas de 

saúde e considerarem a mesma boa, vale refletir que a pesquisa âncora ao realizar consulta 

aos prontuários das unidades de saúde, pode constatar que muitos problemas são relatados, 

alguns deles relacionados à insônia, cansaço, dores em distintas partes do corpo, problemas 

dermatológicos, câncer de pele, cerebral e de intestino com amigos e familiares de alguns dos 

entrevistados. Embora com relação aos informantes não haja qualquer referência a estes 

problemas de saúde citados, não podemos deixar de avaliar que ainda que os mesmos pareçam 

estar isentos dos riscos gerados pelo uso dos agrotóxicos, precisaríamos acompanha-los em 

novos estudos específicos para estas questões para obtermos valores mais fidedignos com 

relação a esta questão. 

Considerando que alguns estudos mostram que agricultores ligados a agroecologia 

estão isentos de doenças por diminuírem o contato com agrotóxicos e utilizarem alimentos 

limpos de toxicidade com melhor aproveitamento nutricional, que apresentam ação preventiva 

em doenças carenciais e crônico-degenerativas (AZEVEDO et al., 2011; NAVOLAR et al., 

2010; VÁSQUEZ et al., 2008), nessa perspectiva é possível que as novas gerações de 

agricultores da região tenham menos problemas de saúde e uma qualidade de vida também 

melhor.  

Contudo, alguns estudos demonstram que o modelo produtivo agroecológico embora 

possa influenciar na diversificação de cultivos e nas práticas alimentares, por si só não garante 

uma alimentação saudável. São necessários outros fatores, tais como os culturais e os 

ambientais, decisivos na agricultura, na formação dos hábitos alimentares que interferem 

diretamente no estado de saúde da população. A falta de alimentos limpos, nutriocênicos e 

funcionais podem provocar doenças carenciais e doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), dai a importância de uma dieta alimentar saudável como um dos aspectos centrais de 

prevenção de doenças e aumento da longevidade (PORAZZI, 2013). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas não 

transmissíveis causadas pelo uso abusivo de agrotóxicos foram responsáveis por 63% das 

mortes no mundo em 2008 e por 45,9% do volume global de doenças. Há previsões que 

informam que o número de mortes deve crescer 15% até 2020, em decorrência desse tipo de 

doença (CASSAL, 2014). Esses dados são confirmados através de pesquisas realizadas com 

agricultores convencionais onde revelam que o uso indiscriminado dos agrotóxicos apresenta 
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efeitos deletérios à saúde humana e são descritos por meio de alterações nos sistemas nervoso, 

cardiovascular, respiratório, além da pele, olhos, alterações hematológicas e reações alérgicas 

(CARNEIRO et al., 2012; MARINHO et al., 2011).  A sintomatologia apresentada nos casos 

de intoxicação por agrotóxicos pode ser confundida com outros agravos, pois os trabalhadores 

não associam ou reconhecem sintomas tais como astenia, náuseas, vômitos, cefaleia, 

dificuldade respiratória e dores abdominais à exposição a este agente de risco, como 

relacionados a intoxicações (CARNEIRO et al., 2012; MARINHO et al., 2011). Se os dados 

obtidos permanecerem e os agricultores entrevistados não tiverem problemas de saúde como 

seus pais e avós, é possível inferir o quanto a agroecologia contribuiu para a melhoria da 

saúde desses trabalhadores rurais. 

Analisando cada domínio pesquisado observa-se que o domínio relações sociais foi 

que obteve maior escore (79,16 ± 7,82) atingindo a região de sucesso. Esses dados estão 

vinculados ao fato de que o meio rural proporciona e fortalece as relações sociais fundadas 

pelos laços de parentescos e de vizinhança, que são à base da vida social local e cujo conteúdo 

é dado pelas necessidades do trabalho, da produção e pelas práticas de lazer e vida religiosa.  

Nestes municípios em específico, a associação do agroturismo com agroecologia 

propicia contato direto com os consumidores de seus produtos orgânicos e com turistas, que 

visitam a região estabelecendo assim, uma relação de amizade, trocas de conhecimentos e 

respeito mútuo.  É também em função desta essa ampliação das relações sociais que os 

agricultores têm sido alvo de pesquisas acadêmicas, reportagens, visitas de técnicos da área de 

agricultura e turismo, atraídos pelos benefícios gerados pela implantação dos novos sistemas 

produtivos na região (AZEVEDO et al., 2011, SILVA, 2007).  

O domínio psicológico obteve o segundo maior escore (72,91 ± 9,40), também atingiu 

a região de sucesso e demonstrou que os agricultores aceitam bem sua aparência física, e 

capacidade de pensar, aprender e concentrar-se. A presença de sentimentos negativos, tais 

como mau humor, desespero, ansiedade e depressão, não foram relatados por esses 

agricultores. Em contrapartida, estudo realizado com agricultores convencionais tem 

demostrado alguns fatores que contribuem para os problemas de saúde mental, tais como 

situação financeira precária, isolamento, relacionamentos familiares tensos, pressão do tempo, 

sazonalidade do trabalho, legislações e regulamentos governamentais e, principalmente, o 

trabalho com agrotóxicos, levando a depressão, ansiedade, angústia e desespero (POLETTO; 

GONTIJO, 2013). Pesquisa realizada com trabalhadores chineses expostos a agrotóxicos 

corrobora com esses achados e enfatiza que esses agricultores apresentam ideias suicidas, 

confusão mental, nervosismo e labilidade emocional (ZHANG et al., 2009). 
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O domínio meio ambiente recebeu o terceiro maior escore (70,31± 4,79) atingindo a 

região de sucesso e revelou que os agricultores se sentem seguros em sua vida diária e estão 

satisfeitos com as condições do local onde moram, com o acesso aos serviços de saúde e meio 

de transporte. Nas conversas informais durante o evento de apresentação da proposta, bem 

como nas visitas para a pesquisa âncora ficou evidenciado que o ambiente rural tende a se 

configurar como um espaço de promoção da qualidade de vida, em função do ar puro, de 

alimentos com alto teor nutritivo, trânsito tranquilo e segurança pública. Se no passado (como 

alguns agricultores relataram) eles consideravam o futuro incerto e sem perspectiva, achando 

que o ‘interior’ era um lugar sem futuro para os filhos, hoje, já refletem sobre os benefícios da 

vida no campo, numa oposição aos fatores encontrados nas cidades maiores, tais como as 

violências, poluição, trânsito e aglomeração populacional (SILVA; FERNANDES, 2014). 

O domínio com menor escore foi atribuído ao domínio físico (67,85 ± 10,38) não 

atingindo a região de sucesso. Esses dados podem estar associados à dura jornada do homem 

do campo, esforço físico diário, má postura, uso inadequado de ferramentas e equipamentos, 

exposição à alta temperatura no verão e umidade nos períodos de chuvas e inverno com 

geadas. O trabalho agrícola expõe os agricultores e suas famílias a uma série de riscos à saúde 

física, associados com a variedade de práticas de trabalho, longas horas de trabalho, sem 

folgas e férias, submetidos à imprevisibilidade meteorológica, problemas com animais, 

equipamentos ou plantações (POLETTO; GONTIJO, 2013).  Agricultores familiares levam 

uma vida árdua, trabalham em média 12 horas por dia, independentes das intempéries e 

intercalam este período com momentos de descanso, refeições e atividades domésticas 

variadas (AZEVEDO et al., 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

Constatou-se ao longo da pesquisa que a agroecologia contribui para a melhoria da 

qualidade de vida e saúde do agricultor familiar, fator evidenciado pelos altos índices de 

satisfação em 75% dos domínios envolvidos, permitindo-lhes benefícios sociais, respeito à 

integridade cultural, preservação da saúde ambiental e humana, emancipação, autonomia e 

aumento de sua autoestima. 

Ao final do estudo foi possível observar que o objetivo do estudo foi alcançado, mas, a 

natureza do mesmo, considerando apenas 15 dias como fator de avaliação das respostas 

obtidas, não permite afirmar se a qualidade de vida relatada é permanente por mais tempo, se 

os problemas de saúde realmente não existem ou apenas estão numa relação de prioridade 
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baixa com relação a outros domínios. De uma forma superficial é possível sugerir que a 

qualidade de vida deste agricultor com a satisfação pelo trabalho realizado, às relações 

interpessoais e intrafamiliares, o ambiente em que vivem e o respeito que conseguiram 

conquistar junto à sociedade em função da agroecologia. 

É importante ressaltar que o domínio meio ambiente recebeu o terceiro maior escore e 

o menor desvio padrão o que também sugere e evidencia um grau de satisfação grande com 

um ambiente livre de poluição, ruídos e trânsito e nos faz acreditar que o meio ambiente pode 

ampliar a sensação de qualidade de vida das pessoas. Os dados da pesquisa âncora (que ainda 

estão sendo analisados) demonstram mais claramente através dos resultados qualitativos esta 

relação direta entre a qualidade de vida (considerada boa e muito boa) com um meio ambiente 

mais de natureza do que edificado, com elementos que ressaltam bem menos o sedentarismo e 

um contato mais amplo com elementos mais naturais no cotidiano do trabalho e da vida 

familiar.  

Ainda que estes informantes estejam em condições melhores que outros agricultores 

do país, em seus relatos permanecem algumas questões a serem resolvidas para que possam 

ter uma vida de maior qualidade e saudável. Embora os arranjos econômicos atuais e os 

debates de empoderamento e inclusão social do agricultor familiar de Anitápolis e Santa Rosa 

de Lima estejam no foco das atenções no sul do Brasil, ainda existem grande desafios, 

inclusive de natureza política e cultural a serem resolvidos. Enquanto pesquisa, estes achados 

serão úteis para levantamento de hipóteses em investigações futuras podendo servir como 

base de argumentos, justificativas ou mesmo como princípio para avaliações acerca da 

importância da agroecologia para a saúde do ambiente e das pessoas contribuindo para 

divulgação da agroecologia como incentivo a promoção da saúde e da qualidade de vida de 

agricultores e citadinos, no campo e nas cidades urbano – industrializadas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALENCAR, N. A. et al. Avaliação da qualidade de vida em idosas residentes em ambientes 
urbano e rural. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro,  v. 13, n. 1, 2010. Disponível 
em: <http://revista.unati.uerj.br>. Acesso em: 1 out. 2014. 
 
ANDERSSON, F. S.; MAUCH, C. R.; BEZERRA, A. J. A. O trabalho cooperativo e a 
agricultura familiar de base ecológica: atuações para um desenvolvimento sustentável a partir 
da realidade local.  Redes - Rev. Des. Regional, Santa Cruz do Sul, v. 17, n. 3, p. 74 - 98, 
set./dez. 2012. Disponível em: <http://online.unisc.br/>. Acesso em: 3 out. 2014. 
 



	  
	  

67 
	  

	  

AZEVEDO, E.; SCHMIDT, W.; KARAM, K. F. Agricultura familiar orgânica e qualidade de 
vida: um estudo de caso em Santa Rosa de Lima, SC, Brasil. Revista Brasileira de 
Agroecologia, v. 6, n. 3, p. 81-106, 2011. Disponível em: 
<http://orgprints.org/22990/1/Azevedo_Agricultura.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12 Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, Ministério da Saúde, Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 21 set. 2014. 
 
BRASILEIRO, R. S. Agricultura de base agroecológica como viabilidade para o 
desenvolvimento rural sustentável: o processo de organização de agricultores familiares para 
o desenvolvimento de cultivos dentro dos princípios agroecológicos. Revista de Geografia, 
Recife: UFPE – DCG/NAPA, v. 26, n. 3, set,/dez. 2009. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/33678675/agricultura-de-base-agroecologica-como-viabilidade-
para-o-desenvolvimento-rural-sustentavel-o-processo-de-organizacao-de-agricultores-
familiares-para>. Acesso em: 10 out. 2014. 
 
BÜHLER, N. O empoderamento das mulheres envolvidas em atividades de turismo rural 
no roteiro “Caminhos de Pedra”. Bento Gonçalves, RS, 2011. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br>. Acesso em: 1 out. 2014. 
 
CASSAL, V. B. et al. Agrotóxicos: uma revisão de suas consequências para a saúde 
pública. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v. 18, n. 1, p. 
437-445, 2014. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br//>. Acesso em: 8 out. 2014.  
 
CARNEIRO, F. F. et al. Dossiê Abrasco: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na 
saúde. Rio de Janeiro: Abrasco, abr. 2012. (1ª Parte). Disponível em: 
<http://www.abrasco.org.br>. Acesso em: 14 out. 2014.  
 
CHEHUEN NETO, J. A. et al. Qualidade de vida dos estudantes de medicina e direito. HU 
Revista, Juiz de Fora, v. 34, n. 3, p. 197-203, jul./set. 2008. Disponível em: 
<http://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/>. Acesso em: 1 out. 2014.  
 
FLECK, M. P. A. O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial 
da Saúde (WHOQOL-100): características e perspectivas. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 
1, p. 33-38, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 
nlinks&ref=000088&pid=S0104-11692003000400017000>. Acesso em: 25 set. 2014. 
 
FURLAN, E. C. Perspectivas dos/as filhos/as de agricultores em relação ao seu futuro 
profissional: estudo de caso de comunidades rurais de Nova Veneza – SC. Seminário de 
Ciências Sociais Aplicadas, v.  4, n. 4, 2014. Disponível em: <http://periodicos.unesc.net>. 
Acesso em: 1 out. 2014. 
 
GESSNER, C. L. S. et al. Qualidade de vida de trabalhadores de equipes de saúde da família 
no sul do Brasil. Rev. Bras. Pesq. Saúde, Vitória, v. 15, n. 3, p. 30-37, jul./set. 2013. 
Disponível em: <http://periodicos.ufes.br>. Acesso em: 1 out. 2014.  
 
GODOY, C. M. T. et al. Juventude rural, envelhecimento e o papel da aposentadoria no meio 
rural: a realidade do município de Santa Rosa/ RS. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 48, 2009, 



	  
	  

68 
	  

	  

Campo Grande. Anais eletrônicos... Campo Grande: UFSM, 2009. Disponível em: 
<http://www.sober.org.br/palestra/15/714.pdf>. Acesso em: 6 out. 2014. 
 
LUNARDI, R.; SOUZA, M. Desenvolvimento rural e gênero: Análise do perfil 
socioeconômico e do trabalho das mulheres rurais gaúchas no turismo. In: CONGRESSO 
LATINO-AMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL, Porto de galinhas, 2010.  
Disponível em: <http://www.alasru.org/>. Acesso em: 1 out. 2014. 
 
MARINHO, A. M. P.; CARNEIRO, F. F.; ALMEIDA, V. E. Dimensão socioambiental  em 
área de agronegócio: a complexa teia de riscos, incertezas e vulnerabilidades In: Rigotto, R. 
(Org.). Agrotóxicos, trabalho e saúde: vulnerabilidade e resistência no contexto da 
modernização agrícola no baixo Jaguaribe/CE. Fortaleza: Edições UFC,  2011. p. 166-214. 
Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 9 out. 2014 
 
MARTINS, G. H. et al. Análise dos parâmetros de qualidade e Estilo de vida de 
universitários. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 11, n. 1, p. 22-30, 2012. 
Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br>. Acesso em: 1 out. 2014.  
 
MIRANZI, S. de S. C. et al. Qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus e  
hipertensão acompanhados por uma equipe de saúde da família. Texto Contexto Enferm., 
Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 672-679, out./dez. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/07.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2014. 
 
MONTE, P. A.; PENIDO, M. R. J. Determinantes da duração esperada do emprego urbano e 
rural no Nordeste brasileiro. Rev. Econ. Sociol. Rural, Brasília, v. 46, n. 04, p. 989-
1014, out./dez. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032008000400004>. 
Acesso em: 3 out. 2014. 
 
NAVOLAR, T. S.; RIGON, S. A.; PHILIPPI, J. M. S. Diálogo entre agroecologia e promoção 
da saúde. Rev. Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 23, n. 1, p. 69-79, jan./mar. 
2010. Disponível em: <http://ojs.unifor.br/index.php/RBPS/article/view/1176/2295>. Acesso 
em: 3 out. 2014. 
 
PEREIRA, E. F.; TEIXEIRA, C. S.; SANTOS, A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e 
avaliação. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v. 26, n. 2, p.241-50, abr./jun. 2012. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbefe/v26n2/07.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2014. 
 
POLETTO, A. R.; GONTIJO, L. A. A saúde mental. XXXIII encontro nacional de 
engenharia de produção: a Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o 
Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos. Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de 
outubro de 2013. Disponível em: <http://www.abepro.org.br>. Acesso em: 9 out. 2014. 
 
PORAZZI, F. Agricultores ecológicos e relações entre estado nutricional, alimentação e 
agrobiodiversidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) - Programa de Pós-
Graduação em Agroecossistemas, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2013. Disponível em: <http://www.repositorio.ufsc.br/>. Acesso em: 3 out. 
2014. 
 



	  
	  

69 
	  

	  

SAUPE, R.; BROCA, G. S. Indicadores de qualidade de vida como tendência atual de 
cuidado a pessoas em hemodiálise. Texto & Contexto Enfermagem, v. 13, n. 1, p. 100-106 
jan./mar. 2004.  Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/714/71413114.pdf>. Acesso em: 
1 out. 2014. 
 
SILVA, Y. F. Turismo responsável: transformações das práticas alimentares cotidianas como 
estratégia de sobrevivência econômica no meio rural. Análise, Porto Alegre, v. 18, n.2, p. 90-
102, jul./dez. 2007. 
 
SILVA, P. R. G.; FERNANDES, A. S. A. Meio ambiente urbano e qualidade de vida em 
Salvador. Organizações & Sociedade, v. 3, n. 5, 2014. Disponível em: 
<http://www.portalseer.ufba.br/>. Acesso em: 16 out. 2014.  
 
SIQUEIRA, D. F. de et al. Qualidade de Vida de Trabalhadores Rurais e Agrotóxicos: Um 
Estudo com o Whoqol-Bref. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 17, n. 2, p. 139-
148, 2013. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br>. Acesso em: 1 out. 2014.  
 
SOUSA, F. M. Avaliação dos efeitos do programa nacional de Fortalecimento da 
agricultura familiar na Qualidade de vida e bem-estar subjetivo de Mulheres no estado 
da Paraíba. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social, Universidade Federal da Paraíba, 2010. Disponível em: 
<http://www.cchla.ufpb.br/>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
SOUZA, L. A. et al. Qualidade de vida de acadêmicos de educação física: ingressantes e 
concluintes. Coleção Pesquisa em Educação Física, v. 11, n. 5, 2012. Disponível em: 
<www.fontouraeditora.com.br>. Acesso em: 1 out. 2014. 
 
VÁSQUEZ, S. F.; BARROS, J. D. S.; SILVA, M. F. P. Agricultura orgânica: caracterização 
do seu produtor na cidade de cajazeiras-PB. Revista Verde de Agroecologia e 
Desenvolvimento Sustentável, v. 3, n. 2, 2008. Disponível em: <http://www.gvaa.org.br/>. 
Acesso em: 3 out. 2014. 
 
WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): 
position paper from the World Health Organization. Soc  Sci Med, v. 41, n. 10, p. 1403-9, 
1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref 
=000075&pid=S01041169200300040001700003&lng=en>. Acesso em: 10 out. 2014. 
 
ZHANG, J. et al. Pesticide exposure and suicidal ideation in rural communities in Zhejiang 
province. Bull World Health Organ, China, v. 87, n. 10, p. 745-753, 2009.  Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 14 out. 2014.  
 

 

 

 

 

 



	  
	  

70 
	  

	  

4.2 ARTIGO 2 - AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS DAS ‘ENCOSTAS DA SERRA 

GERAL CATARINENSE’: PERCEPÇÕES, PROBLEMAS E TRANSFORMAÇÕES8 

 
Alexsandra Coelho de Lima Magalhães9 

Yolanda Flores e Silva10 
Márcia Gilmara Marian Vieira11 

 
RESUMO: Apresentam-se neste artigo uma síntese descritiva do perfil dos agricultores 
familiares residentes nas Encostas da Serra Geral Catarinense e as transformações sociais, 
culturais, econômicas e de saúde que os mesmos vivenciaram de 1996 a 2014 desde a 
implantação do modo de cultivo agroecológico associado ao agroturismo. Neste texto se 
apresentam informações que são parte da pesquisa âncora ‘Qualidade de vida e saúde dos 
agricultores agroecológicos de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC’, cujo objetivo geral foi 
o de ‘compreender as percepções dos agricultores agroecológicos dos municípios de 
Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC sobre qualidade de vida e as repercussões na saúde 
dos mesmos’. Para obtenção dos dados desta etapa do estudo realizou-se uma coleta 
documental e bibliográfica de distintos textos acadêmicos sobre a experiência agroecológica 
neste lócus rural e após as leituras se fez a análise interpretativa dos textos associando a 
leitura com o trabalho de campo realizado no mesmo período para obtenção de outros dados 
relacionados a outros objetivos da pesquisa já citada. Ao final, os referenciais apontam quais 
as percepções dos agricultores acerca dos problemas e transformações das suas famílias e os 
modelos de vida e trabalho adotados para o empoderamento dos mesmos, busca por melhores 
condições e mais qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Agroturismo. Desenvolvimento Local. Qualidade de 
Vida. Saúde. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na área da saúde, temas como ‘qualidade de vida’ aparecem recorrentemente explorados em 

pesquisas de cunho qualitativo e quantitativo. Na pesquisa realizada, o desafio foi 
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Serra Geral Catarinense’ (CNPQ / Edital Universal 2011- Coordenação Prof.ª Yolanda Flores e Silva) e 
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5 e 6 das Encostas da Serra Geral Catarinense’(FAPESC / Edital Universal 2012 – Coordenação Profª. Márcia 
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compreender as percepções dos agricultores agroecológicos dos municípios de Anitápolis e 

Santa Rosa de Lima-SC sobre qualidade de vida e as repercussões que esta mudança no estilo 

de produção trouxe à saúde dos mesmos. A agricultura familiar orgânica ecológica no sul do 

Brasil tem em Santa Catarina e mais especificamente nos municípios de Santa Rosa de Lima e 

Anitápolis, a retomada de um modelo de agricultura da época dos imigrantes, cuja base de 

cultivo era mais natural e saudável. Importante ressaltar que no Brasil cerca de 90% da 

produção orgânica no país é proveniente da Agricultura Familiar (AF) (BRASIL, 2008), entre 

famílias preocupadas não apenas com a produção, mas, também com a saúde das pessoas do 

meio rural e dos consumidores. 

O conceito de agricultura familiar utilizado nesta pesquisa remete ao que Wanderely 

(2000, p. 25) define como “aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária 

dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo”. No Brasil, 

enquanto as grandes fazendas de agronegócios são responsáveis pela venda de alimentos para 

o exterior, cabe à agricultura de base familiar produzir, segundo dados do Censo 

Agropecuário (IBGE, 2006) quase 80% dos alimentos consumidos no país. Mesmo 

produzindo quase toda a alimentação da população brasileira, a AF conta com menos recurso 

público como suporte para o que realiza no meio rural brasileiro (MALVEZZI, 2009).  

Esta falta de recurso público e apoio para AF reflete-se imediatamente no meio urbano 

e rural. O Brasil é um país agrícola e parte de sua população urbana tem fortes vínculos com o 

meio rural, isto porque, a falta de apoio trouxe como consequência o êxodo rural que trouxe 

para os grandes centros urbanos uma parte dos jovens filhos de agricultores que não 

conseguiram manter-se em suas cidades em função das poucas possibilidades de estudo ou 

outros trabalhos fora das propriedades rurais. Com a crise na agricultura estas pessoas 

terminaram por voltar-se para as cidades mais industrializadas, esperando com isto melhorar 

suas condições de vida, o que na maioria das vezes não ocorreu fazendo com que grandes 

bolsões de pobreza se formassem tornando-os vulneráveis socialmente (RIGON, 2005; 

NAVOLAR, 2006). 

Nos últimos 20 anos, o sul do Brasil, com a prática da Agroecologia e/ou Agricultura 

Orgânica associada ao Agroturismo vem conseguindo reverter em parte esta situação. Com 

uma produção limpa e diversificada de alimentos para o autoconsumo familiar e para o 

fornecimento ao consumidor turista, por exemplo, a Agricultura Familiar vem oferecendo ao 

agricultor e sua família mais autonomia em função do incremento na renda familiar. Com isto, 

a manutenção do modo de vida rural com o resgate de práticas alimentares tradicionais e 
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saudáveis vem favorecendo o aumento do bem estar e da qualidade de vida das famílias 

envolvidas neste processo, que não mais precisam se deslocar para os centros urbanos a fim 

de conseguir estabilidade econômica e oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

comunitário (SILVA; SILVA, 2014). 

As pesquisas que ora concluímos mostram os caminhos, as preocupações e as 

transformações na vida dos agricultores das Encostas da Serra Geral Catarinense, mais 

especificamente dos municípios de Santa Rosa de Lima e Anitápolis, cujas bases de cultivo 

saíram do modelo convencional com uso de agrotóxicos para o modelo tradicional com uso de 

técnicas de manejo da Agroecologia. Fomos conhecer as repercussões da adoção de um 

sistema de produção orgânico sobre a qualidade de vida de agricultores familiares. A 

investigação teve por base as pesquisas âncoras do Grupo de Pesquisa e Estudos Sobre 

Vigilância e Atenção a Saúde (GEVAS) do Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do 

Trabalho e do Grupo de Pesquisa Turismo, Espaço e Sociedade do Programa de Pós-

graduação em Turismo e Hotelaria (Mestrado e Doutorado) da Universidade do Vale do Itajaí. 

Estas pesquisas financiadas pelo CNPq e Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Santa 

Catarina, trouxeram dados coletados e analisados de 2012 a 2014 que agora apresentamos em 

distintos trabalhos que foram projetos de dissertação norteados pelas pesquisas citadas. 

A pesquisa aqui descrita teve dois momentos de coleta de dados, o primeiro com enfoque 

quantitativo e o segundo com enfoque qualitativo. Neste artigo, apresentamos os resultados da 

pesquisa qualitativa realizada com um roteiro mais aberto que alcançasse as percepções dos 

agricultores. Nesse sentido, o objetivo geral foi o de ‘compreender as percepções dos 

agricultores agroecológicos dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC sobre 

qualidade de vida e as repercussões que esta mudança no estilo de produção trouxe à saúde 

dos mesmos. Para alcançarmos o mesmo construímos via trabalho de campo, entrevistas, 

observações e material documental e bibliográfico: o perfil biodemográfico, os discursos 

acerca das percepções, mudanças e transformações na qualidade de vida e saúde desses 

agricultores após a adoção da agroecologia. 

 

2. PERCURSO DE CONTRUÇÃO DESTE ARTIGO 

 

Por se tratar de um estudo qualitativo a investigação empírica envolveu procedimentos 

distintos, porém, simultâneos e complementares: pesquisa documental /bibliográfica, 

entrevistas e observação. Desse modo, nos valemos, dos discursos e representações dos 
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informantes, das ações e práticas observadas nas visitas de campo e das discussões que 

tivemos acesso através das leituras de documentos e bibliografias relacionadas ao objetivo de 

investigação. 

É importante salientar que o trabalho ‘in loco’ ou de campo desta etapa da pesquisa foi 

conduzido sob uma abordagem qualitativa por entendermos que a mesma permite uma 

compreensão mais aprofundada da realidade socioespacial estudada. Para Geertz (1998) este 

modelo de coleta e análise permite que consigamos entender a “teia de significados” 

existentes nos discursos e nas práticas dos atores sociais, cuja recuperação através de estudos 

de corte quantitativo torna os dados reduzidos a expressões numéricas. O que não quer dizer 

que não se tenha recorrido, quando se fez necessário, a instrumentos quantitativos (na etapa 

da pesquisa com o uso do instrumento WHOQOL – bref). Não obstante, considerando o foco 

de análise, o tipo de abordagem e as diversas limitações (cumprimento de prazos relacionados 

ao curso e ao próprio cronograma de pesquisa, recursos financeiros limitados e distância em 

relação à área do estudo de caso) a que a pesquisa ficou sujeita, deve-se ressaltar que o 

levantamento empírico concentrou-se nos municípios de Santa Rosa de Lima (sede da 

Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral – AGRECO) e 

Anitápolis, haja vista que nesse trajeto territorial o contexto objeto da pesquisa oferece 

resultados e respostas aos objetivos desejados nesta etapa do estudo. 

O processo para realização da pesquisa iniciou-se quando foi entregue à AGRECO 

uma carta de intenção com os objetivos da pesquisa. Em seguida apresentamos o projeto ao 

Comitê de Ética da UNIVALI e após estas etapas e aprovação no Comitê foi realizada a 

apresentação da proposta aos agricultores em um evento organizado pelo Grupo de Pesquisa 

GEVAS denominado de “I Encontro Saúde Ambiental - Bem Estar e Qualidade de Vida em 

Santa Rosa de Lima”. Durante o evento já se realizaram várias entrevistas preliminares com 

agendamento junto aos agricultores para novas conversas e aprofundamento diretamente nas 

propriedades rurais. 

Embora a etapa com o instrumento quantitativo tenha ocorrido em quarenta (40) 

propriedades, a etapa de cunho qualitativo foi realizada com um grupo menor de agricultores, 

sendo sorteados 05 agricultores desta primeira amostra. Estes receberam uma segunda visita 

em suas propriedades quando se fez uma entrevista com uso de roteiro semiestruturado com 

questões abertas pré-definidas. Para facilitar a coleta foi elaborado um roteiro com três 

perguntas sendo utilizado um gravador digital para registro dos dados coletados. Importante 

ressaltar que algumas das questões abriram espaço para conversas informais que foram 
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utilizadas para complementar as respostas dos informantes, nossas observações e 

comparações entre a ‘fala’ / ‘discurso’, o ‘saber’ e o ‘fazer’, associando este universo de 

informações ao que foi também coletado em documentos e bibliografias. O período de 

realização desta etapa de pesquisa foi o segundo semestre do ano de 2014. 

Para os dados qualitativos foram feitas as análises das informações colhidas através 

das questões abertas, utilizado três etapas básicas, que podem ser subdivididas de acordo com 

as necessidades: pré-análise, exploração do material e interpretação dos resultados. Na 

primeira etapa, o material é organizado, partindo-se da escolha dos documentos, da 

formulação de hipóteses e objetivos da análise, utilizando-se a leitura “flutuante”, em que o 

pesquisador se deixa impregnar pelo material.  Na segunda etapa também chamada de 

descrição analítica, envolve um estudo aprofundado do corpus, com procedimentos de 

unitarização e categorização. A unitarização é o processo que consiste em reler o material 

para definir as unidades de análise, que podem ser palavras, frases, termos ou mesmo 

documentos em sua forma integral. E por fim a terceira etapa que pode ser feita através da 

apresentação de diagramas, quadros com imagens associados a produção de um texto-síntese 

(GEERTZ, 2012, 1989).  

Toda a pesquisa foi desenvolvida em consonância com a Resolução nº 466/12, de 12 

de dezembro de 2012, das Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas envolvendo seres 

Humanos do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Para tanto, solicitamos a 

permissão da AGRECO para a realização da proposta. Após o aceite escrito e a aprovação do 

Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí sob o protocolo nº 32441114.0.0000.0120 

e com o parecer nº 703.698 em 27/06/2014 é que se iniciaram as entrevistas e o trabalho de 

observação em campo. Os agricultores que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. 

Importante salientar que foram respeitados os princípios de beneficência, não 

maleficência, justiça e autonomia em todos os momentos da pesquisa. As questões éticas 

permearam o estudo e dentre os aspectos éticos elencamos: 

 

ü O estudo foi desenvolvido mediante a assinatura do TCLE; 

ü As divulgações dos resultados do estudo no meio acadêmico e científico serão 

anônimas e os agricultores poderão solicitar informações aceca das mesmas, 

inclusive cópias das publicações que serão elaboradas; 
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ü Foi garantido o direito dos sujeitos de participarem ou não da pesquisa, bem 

como de desistirem durante o desenvolvimento do estudo, inclusive sem 

nenhum motivo, bastando, para isso, informar, da maneira que achasse mais 

conveniente à desistência; 

ü A garantia do sigilo e anonimato; 

ü O direito dos agricultores agroecológicos se acesso à informação; 

ü A vontade dos agricultores agroecológicos como norma; 

ü O respeito à autonomia dos agricultores agroecológicos;  

ü O respeito com a privacidade, a confidencialidade e a privacidade, garantindo a 

não utilização dos dados coletados em prejuízo dos pacientes em estudo. 

 

3. AGROECOLOGIA: ALGUNS ELEMENTOS DE REFLEXÃO 
 

Neste tópico se faz uma explanação sobre a relação entre agricultura orgânica, e 

agroecologia. A abordagem teórica sobre agroecologia no Brasil e no mundo, bem como os 

impactos desta ciência no modo de produção agrícola ainda é alvo de muitos discursos 

confusos que merecem uma reflexão.  

Antes de tudo é importante diferenciar o espaço científico de discussão da 

agroecologia e os modelos de cultivo e produção com base ecológica. Ambos são ‘coisas’ 

diferentes, embora ambos tenham uma relação direta com o movimento deflagrado contra a 

Revolução Verde, um modelo tecnológico de produção agrícola que incentivou a criação e o 

desenvolvimento da produção de insumos ligados à agricultura. O paradigma que deflagrou 

este movimento era a produtividade alta em detrimento do bem estar do solo e das pessoas. O 

uso de insumos químicos e sementes híbridas tornaram o trabalho agrícola devastador para o 

ambiente e para os seres humanos, fazendo com que a atividade agrícola se tornasse uma das 

mais perigosas da atualidade (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). 

Sobre o movimento agroecológico, temos conhecimento de que o mesmo surge na 

Alemanha em 1924 com o nome de agricultura biodinâmica e / ou natural, e na Inglaterra 

como agricultura orgânica. Sua base foi associada neste primeiro momento ao pensamento 

filosófico e antroposófico de Rudolf Stainer, e tinha como ancoragem a reação das pessoas a 

uma alimentação industrial repleta de insumos químicos que começou a ser associada a 

doenças crônicas (BRANDENBURG, 2001). 

Em nosso país, embora não tenhamos versões semelhantes como a que ocorreu na 

Europa no mesmo período, este sistema de produção baseada na gestão dos recursos naturais 
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chegou a nós com os primeiros imigrantes europeus. Do final do século XX a este momento 

inicial do século XXI, os grupos que produzem alimentos sem agrotóxicos se tornam cada vez 

mais visíveis no Brasil e fomentam a reorganização social da agricultura através de 

cooperativas. Neste modelo, os postulados de desenvolvimento sustentável não são 

predominantemente econômicos, uma vez que incentivam uma organização comunitária com 

planos agrícolas de caráter orgânico para produção de alimentos (HEUSER, 2002). 

Entretanto, ainda que o caráter e os objetivos não enfatizem as questões econômicas, 

esta redinamização do espaço rural, vem criando novas oportunidades de renda para as 

famílias envolvidas, com o aumento da produtividade, a criação de novas oportunidades de 

trabalho para os mais jovens que estão constantemente ‘fugindo’ para os grandes centros 

urbanos. Em meio a toda esta dinâmica, além da agricultura, surgem outras atividades 

complementares a produção primária, tais como a criação do turismo em ambiente rural, mais 

especificamente o agroturismo, que segundo Campagnola e Silva (1999), deve ser entendida 

como parte de um processo de criação de novos mercados para os produtos locais, novos 

conhecimentos e tecnologias, além de uma maior consciência sobre a necessidade de proteger 

o meio ambiente, a cultura local e a qualidade de vida das pessoas que vivem no ambiente 

rural. 

Muito antes da revolução industrial e mesmo nos dias atuais, pensar as questões que 

envolvem a saúde, o bem estar e a qualidade de vida de agricultores ainda são ideias vistas 

como algo impensável entre muitos gestores e empresários, parte da elite de uma sociedade 

em que o processo de valorização do capital despreza totalmente o ser humano neste aspecto; 

embora necessite deste mesmo ser humano com vitalidade suficiente para ser mão de obra e 

força de trabalho alienada socialmente da sua condição de ser humano (GRAZIANO DA 

SILVA, 2007).  

Quando entre agricultores familiares esta perspectiva predatória inicia um movimento 

de declínio, pela discussão dos limites biológicos das pessoas e do próprio planeta, incluindo-

se aqui as questões sobre o mau uso da terra, o envenenamento dos alimentos e as condições 

de vida de quem é parte deste processo de produção se abrem novas perspectivas para todos. 

Estas incluem a melhoria das condições ambientais, a viabilidade de oferecer alimentos mais 

saudáveis e a promessa de mais saúde e qualidade de vida para os que estão no campo e os 

que estão nos grandes centros urbanos. Neste patamar de reflexão é que a agroecologia tem 

seu espaço de discussão como ciência. 
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Importante enfatizar que a Agroecologia não serve ao propósito de salvar as pessoas 

ou o meio ambiente ou qualquer outro ideal surrealista. Para pesquisadores como Caporal 

(2009) a agroecologia deve ser pensada como uma ciência com potencial técnico-científico 

capaz de impulsionar mudanças no meio rural e na agricultura e, servir de base para reorientar 

ações de ensino, pesquisa e assessoria ou assistência numa perspectiva que assegure uma 

maior sustentabilidade socioambiental e econômica para os diferentes agroecossistemas. Para 

este mesmo autor é importante também que se diga que a Agroecologia não é um tipo de 

agricultura alternativa: 
A agroecologia busca integrar os saberes históricos dos agricultores com os 
conhecimentos de diferentes ciências, permitindo tanto a compreensão, 
análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura, como 
o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e novos 
desenhos de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem 
transdisciplinar, holística (CAPORAL, 2009, p. 88-89). 
 

Nesse sentido a agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a 

apoiar a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais 

para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas mais sustentáveis como, por exemplo, 

a agricultura orgânica, a permacultura, a agricultura biodinâmica, entre outros modelos de 

cultivos existentes (CAPORAL; COSTABEBER, 2007). 

Para Altieri (2004, p. 92) a agroecologia estuda a atividade agrária sob uma 

perspectiva sistêmica e ecológica a partir de um enfoque teórico e metodológico que se utiliza 

de diversas disciplinas. Com este olhar sistêmico a Agroecologia tem o Agroecossistema 

como sua unidade fundamental de análise para chegar as “bases científicas (princípios, 

conceitos e metodologias) necessárias para a organização de agriculturas mais sustentáveis”. 

Ou seja, esta é uma disciplina que precisa de muitas outras para delinear seu campo de 

conhecimento, sendo aquelas de caráter ecológico as que mais se adequam aos estudos da 

Agroecologia em função da mesma utilizar conceitos desta ciência para trabalhar com os 

princípios do cultivo em agrossistemas que sejam mais sustentáveis (GLIESSMAN, 2000). 

Por que esta linha científica de estudos na agricultura se opõe ao modelo de agricultura 

da Revolução Verde? O que ficou conhecido como “Revolução Verde” volta-se para o 

aumento da produtividade na agrícola através do uso de sementes tratadas e uso de 

fertilizantes e inseticidas químicos, mecanização e gasto de muita energia. Todo este processo 

tem origem nas armas químicas utilizadas na guerra entre os EUA e o Vietnam. Este avançar 

tecnológico e os avanços em termos de modificações genéticas de plantas concentram-se na 

produção de insumos e patentes sobre sementes na mão de poucas empresas multinacionais, 
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sem considerar os riscos as pessoas que plantam e as que consomem (KÜSTER; MOTA, 

2007). 

Considerando todo este contexto é que defendemos a agroecologia enquanto ciência 

que pode amparar os modelos de cultivos que embora de denominações tão diversas 

(agricultura orgânica, biológica, biodinâmica, permacultura, entre outras denominações) tem 

alguns propósitos semelhantes: pessoas, alimentos e solos mais saudáveis, manejo com mais 

sustentabilidade do território, respeito aos saberes locais quanto ao uso da terra, sementes 

nativas utilizadas com insumos orgânicos naturais sem necessidade de pagamentos de 

patentes, possibilidade de gestão de outros arranjos produtivos associados à agricultura 

(ecoturismo, agroturismo), organização dos agricultores na busca por melhores condições de 

vida (GRAZIANO DA SILVA; DEL GROSSI; CAMPANHOLA, 2002).  

 

4. A PESQUISA: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Santa Rosa de Lima e Anitápolis: aspectos geográficos e socioespaciais 
 

A ‘Serra Catarinense’ compreende uma das regiões agroturísticas de Santa Catarina 

que fazem parte do que conhecemos como “Encostas da Serra Geral Catarinense”. Ficam no 

sudeste do estado, onde estão localizados os municípios de Gravatal (194,02 Km2; 10.799 

habitantes), Rio Fortuna (285,84 Km2; 4.320 habitantes), Santa Rosa de Lima (184,29 Km2; 

2.007 habitantes), Anitápolis (582 Km2; 3.656 habitantes) e Rancho Queimado (269,74 Km2; 

2.637 habitantes). Outros municípios se incorporaram ao território do ponto de vista da 

associação em organizações comunitárias de apoio e suporte político econômico, tais como 

Urubici, São Bonifácio, Gravatal, Grão Pará e Braço do Norte, porém, nos primeiros citados e 

em particular nos municípios de Santa Rosa de Lima e Anitápolis é que se iniciaram as ações 

comunitárias que estaremos tratando neste relatório de pesquisa (GUZZATTI, 2003). 

Apesar da pouca densidade demográfica e econômica, os municípios que fazem parte 

do território das Encostas da Serra Geral Catarinense vivem uma situação privilegiada por se 

encontrarem em um corredor ecológico entre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e o 

Parque Nacional de São Joaquim. Tem como característica e destaque seus recursos naturais e 

em particular os recursos hídricos com a presença da Mata Atlântica. Contudo, o isolamento 

em função das precárias vias de acesso e a baixa densidade populacional e a presença de 

minifúndios com base numa produção agrícola familiar de cultivo predominante do fumo, 
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excluíam estes municípios de políticas mais efetivas para o desenvolvimento local 

(GELBCKE, 2006).  

As mudanças a partir da década de 1990 nos modos de vida rural em função da 

formação de redes e organizações comunitárias com vistas a melhorar a vida das pessoas que 

lá moravam, vem acelerando até os dias atuais novas modalidades de pensar o viver no meio 

rural e a descoberta de um “patrimônio” produtivo que interessa às pessoas que vivem nas 

zonas urbanas e que estão trazendo de volta os colonos que migraram da região. Embora, os 

pequenos municípios visitados tenham características semelhantes à de muitos outros do 

interior do Brasil, existem algumas particularidades destacáveis, tais como a reunião de 

fatores favoráveis em que se sobressai à natureza exuberante com fontes de água límpidas que 

abastecem a Grande Florianópolis e outras regiões do estado (SILVA, 2008). 

O município base de todos os estudos realizados nas Encostas da Serra Geral é Santa 

Rosa de Lima (SRL) deste município partimos para a realização de estudos nos demais 

municípios, como Anitápolis, município de onde SRL era bairro até poucos anos atrás.  

Alguns dados entre eles são muitos semelhantes, da colonização a pequena densidade 

demográfica. Sobre SRL sabemos que a sua colonização teve início na passagem do Século 

XIX para o Século XX. Os primeiros povoadores foram os índios, seguidos de colonizadores 

açorianos e alemães, contudo por volta de 1920 os alemães predominaram.  Cerca de 80% das 

famílias eram e são dessa etnia, trabalham na agricultura de forma diversificada e 90% 

sustentável. No passado a estrutura familiar era numerosa, a maior parte dos casais tinha em 

torno de 10 filhos. O trabalho era coletivo tanto em casa quanto na roça e o convívio 

aproximava os familiares em reunião na hora do jantar ao meio dia (hoje almoço) e na ceia à 

noite (hoje jantar). De uma população considerada a menor do país no ano 2000, Santa Rosa 

de Lima passou a ter uma população composta de 2.103 habitantes, o equivalente a 0,03% da 

população do estado (SEBRAE, 2010, p.13). 

Segundo dados do IBGE (2000) relacionados ao Mapa de Pobreza e Desigualdade dos 

Municípios Brasileiros a incidência de pobreza em Santa Rosa de Lima e Anitápolis atingiu 

10,3% da população do município no final do século XX. Esta análise realizada na época foi 

medida a partir de critérios definidos por especialistas sobre a capacidade de consumo das 

famílias e seus integrantes, sendo consideradas pobres as pessoas que não conseguiam ter 

acesso a uma cesta alimentar e a bens mínimos necessários a sua sobrevivência. Nas figuras 

01 e 02 a apresentação da Serra Catarinense, onde se localiza o corredor que compõe as 

Encostas da Serra Geral Catarinense e os municípios em que se destacam várias pesquisas 
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realizadas por nós do Grupo GEVAS e por pesquisadores de outras universidades: Santa 

Rosa de Lima, Anitápolis, Rio Fortuna, São Martinho, São Bonifácio e Urubici. 
 

Figura 4 - Regiões Turísticas Catarinenses 

 
Fonte: Google Imagens, 2015. 

 

Figura 5 - Municípios das Encostas 

 
Fonte: Google Imagens, 2015. 
 

Lembrando que na passagem do século, SRL, Anitápolis e outros municípios das 

Encostas da Serra Geral (ESG) viviam mudanças de paradigmas imensas relacionadas às 

mudanças de cultivo e produção e, portanto de consumo de bens e inclusão social também. 

Isto significa afirmar que após este período este quadro, como mostraram as pesquisa de Uller 
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(2005) e Arnhold (2006)9 realizadas nos anos seguintes a divulgação destes dados, a 

qualidade de vida das pessoas foi pouco a pouco sofrendo transformações positivas com 

relação as questões de natureza econômica. 

O município de SRL, assim como Anitápolis como eixos centrais dos municípios das 

ESG se destacam ainda pela sua localização, pela sua natureza, incluindo-se nesta o paredão 

de serras das ESG e o número de nascentes que abastecem com seus rios vários municípios 

importantes para Santa Catarina. Na figura 03 a zona urbana central do município de SRL e 

na figura seguinte o de Anitápolis. 

 
Figura 6 - Centro de Santa Rosa de Lima 

 
Fonte: Google Imagens, 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Outras pesquisas anteriores realizadas por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina mostravam 

estas transformações também, mas, não discutiam ainda questões como qualidade de vida na perspectiva de 
bem estar, saúde e inclusão social.	  



	  
	  

82 
	  

	  

Figura 7 - Centro de Anitápolis 

 
  Fonte: Google Imagens, 2015. 

 

Estes dois municípios se tornaram importantes e referência na região tendo como 

destaques o patrimônio natural e o patrimônio edificado, bem como por terem se tornado as 

bases da agroecologia e do agroturismo de base comunitária rural no Brasil, uma associação 

vitoriosa que emergiu da formação de redes de organizações comunitárias entre agricultores 

familiares. 

 

4.2 Contexto e preocupações em Anitápolis e Santa Rosa de Lima 

 

As preocupações com a sobrevivência das famílias de agricultores das Encostas da 

Serra Geral Catarinense sempre foi alvo de muita discussão nas reuniões realizadas pelo 

núcleo de pessoas que em 1996 fundou a Associação de Agricultores Agroecológicos das 

Encostas da Serra Geral, a AGRECO. Havia na comunidade, desde a sua colonização iniciada 

por imigrantes alemães em Anitápolis por volta de 1905, pequenas propriedades com um 

modelo de cultivo agrícola genericamente denominada de “tradicional”, caracterizada pela 

diversificação de cultivos, associada à criação de pequenos animais e atividades voltadas 

primordialmente para a subsistência familiar (MÜLLER; LOVATO; MUSSOI, 2002). 

Nestes primeiros tempos já havia certa preocupação com a obtenção de lucros que 

pudessem sanar as questões de sobrevivência dos agricultores, tais como pagar despesas com 
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empréstimos bancários para reposição de sementes perdidas com geadas, compras de 

medicamentos em função de problemas de saúde na família ou ainda a manutenção de um 

filho que estivesse tentando a ‘vida’ na capital ou outra cidade ‘grande’ onde houve a oferta 

de uma ocupação considerada melhor em termos financeiros. Estes problemas e outros eram 

corriqueiros entre os agricultores desta região. Quando por volta dos anos de 1960 e 1970 os 

agricultores não mais conseguiam garantir a autossuficiência e a subsistência das famílias 

com um padrão de vida capaz de suprir suas necessidades econômicas, aceitaram trabalhar 

com uma empresa de tabaco que trouxe para a região o agrotóxico e as primeiras mudas de 

milho transgênico. (WOLOSZYN, 2008). 

No início dos anos de 1980, a cultura do fumo tornou-se a alternativa para os 

agricultores, de modo que os mesmos não precisassem sair de suas terras para viver nos 

grandes centros urbanos de SC e regiões vizinhas do sul e sudeste do Brasil. Na forma de um 

pacote elaborado pela maior empresa do estado de fabricação de cigarros, o fumo de estufa foi 

introduzido com esta empresa fornecendo todos os insumos necessários à produção: sementes, 

adubo químico / agrotóxicos e assistência técnica. Nos anos de 1990, Abromavay (1992) 

apontava os problemas relacionados a este tipo de cultivo, tais como o uso de muitos 

defensivos químicos, a modificação da dinâmica familiar que passou a usar a mão de obra de 

crianças e idosos, visto ser o período de colheita exaustivo para as pessoas e com prazos a 

serem cumpridos, obrigando ao uso de toda a mão de obra familiar. Contudo, era a opção, em 

função do mercado em crise com relação à venda de leite, carne e hortifrutigranjeiros. 

De uma agricultura livre de venenos, com a terra cultivada apenas com os adubos 

animais, a existência de plantas ao redor das colheitas que até protegiam as hortas existentes e 

o descanso de parte da terra a cada três anos, partiu-se para um modelo de cultivo cujos 

insumos fornecidos pela empresa de tabaco do estado, exigiam retorno garantido e uma safra 

de qualidade segundo os padrões estabelecidos pela própria empresa. Diante deste quadro, 

mesmo quando a terra esperava o próximo momento para o cultivo do fumo, os cultivos 

paralelos realizados passaram a ser feitos após a retirada das plantas nativas, o uso de 

‘dessecantes’ como o Randap que era usado para ‘matar’ o capim e outras plantas 

consideradas prejudiciais ao fumo e ao milho híbrido fornecido junto com o ‘pacote’ da 

empresa de fumo. Ou seja, além de ‘ofertar’ uma cultura que trazia como insumo o 

agrotóxico, o dessecante e outros problemas a terra e as famílias agricultoras, neste período se 

lançaram na região as sementes dos primeiros milhos transgênicos em substituição ao milho 

criolo (MÜLLER, 2001). 
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Todos estes acontecimentos, de acordo com Gelbcke (2006) levaram a alteração da 

base técnico-produtiva na região que atingiu seu auge nos anos 80, até que nos anos 90 o 

sistema começa a expressar sinais de estagnação e crise em decorrência de mudanças no 

contexto econômico e político do país, especialmente em termos de crédito agrícola. O 

aumento do número de agricultores que passaram a explorar a cultura do fumo associada a 

uma maior oferta do produto ocasionou uma queda no preço de venda do mesmo. Diante 

desta oferta, as fumageiras tornam-se mais exigentes na avaliação da qualidade do produto, 

através de classificações mais rígidas das classes de fumo no momento da compra, 

acentuando ainda mais a queda do valor pago ao agricultor. Aliado a isto, o gasto excessivo 

com insumos para a produção e o corte dos subsídios disponibilizados pelo governo, faz com 

que esta atividade, em algumas situações, torne-se inviável.   

A crise ligada à agricultura que estava sendo praticada na região era evidenciada 

através de problemas econômicos, ambientais e de saúde dos agricultores. Além disso, em 

consequência desta crise, houve a intensificação da emigração rural-urbano, especialmente em 

direção aos municípios da Grande Florianópolis e às cidades do sul do estado (MÜLLER, 

2001). De acordo com Cabral (2004) foi nessa busca por novas soluções que surge a 

agroecologia no início da década de 1990. Segundo esse autor dois fatos simultâneos tiveram 

uma importância fundamental ao surgimento da agroecologia: as primeiras edições da 

Gemüse Fest10 e, sobretudo, a atuação da família Schmidt que morava em Santa Rosa de Lima 

(SRL). 

A família Schmidt, da comunidade de Rio do Meio (SRL), investia na apicultura como 

alternativa econômica à fumicultura, o que culminou, em 1991, com a construção da primeira 

agroindústria beneficiadora de mel do município. Nesta mesma época, um membro da família 

passa a cursar agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a vender mel e 

queijo (adquiridos também de outros vizinhos) para alguns supermercados e atravessadores de 

Florianópolis (CABRAL, 2004). 

Ainda em 1991 é realizada a 1ª Gemüse Fest cujo objetivo era o de reaproximar as 

pessoas que saíram (para outros municípios) e os que ficaram. Além de um momento de 

congraçamento, as primeiras edições dessa festa e as reuniões que se sucediam, constituíram-

se num espaço de questionamento, de busca de alternativas à crise vivida pela agricultura 

familiar da região e de reflexões acerca das dificuldades vividas pelos que permaneceram, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Um evento incentivado pela família Schmidt junto ao poder público e comunitário local, tendo por objetivo 

trazer em um evento festivo os filhos e netos de agricultores nascidos na região de Santa Rosa de Lima e 
Anitápolis. 	  
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surge à proposta de criação de um “Conselho de Desenvolvimento Municipal”. Esse conselho 

tinha por objetivo encontrar formas que dinamizasse economicamente o município de Santa 

Rosa de Lima (FERRARI, 2012).  

E nessa conjuntura foram nascendo às ideias de desenvolver um projeto capaz de 

dinamizar a economia local e criar novas oportunidades para os agricultores diminuindo assim 

o êxodo rural. Em 1995, os resultados positivos da busca de alternativas produtivas e de 

comercialização da família Schmidt acabaram motivando outro membro da família e um 

vizinho a cultivarem morango e hortaliças em sistema convencional para serem vendidos em 

um supermercado de Florianópolis, cujo dono era nascido em Santa Rosa de Lima 

(CABRAL, 2004). 

A ideia de desenvolver um trabalho de produção orgânica de alimentos surgiu em 

setembro de 1996, por ocasião de uma nova edição da Gemüse Fest, quando um dos sócios da 

referida rede de supermercados, que era natural de Santa Rosa de Lima propôs àquelas 

famílias que produzissem hortifrutigranjeiros livres de agrotóxicos e de adubos sintéticos. 

Este tinha recém chegado de uma viagem à Europa, impressionado com o desenvolvimento 

do comércio de produtos orgânicos nas redes de supermercado daquele continente e 

vislumbrando a possibilidade de ser pioneiro no comércio de produtos orgânicos, incentivou 

as primeiras famílias a iniciarem a produção orgânica em Santa Catarina (GUZZATI, 2003; 

2010).  

Este supermercadista se comprometeu a disponibilizar um espaço físico diferenciado 

no interior de suas lojas e de adquirir toda a produção dos agricultores, e comercializar com 

outros mercados os eventuais excedentes de produção (GELBCKE, 2006). E foi nesse 

ambiente de congraçamento, lutas, recordações e transformações que nasce em 1996, a partir 

do envolvimento efetivo de doze famílias, a AGRECO.  

 

4.3 Transformações e organização: AGRECO E AAAC 

 

Com a abertura do mercado de produtos orgânicos surge a necessidade da formação de 

uma associação de agricultores ecológicos que pudesse administrar o coletivo de agricultores 

que juntos se comprometeram com o processo de limpeza, preparação da terra, cultivo, 

organização de agroindústrias e comercialização dos produtos de todos os envolvidos. No dia 

27 de dezembro de 1996, doze famílias de agricultores e alguns de seus membros vinculados 

a profissões nos centros urbanos (agrônomo vinculado ao projeto de microbacias 
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hidrográficas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI) e professores da UFSC e da rede estadual de ensino), reunidos em assembleia, 

fundam a AGRECO com sede em Santa Rosa de Lima, elegendo sua diretoria e aprovando 

seu Estatuto. Na composição da primeira diretoria, ficou evidente, a participação decisiva da 

família Schmidt no processo de organização e de constituição da Entidade (AGRECO, 2014).  

O grupo fundador da Associação se organizou em torno da atividade de olericultura 

sem o uso de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos, ocupando uma área cultivada de 

aproximadamente seis hectares em diferentes propriedades. Desta área, dois hectares eram 

manejados no sistema de cultivo protegido. A produção semanal era transportada para 

Florianópolis. Neste processo, adotou-se um sistema de rodízio associado à diversificação de 

culturas, ficando a produção de mudas centralizada em um único viveiro e a sua distribuição, 

controlada pela associação (AGRECO, 2014). 

Andrade (2003) percebe a AGRECO como sendo uma organização de agricultores 

familiares ecológicos e de pessoas comprometidas com o desenvolvimento sustentável das 

Encostas da Serra Geral. A entidade tem como atividades principais o apoio à produção 

primária, ao beneficiamento, à industrialização e à comercialização da produção orgânica de 

alimentos. Com o surgimento da AGRECO, os agricultores reestruturaram suas propriedades 

aos moldes desse novo modelo de produção agroecológica, que objetivou a troca de 

experiência entre as famílias, a ampliação do papel da mulher nas atividades de produção e 

nas decisões da família e a valorização da vida rural com novas perspectivas de 

sustentabilidade econômica (HEUSER, 2002). 

De acordo com Cabral (2004) em 1997, o número de famílias ampliou-se de doze para 

vinte, envolvendo cerca de cinquenta associados. Até meados de 1998, os instrumentos e o 

conjunto de associados já estavam bem entrosados, a produção se ampliava e a 

comercialização apresentava bons resultados.  Müller (2001), Cabral (2004) e Andion (2007) 

ao analisarem a história da AGRECO puderam distinguir três fases distintas: 

 A primeira fase vai desde sua fundação até 1998 e a sua principal estratégia da região 

constituiu-se na organização da produção e comercialização de hortaliças orgânicas para um 

único supermercado que ficava em Florianópolis.  Nesse período os associados mostravam-se 

bem entrosados, a produção se ampliava e a comercialização não apresentava problemas 

(CABRAL, 2004). Em meados de 1998, o número de famílias subiu para 50, enquanto que o 

de associados chegou a 200, na sua maioria do município de Santa Rosa de Lima permitindo 

uma ampliação e diversificação da produção (MÜLLER, 2001). 
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Na segunda fase, além de trabalhar na produção e comercialização, a AGRECO passa 

a atuar no beneficiamento de produtos orgânicos, numa perspectiva intermunicipal. Nessa 

etapa a associação amplia parcerias com o Centro de Estudos e Promoção a Agricultura de 

Grupo (CEPAGRO) e com a UFSC e em virtude disso teve acesso ao programa da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, coordenada pela CEPAGRO e 

financiado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

(ANDION, 2007). De acordo com Cabral (2004), o PRONAF além de prestar um 

financiamento a juros subsidiados previa também assistência técnica aos agricultores, mas 

colocava algumas condições para a concessão dos financiamentos, afirmando que as 

agroindústrias deveriam ser coletivas envolvendo grupos de cerca de 20 pessoas. Além disso, 

o programa colocava a possibilidade de se chegar a 30% do valor total de financiamento a 

fundo perdido, caso se atingisse 200 famílias. De acordo com Cabral (2004), com esses 

incentivos a AGRECO passou a ter um número maior de famílias e se expande para além de 

Santa Rosa de Lima, utilizando para isso os meios de mobilização como programas de rádio, 

reuniões comunitárias e nos sermões das missas dominicais. Como consequência desse 

processo no final de 1998 chegaram a ter 500 pessoas associadas envolvendo formalmente 

211 famílias. O aumento do número de agricultores levou ao excesso de oferta de produtos e 

um enfraquecimento das relações de proximidades e dos laços de confiança entre eles 

(MÜLLER, 2001). Em paralelo a esse problema surge outro obstáculo, o principal cliente da 

AGRECO, o supermercado de Florianópolis passa a enfrentar dificuldades e começa a atrasar 

os pagamentos até entrar em falência definitiva no ano 2000.  

Todos esses quadros de dificuldades enfrentadas naquele período levaram a terceira 

fase da trajetória da AGRECO que se caracteriza por um investimento mais direto no campo 

do desenvolvimento territorial, com o fortalecimento de instituições locais que teve início em 

1999 (ANDION, 2007) e foi marcada pela fundação da Associação de Agroturismo Acolhida 

na Colônia (AAAC), em 1999, dada através das iniciativas conjuntas da AGRECO, 

CEPAGRO e profissionais de extensão rural, com fomento de municípios da região e do 

PRONAF (GUZZATI, 2010). 

Outras fases se seguiram e nestas em que ocorrem as atividades turísticas em paralelo 

e como parte das ações relacionadas ao cultivo orgânico, a Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) que já participava desde a fundação da AGRECO das discussões relacionadas à 

saúde das famílias agricultoras envolvidas com cultivos a base de agrotóxicos, se envolve 
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permanentemente com as atividades turísticas em função da implantação do seu Programa de 

Mestrado em Turismo e Hotelaria em 1997 (SILVA; SILVA 2014).  

O envolvimento com o turismo veio com a consolidação da AGRECO e de acordo 

com Gelbcke (2006) foi o que motivou a busca de alternativas de trabalho e renda com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares e preservar o ambiente 

natural. Assim, as ações para contribuir com o desenvolvimento territorial foram moldando-se 

no tripé: “produção agroecológica/orgânica de alimentos, agroindústria familiar e 

agroturismo. O agroturismo se estabeleceu na região a partir das atividades agropecuárias 

desenvolvidas no interior das pequenas propriedades rurais com os visitantes conhecendo o 

processo de produção de alimentos e vivenciando o cotidiano dos agricultores” (HEUSER, 

2002, p.51). 

Entre as principais atividades de produção acompanhadas pelos visitantes se 

destacavam a produção primária (plantio, cultivo, colheita); transformação agroindustrial; 

extração de mel e leite; cuidados com a criação de aves, suínos, ovinos, bovinos e equinos. 

Também são consideradas atrações os momentos de integração e lazer durante uma roda de 

chimarrão, uma farta refeição consumida com a própria família anfitriã e atividades de 

vivência e contemplação do ambiente natural em trilhas ecológicas, banhos de rios, cachoeiras 

e águas termais. Neste contexto, o agroturismo foi avaliado como uma nova oportunidade de 

trabalho e renda para os agricultores familiares, complementar às demais atividades propostas. 

Embora a organização da Associação de Agroturismo tenha sido idealizada na AGRECO, as 

linhas delineadoras do agroturismo vêm de uma parceria estabelecida com a associação 

francesa "Accueil Paysan" que foi fundada na França em 1987 como uma alternativa ao 

modelo de desenvolvimento intensivo da agricultura chamando à atenção para questões como 

a desertificação populacional no meio rural e os problemas ligados ao meio ambiente 

(ARNHOLD, 2006; GELBCKE, 2006; ULLER, 2005).  

Através dessa parceria foi criada em 18 de junho de 1999, através de uma assembleia 

geral, a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia (AAAC), com sede em Santa Rosa 

de Lima e envolvendo também agricultores de Rancho Queimado, Anitápolis, Rio Fortuna e 

Gravatal. Através da associação AAAC e parceiros (universidades, organizações agrícolas e a 

associação francesa) foram ofertados as famílias interessadas capacitação para o agroturismo 

através da elaboração de material didático (cartilhas), cursos de curta e longa duração, 

inclusão dos municípios no Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e a 

contratação de consultorias especializadas (GUZZATI, 2003).  
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 Durante a etapa de capacitação, como nos descreve Andrade (2003) os agricultores 

começaram a organizar as suas propriedades para o agroturismo. Estas mudanças aconteceram 

especialmente no saneamento, organização e embelezamento. A organização dos serviços a 

serem prestados começou, nesta etapa. Os serviços foram divididos em quatro (04) categorias 

(ULLER, 2005): 

 

a) Hospedagem na colônia: pousada colonial (casa independente da casa de moradia 

do agricultor), quartos coloniais (quartos na casa de moradia do agricultor) e camping 

colonial; 

b) Alimentação colonial: restaurante colonial, mesa colonial (refeições servidas na 

própria casa do agricultor) e café colonial (servidos em restaurantes e /ou nas casas dos 

agricultores, em espaços comunitários como a igreja, a sede das associações locais, escolas, 

etc.); 

c) Lazer na colônia: trilha ecológica, pescaria, banhos em cachoeiras, águas termais, 

banheiras públicas ou localizadas nos empreendimentos das famílias agricultoras; 

d) Conhecendo a colônia: dia de campo; colha e pague; cursos, entre outras 

possibilidades. 

Todas estas ações ainda são desenvolvidas considerando princípios e normas 

específicas, que focam, sobretudo, os agricultores familiares, a produção orgânica de 

alimentos, o turismo como renda complementar a agricultura e a manutenção e valorização 

das características culturais das populações locais (SILVA, 2007). Todo este contexto, 

iniciado em Santa Rosa de Lima, se expandiu para as cidades vizinhas, entre estas Anitápolis. 

Importante lembrar que as duas cidades centralizam junto com as atividades turísticas, uma 

produção ecológica de alimentos que conseguiu modificar o quadro de penúria econômica e 

desertificação populacional a partir de uma construção coletiva que buscou formas 

alternativas de sobrevivência, conciliadas às práticas ecológicas. Estas práticas com certeza 

trouxeram qualidade ao meio ambiente natural, reverteu a situação crítica local em função do 

êxodo rural, da baixa renda, do envenenamento de rios e intoxicações causadas pelo uso de 

agrotóxicos (OLIVEIRA; SILVA; 2008). 

 

4.4 Percepções sobre saúde, qualidade de vida e mudanças no contexto de vida 

A realização desta etapa da pesquisa com apenas cinco (05) agricultores foi realizada 

após a etapa quantitativa (artigo1). Importante esclarecer que outros agricultores também 
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foram entrevistados com este mesmo instrumento para as pesquisas âncoras que deram base a 

nossa proposta, contudo, a repetição das respostas nos fez organizar apenas os dados relativos 

aos cinco (05) agricultores sorteados para esta dissertação.  

As questões abertas a seguir serviram de base às conversas mantidas com os 

agricultores, com respostas que manifestavam uma compreensão mais subjetiva de qualidade 

de vida do que aquela retratada nos conceitos e na etapa quantitativa da pesquisa. Foi possível 

perceber que os problemas de saúde são vistos como parte do cotidiano, algo que pode ser 

sanado em função das mudanças e transformações relacionadas à possibilidade de ter uma 

vida mais tranquila e saudável. Para cada questão tratamos de ver em que categorias estas se 

enquadravam e a partir desta etapa analisávamos as respostas à luz do que ouvimos, 

observamos e encontramos nos referenciais pertinentes aos temas da pesquisa. 

 
Quadro 2 - Roteiro de Entrevista 
1) O que o (a) senhor (a) entende sobre qualidade de vida?  

2) Conte-me sobre sua saúde. O (a) senhor (a) teve ou tem alguma doença nos últimos 

anos?  

3) Quanto tempo faz que o (a) senhor (a) mudou da agricultura convencional para 

agroecológica e de que forma essa mudança refletiu em sua qualidade de vida e em sua 

saúde? 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2015. 

 

Na análise temática das respostas desses três questionamentos surgiram as seguintes 

categorias: 

 

1 Entendimento de qualidade de vida como sinônimo de alimentação saudável, ambiente 

tranquilo, família e espiritualidade/religiosidade  
 

Para este grupo de agricultores a qualidade de vida se refere a ‘abundância, 

balanceamento, diversificação, e o fato deste alimento ser limpo, livre de agrotóxico.   

 

“Qualidade de vida quer dizer ter alimento em abundancia, de preferência esses alimentos 
devem ser orgânico e o mais ecológico possível e uma alimentação bem balanceada e 
diversificada com vários produtos para que a pessoa possa conseguir ser bem nutrida e ter 
bastante saúde”. (Batata) 
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A literatura fortifica e corrobora a percepção de que a alimentação saudável com baixa 

toxidade e alto aproveitamento nutricional proporciona uma melhoria na saúde e na qualidade 

de vida dos indivíduos (AZEVEDO et al., 2011; VÁSQUEZ et al., 2008). Este agricultor, 

assim como os demais que responderam as questões do instrumento WHOQOL-bref se 

considera saudável nos últimos anos e que seus problemas de saúde eram associados ao uso 

indiscriminado de agrotóxico. Ele, como outros filiados a AGRECO, reconhece que o 

alimento orgânico é mais saudável e que o fato de não usar venenos também é importante 

para quem trabalha plantando. Durante o encontro em que esta proposta foi apresentada em 

agosto de 2014, chegaram a relatar problemas de dermatológicos e respiratórios. Sabemos que 

problemas desta ordem quando agravados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

podem levar a morte e que é possível contabilizar que o uso abusivo de agrotóxicos foram 

responsáveis por 63% das mortes no mundo em 2008 e por 45,9% do volume global de 

doenças. Há previsões que informam que o número de mortes deve crescer 15% até 2020, em 

decorrência desse tipo de doença (CASSAL, 2014; CARNEIRO et al., 2012; MARINHO et 

al., 2011).  

Nos discursos também é possível constatar a relação qualidade de vida com o lugar em 

que se mora. Neste caso a tranquilidade, a falta de agentes poluidores, o descanso no dormir 

são citados como aspectos positivos conseguidos com o trabalho associativo, as mudanças no 

modo de cultivo, as capacitações realizadas, que trouxeram a percepção do quanto são 

privilegiados com relação às outras pessoas, inclusive agricultores que continuam trabalhando 

no sistema convencional. 

 

“Qualidade de vida é morar em um local livre de poluição, tranquilo, ouvindo somente o 
barulho da natureza, para que se consiga dormir e descansar pelo esforço que fez durante o 
trabalho do dia-a-dia” (Mel). 
 

Segundo alguns autores o meio ambiente em que vivemos influencia diretamente na 

qualidade de vida, pois não basta estar de bem com a vida e ter saúde física e mental se não 

tem um ambiente ecologicamente equilibrado que favoreça, ainda mais, a qualidade de vida 

das pessoas (AZEVEDO et al., 2011). Este movimento e este novo olhar sobre a importância 

de ambientes mais tranquilos vêm inclusive favorecendo propostas como a do agroturismo, do 

turismo de natureza e do ecoturismo, segmentos do turismo rural, cujas propostas e oferta de 

hospitalidade incluem a propagação desta relação pessoas e natureza. Em função deste 

contexto os citadinos ou pessoas do meio urbano têm cada vez mais ido ao espaço rural para 

descanso, lazer e também compra de alimentos mais saudáveis (SILVA, 2011). 
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Além da alimentação saudável, alguns acreditam que qualidade de vida é ter espaço na 

vida para a fé, amigos e família, sem deixar de citar a alimentação e o lugar tranquilo em que 

moram. 

 

“Qualidade de vida para mim é ter muitos amigos, conversar com as pessoas, ter fé em Deus, 
participando de algum tipo de religião. É ter uma vida tranquila e feliz com a família” 
(Rúcula). 
 
“Qualidade de vida é morar num lugar como esse aqui, é ter as refeições saudáveis livre dos 
venenos como a gente tem todos os dias, é viver bem junto com a família, crer em Deus e ter 
amigos por perto” (Alface). 
 

A família e os amigos representam um aspecto fundamental na qualidade de vida dos 

agricultores, é compreensível sua importância porque, como eles mesmos enfatizaram nas 

conversas informais, é no espaço familiar e dos amigos que as pessoas buscam quando 

necessitam de redes e laços de apoio sólidos e estáveis que possam representar segurança, 

bem-estar e conforto em distintas situações da vida.  Outro aspecto importante é a relação 

com suas crenças e valores religiosos. Para Faria e Seidl (2005), esta é uma faceta considerada 

fundamental para a qualidade de vida, visto ser a fé uma grande mediadora nas situações de 

estresse, problemas de saúde, dinheiro ou de outra natureza.  

 
2 Percepção de saúde como consequência de uma alimentação saudável 

 
Sobre a saúde, os discursos revelam que se consideram saudáveis e associaram sua 

história médica pregressa ao período na qual utilizavam agrotóxicos e uma alimentação rica 

em gordura e sódio.  

 

“Já tive problema de saúde, mas já faz uns dezesseis anos quando ainda trabalhava com 
plantação de cebola convencional e usava agrotóxico. Depois que mudei para a agroecologia 
minha saúde mudou também, por causa da alimentação saudável e sem veneno. Como muita 
fruta, verdura, legume” (Batata). 
 
“A minha saúde agora tá ótima, tive que fazer a retirada da vesícula, mas isso foi coisa de 
tempo na época que eu comia muita gordura, na época em que ninguém se cuidava um pouco 
da alimentação, mas agora tenho uma boa alimentação, sem aqueles produtos que só fazem 
mal pra gente” (Rúcula). 

 

“Tive pressão alta por que comia comida com muito sal e muita gordura, mas agora não 
tenho mais por que cuido da alimentação”. (Morango) 
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Apenas um participante referiu estar doente no momento, tratando um câncer de pele e 

outro afirmou que já teve problema renal no passado mas que curou-se sem ajuda 

profissional. Sobre o câncer de pele, Popim et al. (2008) confirmam que o fato da atividade 

agrícola acontecer em horários em que os agricultores ficam muito tempo expostos ao sol e 

com pouca proteção contra os raios UV faz com que os mesmos se tornem as principais 

vítimas do câncer de pele, que concentra 25% de todos os casos de câncer registrados no país. 

O tratamento convencional com quimioterapia é o que usualmente é recomendado com a 

proteção da pele mesmo quando o tempo estiver nublado. No caso do agricultor em questão, o 

mesmo atua mais na agroindústria da família, em ambiente protegido dos raios solares. 

 

“...tive muita exposição ao sol, não se tinha os cuidados na época que deveria ter e por causa 
disso tenho um melanoma que é um câncer de pele mas graças a Deus estou me tratando...” 
(Alface). 

 

“... Hoje minha saúde é muito boa, já foi muito complicada...eu tinha muitos problemas de 
rins ... Depois que eu começei a tratar isso eu mesma, não foi com o médico não, tratei com 
chás das ervas, a minha saúde começou a ser muito boa” (Mel. 
 

Nas duas situações os tratamentos médico (para o câncer) e fitoterápico (para os rins) 

teve a mediação dos demais associados via AGRECO e AAAC. As duas entidades incentivam 

a busca especializada para tratamentos relacionados a câncer por exemplo, assim como o 

retorno aos saberes tradicionais relacionados a fitoterapia, que é alvo de algumas capacitações 

sobre os saberes tradicionais dos ‘antigos’ migrantes oriundos da Alemanha, da Itália e até 

mesmo do conhecimento indígena da região. Alguns agricutores vem sendo incentivados a 

cultivar plantas e ervas terapêuticas, produtos que serão a base dos óleos essenciais orgânicos 

que breve estarão no mercado catarinense para relaxamento, manifestações dermatológicas e 

respiratórias.  

 

3 Agroecologia  como mudança positiva na geração de renda, relações sociais, qualidade 

de vida e saúde  

 

Em geral, cada resposta fornecida nos colocava diante das transformações que o 

movimento pelo não uso do agrotóxico trouxe as famílias agricultoras. Uma consciência 

maior acerca da saúde pessoal, mas, também acerca da saúde coletiva, isto variando conforme 

o tempo de atuação na AGRECO que entre os entrevistados foi de 10 a 20 anos. Além da 

saúde, as questões econômicas e o fato de hoje se sentirem mais estáveis em termos de renda 
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ainda os surpreendem, bem como o aumento do círculo de relacionamentos, o consumo de 

alimentos mais saudáveis em função das pessoas estarem procurando uma alimentação mais 

saudável, o que auxilia nas vendas dos produtos, contribuindo para o reconhecimento de seu 

trabalho e consequentemente o aumento da fonte de renda. 

 

“A gente percebe que muita coisa mudou depois da agroecologia, tanto na qualidade do 
alimento, a gente começou a valorizar mais o que produzia, começou a consumir mais os 
produtos que a gente produz e é muito mais fácil vender estes produtos do que aqueles que a 
gente vendia quando era convencional e por isso a renda aumentou”  (Batata). 

 

“A agroecologia permitiu que eu conhecesse um monte de gente, trocar ideia e experiência 
com as pessoas” (Morango). 

 

“...A gente ve que bastante coisa mudou, além do alimento ser mais gostoso porque ele 
cresce mais devagar, ele é mais saudável por que não tem veneno e isso reflete na saúde, no 
humor, na qualidade de vida.” (Alface). 
 
“...Pra mim tem mudado bastante, não é um trabalho para enriquecer mas o que importa é a 
qualidade de vida e que a gente tem uma vida mais tranquila e mais saudável”(Batata). 
 
“...A agroecologia mudou nossa vida para melhor porque agora nós não estamos mais em 
contato com esses insumos e agrotóxicos... o que garante que você se protege um pouco 
também da questão da doença que possa surgir em função desses produtos, com isso 
melhorou sem dúvida a nossa qualidade de vida e nossa saúde” (Mel). 
 

Um fator marcante nas falas foi à valorização do consumo de alimentos sem 

agrotóxicos e os benefícios deste hábito para a saúde assim como o cuidado com a 

alimentação na prevenção das doenças, assim como as repercussões da agroecologia na vida 

desses agricultores, influenciando positivamente na geração da fonte de renda, relações 

sociais, qualidade de vida e saúde. Alguns estudos demonstram que a agroecologia detém 

pressupostos importantes para a construção de uma lógica onde é possível crescer 

economicamente de forma que não prejudique os atores sociais, não degrade o ambiente e que 

melhore a saúde e qualidade de vida tanto dos agricultores quanto dos consumidores dos 

produtos orgânicos. Além disso, a agroecologia incentiva a prática da solidariedade, 

cooperativismo, de inserir os agricultores no mercado, o que possibilita o contato direto com 

os consumidores e no caso de Anitápolis e Santa Rosa de Lima, com os turistas que visitam a 

região estabelecendo trocas de conhecimento e o fortalecimento das relações sociais 

(GUZATTI, 2010; SILVA, 2007; AZEVEDO et al., 2011; VÁSQUEZ et al., 2008).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da pesquisa realizada baseada no que documentos, bibliografias e algumas ‘falas’ de 

agricultores mostram sobre as Encostas da Serra Geral, fica a convicção de que as 

organizações comunitárias promovem em Anitápolis, Santa Rosa de Lima e demais 

municípios das Encostas da Serra Geral, fortes movimentos sociais sustentados pela 

autogestão dos recursos patrimoniais comunitários, de acordo com as praticas de cooperação e 

equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação de serviços e 

vendas de produtos oriundos de distintos segmentos laborais, todos tendo como base a 

agricultura orgânica, nascida segundo preceitos metodológicos da agroecologia. As entidades 

AGRECO e AAAC e os parceiros acadêmicos (universidades envolvidas) tem sido fortes 

colaboradores neste processo. 

A característica deste formato de organização é a sua dimensão humana e cultural, que 

tem por base e meta o dialogo através de encontros interculturais de qualidade, na perspectiva 

de conhecer e aprender com as diferenças inerentes a nossos respectivos modos de vida. A 

organização comunitária é hoje fundamental para a economia social, porque mobiliza recursos 

próprios e valoriza o patrimônio comum e as distintas formas de gerar ocupação e meios de 

vida de seus participantes. A finalidade final não está direcionada somente ao lucro de 

natureza econômica, nem a apropriação individual dos benefícios gerados, mas, uma 

distribuição equilibrada dos resultados para a melhoria e o bem estar das pessoas através de 

investimentos em projetos que possam gerar uma produção ética, sustentável e ‘limpa’ para 

todos os envolvidos. No caso aqui: agricultores e consumidores. 

Os princípios que norteiam as vivências dos agricultores de Anitápolis e Santa Rosa de 

Lima se derivam de um novo olhar sobre o planeta em que vivemos. Ou seja, uma visão 

holística em que as pessoas e a natureza formam parte de uma unidade total e indivisível, 

baseada em princípios solidários e harmônicos que estão além das convenções aprendidas 

sobre status, classe social, classe econômica e conhecimento científico. 

Podemos ainda afirmar, que neste novo olhar, o valor humano pretendido está ligado 

ao patrimônio comunitário, com todos os conhecimentos pertinentes a ele: valores, crenças, 

práticas, técnicas, habilidades, instrumentos, lugares, as pessoas e suas representações que 

fazem parte da cultura, do meio ambiente, da educação, da economia e da saúde. Os suportes 

que amparam as pessoas, famílias e comunidades, não são frutos de ações isoladas e paradas 
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no tempo, muito pelo contrário, são frutos do dinamismo e da capacidade de mudança e 

transformação das pessoas onde quer que elas estejam. 

A partir do que foi vivido e apreendido enquanto conhecimento, acreditamos que 

apesar das dificuldades, a pesquisa alcançou seu intento e trouxe para todos nós um novo 

olhar não apenas sobre o alimento que consumimos, mas, também sobre as pessoas que são 

responsáveis por todo este processo. Pensar na qualidade de vida dos mesmos faz-nos pensar 

sobre a nossa qualidade de vida considerando nossas escolhas alimentares e nossas 

responsabilidades enquanto profissionais da saúde sobre as questões desta pesquisa. Cremos 

que das reflexões e dúvidas que ficam ainda por serem respondidas, nascerão outras pesquisas 

de natureza inter e transdisciplinar, visto ser esta uma temática cujos conhecimentos não se 

aplicam a uma única área do conhecimento. 
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4.3 NOSSA CONTRIBUIÇÃO: A CARTILHA  

 

A cartilha é uma produção técnica sugerida pelos coordenadores da AGRECO aos 

quais todos os agricultores informantes estão vinculados. Foi elaborada com o objetivo de 

abordar primeiramente temas relacionados à agricultura convencional assim como os riscos e 

malefícios causados pela utilização dos insumos químicos. Em seguida abrange a 

agroecologia como uma ciência que faz bem ao homem e a natureza. E por fim demonstra os 

resultados da pesquisa dessa dissertação. Esta cartilha tem como principal objetivo estimular e 

incentivar as práticas agrícolas vinculadas a agroecologia 

Durante o desenvolvimento da cartilha achou-se importante apresentar o conteúdo de 

forma lúdica e que transparecesse um diálogo com troca de saberes entre a pesquisadora e os 

agricultores participante da pesquisa. Houve também a preocupação de criar personagens que 

representasse com exatidão os componentes do estudo.  A cartilha será impressa e distribuída 

a AGRECO e aos agricultores participantes deste estudo.  
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CAPÍTULO V 
 

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se 

não tocarmos o coração das pessoas .... Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 

ensina.  

(Cora Coralina) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A agroecologia reúne vários campos de conhecimento sob uma perspectiva ecológica 

e sustentável, utilizando a experiência e o conhecimento popular dos próprios agricultores 

com o conhecimento científico, proporcionando aos produtores melhores condições de saúde 

e qualidade de vida. A qualidade de vida pode ser compreendida através dos aspectos 

subjetivos como o amor, felicidade, solidariedade, inserção social e pelos elementos 

multidimensionais como a dimensões física, psicológica e social. Sua percepção varia de 

indivíduo para indivíduo, pois é um reflexo das várias dimensões que abrangem a vida como é 

o caso de parâmetros individuais, socioculturais e socioambientais.  

Quando se relaciona agroecologia com qualidade de vida se percebe uma estreita 

ligação com a produção e consumo de alimentos saudáveis, com a satisfação dos produtores 

pelo que fazem, pela relação que conseguem manter entre si e o ambiente, pela autonomia e 

respeito que conseguiram conquistar junto à sociedade em função da agroecologia. 

O estudo sinalizou que a qualidade de vida é um dos elementos essenciais na relação 

do agricultor familiar com a agroecologia. Portanto, é notório que a agroecologia consolida as 

relações sociais, amplia a fonte de renda, fortalece a autonomia do agricultor, valoriza o seu 

conhecimento empírico, proporciona uma alimentação saudável, fatores que repercutem 

positivamente na qualidade de vida e na saúde. 

Durante esta pesquisa, encontramos uma série de desafios e dificuldades considerando 

ser uma realidade e ocupação profissional que de certa forma está distante do cotidiano que 

vivenciamos como Enfermeira. A distância do município onde vivemos com os locais onde 

foram realizadas as coletas de dados foi outro fator que nos levou a exaustão. 

Em contrapartida essa experiência foi única e muito significativa e nos serviu como 

aprendizado na construção de novos valores que irão repercutir em mudanças positivas em 

nossas práticas de trabalho e conhecimentos que nos serviu de exemplo e incentivo para lutar 

por uma alimentação saudável e isenta de contaminantes químicos.  É importante ressaltar que 

o carisma, a simplicidade e a hospitalidade (características marcantes dos agricultores 

entrevistados) foram fatores primordiais que contribuíram diretamente para que os objetivos 

propostos neste estudo fossem alcançados em sua totalidade. Os resultados da pesquisa foram 

surpreendentes e juntamente com a cartilha servirão como incentivo as práticas agrícolas 

vinculadas a agroecologia.  
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Sob esse prisma, estes achados serão úteis para levantamento de hipóteses em 

investigações futuras em agroecologia, podendo servir como base de argumentos, 

justificativas ou mesmo como princípio para avaliações e contribuições na evolução das 

produções de cunho acadêmico relacionadas à divulgação da agroecologia como incentivo ao 

meio ambiente sustentável e como precursora da saúde e da qualidade de vida no campo. 
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PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE E GESTÃO 
DO TRABALHO / 

MESTRADO PROFISSIONAL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DA FAMÍLIA NA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 
 
 

APÊNDICE A – Termo de Aceitação de Orientação 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 
 

Declaro que conheço e aceito os requisitos da Resolução CNS 466/12, suas diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos no desenvolvimento do 

projeto de pesquisa intitulada: QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DOS 

AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS DE ANITÁPOLIS E SANTA ROSA DE 

LIMA – SC, da mestranda Alexsandra Coelho de Lima Magalhães, assim como afirmo que 

os dados coletados serão utilizados apenas para os fins especificados no trabalho de pesquisa 

que tem como objetivo geral é avaliar a qualidade de vida dos agricultores agroecológicos dos 

municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC e compreender as percepções sobre 

qualidade de vida e as repercussões que esta mudança no estilo de produção trouxe à saúde 

dos mesmos. 

 

 

 

 

Orientadora:______________________________________________ 

                                        Profª. Drª. Yolanda Flores e Silva                                                   

 

Co-orientadora:______________________________________________ 

Profª Drª Márcia Gilmara Marian Vieira 
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APÊNDICE B – Carta de intenção de realização de pesquisa 
 

Carta de intenção de realização de pesquisa 

 

Ilmo Sr. Diretor da Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral 
(AGRECO) 
Como aluna regular do Curso de pós-graduação Strictu sensu, Mestrado Profissional em 

Saúde e Gestão do Trabalho, Turma 11 da Universidade do Vale de Itajaí – UNIVALI, sob 

orientação da Profª Drª Yolanda Flores e Silva, venho por meio deste documento, solicitar 

permissão para efetuar a coleta de dados do meu trabalho de pesquisa junto aos agricultores 

agroecológicos de Anitápolis e Santa Rosa de Lima com a proposta de pesquisa intitulada: 

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DOS AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS DE 

ANITÁPOLIS E SANTA ROSA DE LIMA – SC, tendo como objetivo geral avaliar a 

qualidade de vida dos agricultores agroecológicos dos municípios de Anitápolis e Santa Rosa 

de Lima – SC e compreender as percepções sobre qualidade de vida e as repercussões que 

esta mudança no estilo de produção trouxe à saúde dos mesmos. Em anexo a cópia de nossa 

proposta para que possa ler e avaliar nosso pedido, que após o seu deferimento será enviado 

ao Comitê de Ética da UNIVALI para que tenhamos o aval final para a realização da coleta de 

dados junto aos agricultores. No caso de dúvidas nos colocamos à disposição para outros 

esclarecimentos. 

Cordialmente, 

 

Alexsandra Coelho de Lima Magalhães                     Responsável legal AGRECO 

Mestranda em Saúde e Gestão do Trabalho                                               Cargo: 

e-mail: alemagalhaes_sc@hotmail.com                                                   Assinatura: 

Fone: (048) 84128338                                                                                 Data: 
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INTERDISCIPLINAR 
 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar voluntariamente de uma 

pesquisa. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas 

pela pesquisadora, e assinadas pela mesma na última página. Este documento está em duas 

vias. Uma delas é do (a) senhor (a) e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de 

recusa, o (a) senhor (a) não será penalizado de forma alguma.  

 

Título do projeto: Qualidade de vida e saúde dos agricultores agroecológicos de Anitápolis e 

Santa Rosa de Lima – SC 

Pesquisadora responsável/orientadora: Profª Drª Yolanda Flores e Silva 

Endereço: Rua Uruguai, 485 Centro – Itajaí – SC  

Telefone: (47) 32611220 

E-mail: yolanda@univali.br 

Profª Drª Márcia Gilmara Marian Vieira 

CPF: 82094934934 Endereço: Rua Cassol, 1400, apto 506 Kobrasol – São José – SC 

Telefone: (48) 33417712 

E-mail: mmarian@univali.br 

Pesquisadora participante: Mestranda em Saúde e Gestão do Trabalho Alexsandra Coelho 

de Lima Magalhães 

CPF: 02460624956  Endereço: Avenida Luis Boiteux Piazza, n° 4300 – Fpolis – SC 

Tel: (48) 84128338 

E-mail:alemagalhaes_sc@hotmail.com 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a qualidade de vida dos agricultores 

agroecológicos do município de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC e conhecer a sua 
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percepção sobre qualidade de vida e saúde. Antes de iniciarmos a entrevista, o (a) senhor (a) 

será questionado (a) se tem quaisquer dúvidas a respeito da entrevista, sua finalidade, objetivo 

e relevância. A pesquisadora deve sanar estas dúvidas antes do início da entrevista, de 

maneira que (a) senhor (a) se sinta confortável para responder às questões. Concordando em 

participar, o (a) senhor (a) se encontrará em sua residência com a pesquisadora em data e 

horário pré-estabelecidos. A entrevista terá duração de aproximadamente 40 minutos. O (a) 

senhor (a) participará da pesquisa, através das respostas as perguntas do questionário que lhe 

serão realizadas e poderá responder as perguntas se desejar e terá liberdade para questionar a 

pesquisadora. Para que possamos manter a fidedignidade das informações as entrevistas serão 

gravadas e posteriormente as falas transcritas. Os riscos ou desconfortos provenientes desta 

pesquisa são mínimos aos sujeitos participantes e estão relacionados diretamente a: invasão de 

privacidade, divulgação de dados confidenciais (RG/ CPF registrados no Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido) e ao fato de que a pesquisadora poderá estar tomando o seu 

tempo ao responder o questionário/entrevista. Contudo adotaremos medidas com a intenção 

de minimizar estes riscos, tais como: a) garantir o acesso aos resultados individuais e 

coletivos; b) minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não 

responder questões constrangedoras; c) garantir que os pesquisadores sejam habilitados ao 

método de coleta dos dados; d) estar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto. 

Com isso, a pesquisadora ficará atenta a qualquer reação de contrariedade e desconforto do 

entrevistado e, se perceber questionará se deseja encerrar a entrevista. Este estudo poderá 

trazer benefícios positivos aos sujeitos participantes e estão relacionados ao fortalecimento do 

compromisso de ampliar recursos políticos e financeiros, investindo na saúde, educação, lazer 

e na agroecologia como ciência precursora ao ambiente saudável e como promotora da saúde 

e da qualidade de vida. Sendo assim, os benefícios desse estudo superarão os riscos.  

 As pesquisadoras comprometem-se a ficarem a disposição para contato, caso você 

necessite de esclarecimentos relacionados à pesquisa. Os dados referentes ao (a) senhor (a) 

serão sigilosos e privados, e a divulgação dos resultados visará apenas mostrar os possíveis 

benefícios obtidos pelo estudo em questão. A divulgação das informações no meio científico 

será anônima e em conjunto com as respostas do grupo de agricultores que participarão da 

pesquisa, sendo que o (a) senhor (a) poderá solicitar informações durante todas as fases desta 

pesquisa, inclusive após a publicação da mesma. Os dados obtidos nesta pesquisa serão 

usados somente para fins acadêmicos como relatórios, artigos, livros, trabalhos de conclusão 
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de curso, resumos. Serão respeitados todos os princípios éticos determinados na Resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Pesquisa em Seres Humanos. 

Pelo fato deste estudo ter único e exclusivo interesse científico, o mesmo foi aceito 

espontaneamente pelo (a) senhor (a), que no entanto, poderá desistir a qualquer momento do 

mesmo, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar, da maneira que achar 

mais conveniente, a sua desistência, sem nenhuma penalidade. O (a) senhor (a) não terá 

nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras para participar desta entrevista. Caso 

aceite participar solicito por gentileza que assine este termo. 

 

 

 CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

 

Pesquisadora /Assinatura:__________________________________________ 
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INTERDISCIPLINAR 
 

APÊNDICE D – Termo de utilização dos dados coletados 
 

 

TERMO DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS EM PESQUISAS 
ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 no desenvolvimento 

da pesquisa intitulada “QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DOS AGRICULTORES 

AGROECOLÓGICOS DE ANITÁPOLIS E SANTA ROSA DE LIMA – SC”, que tem 

como objetivo geral: é avaliar a qualidade de vida dos agricultores agroecológicos dos 

municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima – SC e compreender as percepções sobre 

qualidade de vida e as repercussões que esta mudança no estilo de produção trouxe à saúde 

dos mesmos. 

Afirmo que os dados coletados serão utilizados apenas para os fins especificados no trabalho 

de pesquisa. 

 

Orientadora: __________________________________________ 

Profª Drª Yolanda Flores e Silva 

 

Co-orientadora:__________________________________________ 

                                               Profª Drª Márcia Gilmara Marian Vieira 

 

Mestranda:____________________________________________ 

                               Alexsandra Coelho de Lima Magalhães 
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APÊNDICE E – Coleta de dados sobre a percepção de qualidade de vida e saúde 
 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA COLETA DE DADOS SOBRE A PERCEPÇÃO DE 

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 
 
 
 
 
 

1) O que o (a) senhor (a) entende sobre qualidade de vida?  

  

 2) Conte-me sobre sua saúde. O (a) senhor (a) teve ou tem alguma doença nos últimos anos?  

  

3) Quanto tempo faz que o (a) senhor (a) mudou da agricultura convencional para 

agroecológica e que forma essa mudança refletiu em sua qualidade de vida e em sua saúde?  
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ANEXO A – Questionário sobre Qualidade de Vida WHOQOL-bref 
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ANEXO B – Cálculo do Escore do WHOQOL-bref 
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale de Itajaí 
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