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RESUMO  

O conhecimento de qualidade de vida é um tema muito complexo e rico em dimensões 

subjetivas e culturais, entendidas em uma percepção vasta e multivariada. Considerando 

o meio rural a partir da agricultura, observa-se que o padrão produtivo define 

modificações expressivas no contexto ambiental e na qualidade de vida dos 

trabalhadores rurais. Para explanar a relação entre qualidade de vida e Agricultura 

Familiar Orgânica, buscou-se analisar a qualidade de vida do agricultor familiar 

orgânico, após mudança no manejo agrícola. A investigação, baseada em um 

procedimento de estudo exploratório, apoiou a articulação construída teoricamente, 

mostrou sua pertinência e permitiu delimitar, com maior segurança, a questão central do 

trabalho. O WHOQOL-100 tratou-se do instrumento de pesquisa sobre qualidade de 

vida que direcionou o estudo de campo com os agricultores familiares orgânicos da 

cidade de Lagoa Seca/PB. Os agricultores e membros da família são oriundos das 

regiões rurais Almeida, Alvinho, Lagoa de Barro, Lagoa Gravatá, Oiti e Pau Ferro. O 

tempo médio de agricultura é de 39 anos e na agricultura familiar orgânica é de 16 anos. 

Na análise do trabalho se verificou que o processo de produção de verduras e frutas se 

divide em 08 etapas e em relação às cargas de trabalho as observações mostraram a 

presença de: cargas físicas, cargas mecânicas, carga psicológica e cargas ergonômicas. 

Os sintomas mais referidos pelos agricultores foram câimbras e fadiga nas pernas. No 

que concerne à qualidade de vida percebeu-se que o Domínio Psicológico contribuiu 

positivamente para a Qualidade de Vida com média e desvio (17,83±12,78) e o 

Domínio Ambiente contribuindo negativamente para a Qualidade de Vida deste grupo 

(9,00±6,82). Conclui-se que a prática da Agricultura Familiar Orgânica deve ser vista 

como uma estratégia eficaz na promoção da qualidade de vida e de valores sociais nesse 

meio, uma vez que apresenta sustentabilidade socioambiental que respeita a vida e a 

diversidade sociocultural das populações. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Agricultura Familiar; Agricultura Orgânica; 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 
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ABSTRACT 

Knowledge of quality of life is a very complex and rich in cultural and subjective 

dimensions, understood in a broad sense and multivariate theme. Considering the rural 

areas from agriculture, it is observed that the production standard defines significant 

changes in the environmental context and the quality of life of rural workers. To explain 

the relationship between quality of life and Family Organic Agriculture, we sought to 

analyze the quality of life of the organic family farmer, after change in agricultural 

management. The research, based on a procedure exploratory study supported the 

articulation theoretically constructed, showed their relevance and allowed to delimit 

with greater security, the central question of work. The WHOQOL - 100 treated the 

instrument of research on quality of life that directed the field study with organic 

farmers from the town of Lagoa Seca / PB. Farmers and family members are from rural 

regions Almeida, Alvinho, Lagoa de Barro, Lagoa Gravatá, Oiti and Pau Ferro. The 

average time is 39 years farming and organic family farm is 16 years. In the analysis 

work was found that the process of production of vegetables and fruits is divided into 08 

steps and with respect to workloads observations showed the presence of: physical 

loads, mechanical stresses, psychological burden and ergonomic factors. Most farmers 

reported symptoms were fatigue and cramps in the legs . Regarding the quality of life 

was noticed that the Psychological Domain contributed positively to the quality of life 

with mean and standard deviation (17.83 ± 12.78) and Domain Environment negatively 

contributing to the quality of life of this group (9.00 ± 6.82). We conclude that the 

practice of Family Organic Agriculture should be seen as an effective strategy in 

promoting quality of life and social values in between, since it presents environmental 

sustainability with regard to life and socio-cultural diversity of populations. 

Keywords: Quality of Life; Family Farming, Organic Farming, Sustainable Rural 

Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Essa tese se insere na perspectiva científica do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e procura analisar 

criticamente o modelo da Agricultura Familiar Orgânica e a qualidade de vida dos 

agricultores.  

 Assim estudar o meio rural teve início no projeto de mestrado da autora, que 

aceitou o desafio de estudar o trabalho agrícola familiar convencional, ou seja, com uso 

de agrotóxicos, apesar de toda sua formação e experiência profissional terem sido 

construídas no meio industrial e de serviços. Até então, o trabalho agrícola lhe era 

totalmente desconhecido. Isto, que em princípio, trouxera grandes dificuldades para 

entender o contexto rural, seus valores, a cultura que permeia seus atores, e as formas de 

expressão, depois se manifestou como uma abertura, uma possibilidade para perceber 

estes trabalhadores, sem preconceitos, pois tudo estava por ser aprendido e apreendido.  

Após o mestrado percebeu-se uma identificação com as pessoas que viviam no 

campo e a partir disto lançou-se a proposta de continuar pesquisando a psicologia no 

contexto rural, só que desta vez o trabalho ocorrerá na agricultura familiar orgânica. 

Havia uma curiosidade muito grande em saber como era o trabalho das pessoas, que se 

propunham a trazer para a mesa dos consumidores alimentos mais saudável, além de 

preservar o meio ambiente. A partir deste desejo, muitas outras questões se 

apresentaram sobre o trabalho na agricultura familiar orgânica, e para tentar respondê-

las nasceu esta pesquisa de doutorado. 

Outro fator de interesse em estudar o trabalho na agricultura familiar orgânica se 

deu por compreender que o setor agrícola abarca um contingente populacional que 

trabalha no cultivo de alimentos que é consumido pelo meio urbano, que expressa um 

tipo de manejo ecologicamente correto e que encontra estratégias que auxiliam 

minimizar problemas advindos do meio ambiente, bem como ser uma área pouco 

conhecida pela Psicologia.    

Esta tese, nem de longe, se propõe a esgotar o assunto, primeiro, devido à 

carência de estudos nesta temática; segundo, porque abarcar a realidade de trabalho, 

qualquer que seja, é tarefa bastante difícil, para não dizer por demais pretensiosa, 



16 

 

mesmo para os mais proeminentes cientistas do trabalho. Talvez, mais do que trazer 

respostas, esta pesquisa tenha como propósito elencar elementos, que permitam 

enriquecer o debate, acerca do trabalho no cenário da produção familiar orgânica. 

Para tanto foi escolhido o município de Lagoa Seca/PB, por ser uma região de 

destaque no Estado da Paraíba, em função da presença forte de agricultores familiares 

inseridos no contexto produtivo agroecológico. A proximidade das propriedades rurais, 

também se tornou fator essencial na construção de articulação da pesquisadora com os 

agricultores. Procurou-se enaltecer as positividades do meio rural, a partir da presença 

do agricultor familiar, em contraposição à visão de sociedade urbana-industrial, que por 

sua racionalidade, tende a pensar esse rural como um “meio sem história”. Um local 

físico de produção sem trabalhadores rurais, composto pelos recursos naturais e pelos 

fatores de produção. 

Esse cenário instigou a compreender a realidade dos agricultores familiares 

orgânicos em Lagoa Seca. Os dados revelaram as consequências de um tipo de trabalho 

que se pode dizer, muitas vezes, não prejudiciais à vida dos trabalhadores. Mas, não se 

pode fazer tal afirmação sem se subsumir ao campo a realidade concreta daqueles que 

vivem a situação de trabalho da produção de verduras e frutas. Compreender o universo 

singular da atividade destes trabalhadores foi o caminho escolhido para buscar 

explicações sobre a qualidade de vida e sua relação com o trabalho. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a qualidade de vida do agricultor 

familiar orgânico, após mudança no manejo agrícola. E os objetivos específicos foram: 

caracterizar o processo de trabalho da agricultura familiar orgânica; conhecer a 

percepção dos agricultores acerca da sua qualidade de vida e suas expectativas na 

atividade; identificar e caracterizar a incidência de doenças relacionadas ao trabalho do 

agricultor familiar orgânico. 

Tratou-se de um estudo exploratório, com desenho descritivo e exploratório, 

tendo como eixo condutor a Qualidade de Vida. Os instrumentos utilizados para registro 

dos dados foram: o diário de campo e câmera digital. Optou-se como técnicas de coleta 

de dados por observação participante e aplicação do questionário estruturado composto 

por três partes: a primeira, caracterização do agricultor familiar e da unidade produtiva; 
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a segunda, relacionada à organização do trabalho; e a terceira acerca dos aspectos de 

qualidade de vida do agricultor. Este instrumento visou apreender a percepção do 

trabalhador rural sobre saúde e qualidade de vida, bem como consequências do trabalho 

em sua saúde. 

Fizeram parte desta pesquisa vinte e um trabalhadores rurais que plantavam 

verduras e frutas orgânicas em Lagoa Seca/PB. Localizados em seis propriedades 

agrícolas. A pesquisa no campo teve duração de dois meses (junho e julho/2012) e 

aconteceu em dois momentos: o primeiro deu-se através do contato com representantes 

do Sindicato dos Agricultores Rurais de Lagoa Seca e a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural da Paraíba (EMATER); o segundo foi destinado às observações acerca 

da produção de verduras e frutas, além da aplicação do questionário estruturado.  

Esta tese foi organizada em três capítulos, complementados por essa introdução, 

metodologia, resultados e considerações finais. Esta divisão visa apresentar os dados e 

situações que possibilitam entender a qualidade de vida dos trabalhadores rurais e o 

processo de organização da plantação de verduras e frutas orgânicas.  

No primeiro capítulo, apresenta-se a evolução histórica do conceito de saúde 

levando em consideração aspectos sociais, econômicos, históricos e políticos de cada 

época. Esta retrospectiva orienta a compreensão do processo de constituição do campo 

da Saúde do Trabalhador (ST), o qual vem se solidificando no âmbito das práticas de 

saúde no Brasil. Este paradigma proporcionou a visão da saúde dos trabalhadores rurais 

como uma questão de saúde pública, considerando que é necessário mergulhar nos 

aspectos da singularidade de cada situação de trabalho. Além disso, buscou-se ampliar o 

conceito de trabalho, em direção ao desenvolvimento da noção de qualidade de vida. 

Ainda no primeiro capítulo, coloca-se no centro das discussões uma visão geral 

sobre o ambiente rural como meio, que também pode colocar o agricultor vulnerável a 

doenças. Constrói-se uma análise crítica acerca do momento em que se apresenta a 

crítica ao Padrão Técnico Moderno e a alternativa, viável e promissora, da agricultura 

orgânica como uma alternativa de manejo sustentável que valoriza o saber-fazer do 

trabalhador rural. 

http://maps.google.com.br/maps/place?hl=pt-BR&gs_upl=21606l23691l2l23816l15l8l0l4l4l1l545l2698l2-3.4.0.1l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=661&um=1&ie=UTF-8&q=emater+campina+grande&fb=1&gl=br&hq=emater&hnear=0x7ac1e5f43201c85:0xc9656aec3aa6af51,Campina+Grande+-+PB&cid=14280097092831877431
http://maps.google.com.br/maps/place?hl=pt-BR&gs_upl=21606l23691l2l23816l15l8l0l4l4l1l545l2698l2-3.4.0.1l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=661&um=1&ie=UTF-8&q=emater+campina+grande&fb=1&gl=br&hq=emater&hnear=0x7ac1e5f43201c85:0xc9656aec3aa6af51,Campina+Grande+-+PB&cid=14280097092831877431
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No segundo capítulo, apresenta-se o processo de trabalho na agricultura que 

precisa ser analisado conforme o objeto do trabalho, os instrumentos e a atividade em si. 

Enfatiza que esses elementos devem ser estudados de maneira articulada e não separada, 

porque apenas na sua relação recíproca configuram a mediação entre homem e natureza. 

No terceiro capítulo, aponta-se a principal atividade econômica da cidade de 

Lagoa Seca de característica, eminentemente, rural. São 145 domicílios rurais, destes 88 

são caracterizados como estabelecimentos rurais cuja atividade é caracterizada como de 

agricultura familiar (AF). Destaca-se que é possível perceber potencialidades de 

crescimento das atividades rurais, estando presente uma diversidade de atividades que 

viabilizam a sustentabilidade das famílias. Reforça que a atividade econômica principal 

é a produção de hortifrutigranjeiros o que se constitui numa fonte adicional de renda 

para o produtor da Agricultura Familiar Orgânica. 

Em seguida, apresenta-se o percurso metodológico utilizado para a realização da 

pesquisa e o contexto onde foi realizada. Neste capítulo, explicou-se a adaptação feita 

no WHOQOL-100 para atender aos objetivos da pesquisa. O uso desta metodologia 

permitiu aferir a qualidade de vida dos agricultores familiares orgânicos, e verificar sua 

percepção em relação às condições para um viver melhor após mudança do manejo 

agrícola.  

No capítulo dos resultados e discussões, enfatiza-se um material fecundo e cheio 

de significações e experiências adquiridas na escola da vida discutida em quatro partes: 

o perfil dos participantes da pesquisa; a caracterização do local da pesquisa, 

especificando os aspectos principais da atividade econômica e do trabalho agrícola nesta 

região; a percepção dos atores sociais acerca de sua qualidade de vida; a apresentação 

dos elementos do processo de trabalho, detalhando os instrumentos de trabalho 

utilizados e a atividade de plantar e colher verduras/frutas. Os resultados envolvem 

ainda a explicitação das principais cargas de trabalho levantadas nas propriedades 

estudadas e os domínios do WHOQOL-100 adaptados para o cenário da pesquisa. 

Nas considerações finais, reflete-se sobre todos os dados e apresentam-se as 

conclusões do estudo, além de elencar algumas recomendações para melhorar a situação 

de trabalho dos agricultores familiares da plantação de verduras e frutas orgânicas. O 
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complexo percurso que se fez nesta pesquisa buscou compreender o saber-fazer-ser 

destes trabalhadores e suas múltiplas facetas.  

A opção pela terceira pessoa do singular na narrativa desta tese deveu-se ao 

profundo e incontornável reconhecimento de que as reflexões aqui apresentadas foram 

construídas na pluralidade das interlocuções que se entrecruzaram nesta trajetória. Deste 

modo, acredita-se ter adotado um diferente modo de olhar para o trabalho rural, a partir 

da atividade privilegiando a subjetividade dos atores sociais. Assim, espera-se ter 

contribuído para a melhoria da vida dos trabalhadores rurais e com o desenvolvimento 

do campo da Saúde do Trabalhador e da Psicologia no contexto rural. O presente estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo discute-se a relação entre saúde e trabalho, bem como aspectos 

históricos do trabalho rural e agricultura familiar orgânica. Analisou-se sua relevância, 

seus entraves, os tipos de atividades realizadas no meio rural, o maquinário e as 

ferramentas comumente utilizadas, além dos prejuízos à saúde mais relacionados a este 

tipo de trabalho.  

2.1 SAÚDE E TRABALHO: PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA 

 A relação entre saúde e trabalho foi se solidificando mediante as mudanças dos 

modos de saber-fazer-viver-sentir da humanidade e do meio ambiente. Os estudos neste 

campo, embora pouco sistematizados, remontam aos papiros egípcios e mais tarde ao 

mundo greco-romano. “Na realidade a falta de sistematização deveu-se precisamente a 

que os trabalhos mais pesados ou de mais elevado risco eram realizados por escravos” 

(Mendes, 2006, p.5), mostrando-se que dependendo da classe social estes assuntos 

podiam ser omitidos.  

 O grego Hipócrates, uma das figuras mais importantes da história da saúde, 

frequentemente considerado “pai da medicina”, chamou a atenção para os efeitos do 

chumbo na saúde humana. No entanto não levantou questões acerca das condições do 

ambiente de trabalho. Segundo Mendes (2006) estas incursões de Hipocrátes “parecem 
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marcar o início da preocupação pela patologia do trabalho” (p.5). Em seguida, Plínio (o 

“Velho”), em sua História Natural, escrita a.C., depois de visitar os ambientes laborais 

dos trabalhadores-escravos, descreveu as deficiências causadas por chumbo, zinco e 

enxofre. Sugeriu assim a utilização de equipamentos de proteção individuais 

primitivos
1
. Já Galeno, na era cristã, fez referência a doenças ocupacionais entre 

trabalhadores das minas de chumbo do Mediterrâneo (Cruz, 1996). 

 Para Mendes (1995) na Idade Média esse campo de conhecimento ficou 

adormecido, somente ressurgindo no século XVI, mediante o aumento significativo de 

problemas de saúde ocasionados pelo trabalho de extração mineral, fonte de renda e 

riqueza das nações desta época. Nesse contexto, surgem os escritos de George Bauer, 

mais conhecido por Georgius Agrícola, e de Paracelso, que versaram sobre moléstias 

dos mineiros, descrevendo uma doença pulmonar chamada de mala metallorum 

matando-os ainda jovens. Dá Agrícola destaca que especialmente:  

À chamada ‘asma dos mineiros’, provocada por poeiras que descreveu como 

‘corrosivas’. A descrição dos sintomas e a rápida evolução da doença 

sugerem-se tratar-se de silicose, eventualmente acompanhada de câncer de 

pulmão (Silva, 1998, p.65).  

 O primeiro estudo importante sobre doenças profissionais foi escrito em 1700, 

pelo médico italiano Bernardino Ramazzinni (1663-1714). Hodiernamente, considerado 

o “pai da Medicina do Trabalho”. Em sua obra “De morbis artificum diatriba”, que na 

tradução brasileira ficou conhecido como as “Doenças dos Trabalhadores
2
”, descreve 

cerca de 50 ofícios diferentes e os riscos específicos de cada um. Uma das principais 

inovações de Ramazzinni foi introduzir na anamnese clínica uma simples pergunta: 

“Qual é a sua ocupação?”. 

 Com a Revolução Industrial no século XVIII, deu-se uma nova fisionomia ao 

processo de produção de bens na Europa e em outros continentes. A força muscular dos 

homens e dos animais foi substituída pelas energias motrizes, o que transformou as 

condições de trabalho. O desenvolvimento do maquinismo ocasionou problemas, não 

                                                           
1
 “[...] usar na frente do rosto, à guisa de máscaras, panos ou membranas (de bexiga de carneiro)...” 

(Mendes, 1995, p.6).  
2
 “A primeira versão deste livro em português foi publicado no Brasil em 1971 por Raimundo Estrela, 

cedido depois para a FUNDACENTRO” (Mendes, 1995, p.6). 
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conhecidos antes, que passaram a fazer parte do dia-a-dia dos empregados e 

empregadores, como afirma Nascimento (2003, p.9): 

O emprego da máquina, que era generalizado, trouxe problemas 

desconhecidos, principalmente pelos riscos de acidente que comportava. A 

prevenção e a reparação de acidentes, as proteções de certas pessoas (mulheres 

e menores) constituíam uma parte importante da regulamentação do trabalho. 

 O Estado, neste momento, exercia a função de instituir as regulamentações e 

intervenção dos assuntos pertinentes à promoção e prevenção da saúde e segurança dos 

trabalhadores, em vista de eliminar os entraves que impediam o desenvolvimento 

econômico. O trabalho ficou sujeito à lei da oferta e da procura. O contrato de trabalho, 

que teoricamente era resultado do livre acordo entre as partes, mas na realidade tinha 

suas normas fixadas pelo empregador. Como não era escrito, modificava-se ou 

rescindia-se por decisão patronal. Paulatinamente, criou-se uma legislação do trabalho 

para garantir determinados direitos aos trabalhadores. 

 No universo jurídico do trabalho constituído pelo Estado, predominou-se, 

primeiramente, uma regulamentação que tentou assegurar a proteção do trabalho do 

menor e da mulher, restringindo-se também a duração da jornada de trabalho (Mendes, 

2006). Conforme assevera Nascimento (2003), grande parte das leis editadas nesse 

período, contempla disciplinamentos nesta perspectiva de evidenciar um maior 

intervencionismo por parte do poder público nas relações laborais.  

 Importa mencionar períodos relevantes que marcaram historicamente a evolução 

da legislação dos trabalhadores operários, conforme Dejours (1992): 

1. 1890: criação, nas minas, de delegados de segurança; 

2. 1893: lei sobre a higiene e segurança dos trabalhadores da indústria; 

3. 1889: lei sobre os acidentes de trabalho e sua indenização; 

4. 1905: aposentadoria dos mineiros; 

5. 1910: aposentadoria para o conjunto dos trabalhadores após 65 anos 

(‘aposentadoria para os mortos’, dizem os sindicatos, já que nesta época apenas 

15% dos franceses atingiam esta idade’).  

 Contudo, frequentemente, os trabalhadores eram submetidos às condições de 

longas, penosas e extensas jornadas de trabalho. Expostos a ambientes perigosos e 
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insalubres à saúde. Não seria, portanto, demais afirmar que a exploração dos 

trabalhadores no século XIX era desumana. Os empregadores introduziram medidas que 

melhoraram as condições do processo de trabalho com o intuito de extrair o máximo de 

produção. Como postula Dejours (1989): 

As características como desumanização do processo de trabalho, 

transformando homens em máquinas, longas jornadas de trabalho e a 

correspondência exaustão do trabalhador; o ritmo incansável da máquina e a 

necessidade do operário desenvolver movimentos mecânicos e pautados por 

ela; as altas temperaturas inerentes a múltiplas situações de trabalho, a 

poluição ambiental produzida por gases venenosos e matérias em suspensão 

no ar e os acidentes no trabalho amplamente facilitados pela concentração 

exagerada de homens em pequenos espaços e pela total ausência de proteção 

em relação às máquinas, fornos, etc. juntos corroem a saúde, deformam, 

aleijam e matam o trabalhador (p.38). 

 Não obstante, as empresas contratavam médicos com o objetivo de “controlarem 

a saúde dos trabalhadores, nos locais de trabalho” (Mendes, 2006, p.7), cujas funções 

eram investigar os motivos de absentismo, participar na seleção de pessoal, bem como 

realizar uma análise das doenças e acidentes ocupacionais. O médico firmou-se como 

uma espécie de braço do empresário, vigiando a recuperação do trabalhador em razão 

do seu regresso à linha de produção. No momento histórico em que a força de trabalho 

tornara-se essencial à industrialização emergente, instaurou-se o que seriam os serviços 

de Medicina do Trabalho (Lacaz, 2007).  

 Surgidos em 1830, este sistema de assistência médica logo se tornou acolhido 

pelos países capitalistas, juntamente com o processo de industrialização que ganhava 

cada vez mais espaço nas indústrias e provocava mudanças no saber fazer, sentir e ser 

dos operários.  

A inexistência ou fragilidade dos sistemas de assistências à saúde, quer 

como expressão do seguro social, quer diretamente providos pelo Estado, 

via serviços de saúde pública, fez com que os serviços médicos de empresas 

passassem a exercer um papel vicariante, consolidando, ao mesmo tempo, 

sua vocação enquanto instrumento de criar e manter a dependência do 

trabalhador (e frequentemente também seus familiares), ao lado do exercício 

direto do controle da força de trabalho (Mendes & Dias, 1991, p.342).  

 Os serviços médicos disposto no interior das fábricas, sobretudo têxteis e 

centrado na figura do médico, orientava-se pela teoria da unicausalidade, ou seja, para 

cada doença, um agente etiológico (Bensonor & Lotufo, 2011). Transplantada para o 

âmago das relações de trabalho, esta teoria foi marcadamente vinculada ao referencial 



23 

 

clínico. Propenso a isolar fatores de riscos específicos sem considerar o ambiente de 

trabalho.  

Dessa maneira, a assistência à saúde orientou-se pela medicalização e 

biologização em consequências dos sintomas e sinais ou, quando muito, associando-os a 

uma doença legalmente reconhecida. Nesse período, o médico enaltecia o diagnóstico e 

tratamento, limitando a subjetividade e a percepção do trabalhador acerca da 

organização do trabalho. Revela-se, portanto, a limitação da Medicina do Trabalho para 

intervir sobre os problemas de saúde causados pelo processo de produção. 

 A relação Saúde e Trabalho ganha um novo sentido com a não adequação da 

Medicina do Trabalho à nova realidade da vida laboral da classe trabalhadora. O 

trabalhador continuaria como foco das ações, mas a intervenção deixava de ser centrada 

na clínica médica do doente, passando a valorizar a prevenção e a saúde. Surge, então, o 

paradigma da Saúde Ocupacional, que assume a partir da conjuntura econômica e 

política da II Guerra e do período do Pós-Guerra, a função de adaptação do trabalho ao 

homem e vice-versa.  

 Nesta abordagem, as intervenções são pautadas nos riscos presentes no ambiente 

laborativo. O que configura focalização na atuação multiprofissional, diante do objetivo 

de controlar os riscos ambientais que contribuem para o surgimento de doenças. 

Conforme Gomez e Costa (1997), “assumida essa perspectiva, são imputados aos 

trabalhadores os ônus por acidentes e doenças, concebidos como decorrentes da 

ignorância e da negligência, caracterizando uma dupla finalização” (p.23). 

 Apesar dos progressos expressivos no campo conceitual e metodológico que 

sinalizaram novo processo e implementação de novas técnicas para lidar com a relação 

trabalho-saúde, no dia-a-dia, os cuidados em saúde do trabalhador deparou-se com a 

supremacia da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional. A crise gerada pela 

insuficiência destes modelos, considerando-se as necessidades dos trabalhadores, não 

foi um fenômeno isolado, trazendo em seu percurso discussões políticas e sociais. 

Malgrado, cresceu a necessidade de se introduzir novas formas de pensar a saúde 

mental e comportamental dos trabalhadores com o objetivo de demonstrar a falácia da 

Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional. Para reforçar esse novo paradigma a 
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Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Internacional do Trabalho 

expediram diretrizes e recomendações para se compreender a relação saúde e trabalho 

(Lacaz & Gomes, 2005). A Saúde do Trabalhador (ST) surge então como uma 

ampliação das concepções da Saúde Ocupacional e a Medicina do Trabalho, em que a 

saúde dos trabalhadores deve receber uma atenção integral e não somente 

assistencialista. Este processo de luta e de produção de conhecimento passou a ser 

entendida como um: 

(...) campo de práticas e conhecimentos cujo enfoque teórico-metodológico, 

no Brasil, emerge da Saúde Coletiva, buscando conhecer (e intervir) (n)as 

relações trabalho e saúde-doença, tendo como referência central o 

surgimento de um novo ator social: a classe operária industrial, numa 

sociedade que vive profundas mudanças políticas, econômicas e sociais 

(Lacaz, 2007, p.758). 

 No Brasil, a ST surge no bojo do Movimento da Reforma Sanitária, que se 

intensificou a partir da década de 1980, tendo como inspiração a Reforma Sanitária 

Italiana (Cattani, 2008). Neste sentido, em Março de 1986, em Brasília, aconteceu a 

VIII Conferência Nacional de Saúde que discutiu um novo modelo de atenção à saúde. 

Ocasião em que se inaugurou um campo profícuo de discussão sobre ST (Lima, Severo, 

Verdi, & Da Ros, 2009). Nesta Conferência, de acordo com Lacaz (2007, p.761): 

Consolida-se a proposta de criação do SUS com atributo de coordenar as 

ações de saúde, agora alçada à condição de direito social e de cidadania, 

ações estas que englobam, como tendência mundial, a saúde dos que 

trabalham. 

Não obstante, define-se também o aparato legal para garantir a reestruturação da 

assistência a ST no Brasil. Institui-se um conjunto de novos atos normativos que 

maximizaram e melhoraram as possibilidades de oferta da assistência aos trabalhadores, 

através das seguintes leis, decretos e portarias, conforme Dias (2006): Lei nº 5889/73; 

Portaria nº 3067/88; Lei nº 7.802/89; Decreto n
o
. 98.816/90 Lei n

o
 8.080/90; Lei nº 

8213/91; Decreto n
o
 3048/99; Portaria Ministerial n

o
 3.120/99; Portaria n

o
 1.399/99; 

Portaria n
o
 2.437/02; Portaria nº 777/04; Portaria nº 2.437/05; Portaria Interministerial 

n
o
. 800/05. 

Essa descrição serve como diretriz importante para orientar e percebe-se que a 

saúde do trabalhador rompe com a concepção hegemônica da Medicina do Trabalho e 

Saúde Ocupacional e tem como objetivo o processo saúde-doença dos grupos humanos, 
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em sua relação com o trabalho. Conforme Mendes e Dias (1991, p. 347), pode-se 

compreender que, 

(...) a saúde do trabalhador considera o trabalho enquanto organizador da vida 

social, como o espaço de dominação e submissão do trabalhador pelo capital, 

mas, igualmente, de resistência, de constituição, e do fazer histórico. Nesta 

história os trabalhadores assumem o papel de atores, de sujeitos capazes de 

pensar e de se pensarem, produzindo uma experiência própria, no conjunto 

das representações da sociedade. 

Diante do pressuposto, pode-se afirmar que a saúde do trabalhador apresenta 

uma nova maneira de entender os aspectos que determinam o encadeamento de adoecer 

e morrer dos trabalhadores. A avaliação do processo de trabalho deve resgatar a 

multidimensionalidade do sujeito trabalhador e da determinação social do processo 

saúde-doença.  

2.2. DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

2.2.1 Modo de Produção do Trabalhador Rural no Brasil 

São múltiplos os contextos nos quais se podem verificar as consequências das 

atuais e significativas mudanças acontecidas no mundo do trabalho e suas implicações 

sobre as condições de vida e saúde dos trabalhadores. O sistema capitalista brasileiro 

transformou tanto a produção industrial como a agrícola, independente do arcabouço 

legal existente.  

No meio rural, a partir de 1950, ganhou impulso uma mudança no processo e na 

organização do trabalho. A oligarquia rural refletia o latifúndio pouco rentável e um 

setor social e político velho, ou seja, contrário aos emergentes interesses industriais e 

democráticos. As fazendas transformaram-se em empresas e a tecnologia, induzida 

pelas multinacionais, desenvolveu a agricultura pelo uso de máquinas agrícolas que foi 

“realizada por iniciativa do Estado, que visava modificar os processos de produção 

tradicionais pelo aumento do uso de insumos de origem tradicional” (Wanderley, 2011, 

p.28-29).  

As transformações e as tensões deste processo não se restringiram somente aos 

impactos socioambientais nas áreas de produção, mas se estenderam à saúde dos 

trabalhadores rurais. Pode-se citar a produção agroindustrial açucareira de Pernambuco 
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que passou do engenho escravocrata, evoluindo para bangüê e originando as usinas 

agroindustriais. A evolução técnica embora lenta foi perceptível, com a maximização de 

produção e produtividade. Contudo, na dimensão social tal desenvolvimento propiciou 

o agrupamento de terras e de renda nas mãos dos grandes latifundiários. 

Consequentemente os agricultores se encontravam expostos, ademais, a péssimas 

condições de trabalho e a baixa qualidade de vida rurícola. 

A partir de então, institui-se o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) que apresentou 

as normas gerais que orientaram a política agrícola e serviu como instrumento jurídico 

no qual os movimentos sociais se apoiaram em suas lutas em favor da reforma agrária. 

Este cenário propiciou inúmeras propostas de reforma agrária, então 

compreendida como qualquer ação social, assistencial ou econômica aos agricultores, 

fossem eles trabalhadores sem terra, pequenos, médios ou grandes proprietários. Mas 

para a esquerda nacionalista a reforma agrária demonstrava um significado muito 

particular e, dentre as várias propostas sobre a questão, duas eram consideradas 

intransferíveis: a criação do regime jurídico do trabalhador rural e a reforma agrária 

distributiva de terras.  

Após a década de 1960, especialmente com os acontecimentos políticos de 1964 

e com as transformações econômicas pelas quais o país passou no decorrer dos anos 

1970, percebe-se que o incentivo a palavra agrária submergiu, o que se debate é a 

adaptação da agricultura a sua funcionalidade para economia brasileira. No período do 

milagre brasileiro acreditava-se que o crescimento da produtividade da agricultura 

deliberaria a solução dos principais problemas econômicos do país.  

Uma das consequências foi o predomínio do modelo agrícola baseado no uso 

intensivo de maquinaria, fertilizantes e agrotóxicos, que levou à concentração de capital 

e de tecnologia nas monoculturas (Mazoyer & Roudart, 2010). O meio rural, tornou-se 

um ambiente ameaçador para a realização de atividades laborais, intensificou-se a 

presença de riscos ambientais à saúde do trabalhador (Porto, 2007; Whelan, Ruane, 

McNamara, Kinsella, & McNamara, 2009; Schweitzer, Deboy, Jones, & Field, 2011), e 

gerou um perfil de adoecimento e morte da população. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whelan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19437272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whelan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19437272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kinsella%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19437272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McNamara%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19437272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schweitzer%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21462021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deboy%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21462021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deboy%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21462021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Field%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21462021
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Percebe-se que as condições de vida e de trabalho rural ficaram mais 

comprometedoras, e quanto mais se intensifica a conjuntura do mundo globalizado, 

mais se predomina o agronegócio e o desgaste dos trabalhadores rurais. Gerou-se um 

aumento significativo de ocorrência de doenças cardiovasculares, degenerativas e 

mentais, bem como o envelhecimento precoce e morte prematura (Dias, 2006). 

Acentuaram-se os acidentes de trabalho com máquinas e a exposição aos agrotóxicos 

(Possas & Trapé, 1983; Hanchenlaksh, Povey, O'Brien, & Vocht, 2011; Gallois, Pottier, 

Houssin, Le Goff, & André, 2011), além do contato com animais peçonhentos 

(Kalaiselvan, Dongre, & Mahalakshmy, 2011) e propagação de doenças transmissíveis, 

como a esquistossomose e a doença de chagas (Alessi & Navarro, 1997) devido a 

escassez de saneamento básico. 

Não obstante, esse quadro de enfermidades agrava-se diante do alargamento da 

jornada de trabalho, intensificação do seu ritmo, pagamento por escala de produção, 

descumprimento de direitos trabalhistas e interferência diretamente sobre o saber 

tradicional e o processo de trabalho rural. A expropriação dos pequenos produtores, 

transformando-os, na maioria dos casos, em assalariados, de maneira que ao longo do 

tempo perderam seus valores e vínculos com a natureza e com a terra (Cerf & Sagory, 

2007).  

Um mesmo trabalhador pode ser assalariado em um período e em um lugar 

determinado e trabalhar ao mesmo tempo em sua terra, como pequeno 

proprietário, em outro período. Ele pode trabalhar sozinho ou com toda a sua 

família, e no interior da família pode haver uma divisão interna do trabalho 

(Faleiros, 2010, p.240). 

 Destaca-se que apesar dos riscos ocupacionais existentes no meio rural há 

experiências de práticas alternativas no campo, com características de sustentabilidade 

no cultivo de alimentos e preservação ambiental. A exemplo da agricultura orgânica e 

agricultura familiar, viabilizando relações entre o campo e a cidade. Oportunidade 

construída socialmente que promove relação no intuito de incluir equidade, justiça 

social, segurança alimentar, e crescimento econômico (Franco Netto, 2009).  

 Reforça-se que a agriculta familiar orgânica tem a característica de produzir 

alimentos com menor índice de toxicidade e manter o equilíbrio ambiental. Isto 

significa que no sistema produtivo, onde a família é dona dos meios e instrumentos de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hanchenlaksh%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21398679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hanchenlaksh%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21398679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O%27Brien%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21398679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Vocht%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21398679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallois%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pottier%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pottier%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houssin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houssin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Andr%C3%A9%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21787723
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trabalho, bem como responsável pelo trabalho na propriedade, implica em 

consequências essenciais na sua maneira de agir econômica e socialmente. O que pode 

ocasionar interferências diretamente na qualidade de vida do trabalhador.  

O estudo de Guimarães (2000) relata que a maior parte da população com 

restrição ou sem acesso às necessidades básicas e com precárias condições de renda e de 

trabalho vive no meio rural. Já o estudo de Riquinho e Gerhardt (2010, p.327) afirmam 

que os trabalhadores rurais compreendem que a “doença extrapola seus limites 

biomédicos, apontando para as condições de vida, em especial o trabalho”.  

Porquanto, o ecossistema rural-agrícola expõe o agricultor a um ambiente de 

trabalho de riscos ocupacionais, equipamentos e ferramentas obsoletas e multiplicidade 

de tarefas executadas ao mesmo tempo, alocadas nas atividades agropecuárias (Peres, 

2009). Surge então a necessidade de se compreender a agricultura enquanto atividade 

produtiva, que se tem modificado intensamente desde o século XVIII, pode ser capaz de 

promover a qualidade de vida no campo?  

A adoção do Padrão Técnico Moderno
3
(PTM) de produção de alimentos está 

associado a densas mudanças sociais, no meio ambiente e na qualidade de vida no meio 

rural. A Agricultura Familiar Orgânica (AFO), por outro lado, demonstra um sistema 

que na sua gênese procura indagar as consequências do referido padrão produtivo acerca 

da qualidade de vida. Vigilante às relações que articulam conceitos e práticas sobre 

saúde e a qualidade de vida, consoante uma construção cultural multidimensional, 

declara como pressuposto a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos 

trabalhadores rurais, reverenciando o ambiente físico e social onde vivem. A 

Agricultura Orgânica (AO) é um sistema produtivo que rompe com o PTM e é 

instrumento de um projeto social voltado para o desenvolvimento da agricultura familiar 

(AF).  

                                                           
3
O Padrão Técnico Moderno da agricultura, ao priorizar altos ganhos de produtividade, suscitou crises em 

três dimensões: na dimensão econômica, mediante a elevação da eficiência tecnológica e comercial, 

incentivando a superprodução, cujas conseqüências ocorreram sobre o dinamismo da atividade produtiva; 

na dimensão social, uma vez que a modernização enfocou a grande propriedade agrícola tradicional, 

minimizando a necessidade da força de trabalho; e, por último, na dimensão ambiental, com o uso 

excessivo e indiscriminado dos agrotóxicos, com o risco de um sério desgaste de recursos naturais e 

humano (Azevedo, 2004). 
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É a partir desta visão que se almeja constituir o elo para a reflexão sobre 

qualidade de vida no meio rural. Neste estudo, é observada como uma tática que pode 

incentivar relações socioculturais salutares, além de entrelaçar vínculos entre a 

promoção de um desenvolvimento mais sustentável e o resgate da qualidade de vida no 

meio rural. Mediante a inclusão da temática agricultura familiar refletir-se-á sobre AFO 

como estratégia de valorização socialmente do campo. Espaço que deverá compreender-

se como um lugar fundamental na busca constante por maior qualidade de vida e 

promoção dos valores sociais nutridos pelas comunidades rurais. 

Diante disto será refletida a relação entre a Agricultura Orgânica e os vários 

paradigmas que norteiam os debates acerca da qualidade de vida. Elucidar-se-á ainda as 

dimensões da saúde humana e a sócio-ambiental, inseridos no contexto cultural que 

permeia a produção de alimentos orgânicos no campo. 

2.2.2 Agricultura Familiar e Orgânica: Construção de uma Categoria Política 

Institucional 

 O trabalho rural é uma das atividades mais antigas do homem, já que 

originalmente era realizado com o intuito exclusivo de sobrevivência. Entretanto, o 

perfil da agricultura sofreu várias mudanças ao longo do tempo, passando de uma 

característica de subsistência para comercial (Ramos, 2008).  

Desde o final do século XIX havia na Europa e, mais precisamente, na 

Alemanha, uma tendência por uma alimentação natural que ditava um estilo de vida 

mais saudável. Essa tendência se configurou como um movimento que fazia parte de 

uma corrente de pensamento que não questionava o desenvolvimento industrial e 

urbano da época.  

No início na década de 1920, emergiram as primeiras correntes alternativas ao 

modelo industrial ou convencional de agricultura. O progresso lento destes movimentos 

e suas consequências práticas ocorreram devido ao forte “lobby” da agricultura química, 

atrelada a interesses econômicos de uma agricultura moderna em construção (Darolt, 

2000). 



30 

 

A modernização agrícola brasileira, sob a ordem do agronegócio, incentiva a 

agricultura convencional
4
. Desenvolve-se sob a ideia de maximização da produtividade, 

intensa jornada de trabalho e exploração do meio ambiente. Asseveram Santos e Melo 

(2011, p. 47): 

Agricultura convencional vem sofrendo impactos com o uso intensivo de 

agroquímicos provocando um aumento expressivo na produção agrícola. 

Contudo, se evidenciaram problemas como, por exemplo, compactação dos 

solos e das águas por nitratos e agrotóxicos, perda da fertilidade, erosão, 

perda da biodiversidade, contaminação dos alimentos, intoxicações crônicas e 

agudas dos trabalhadores rurais, aparecimento de pragas resistentes aos 

agrotóxicos, novas pragas, alimentos sem sabor e sem durabilidade.  

Em contrapartida, concomitante a este modelo de desenvolvimento, emergem 

estilos de agricultura de base ecológica, dentre elas cita-se a agroecologia, isto é, 

sustentabilidade na produção de alimentos e na preservação dos recursos naturais 

(Franco Netto, 2009), uma vez que procura restaurar a resiliência e a força dos 

agroecossistemas. Assim, a saúde humana pode ser estudada inserida na 

sustentabilidade socioambiental que tenha como norte o respeito à vida e à diversidade 

sociocultural das populações (Azevedo, & Pelicioni, 2012). Segundo Minayo e Minayo 

(2006, p.15), o enfoque ecossistêmico da saúde humana procura integrar a saúde e o 

ambiente por meio da ciência e tecnologia, “gerada e aplicada em consonância com 

gestores públicos, privados, com a sociedade civil e os segmentos populacionais 

afetados”. 

O agricultor em seu ambiente de trabalho foi o que mais sofreu com a política de 

modernização do PTM. Diante da industrialização, submeteu-se a diversas 

vulnerabilidades inerentes a sua prática profissional, acarretando impactos diretos e 

indiretos a sua saúde, intensificados pelo processo de gestão da organização do trabalho. 

 Destarte, a inserção da tecnologia no campo afetou este processo de 

administração do trabalho, alterando os papéis assumidos pelos trabalhadores rurais. O 

arrendatário, diarista ou assalariado, mãos-de-obra contratadas, perde espaço para o 

familiar (esposa e filhos) do agricultor, originando aquilo que conhecemos como 

agricultura familiar.  

                                                           
4
O termo agricultura convencional aqui utilizado se refere à agricultura praticada dentro da perspectiva do 

Padrão Técnico Moderno (PTM). 
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Na década de 90, a partir de alguns trabalhos realizados principalmente por 

Prado Júnior (1979); Marx (1979); Lênin (1985); Shineider (1999; 2003); Anjos (1995; 

2003); Lamarche (1993); Abramovay (1992); Veiga (1991); Tedesco (1999); Kageyama 

e Bergamasco (1989) lançaram as bases teóricas para diferenciação da agricultura 

familiar de camponês.  

Os conceitos de agricultor familiar e de camponês são entendidos pelos dois 

paradigmas de maneira diferente. Para o paradigma do capitalismo agrário a distinção 

entre eles baseia-se em dois pontos: 1) o camponês é sinônimo de atraso, é resquício do 

feudalismo, da barbárie e, por isso, tende a desaparecer com o avanço do capitalismo se 

transformando em agricultor familiar; 2) o agricultor familiar é importante e necessário, 

pois, de alguma forma, ele faz parte do agronegócio (Felício, 2006). 

Para o paradigma da questão agrária não existe contestação entre agricultor 

familiar e camponês, pois, ambos são assim conceituados por terem a família e o 

trabalho familiar por característica, pois, ao mesmo tempo em que a família é 

proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. 

Nada obstante, o seu futuro está na superação do trabalho familiar. É preciso inventar o 

trabalho familiar-cooperativo e aprender a não abominar o mercado. 

Portanto, a palavra ‘camponês’ remete a um conteúdo político porque, 

geralmente, está atrelada ao movimento camponês que na época do período ditatorial foi 

perseguido. Os estudiosos do campesinato são referências clássicas aos estudos de 

agrária, que conceberam a integração/desintegração dos camponeses no modo de 

produção capitalista. Esses trabalhos são exemplos de luta e resistência, uma vez que 

existem camponeses na luta e pela reprodução da família e contra as leis do mercado em 

todas as partes do mundo. Conforme assevera Nazareth Wanderley (1999), a herança 

que o camponês transmite as suas gerações, antes de qualquer coisa, representa o seu 

modo de vida, às vezes mais do que a própria terra. 

Há cinco características que identificam o camponês: uma relativa autonomia em 

relação à sociedade global; a importância estruturante do trabalho familiar e do grupo 

doméstico; um sistema econômico diversificado, parte autônomo e parte integrado a 
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mercados diversificados; relações de interconhecimento e a função decisiva das 

mediações entre sociedade local e sociedade global (Wanderley, 1999). 

Conforme Mendras (2000, p.44-50):  

A unidade indissolúvel do grupo doméstico e de seus membros, ao mesmo 

tempo produtores e consumidores e o fato de que a terra, do ponto de vista da 

economia do grupo, é um meio de subsistência e não um capital a 

rentabilizar, faz com que não seja possível analisar o sistema econômico 

camponês nos termos da economia industrial.  

E continua:  

O camponês trabalha a terra para se alimentar: qualquer teoria da economia 

camponesa nada mais é que o comentário desta fórmula lapidária (...) mas o 

camponês produz para um mercado globalizante (...). Todavia, esta exigência 

é somente acessória para compreender a lógica que preside ao cálculo 

econômico do camponês. Quando falamos de camponês, é preciso 

compreender família camponesa (...). Cada produto tem seu destino particular 

e nenhum pode substituir o outro: o capim alimenta os animais, o trigo, os 

homens (...) (Mendras, 2000: 44-50). 

Neste contexto, entende-se por agricultura familiar um modo de produção que 

abarca particularidade relacionada à força de trabalho (Moreira, 2013). É constituída 

basicamente de origem familiar, cujos membros da família são os principais 

responsáveis pelas tarefas agrícolas, de maneira que “a unidade familiar se entrelaça e 

se confunde com a unidade produtiva” (Ribeiro, 2009, p.53). Por isso, é importante 

relevar-se um grupo social, por vezes esquecido funcionalmente pela sociedade 

capitalista na qual se insere no tocante à reforma agrária, ao crédito, à pesquisa e à 

assistência técnica (Jesus, 2005). 

Desta maneira:  

A agricultura familiar é responsável por mais de 40% da produção agrícola 

no país, abrigando 35,5% da População Economicamente Ativa no 

Agronegócio. Em 1996, a implantação do PRONAF ocorreu com o objetivo 

de ampliar a distribuição do crédito e de expandir os investimentos em 

infraestrutura para a agricultura familiar (Rodrigues, Castro & Teixeira, 

2007, p.141). Tradução Livre. 

 Adota-se para fins desta pesquisa a definição jurídica com base na Lei da 

Agricultura Familiar nº 11.326 de 24/07/2006, que estabelece diretrizes para a 

implementação da política pública de agricultura familiar, conforme a regulamentação 
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instituidora do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
5
 

(PRONAF), Decreto nº 1946 de 28/06/1996 (Brasil, 2000), com intuito de solidificar 

este segmento: 

Art. 3
o
 Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Em 24 de julho de 2006, o Governo Lula, sanciona a Lei nº 11.326, que 

determinou diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares. E, em 20 de agosto de 2012, foi instituído pelo Decreto nº 

7.794 o Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), para 

incentivar políticas públicas de transição agroecológica. Diante desta revalorização e 

reconhecimento do potencial agropecuário do pequeno produtor, a AF revela-se como 

setor estratégico para o desenvolvimento sustentável do país, contando com mais de 4,3 

milhões de unidades rurais, o que corresponde a 84% de estabelecimentos, de modo que 

com apenas 24,3% de território agrícola produz quase 80% dos alimentos consumidos 

no país, além de 90% de sua produção orgânica. Somente o Nordeste detém 50% das 

propriedades familiares camponesas (MDA, 2012).  

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) enfatiza que a grande parte 

do abastecimento da mesa dos brasileiros é procedente da agricultura familiar que é 

                                                           
5
Na década de 1990, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento criou o Programa de Valorização da 

Pequena Produção Rural (PROVAP), que serviu de base para a criação no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O Governo Federal lançou o PRONAF em 1996 para 

apoiar financeiramente atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto 

da força de trabalho do produtor rural e de sua família. Como conseqüência, espera-se a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento da agricultura familiar por meio de seus 

beneficiários: os agricultores familiares, assentados, povos indígenas e pescadores, estruturados em cinco 

grupos de beneficiários (mediante a renda), A, B, A/C, D e E (Rocha, Albuquerque, Coelho, Dias & 

Marcelino, 2009, p.45).  
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responsável por 7 de cada 10 empregos no campo, ocupando 80% do setor rural. Em 

2009, 60% dos produtos que estavam na cesta básica familiar difundida pela CONAB 

foram da agricultura familiar (Saraiva, Silva, Sousa, Cerqueira, Chagas, & Toral, 2013).  

Nesta perspectiva, compreende-se que a categoria agricultura familiar surgiu 

como um novo paradigma coletivo integrador em aversão ao empresário rural 

produtivista, tecnicista e predador. Consequentemente, opondo-se à agricultura patronal. 

As principais distinções entre essas duas agriculturas supracitadas podem ser verificadas 

no Quadro 1: 

Quadro 1 - Diferenças entre Agricultura Patronal e Familiar 

Agricultura Patronal Agricultura Familiar 

Completa separação entre gestão e 

trabalho 

Trabalho e gestão intimamente 

relacionados 

Organização centralizada Direção do processo produtivo diretamente 

assegurado pelos proprietários ou 

arrendatários 

Ênfase na especialização Ênfase na diversificação 

Ênfase nas práticas padronizáveis Ênfase na durabilidade dos recursos e na 

qualidade de vida 

Tecnologias dirigidas à eliminação das 

decisões “de terreno” e de “momento” 

Decisões imediatas, adequadas ao alto grau 

de imprevisibilidade do processo 

produtivo. 

Fonte: Ribeiro, 2009, p.57; Moreira, 2013, p.56. 

Segundo Muller (2001, p.198), “a agricultura de lógica familiar, por sua maior 

capacidade de cumprir com o papel da multifuncionalidade, tem demonstrado estar mais 

próxima ao ideário de uma agricultura sustentável”. Heuser (2003, p.101) destaca a 

melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares com o resgate das maneiras 

mais fidedignas de lidar com o meio, “sobretudo nas relações de trabalho, com a 

valorização não só daquilo que é obtido a partir desse esforço humano, mas também do 

próprio processo laboral”. 

A agricultura familiar é a que mais se adapta às características da agricultura 

orgânica, essencialmente por apresentar, em geral, área de plantio pequena, por ser 

diversificada, autossustentável e, principalmente, por ter mão de obra disponível. Neste 

paradigma, a agricultura familiar orgânica é regida pelo norte de agricultura familiar, 

conforme quadro 1, acrescentando-se à premissa de uma agricultura orgânica. Esta é um 

tipo de agricultura cujo objetivo principal volta-se para a melhoria da qualidade de vida 
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dos produtores e dos consumidores. Garantido no processo produtivo a sustentabilidade 

ambiental, com desenvolvimento e promoção social dos envolvidos com a atividade 

agrícola.  

Novos estilos de viver e trabalhar articulados a uma maneira de se alimentar com 

mais qualidade têm sido um ideal cada vez mais buscado por pessoas de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Com reflexos em todas as partes do mundo, onde 

se aglomeram segmentos sociais vigilantes às novas descobertas em prol da saúde 

humana e consumidores exigentes.  

Atualmente, quem dita em certa medida o modo do que produzir é o 

consumidor, e este expressa um perfil exigente que preza pela segurança alimentar em 

termos de origem, qualidade, regularidade de oferta e preço. Por conseguinte, que os 

produtores familiares adaptem suas lavouras a tais exigências e procurem desenvolver 

as diversas maneiras de produzir organicamente. 

Ademais, percebe-se a crescente conquista de mercado dos produtores familiares 

orgânicos, os quais estão ganhando cada vez mais espaço junto aos consumidores, 

formando um novo nicho de consumo. Porém, estes produtos, em geral, são de menor 

tamanho e levam mais tempo para serem produzidos e colhidos porque na sua produção 

não são empregados insumos externos (Bouguini, & Torres, 2006). 

Hodiernamente, a Oceania aglomera os países com as áreas mais extensas de 

produção orgânica, seguido da Europa e América Latina. Ressalta-se que a produção 

orgânica também é cultivada nos demais continentes, porém em áreas menores, 

equivalentes a 5% (Willer, 2010). Por pressuposto, este tipo de agricultura entre os anos 

de 1999 a 2008 houve um aumento de 200% de área agrícola mundial orgânica, de 

11.000.000 hectares para 35.000.000 hectares, respondendo a demanda por este tipo de 

produto no mercado mundial (Willer, 2010). 

Segundo os dados mais recentes obtidos pela International Federation of Organic 

Agriculture Movements (INFOAM, 2009), a área total cultivada no Brasil com produtos 

orgânicos no ano de 2008 foi de 1.765.793 ha, sendo 932.120 ha com explorações 

certificadas, 833.673 ha de área em transição, com a atuação direta de 7.250 produtores, 

situação que torna o país o terceiro com áreas destinadas à plantação de orgânicos, com 
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1,8 milhões de hectares, estando abaixo da Austrália, com 12 milhões de hectares e da 

Argentina, com 2,8 milhões de hectares.  

O Brasil se revela como o país mais promissor na produção orgânica do mundo 

porque há 90 milhões de hectares agriculturáveis, sem mencionar as áreas de produção 

convencional que se encontra em transição para a agricultura orgânica. Como já 

mencionado, no Brasil, cerca de 90% da produção orgânica brasileira é proveniente da 

Agricultura Familiar (AF), destacando-se entre os principais Estados Bahia, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará, Piauí, São Paulo e Paraíba 

(Brasil, 2008). 

Na tabela 1, relaciona-se o quantitativo de estabelecimentos que praticam a 

agricultura orgânica certificada e não certificada e o total de propriedades que não 

praticam este tipo de agricultura.  

Tabela 1: Estabelecimentos agrícolas brasileiros, por regiões, que praticam a agricultura 

orgânica certificada e não certificada, 2006. 

Regiões  Total de 

estabelecimentos  

Agricultura 

orgânica  

Certificada  Não 

certificada  

Brasil  5.175.489  90.497  5.106  85.391  

Norte  475.775  6.133  351  5.782  
Rondônia  87.077  927  135  792  

Acre  29.482  485  15  470  

Amazonas  66.784  1.211  20  1.191  

Roraima  10.310  64  1  63  

Pará  222.028  2.362  136  2.226  

Amapá  3.527  29  -  29  

Tocantins  56.567  1.055  44  1.011  

Nordeste  2.454.006  42.236  1.218  41.018  
Maranhão  287.037  3.256  77  3.179  

Piauí  245.378  3.712  79  3.633  

Ceará  381.014  4.865  167  4.698  

Rio Grande do 

Norte  

83.052  2.266  95  2.171  

Paraíba  167.272  3.362  58  3.304  

Pernambuco  304.788  6.425  208  6.217  

Alagoas  123.331  2.117  40  2.077  

Sergipe  100.606  1.039  41  998  

Bahia  761.528  15.194  453  14.741  

Sudeste  922.049  18.715  1.366  17.349  
Minas Gerais  551.617  12.910  641  12.269  

Espírito Santo  84.356  1.466  152  1.314  

Rio de Janeiro  58.482  968  122  846  
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São Paulo  227.594  3.371  451  2.920  

Sul  1.006.181  19.275  1.924  17.351  
Paraná  371.051  7.527  909  6.618  

Santa Catarina  193.663  3.216  353  2.863  

Rio Grande do 

Sul  

441.467  8.532  662  7.870  

Centro-Oeste  317.478  4.138  247  3.891  
Mato Grosso do 

Sul  

64.862  753  31  722  

Mato Grosso  112.978  1.619  79  1.540  

Goiás  135.683  1.605  113  1.492  

Distrito Federal  3.955  161  24  137  
 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 

A região que agrupa o grande número de propriedades que cultivam a 

agricultura orgânica está o Nordeste com 42.236 propriedades. O Estado da Paraíba 

reúne 3.362 propriedades das quais apenas 58 são certificadas por entidade credenciada. 

França; Del Grossi; Marques (2010) revelam que o Nordeste detém a metade dos 

estabelecimentos de agricultura familiar do país totalizando 2.187.295 hectares, sendo 

em média 13 hectares por estabelecimento agrícola.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do 

Censo Agropecuário 2006, divulgado somente no ano de 2009, na distribuição dos 

estabelecimentos produtores de orgânicos por grupo de atividade econômica, os 

estabelecimentos com plantios de lavoura permanente e de horticultura/fruticultura 

figuravam com proporções de 10,4% e 9,9% em 2006, respectivamente (IBGE, 2006).  

Entre 1996 e 2006 aumentou a participação dos estabelecimentos da agricultura 

familiar que passaram de 85 para 88% do total. Houve um aumento de 412.598 

estabelecimentos familiares (de 9,9%) e uma diminuição na área total de menos 

de 1% (...), bem como percebemos que houve aumento na participação do valor 

bruto da agricultura familiar de 38% para 40% e em todas as regiões do país, 

especialmente no Norte e Nordeste, onde o crescimento foi de 11% e 9%, 

respectivamente (IBGE, 2006, p. 10). 

A agricultura familiar orgânica (AFO) beneficia a conciliação entre os aspectos 

complexos
6
 desejados e a supervisão e domínio do processo e organização

7
 de trabalho 

necessário. É relevante a maximização da utilização de modelos de produção orgânica 

no desenvolvimento da agricultura familiar, especialmente junto aos produtores de 

                                                           
6
 Os aspectos complexos são compreendidos, como sustentabilidade econômica, social e ecológica. 

7
 A organização do trabalho é entendida neste trabalho, como aquela que “define a estrutura ‘horizontal’ 

que especifica as fronteiras dos ‘postos’ (as máquinas, ferramentas utilizadas), e, sobretudo as tarefas 

atribuídas com os procedimentos correspondentes” (Montmollin & Leplat, 2007, p.42). 
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menor nível de capitalização. Porquanto, o trabalho na agricultura familiar orgânica é 

multidimensional, pois incorpora os preceitos ecológicos
8
, econômicos

9
 e sociais

10
 de 

sustentabilidade (Gemma, 2008; Herath, & Wijekoon, 2013). 

O sistema de AFO surgiu em oposição ao sistema convencional, que recomenda 

o uso intensivo de agrotóxicos e de adubos solúveis, com o intuito de aumentar a 

produtividade e, consequentemente, o lucro. Com efeito, acometendo a contaminação 

ambiental, de modo a afetar a saúde dos trabalhadores rurais e a saúde dos 

consumidores pela presença indesejável de resíduos químicos nos alimentos (Cuenca, 

Moreira, Nunes, Mata, Guedes, Barreto, Lopes, Paz, Silva & Torres, 2007). Em 

contraposição, os produtos da AFO provêem do trabalho coletivo familiar com o 

objetivo de produzir alimentos com valor nutricional equilibrado e isentos de venenos, 

cujo consumo se relaciona com a promoção da saúde humana (Alencar, Mendonça, 

Oliveira, Jucksch, Ivo, & Cecon, 2013). 

O quadro 2 demonstra alguns benefícios do sistema produtivo da AFO, que se 

vinculam à promoção de sustentabilidade na suas dimensões sociais, econômicas e 

ambientais. Apresenta dificuldades intrínsecas que demandam mobilização e articulação 

institucional e política dos atores protagonista da AFO para o saneamento em busca de 

solução adequado, a fim de estabelecer melhores condições de trabalho produtivas e de 

vida ao homem do campo.  

Quadro 2: Agricultura Familiar Orgânica: Vantagens e Dificuldades 

VANTAGENS DIFICULDADES 

Desempenho econômico melhor Instabilidade de mercado 

Criação de um grupo de consumidores Poucas pesquisas científicas em 

agricultura orgânica 

Formação de cooperativas ou associações Ausência de assistência técnica da rede 

pública 

Variedade de produtos cultivados Elevado custo de implantação 

Estabilidade de renda durante o ano Dificuldade de acesso ao crédito bancário 

Qualidade de vida Alto preço da certificação 

Fonte: Ruszczyk, 2007; Teles, 2007. 

                                                           
8 Significa desenvolver estratégias originais para enfrentar as dificuldades de natureza bastante variada, 

incertezas e contradições que o clima oferece bem como conhecimento em relação às questões ligadas a 

certificação, e a legislação ambiental, ao reflorestamento e a conservação dos recursos naturais. 
9
 Articular as funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle em todas as áreas: 

produção, manutenção, finanças, recursos humanos e comércio. 
10

 Manutenção das relações sociais construídas no trabalho e com o consumidor. 
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Neste tipo de trabalho, todos os envolvidos podem operar em ambientes 

perigosos durante a realização das suas tarefas, potencialmente resultando em ferimento 

ou deficiência (Whelan, Ruane, Mcnamara, Kinsella, & Mcnamara, 2009). De fato 

reveladora da vulnerabilidade aos riscos laborais, contribuintes a desenvolverem 

algumas doenças ocupacionais, como por exemplo: doenças oesteomusculares 

(Fathallah, 2010; Gemma, 2008; Nonnenmann, Anton, Gerr, Merlino, & Donham, 

2008); doenças de pele (Fenton, Brasier, Henning, Radhakrishna, & Jayarao, 2010; 

Brooks, Feldman, Fleischer, Quandt, Vallejos, et al., 2009); PAIR (Perda Auditiva 

Induzida pelo Ruído; Ehlers & Graydon, 2011); problemas lombares devido à postura 

inadequada (Fathallah, Miller, & Miles, 2008); distúrbios do sono (Lima, Rossini, & 

Reimão, 2010), entre outras.  

Esse cenário de exposição existe porque muitas vezes os trabalhadores residem 

no local em que trabalham e são os responsáveis diretos por aquilo que investem e 

produzem, além de necessitarem realizar adaptações e lançar mão de estratégias para 

cumprir as metas da produção. Se, por um lado essas condições lhe conferem muitos 

direitos, por outro, o nível de responsabilidade é maior, sendo estabelecida pela sua 

condição de “dono” e gestor do empreendimento.  

Outro ponto significativo é que os agricultores familiares têm, por meio de 

práticas de uma agricultura orgânica, a possibilidade de agregar valor aos seus produtos, 

em função de sua diferenciação ecológica. Participam efetivamente dos mercados 

nacionais e internacionais de alimentos de qualidade, atendendo a demandas por 

alimentos agroecológicos.  

Os dados constatam que a AFO apresenta-se como uma alternativa para a 

viabilização econômica da Agricultura Orgânica no Brasil. Consiste em uma das 

contribuições mais significativas para incrementar a noção de qualidade de vida, 

especialmente quando se trata de ocupação de postos de trabalho. Considerando ainda a 

relação estabelecida entre o trabalhador rural com sua atividade agrícola, valoriza a 

cultura local, beneficiando-se da preservação do meio ambiente, produzindo alimentos 

saudáveis e promovendo socialmente o agricultor. 
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 A AFO volta a sua atenção para o resgate cultural na proporção que enaltece o 

saber agrícola tradicional do agricultor familiar. À luz da AFO surge um momento de 

debate para a inclusão do agricultor familiar orgânico nos mercados nacional e 

internacional no contexto do desenvolvimento rural mais sustentável, aspectos que 

também permeiam as discussões de qualidade de vida. Todavia, a relação entre 

qualidade de vida e trabalho deve ser analisada focada em aspectos sociais, econômicos, 

políticos, psicológicos e antropológicos. Por isso, ela se configura como complexa por 

abarcar uma gama de fatores que perpassam o âmbito exclusivamente laboral, 

envolvendo, muitas vezes, qualidade de vida.  

As discussões fomentadas e a produção científica divulgada acerca dos 

problemas ambientais e situação da qualidade de vida do trabalhador rural da AFO 

ainda encontram-se tímidas, mas vêm ganhando espaços nacionalmente nos meios de 

comunicação em geral. Deve-se reconhecer que alguns pontos de vista ficaram à 

margem do foco central de preocupações do movimento de saúde coletiva, apesar da 

diversificada experiência de atuação da saúde pública brasileira nas atividades de 

controle de epidemias e endemias rurais (Araújo, 2000). 

 Geralmente, também muitos estudos são explanados sobre a temática dos 

agronegócios, detendo-se especialmente na questão da viabilidade, da lucratividade, das 

tendências, da produtividade e do desenvolvimento regional e nacional. Entretanto, o 

ator social executor do trabalho, sem o qual nada disso se viabilizaria – o trabalhador 

rural – é, em sua maioria, temática de escassas atenções, e o que pode transparecer 

pouca importância em comparação ao trabalhador urbano, que faz parte de um cenário 

onde os estudos são mais numerosos.  

 Esse panorama sugere uma realidade não fidedigna, já que de acordo com 

Meireles (2000), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que 50% da 

população mundial economicamente ativa trabalha no setor primário da economia, 

representando 10% do total da mão-de-obra das nações desenvolvidas e 59% das nações 

subdesenvolvidas. Como se observa, a AFO tem destaque na economia, como 

instrumento de promoção de qualidade de vida em contraposição ao Padrão Técnico 

Moderno de produção de alimentos.  
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 Todos os municípios rurais com elevado Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), segundo os apontamentos de algumas pesquisas, são localidades de forte 

predomínio da AFO (Santos e Cândido, 2010). Indicativo que comprova a necessidade 

de uma discussão sobre o desenvolvimento rural brasileiro, construída a partir das 

próprias características do setor agropecuário. 

 Não obstante, apesar de a AFO conquistar um papel cada vez maior no 

desenvolvimento do Brasil, têm-se poucas informações consistentes a respeito de como 

vive e trabalha o homem do campo, que utiliza como fonte de renda e subsistência a 

propriedade em que reside. Meireles (2000) alerta para os altos índices de 

subnotificações de acidentes, devido à falta de informações por parte da agricultura 

familiar e às grandes distâncias entre as propriedades rurais e os centros urbanos (onde 

se encontram os órgãos para notificação das ocorrências).  

 Se os dados consistentes da situação de trabalho do agricultor agrícola familiar 

orgânico são, em sua maioria desconhecidos, a sua relação com trabalho e os meios de 

que dispõe e lança mão para realizar suas atividades, são mais ainda. Conhecer esse 

processo auxiliará na compreensão do trabalho, da qualidade de vida dos trabalhadores 

e do posicionamento do agricultor diante de sua atividade laboral.  

 Compreender como se realiza o trabalho e quais são seus agravantes, permitirá 

também pensar nos meios para transformá-lo. Detectar problemáticas e entendê-las, 

desvendando um pouco da complexidade do trabalho agrícola desenvolvido no âmbito 

familiar organicamente que, aos olhos sem curiosidades, aparenta ser uma situação 

confortável sem grandes sobrecargas.  

Ademais é preciso mostrar os saberes dos agricultores familiares e o processo de 

resoluções de problemas no trabalho. Desmistificando-se o julgamento baseado em 

raízes tayloristas de que o trabalho agrícola é apenas um “trabalho manual”, diante do 

qual, exige-se dos sujeitos que o realiza apenas uma atividade motora.  
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2.2.3 Qualidade de Vida do Trabalhador Rural na Agricultura Familiar Orgânica  

2.2.3.1 Considerações sobre a conceituação de Qualidade de Vida 

A noção de QV, ainda em construção, é extremamente complexa e rica em 

dimensões subjetivas, compreendidas dentro de uma percepção ampla e multicultural 

(Minayo, Hartz, & Buss 2000). Analisando o meio rural a partir da agricultura, percebe-

se que o padrão produtivo determina mudanças significativas na saúde social e 

ambiental, refletindo-se na qualidade de vida dos agricultores.  

A Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil, 1988) menciona o 

termo QV, porém o faz apenas em cooptação com o meio ambiente ao analisar os riscos 

de impacto sobre o mesmo. No Capítulo VI – Do Meio Ambiente, o texto constitucional 

estabelece em seu Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. O parágrafo 1º, inciso V, relaciona QV com a 

incumbência do poder público para: “controlar a produção, a comercialização e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente”. Observa-se não existir um conceito do que é ter 

qualidade de vida sadia, mas indícios de fatores que intervêm sobre a mesma. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a qualidade de vida como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos 

sistemas de valores em que vive e em relação a suas expectativas, a seus padrões e as 

suas preocupações” (Fleck, & Lima 2008, p.116).  

Contudo, de acordo com o aporte científico médico, de maneira geral, o termo 

não comporta um único significado. Condições de saúde, funcionamento social e 

qualidade de vida passam a serem expressões utilizadas com o mesmo significado e o 

próprio conceito de QV não aparece na maior parte dos artigos que o utilizam ou 

sugerem instrumentos para sua avaliação (Fleck, 2000). 

Sen (2010) conceitua QV mediante dois conceitos: capacitação (combinações 

possíveis de coisas que uma pessoa está apta a fazer ou ser) e funcionalidades (as várias 
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coisas que uma pessoa faz ou é). Portanto, a QV é capaz de ser analisada em termos de 

capacitação para obter funcionalidades, desde as mais incipientes (comer 

adequadamente, ter saúde, abrigo etc.) as que abarcam patamares maiores de 

necessidades (autorrespeito, integração social, participação na vida da comunidade). O 

detalhamento do conceito desta autora atingirá todas as áreas, sobretudo a social, que na 

maioria das vezes é relegada a um segundo plano em benefício da econômico-

desenvolvimentista. 

Herculano (2000, p. 92) recomenda que as premissas definidoras e basiladores 

da investigação do desenvolvimento e do bem-estar ultrapassem os posicionamentos 

ético, ambiental e de plenitude humana, desenvolvendo o conceito: “(...) [QV] é a soma 

das condições econômicas, ambientais, científicas, culturais e políticas coletivamente 

construídas e postas à disposição dos indivíduos, para que estes possam realizar suas 

potencialidades (...)”. 

Sliwiany (1997) emprega as expressões qualidade de vida e nível de vida como 

sinônimo e enfatiza que QV precisa ser compreendida como uma condição presente das 

condições palpáveis de vida do indivíduo e jamais como um estado almejado ou 

aguardado. 

A qualidade de vida é tanto objetiva quanto subjetiva, cada eixo sendo o 

agregado de várias dimensões, sendo elas: bem-estar material, saúde, 

produtividade, relações familiares e de amizade, segurança, comunidade e 

bem-estar emocional. A dimensão objetiva compreende medidas 

culturalmente relevantes do bem-estar objetivo. A dimensão subjetiva 

compreende a satisfação promovida pelas dimensões e avaliadas na sua 

importância para o indivíduo (Asmus, 2004, p.61). 

Pode-se inferir que a QV rural encontra-se pautada considerando-se às maneiras 

certas de manejo adequado da terra que venha amenizar os efeitos da degradação, 

infraestrutura que possua saneamento básico, acesso aos meios de educação e saúde. O 

emprego adequado das ferramentas agrícolas (enxada, carroça-de-mão, arado, caixotes, 

etc.) para não acarretar desgastes na saúde do agricultor. Pressupõe-se que a QV no 

meio rural se correlaciona ao grau de conhecimento dos agricultores de que suas 

necessidades podem ser supridas, assim como dos recursos disponíveis. Por isso os 

conhecimentos de saúde e qualidade de vida são indiscutivelmente relacionados. 
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2.2.3.2 Agricultura Familiar Orgânica em Lagoa Seca/PB 

 Atualmente, vivem no meio rural, cerca de 30,8 milhões de brasileiros, sendo a 

região nordeste (47,8%) com o maior número de habitantes rurais, seguida do sudeste 

(20,3%), sul (15,2%), norte (11,2%) e centro-oeste (5,5%). Embora a população rural do 

Brasil corresponda a pouco mais de 16% de toda a população do país (PNAD, 2009). 

A atividade agropecuária é composta por áreas diferenciadas como agricultura, 

extrativismo vegetal, pecuária e pesca. As atividades agropecuárias - que ocupam 40% 

do território nacional - são a principal fonte de sustento no campo. Cresceu 6,5% em 

2010, ocupando o segundo lugar dos setores que mais cresceram no país, tendo 

participação de R$ 180,8 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) nacional (IBGE, 

2010).  

 Segundo dados do Balsadi (2007), através da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), a agropecuária emprega 17 milhões de pessoas, ou seja, quase ¼ 

de todos os postos de trabalho no país. Todavia, a atividade é predominantemente 

informal, já que informações obtidas junto ao Ministério do Trabalho apontam um 

número em torno de apenas 1 milhão de empregados com carteira assinada neste setor.  

Mais da metade dos trabalhadores do grupamento agrícola estão fora de 

qualquer relação de assalariamento, o que desafia a estrutura do sistema de 

direitos e garantias sociais, fundadas nas relações de trabalho centradas no 

emprego formal. Este elevado contingente está sujeito a uma renda instável, 

sujeita a um conjunto de fatores sobre os quais os trabalhadores não possuem 

controle. O risco de uma renda insuficiente ao provimento de bens e 

necessidades básicas reforça a importância da previdência social e dos 

programas sociais de transferência de renda do governo federal no meio rural 

(IPEA, 2010, p.17-18) 

 Neste contexto, o modelo da Previdência Social brasileira primeiramente não 

constituiu parâmetros entre os trabalhadores urbanos e rurais
11

, porém ressalta-se que 

                                                           
11 A inclusão do trabalhador rural ocorreu somente em 1945, quando Getúlio Vargas firmou a Lei 

Orgânica dos Serviços Sociais por meio do Decreto-Lei 7.526, de maio de 1945, e no ano de 1955 foi 

instituído, pela Lei 4.214, o Serviço Social Rural, passando a cooptar a Superintendência de Política 

Agrária (SUPRA). Entretanto a inserção do agricultor materializou-se em 1963, com a aprovação do 

Estatuto do Trabalhador Rural criando-se o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 

(FUNRURAL). Para o seu custeamento outorgou - se que o produtor cooperaria com 1% do valor da 

primeira comercialização do produto rural. O lançamento do Programa de Assistência Rural 

(PRORURAL), em 1971, ligado ao FUNRURAL foi com a intenção de oferecer o benefício de 

aposentadoria aos trabalhadores rurais e o aumento dos serviços de saúde até então concedidos aos 

trabalhadores rurais. Contudo o PRORURAL criou a aposentadoria por velhice e por invalidez para os 



45 

 

são realidades diferentes. O primeiro segmento rege-se na relação formal de trabalho 

onde os mesmos possuem rendimentos regulares. Enquanto o segundo, 

fundamentalmente, sobrevive para o autoconsumo, o que pode ser agravado por não 

atribuir um valor monetário fixo a sua produção e consequentemente torna-se 

complicado qualificá-los como trabalhadores assalariados.  

Os trabalhadores rurais excedem em quantidade os trabalhadores urbanos 

somente entre os ocupados na produção para o próprio consumo e entre os não 

remunerados, com efeito da alta participação da agricultura familiar na População 

Economicamente Ativa (PEA) rural ocupada (IPEA, 2010). Para formar uma visão mais 

ampla sobre a atividade rural, segundo o Censo Agropecuário 2006 - última fonte 

nacional oficial de informação disponível no momento sobre o meio rural - existem no 

Brasil 5.204 milhões de estabelecimentos rurais. Este número representa 85,2% dos 

estabelecimentos rurais de agricultura familiar (IBGE, 2006) e revela que cerca de 70% 

dos agricultores familiares possuem a propriedade da terra onde produzem (IPEA, 

2010). 

Silvestro, Abramovay, Mello, Dorigon, e Baldissera (2001) asseguram que, no 

Brasil, a chamada agricultura familiar abarca o maior segmento em número de 

estabelecimentos agrícolas. Tendo no país expressiva participação econômica em várias 

cadeias produtivas, atualmente constituindo-se uma opção de mercado para a produção 

agrícola sustentável brasileira.  

O Nordeste é a região brasileira que apresentou, em 2009, a maior proporção de 

trabalhadores em atividade agrícola (29,6%) e a Região Sudeste, a menor (8,8%) 

(PNAD, 2009). No ano em que foi realizado o censo rural em 2006, somente o Estado 

da Paraíba contou com 161.371 estabelecimentos rurais, ocupando uma área total de 

3.534.893 hectares, contando com 479.987 pessoas ocupadas neste setor econômico 

(IBGE, 2006). Para melhor contextualização, estatísticas mostram que a população total 

do Estado estimava-se no ano de 2011 com 3.766.384 pessoas, das quais 930.296,9 

faziam parte da população rural (IBGE, 2010), o equivalente a 24,7% da população total 

                                                                                                                                                                          
agricultores maiores de 70 anos de idade no valor de ½ salário mínimo; pensão, equivalente a 70% da 

aposentadoria, além do auxílio-funeral para os dependentes do beneficiário, etc. Já as agriculturas só 

seriam contempladas diretamente se caso fossem chefe de família (Ramos, 2008). 
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do Estado. Na Paraíba, a agricultura familiar é “responsável por 48,5% e no Brasil por 

37,9% de toda produção” (Schneider, 2010, p.12). 

A agricultura familiar é relevante para o Estado, pois é responsável por mais de 

80% do emprego rural, como também por, aproximadamente, 40% da produção animal 

e vegetal paraibana. Destaca-se a importância deste setor na produção das principais 

lavouras alimentares e na fruticultura (Barbosa, Andrade, & Almeida, 2009). Na cidade 

de Lagoa Seca, município paraibano, situada na Região Metropolitana de Campina 

Grande, a 129 km de João Pessoa, vem se destacando pela oferta de produtos 

agroecológicos regionais produzidos por agricultores e agricultoras articulados às 

experiências do Pólo Sindical da Borborema e das Organizações da Agricultura 

Familiar da Borborema, uma vez que:  

uma das principais razões que levaram a conversão agroecológica de 

agricultores familiares de Lagoa Seca foi o desejo da não utilização de 

agroquímicos por questões voltadas à saúde do agricultor e de sua família, 

considerando que este município apresenta números significativos de mortes 

e lesões graves de agricultores e seus familiares provocados pelo uso de 

defensivos químicos na região (Souto, Malagodi, Maracajá, & Xavier, 2011, 

p. 180). 

 Mas como Lagoa Seca se tornou exemplo de manejo isento de agrotóxico? 

Desde 1970 as iniciativas do Sindicato de Trabalhadores Rurais (STRs) de Lagoa Seca, 

em parceria com os STRs de alguns municípios da região começaram à procura de 

alternativas produtivas para a agricultura familiar, com uma pauta de ações, que 

abrangia uma dinâmica muito distinta da maioria das atuações, executadas pelos 

tradicionais sindicatos de trabalhadores rurais do Brasil como um todo. 

Este sindicato esteve, na década de oitenta, marcado pela existência de uma 

oposição sindical que organizou em torno de si um conjunto de pequenos 

agricultores, conscientes de seu papel como camponeses, isto é, como 

agricultores familiares cuja reprodução depende do acesso aos recursos 

naturais e de sua sustentabilidade. Quando assumiram, no início dos anos 

noventa, passaram a desenvolver uma extensa pauta de atividades 

organizativas de apoio à agricultura camponesa. Enquanto isso, a maioria das 

entidades sindicais de trabalhadores rurais, no Estado da Paraíba e em todo o 

Brasil, desenvolvia (e desenvolve) apenas atividades assistencialistas ligadas 

à saúde (consultas médicas, distribuição de medicamentos) ou de assistência 

previdenciária (documentação e encaminhamento de aposentadorias) 

(Carvalho, & Malagodi, 2008). 

A nova diretoria que assumiu o comando do STRs deparou-se com um conjunto 

de problemas oriundos dos efeitos do uso das técnicas agroquímicas e dos pacotes 
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tecnológicos sobre os agricultores familiares do município. Como o uso indiscriminado 

de agrotóxicos, Lagoa Seca começou a exportar sua produção de hortaliças para capitais 

nordestinas, além de abastecer o mercado de Campina Grande e regiões circunvizinhas. 

Contudo as consequências dos efeitos dos venenos, os danos à fauna e flora e a elevação 

dos preços dos agroquímicos, foram assinalados como motivos mais do que suficientes 

para que novas alternativas produtivas fossem trabalhadas. A partir deste momento, 

iniciou-se um processo de conscientização sobre o que havia ocorrido na região e uma 

busca de novas soluções que estivessem ao alcance dos agricultores. 

Em 1993, a Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-PTA), contando com o 

sindicato como principal parceiro, realizou um diagnóstico participativo da real situação 

do município e valorização o saber-fazer do agricultor, o que pode contribuir para a 

possibilidade de abordar a agroecologia numa dimensão produtiva. Nesse cenário o 

STRs de Lagoa Seca começa a se articular com os demais STR´s do Estado e essa 

interação levou à configuração do atual Pólo Sindical da Borborema, que se apresenta 

como uma rede composta por STRs de 16 municípios, na qual também fazem parte 

algumas associações comunitárias.  

A genealogia do Pólo Sindical pode-se afirmar que é atribuída, em parte, à 

mobilização de STRs, em 1994, por espaços de comercialização direta para agricultores 

familiares locais na Central de Abastecimento de Campina Grande (Ceasa). Hoje, ele 

pode ser percebido como um lugar político-organizativo unificador do conjunto das 

organizações da agricultura familiar em torno da construção de um projeto comum de 

desenvolvimento local e de promoção da Agroecologia (Silveira, Victor, & Anacleto, 

2007). 

O município de Lagoa Seca foi subdividido em áreas agroecológicas, 

hierarquizadas e individualizadas segundo as identidades estruturais e funcionais 

peculiares a cada área. Quanto à região agroecológica, situa-se numa área de 59,33 

Km². O volume de alimentos comercializado no conjunto de feiras ampliou-se de 531 

toneladas em 2006 para 630 toneladas em 2007 (AS-PTA, 2007). 

De acordo com o Censo de 2010, a população de Lagoa Seca é estimada em 

25.900 habitantes, sendo 59% residentes na zona rural e 41% na zona urbana, possui 
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1.820 estabelecimentos agropecuários, sendo 90,13% com menos de 10 hectares e 

aproximadamente 77% com menos de 5 ha. Do total de estabelecimentos, 1.592 

unidades agropecuárias foram classificadas como pertencentes ao segmento da 

agricultura familiar (contabilizando 87,47% do total; IBGE, 2010), além de 

compreender 74% do valor total da produção agropecuária da região do Pólo Sindical 

da Borborema, tonando-se um dado significativo quando comparado à totalidade do 

Estado da Paraíba e do Brasil.  

 No tocante à AFO, Lagoa Seca, apresenta várias propriedades com práticas 

agroecológicas e o escoamento da produção passa a ser realizado em sua maioria 

diretamente nas feiras semanais. Conforme Santos (2010), são espaços que geram uma 

ascendência financeira para as famílias. O autor caracteriza Lagoa Seca como local de 

intercambio entre consumidores/produtores, além de oferecer produtos mais 

“saudáveis” aos consumidores. Expressa um ambiente no qual os agricultores 

compartilham experiências e vivências, significando a construção e o fortalecimento de 

relações de sociabilidade, convivência, pertença, estilos de vida e sonhos. 

Percebe-se um processo ininterrupto de recriação da coexistência entre os 

recursos naturais e humanos, através da AFO, com o propósito de suscitar melhores 

relações socioeconômicas no agricultor (Murtagh, 2010). 

Com isso se rompe a ideia de apatia do mundo rural tradicional, já que 

pressupõe uma continua renovação. Com a diferença que tal renovação não 

se constitui em fases evolutivas, nem tampouco se constrói sobre a base de 

intervenções meramente exógenas assentadas em ideias a priori sobre o que é 

o desenvolvimento. Propõe-se, então, a valorização de aspectos que até então 

estiveram fora do observável pela ciência, apoiada num processo que recobra 

o protagonismo dos atores sociais implicados que assim deixariam de ser 

meros recipientes ignorantes e passivos do conhecimento superior ou 

simplesmente objeto do conhecimento científico. Um desenvolvimento que 

está baseado no descobrimento e na sistematização, análise e potenciação dos 

elementos de resistência locais frente ao processo de modernização para, 

através deles, desenhar, de forma participativa, estratégias de 

desenvolvimento definidas a partir da própria identidade local do 

etnoecosistema concreto em que se inserem. Mais que tudo uma estratégia de 

localização do desenvolvimento (Borba, 2004, p.171). 

Esta verificação pode ser observada no ponto de vista acadêmico como sendo 

multifuncionalidade, pluriatividade, multidimensionalidade, etc.. Uma observação 

sistemática na dinâmica destas feiras revela que uma forte carga de subjetividade age 
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como fator de união, colaborando intensamente na formação de uma identidade comum 

entre aqueles que trabalham.  

A proposta agroecológica paraibana, e em especial Lagoa Seca, surge em meio a 

uma forte articulação. Pequenos produtores rurais, entidades sindicais e suas 

associações de base, compõem um cenário favorável para a ascensão das 

potencialidades da agricultura familiar orgânica da região através de práticas produtivas 

sustentáveis e com segurança alimentar. 

3 PROCESSO DE TRABALHO 

 O processo de trabalho é a relação entre o homem e a natureza, através do qual o 

homem utiliza sua energia, força, para transformar, manter, ou produzir bens 

necessários à sua sobrevivência. A relação que o homem estabelece com a natureza, a 

forma como se apropria da natureza e a transforma, resulta também no processo saúde-

doença. 

A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho, cujo sentido deve ser 

compreendido historicamente (Cohn, & Marsiglia, 1994). O homem vende sua força de 

trabalho
12

 ao dono dos meios de produção que irá consumi-la. Por isso, tem-se 

primeiramente de analisar o processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social 

determinada. 

 Inicialmente, o trabalho é um processo no qual participam o homem e a 

natureza, de modo que com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas 

forças. Põem em movimento as forças de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, 

com a finalidade de apoderar-se dos recursos naturais, imprimindo-lhes forma útil à 

vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 

tempo modifica sua própria natureza. O trabalho humano é consciente, intencional e 

proposital. Desta forma, no fim do processo do trabalho aparece um resultado que já 

existia antes na imaginação do trabalhador. 

                                                           
12

 “Marx chama força de trabalho à energia humana empregada no processo de trabalho” (Harnecker, 

2000, p.35). 
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 Comungamos com a ideia de Harnecker acerca do significado do processo de 

trabalho que é “todo processo de transformação de um objeto determinado, seja este em 

estado natural ou já trabalhado, em um produto determinado, transformação efetuada por 

uma atividade humana determinada, utilizando instrumentos de trabalho” (2000, p.32). O 

momento de transformação define como o mais importante no processo de trabalho, pois 

só haverá um produto final se houver uma interpolação da força humana.    

 Os elementos componentes do processo de trabalho são: 

A) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 

B) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho; 

C) a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho;  

A seguir apresentamos cada um destes elementos. 

a) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho 

A terra, que fornece ao ser humano os meios de subsistência direcionados para 

emprego imediato, existe independentemente da ação dele, sendo o objeto universal do 

trabalho do homem. Todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão 

imediata com seu meio natural constituem objetos de trabalho, fornecidos pela natureza. 

Assim, os peixes que se pescam, que são tirados do seu meio, a madeira derrubada na 

floresta virgem, o minério arrancado dos filões. Se o objeto de trabalho é, por assim 

dizer, filtrado através de trabalho anterior, chamamo-lo de matéria-bruta. Esta é toda 

substância que provém da natureza e que o trabalho se beneficia (Harnecker, 2000). Por 

exemplo, o minério extraído depois das minas.  

Há também a matéria-prima que é a modificação da matéria bruta através do 

trabalho. Salientamos que a matéria-prima pode constituir o elemento principal de um 

produto ou pode intervir apenas como matéria-prima auxiliar. Neste caso se caracteriza 

por servir como suporte na execução de um trabalho.  



51 

 

Desta forma, seja qual for a matéria-prima, sempre será objeto de trabalho. 

Entretanto nem todo objeto de trabalho é matéria-prima. O objeto de trabalho só é 

matéria-prima depois de ter experimentado modificação efetuada pelo trabalho. 

 b) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho 

Segundo Harnecker (2000) os meios de trabalho, que podem ser em sentido 

estrito (instrumento de trabalho) ou sentido amplo (meio ambiente e suas forças), é 

uma coisa ou um complexo de coisas, que o trabalhador introduz entre si mesmo e o 

objeto sobre o qual se trabalha e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto. 

A terra, seu celeiro primitivo, é também seu arsenal primitivo de meios de trabalho. 

Fornece-lhe, por exemplo, a pedra que lança e lhe serve para moer, prensar, cortar etc. 

A própria terra é um meio de trabalho, todavia, para servir como tal na agricultura, 

subtende-se uma série de outros meios de trabalho e um desenvolvimento 

relativamente alto da força de trabalho.  

 O processo de trabalho, ao alcançar certo patamar de desenvolvimento, 

determina meios de trabalho já elaborados. De acordo com Marx (2003, p.132) “o que 

distingue as épocas econômicas entre si não é o que se faz, mas como se faz, com que 

instrumentos de trabalho se faz”. Os meios de trabalho expressam o desenvolvimento 

da força humana de trabalho e, ao mesmo tempo, indicam as condições sociais em que 

se realiza o trabalho.  

 O mesmo produto pode no processo de trabalho servir de meio de trabalho e de 

matéria-prima, isto é, na engorda de gado, o boi, é matéria-prima a ser elaborada e ao 

mesmo tempo instrumento de produção de adubo. A matéria-prima ou meio de 

trabalho podem ser considerados como valor-de-uso, uma vez que podem responder a 

uma necessidade do homem seja ela social ou fisiológica (Harnecker, 2000). Porém 

nem todo valor-de-uso pode ser definido como produto. É o caso do ar que responde a 

necessidade de respirarmos. Trata-se de um valor-de-uso, mas não é produto.  

 Além do valor-de-uso existe o valor-de-troca que é um artigo destinado à 

venda, uma mercadoria. Sabe-se que o preço de qualquer mercadoria é determinado 

pela quantidade de trabalho materializado em seu valor-de-uso, pelo tempo de trabalho 
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socialmente necessário a sua produção. De início, tem-se, portanto de quantificar o 

trabalho materializado nesse produto.  

 A maneira de organização do homem em sociedade é configurada pelas relações 

que constitui a produção de bens. O sistema capitalista precisa ser entendido, como 

apêndice de um processo histórico que desde a sua gênese buscou modificar os bens e 

riquezas, em outros que melhor satisfizessem as necessidades humanas. 

 A idéia primordial do capitalismo é, dadas às relações de produção, ampliar ao 

máximo a exploração da mais-valia, ou seja, o trabalho. Em primeira instância 

aproveitou-se da extensão da jornada de trabalho para se apropriar daquele trabalho não 

pago, que constitui a mais-valia absoluta. Em segunda instância, a mais-valia foi 

conseguida por meio da minimização do valor da força de trabalho, a qual necessita ser 

produzida em menos tempo, isto é, intensifica o trabalho, através do desenvolvimento 

tecnológico, com alterações no processo de trabalho. Este tipo de apropriação do 

trabalho humano chama-se de mais-valia relativa (Marx, 2003). 

 Segundo Oliveira (2001) na sociedade capitalista cultiva-se valores da livre 

concorrência, individualismo, exploração, e a existência do lucro são decisivas, em que 

o produto do processo de produção deve ser bens, que além do valor de uso, apresentem 

também valor de troca e, consequentemente, a mais-valia, que é o valor excedente na 

produção de bens de uso. A apreensão da composição do processo de trabalho revela-se 

no modo como o capital utiliza para a extração da mais-valia, em determinado momento 

histórico. 

Para que se compreendam as características que assume o processo de 

trabalho no capitalismo, tem-se que lembrar que sua finalidade é a extração 

da mais-valia. É preciso, pois, remeter ao conceito de processo de produção, 

com suas duas facetas: o processo de valorização (de produção de mais-

valia) e o processo de trabalho (de produção de bens) (Laurell, & Noriega, 

1989, p.105). 

 Logo, tanto os processos de trabalho como de valorização, compõem o processo 

de produção capitalista, salientando que seu objetivo é a extração de mais-valia e 

acumulação de capital. O processo de valorização é determinado pela concorrência 

intercapitalista, e a produção tem que ser realizada em condições que possibilitem a 

lucratividade. O processo de trabalho torna-se não só um meio onde são produzidos 
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bens ou valores de uso, mas de produção de valor, valorização. Por isso, que há uma 

simbiose perfeita do processo de trabalho na realização do processo de valorização, 

associado ao fato de formar-se um ambiente de confronto entre forças antagônicas do 

capital e trabalho. Nesse sentido, segundo com Laurell e Noriega (1989, p.106):  

Se para o capital o processo de trabalho é o meio do processo de 

valorização, para o trabalho é o âmbito primário da luta contra a exploração. 

Para ambos esse processo é inevitável e, portanto, um espaço indiscutível de 

confronto. 

 Para entender o processo de trabalho, é necessário conhecer os elementos que o 

compõe, ou seja, o objeto de trabalho, os instrumentos e o próprio trabalho, para 

compreendê-lo de forma totalizante e dinâmica em relação à saúde dos trabalhadores. 

Assim sendo, é pertinente um olhar voltado para suas vertentes técnica e social, 

identificando também a relação entre os elementos. Conforme observam Laurell e 

Noriega (1989, p.106-107): 

É preciso analisar não somente as características físicas, químicas e 

mecânicas do objeto de trabalho, mas também porque e como chega a sê-lo, 

isto é, sua vertente social. Da mesma forma, os instrumentos de trabalho ou 

a tecnologia devem ser compreendidos, de um lado, no que diz respeito a 

sua conformação técnica e, de outro, como a materialização de uma 

determinada relação entre capital e trabalho. O trabalho, finalmente, tem que 

ser entendido como processos corporais, mas também, como uma expressão 

concreta da relação de exploração através de sua organização e divisão. 

 Na perspectiva de compreenderem-se fatores relacionados ao processo de 

trabalho, que se revelam na saúde ou no corpo dos trabalhadores, são sugeridas duas 

categorias de análise importantes: cargas de trabalho e desgaste. Estas são elementos do 

processo de trabalho que interatuam dinamicamente entre si e com a corporeidade 

humana, gerando processos de adaptação que se traduzem em desgaste (Ribeiro, 2008). 

 A intensidade delas depende da forma de produzir, da organização e divisão do 

trabalho, atreladas às relações de força entre capital e trabalho. Além disso, elas podem 

ser analisadas separadamente, contudo na concretude do processo de trabalho elas 

interagem entre si e com o corpo do trabalhador.  

 As cargas podem ser divididas em dois grupos: aquelas que têm materialidade 

externa ao corpo do trabalhador, como as cargas físicas, químicas, biológicas e 
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mecânicas, e as que só adquirem materialidade na corporeidade humana, ou seja, as 

cargas fisiológicas e psíquicas. 

 As cargas físicas, como ruído, vibrações, umidade, que ocasionam alterações nos 

mecanismos fisiológicos humanos, podendo ou não ser reversíveis; as cargas químicas, 

que consistem nas poeiras, gases, vapores entre outras; as cargas biológicas, que 

incluem os microorganismos; e as mecânicas decorrentes dos objetos e meios utilizados 

nos processos de trabalho, formam um conjunto de cargas que possuem materialidades 

próprias, que se manifestam objetivamente, independente do corpo do trabalhador e ao 

se relacionarem com o corpo humano, acarretam danos à saúde do trabalhador.  

 O outro grupo de cargas engloba as cargas fisiológicas e psíquicas. Estas se 

subdividem nas que provocam tensão prolongada ou sobrecarga psíquica - como 

atenção constante, ritmo de trabalho acelerado, trabalho perigoso, supervisão constante, 

etc.; e subcarga psíquica, que limita o uso da capacidade mental decorrente de 

atividades desprovidas de conteúdo, da separação entre concepção e execução do 

trabalho, hierarquia, ocasionando a desqualificação do trabalhador. As fisiológicas se 

expressam, em condições de trabalho que submetem o trabalhador, a esforço repetitivo, 

posições incômodas, postura estática, rotação de turnos, etc.  

Observe no Quadro 3, apresentam-se os tipos de cargas de acordo com 

determinados exemplos para melhor distinguir e relacionar aspectos abstratos à 

materialidade no mundo do trabalho.  

Quadro 3: Tipos de Cargas de Trabalho e Exemplificação 
TIPOS DE CARGAS EXEMPLIFICAÇÃO 

 

 

FÍSICAS 

Ruído, vibrações, radiação, ionizante (raio-x, alfa, 

gama) e não ionizante (radiação do sol, radiação 

de solda), temperaturas extremas (frio ou calor 

excessivo), iluminação deficiente ou  

excessiva, pressões anormais, umidade. 

 

QUÍMICAS 

Poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e 

produtos químicos em geral. 

 

BIOLÓGICA OU ORGÂNICA 

Vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos, órgãos 

e animais em decomposição. 

 

 

 

MECÂNICAS 

Máquinas e equipamentos obsoletos ou 

enferrujados; ferramentas inadequadas ou 

defeituosas; pisos escorregadios; iluminação 

inadequada; armazenamento inadequado; 

instalações elétricas inadequadas; probabilidade 

de incêndio ou explosão; mau arranjo físico do 
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espaço. 

 

 

FISIOLÓGICAS OU ERGONÔMICA OU 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Imposição de ritmo excessivo; trabalho em turnos 

e noturno; jornada de trabalho prolongada; 

monotonia e repetitividade; alta responsabilidade; 

outras situações causadoras de “stress” físico e/ 

ou psíquico. 

 

PSÍQUICAS 

Sobrecarga = tensão prolongada; Subcarga = 

impossibilidade de desenvolver a capacidade 

psíquica. 

 

Saber distinguir as consequências das cargas de trabalho sobre a saúde-doença 

dos trabalhadores é compreender como elas interatuam entre si, no processo de trabalho, 

reforçando os efeitos sobre este grupo de trabalhadores, acarretando adoecimentos 

diversos. É devido a esta ação conjunta e dinâmica das cargas, que se precisa entender o 

processo de trabalho como acontece, analisando o saber-fazer de cada ator social 

envolvido. 

 É sabido que, em todo processo de trabalho haverá cargas de trabalho presentes. 

No entanto, o modo de produção capitalista, ao estabelecer a lógica do processo de 

valorização no processo de trabalho, provoca mudanças, nas quais as cargas se 

configuram em maiores proporções. Portanto, as características da base técnica, da 

organização e da divisão do trabalho resultam naquilo que se conhece como cargas de 

trabalho que provocam processos de adaptação que se traduzem em desgaste no corpo 

do trabalhador. 

 O desgaste é efeito de processos adaptativos que acometem o trabalhador, sendo 

entendido por Laurell, e Noriega (1989, p. 115) “como a perda da capacidade efetiva 

e/ou potencial, biológica e psíquica (...)” não sendo um processo isolado, porém em 

concordância com processos biopsíquicos. Além disso, sua manifestação só ganha 

destaque a nível coletivo. Destarte, o desgaste é um conjunto de alterações negativas, 

devido a ação das cargas sobre o corpo humano. Pode levar desde a perda de órgãos, 

como também comprometer o desenvolvimento das potencialidades psíquicas ou 

biológicas do trabalhador. 

 Para diagnosticar o desgaste utiliza-se de indicadores, tais como: sinais e 

sintomas, perfil patológico, redução do tempo de vida útil, estresse, etc. (Laurell, & 

Noriega, 1989). Segundo estes autores o desgaste tem caráter reversível desde que se 

eliminem as cargas que o gerou. O reflexo das cargas de trabalho e o desgaste sobre as 

Fonte: Adaptações de Gomez, e Machado, (2011); Nieviroski e Amorim, (2011). 

, e Guimarães (2007). 
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condições de saúde-doença dos grupos humanos, em determinado processo de trabalho, 

deriva das características próprias do sistema capitalista de produção, que estão 

presentes na luta entre capital e trabalho. Na busca de maior produtividade, 

competitividade, associado às inovações tecnológicas, à exploração do trabalho e à 

acumulação do capital. Portanto, a análise do processo de produção de maneira integral 

é o que permite entender como as cargas de trabalho e o desgaste atuam sobre os 

trabalhadores rurais. 

c) a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho 

Sabe-se que toda produção social há uma repartição de tarefas que simboliza 

uma divisão do trabalho. Segundo Harnecker (2000) há três tipos de divisão do 

trabalho: divisão da produção social, divisão técnica do trabalho e divisão social do 

trabalho. 

 Divisão da Produção Social: É “a divisão da produção em diferentes ramos, 

esferas ou setores” (idem, 2000, p.38). Ex.: Trabalho industrial, trabalho artístico, 

trabalho agrícola.  

 Divisão Técnica do Trabalho: É a “divisão do trabalho dentro de um mesmo 

processo de produção” (idem, 2000, p.38). No processo de produção de verduras, esta 

divisão técnica do trabalho encontra-se principalmente desenvolvida nos processos de 

trabalho em que participam diretamente os agricultores (grupos dos que plantam e 

grupos dos que colhem). Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores agrícolas realizam 

um trabalho específico que corresponde a uma parte do processo da plantação de 

verduras e frutas. 

 Divisão Social do Trabalho: A “divisão social do trabalho é a distribuição das 

tarefas diferentes que os indivíduos desempenham na sociedade (tarefas econômicas, 

ideológicas ou políticas) que se realizam em função da situação que eles têm na 

estrutura social” (idem, 2000, p.40). Esta divisão ficou claramente estabelecida quando 

houve a diferenciação entre o trabalho manual daquele trabalho intelectual. Cabe 

exemplificar: a separação entre a agricultura e o artesanato origina uma divisão social 

do trabalho. 
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4 A CULTURA DO ROÇADO EM LAGOA SECA/PB: CONFIGURAÇÃO DO 

PROCESSO DE TRABALHO 

O município de Lagoa Seca situa-se na zona de transição entre o Agreste e o 

Brejo. Especificamente na parte leste do planalto da Borborema, há 634m de altitude e 

ocupa uma área de 109 Km². Município do qual se emancipou em 04 de janeiro de 

1964. Estima-se que em 2013 que sua população é de 26.788 habitantes, sendo 15.338 

na área urbana e 11.450 na área rural (IBGE, 2013). 

A zona rural destinada ao plantio de verduras e frutas orgânicas compreende as 

regiões rurais: Sítio Almeida, Alvinho, Oite, Floriano, Lagoa Barro e Pau Ferro 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA, 2003). Tendo-se 

como referência o Nordeste e o Estado da Paraíba a localização geográfica do município 

está representada na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1: Localização geográfica do Município de Lagoa Seca – PB. 
Fonte: www.google.com.br 

Sua principal atividade econômica é a produção de hortifrutigranjeiros e 

sementes. Culturas cultivadas em regiões com maior ocorrência de chuvas, 

particularidade da região que se situa na Serra da Borborema. Há também atividades de 

agropecuária complementar e uma incipiente produção industrial proveniente de uma 

única fábrica de farinha instalada no município. Os principais produtos orgânicos do 

comércio local são, portanto, farinha de mandioca, legumes, frutas, sementes e diversas 

verduras. 

Região Nordeste 

Estado da Paraíba  

 

http://www.google.com.br/
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Segundo Melo (1998) no Agreste da Paraíba, o município onde mais se adensa a 

produção frutífera é o de Lagoa Seca, que também se distingue, ou até se singulariza, 

em função de outros aspectos. Analisando-se os dados referentes ao valor da produção 

(Kg/ha) do ano de 2010, pode-se constatar o destaque do município como produtor de 

frutíferas no contexto da microrregião de Campina Grande. Apresenta valores 

expressivos por quilo em frutas por hectare, a Figura 2, revela que a produção de 

manga, maracujá, banana e goiaba são as frutas de maior produção e, o limão é a que 

apresenta menor escala produtiva. 

 
Figura 2: Produção Frutífera por Kg/ha no município de Lagoa Seca/PB no ano de 

2010. 
Fonte: IBGE, 2011. 

 A produção de frutas constitui-se numa fonte adicional de renda para o produtor 

da AFO, que mantém pequenos pomares nas suas propriedades e, nas médias 

propriedades são as culturas que comandam, ocupando, muitas vezes, todo o espaço 

cultivável disponível. Além da produção frutífera há exploração de olerícolas
13

. Trata-

se de uma lavoura intensiva, principalmente com relação ao fator humano, mesmo 

realizando-se em pequenas propriedades, absorve mão-de-obra da família. A 

olericultura orgânica caracteriza-se pelo uso amplo da força de trabalho do homem e 

pelo emprego de insumos agroecológicos. Principais olerícolas produzidas no 

município são: hortaliças folhosas (principalmente alface e coentro), tomate, batata-

doce, chuchu, beterraba e pimentão. 

                                                           
13

 Comumente conhecidas como hortaliças e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos e tubérculos. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL:  

 Analisar a qualidade de vida do agricultor familiar orgânico, após mudança no 

manejo agrícola. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Caracterizar o processo de trabalho da agricultura orgânica familiar;  

 Conhecer a percepção dos agricultores acerca da sua qualidade de vida e suas 

expectativas na atividade;  

 Identificar e caracterizar a incidência de doenças relacionadas ao trabalho que 

acomete o agricultor orgânico familiar;  

6 MÉTODO 

6.1 TIPO DE ESTUDO  

Este estudo fez um elo entre os conceitos de Qualidades de Vida e Agricultura 

Familiar Orgânica. Adentraram no mundo das ações, dos significados, aspirações, 

crenças, valores, atitudes e relações dos agricultores familiares orgânicos, obtendo 

subsídios para detectar os elementos referentes à contextualização da qualidade de vida, 

permitindo a identificação das relações existentes entre os elementos que a compõe.  

Quanto ao objetivo geral a pesquisa foi do tipo descritiva-exploratória. A 

pesquisa descritiva é utilizada “(...) para explorar uma situação não conhecida, da qual 

se tem necessidade de maiores informações” (Leopardi, 2002, p. 139). Gonçalves 

(2003), ao discorrer sobre tal modalidade investigativa aponta que a mesma objetiva 

escrever as características de um objeto de estudo. Nesse sentido, a pesquisa descritiva 

observa, anota, avalia e correlaciona, fatos ou fenômenos modificáveis sem que haja 

manipulação de variáveis (Cervo, & Bervian, 2002).  

Pelo caráter da pesquisa exploratória não se almejou que os resultados revelem 

situações generalizáveis. Conforme Gil (2002) este tipo de pesquisa tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 
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“(...) pode-se dizer que o objetivo principal é o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexíveis, de modo, que possibilita 

as considerações dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado” (Gil, 2002, 

p.41). Acredita-se, porém, que este procedimento proporcionou uma melhor 

compreensão do tema proposto, bem como permitiu levantar reflexão para a análise de 

situações e problemas relacionados.  

6.2 CAMPO DE PESQUISA  

Foi escolhido o município de Lagoa Seca – PB que historicamente utilizou 

muito agrotóxico, principalmente até a década de 70, e os agricultores não plantavam 

produtos diversificados, tinham uma economia agrícola baseada somente na produção 

da chamada batata inglesa. Tratava-se de um município dos maiores produtores 

brasileiros neste cultivo, um dos principais fornecedores nacional desse tipo de batata 

para os diversos Estados. Foi um período marcado tristemente pelo uso indiscriminado 

de venenos responsável pela profunda contaminação da fauna e flora da região rural de 

Lagoa Seca, momento em que foram acometidos graves danos à saúde humana.  

Inclusive existem notícias ventiladas pelos próprios agricultores sobre o descaso 

dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada em enfrentar o problema das 

intoxicações, com o uso químico sem a devida proteção e conhecimento técnico no 

manejo dos agrotóxicos durante o processo produtivo. Relata-se um incidente grave 

com morte de um agricultor que manipulou inadequadamente determinado produto 

químico e em contato com a calda líquida, utilizou-se das mãos para misturá-la sem 

nenhum uso de equipamento de proteção individual, ocasionando uma severa 

intoxicação crônica, levando-o a morte em poucas horas.  

Diante desse cenário marcado pelo descaso com a saúde do trabalhador rural em 

1993 surge o Programa de Desenvolvimento Local do Agreste Paraibano, coordenado 

pela Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), juntamente 

com a participação da população camponesa, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, 

uniram-se em torno das experiências de inovação técnicas e metodológicas de 

fortalecimento da AF agroecológica em detrimento a AF de base convencional.  
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Assim, iniciou-se ampla renovação dos movimentos sociais, com a criação em 

1996 do Pólo Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da Borborema, 

contra a exclusão social no campo em busca de um novo desenvolvimento rural baseado 

no paradigma agroecológico em busca da sustentabilidade econômica, social e 

ambiental. 

6.3 PARTICIPANTES 

A população de agricultores familiares orgânicos é composta de 60 agricultores 

que residem no meio rural de Lagoa Seca/PB. A amostra foi aleatória simples, 

totalizando 21 trabalhadores localizados em 6 propriedades agrícolas de plantação de 

verduras e frutas. A escolha se deu obedecendo alguns critérios: Aceitassem participar da 

pesquisa; Residissem na propriedade; A produção fosse vendida e não, apenas, de subsistência; 

Tivesse participação de familiares (Cônjuge e/ou filhos); O limite mínimo etário para 

participação do estudo foi de 18 anos e este critério foi estabelecido para não envolver trabalho 

infanto-juvenil. Além disso, entende-se que trabalhador rural seja toda pessoa que realiza no 

mínimo 15 horas semanais (IBGE, 2010) em atividades de agricultura para a comercialização 

e/ou consumo.  

6.4 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

O WHOQOL-100 foi escolhido por constituir um instrumento de referência 

mundial para avaliação de qualidade de vida, desenvolvido em um projeto colaborativo 

multicêntrico testado no Brasil, bem como em vários países do mundo. Variáveis 

culturais regionais, diferenças socioculturais e peculiaridades de situações específicas 

merecem ser estudadas no citado instrumento para que o mesmo possa ter a abrangência 

a que ele se propõe (Fleck, 2008).  

Este instrumento respaldou para desenhar o contorno da pesquisa de campo e 

não foi aproveitado da mesma maneira que o instrumento original proposto, isto é, um 

questionário estruturado, com perguntas e respostas pré-definidas pela equipe executora 

do estudo. A partir do questionário elaborado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), adequou-se o instrumento para os objetivos deste estudo. O WHOQOL-100 

considera cinco domínios e facetas de qualidade de vida, apresentados no quadro 4, a 

seguir: 
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Quadro 4: Domínios e facetas propostos à investigação de qualidade de vida pelo 

instrumento metodológico WHOQOL- 100 

DOMÍNIOS FACETAS 

 

I. Físico  

Dor e desconforto; Energia e fadiga; Sono 

e repouso; Mobilidade; Atividades da vida 

cotidiana; Dependência de medicação ou 

de tratamentos; Capacidade de trabalho;  

 

 

II. Psicológicos  

Sentimentos positivos; Pensar, aprender, 

memória e concentração; Autoestima; 

Imagem corporal e aparência; Sentimentos 

negativos; Espiritualidade/religião/crenças 

pessoais; Profissão; Situações de vida 

difíceis; 

 

III. Relações sociais  

Relações pessoais; Apoio social; Atividade 

sexual;  

 

 

 

IV. Meio Ambiente  

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 oportunidades de 

recreação e lazer; Transporte; Ambiente 

físico: poluição, ruído, trânsito, clima;  

 

V. Domínio Geral  

Qualidade de vida geral e percepção de 

saúde geral;  

Fonte: Fleck, 2008, p.55. 

É mister ressaltar que a maioria dos domínios apresentados, acima, refere-se a 

conceitos relacionados à percepções individuais. Neste trabalho, esses domínios foram 

exclusivamente aproveitados para nortear as perguntas do questionário estruturado e dar 

uma diretriz à pesquisa.  

Por exemplo, para avaliar a percepção subjetiva da saúde, o estudo da OMS 

pergunta “como está a sua saúde?”. As respostas estruturadas obtidas (muito boa; boa; 

nem ruim, nem boa; fraca; muito ruim) foram empregadas com o intuito de promover 

um estudo multicêntrico. Na proposta desta pesquisa, essa categoria foi averiguada 

perguntando-se “Quais aspectos da sua saúde/QV mudaram desde que o Sr./Sra. 

começou a praticar agricultura orgânica?”  

A base da construção do instrumento de coleta de dados foi o questionário 

WHOQOL-100, ou seja, optou-se por questionário estruturado (APÊNDICE A), com 

um roteiro contendo perguntas chaves, balizadoras do processo investigativo. Conforme 
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as perguntas elaboradas no processo de pesquisa, o pesquisado falou acerca do assunto, 

buscando manter o foco na ideia motivadora apresentada pela pesquisadora. Ademais, o 

questionário foi composto por três partes. A primeira, caracterização do agricultor 

familiar e da unidade produtiva; a segunda relacionada à organização do trabalho; e a 

terceira acerca dos aspectos de qualidade de vida do agricultor. Este instrumento visou 

apreender a percepção do trabalhador rural sobre saúde e qualidade de vida, bem como 

consequências do trabalho em sua saúde. Utilizou-se, também, observação participante, 

diário de campo e câmera digital. 

A observação participante foi utilizada para apreender, da forma mais 

abrangente possível, a dinâmica do trabalho realizado pelos agricultores em seus 

diferentes aspectos, sendo realizada pela pesquisadora no ambiente de trabalho de cada 

propriedade. Conforme Hauguette (2007), o método de observação é um processo rico 

para a coleta de dados, uma vez que permite compreender as características de 

determinado fenômeno social. Observar é procurar dentro de um evento social, estudá-

lo para além de seus aspectos aparentes buscando compreendê-lo em suas contradições, 

dinamismos e relações. 

O diário de campo foi um instrumento de pesquisa que possibilitou o registro de 

informações produzidas no contexto coletivo dos agricultores relacionados aos objetivos 

da pesquisa. Representam as impressões da pesquisadora enquanto sujeito ativo e 

integrante desse processo de discussão e reflexão grupal acerca da qualidade de vida e 

processo de trabalho dos AFO. Conforme Triviños (2008, p.154), as anotações de 

campo são “todas as observações e reflexões que realizamos sobre expressões verbais e 

ações de sujeito, descrevendo-as, primeiro e fazendo comentários críticos, em seguida 

sobre as mesmas”. 

Para registro das cenas escolheu-se a câmera digital por representar um 

instrumento eficaz na captura de imagens em que o agricultor poderia apresentar 

dificuldade em expressar verbalmente determinados temas, pó exemplo: cargas de 

trabalho, modos operatórios, e improvisos dos equipamentos de proteção individual. O 

uso da fotografia auxiliou na comunicação destes significados, permitindo uma melhor 

compreensão destes conteúdos por parte da pesquisadora. 
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As informações dos questionários foram arquivadas em um banco de dados no 

Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 18.0 e posteriormente 

analisadas e interpretadas. As categorias foram analisadas isoladamente e depois 

comparadas. Realizou-se a análise estatística descritiva. É muito frequente o interesse 

em verificar se duas variáveis qualitativas apresentam-se associadas, isto é, se o 

conhecimento de uma variável ajuda a entender outra variável. Medidas estatísticas 

indicam se existe ou não relação entre duas variáveis qualitativas e qual a sua 

magnitude, ou seja, a sua grandeza de associação. O nível de significância adotado foi 

p<0,05. 

6.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

O processo de coleta de dados se deu em dois momentos. Com duração de dois 

meses, sendo o primeiro em junho e o segundo em julho de 2012. Foram realizados 

contados com informantes-chave de órgãos importantes na região: Sindicato dos 

Agricultores Rurais de Lagoa Seca e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural da Paraíba (EMATER). Esses contatos foram informativos, não gravados, com o 

objetivo de averiguar informações sobre a região e a agricultura local. Executou-se 

várias visitas ao local de estudo, antes da aplicação do questionário. 

Iniciou-se um intenso trabalho de campo, no mês de junho/2012, com o objetivo 

de mapear todas as propriedades rurais familiares orgânicas de Lagoa Seca. Para tal 

empreitada recebeu-se um auxílio do funcionário da EMATER da região, o qual 

generosamente cedeu uma cópia do mapa de localização de todas as propriedades cujos 

nomes vinham em uma lista cedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa 

Seca. Foram visitadas todas as 6 propriedades que se enquadravam no objeto de estudo 

desta pesquisa. 

http://maps.google.com.br/maps/place?hl=pt-BR&gs_upl=21606l23691l2l23816l15l8l0l4l4l1l545l2698l2-3.4.0.1l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=661&um=1&ie=UTF-8&q=emater+campina+grande&fb=1&gl=br&hq=emater&hnear=0x7ac1e5f43201c85:0xc9656aec3aa6af51,Campina+Grande+-+PB&cid=14280097092831877431
http://maps.google.com.br/maps/place?hl=pt-BR&gs_upl=21606l23691l2l23816l15l8l0l4l4l1l545l2698l2-3.4.0.1l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1280&bih=661&um=1&ie=UTF-8&q=emater+campina+grande&fb=1&gl=br&hq=emater&hnear=0x7ac1e5f43201c85:0xc9656aec3aa6af51,Campina+Grande+-+PB&cid=14280097092831877431
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Figura 3: Mapa do limite administrativo, estradas e espaços urbanizados do município 

de Lagoa Seca/PB 

 Foi uma pesquisa em que se lançou primeiro o olhar em volta das propriedades 

rurais visitadas para conhecer a dinâmica da organização e processo de trabalho rural, 

como também o dia-a-dia do homem do campo. O início da pesquisa em junho foi um 

período em que foram se criando laços entre a pesquisadora e os atores sociais 

quebrando, assim, qualquer resistência dos dois lados o que fomentou a coleta de 

dados.  

Foram administrados 21 questionários, no local de trabalho e com agendamento 

prévio com os trabalhadores com o intuito de conciliar o tempo de trabalho em campo 

com a jornada de trabalho deles.  

6.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 Todas as informações coletadas são mantidas em sigilo e preservadas o 

anonimato dos trabalhadores, obedecendo às questões éticas de pesquisa com seres 

humanos, preconizados pelo Código de Ética em Pesquisa, através do item V. da 
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Resolução 196/96, que refere “a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos 

sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa” (Brasil, 2006, p.25), 

bem como a Resolução 466/12 mediante capitulo II, inciso 10 “participante da pesquisa 

- indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e 

autorização de seu(s) responsável(eis) legal(is), aceita ser pesquisado (...)” (Brasil, 

2012, p.2). 

 Elaborou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), 

que garantiu o anonimato, o sigilo dos participantes, bem como o direito dos 

agricultores de desistirem em qualquer fase da pesquisa. Todos concordaram em 

participar da pesquisa, assinando ou colocando impressões datiloscópicas no local 

destinado ao consentimento em participarem desta pesquisa. Salienta-se que esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba – 

UEPB sob CAAE - 0415.0.133.000-10, conforme mostra o anexo A e permitida pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca/PB (ANEXO B). 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE LAGOA SECA/PB 

 Considerando-se os processos produtivos desenvolvidos historicamente, o 

espaço agrário paraibano pode ser desmembrado em duas amplas áreas. Na área costeira 

e nos tabuleiros circunscreve em seu rebordo, a Zona da Mata. No Planalto da 

Borborema e em sua depressão a oeste, situam-se o Agreste, o Cariri e o Sertão. 

Regiões em que preponderam como atividades econômicas à pecuária e a produção de 

alimentos, reservados à população local e aos habitantes da Zona da Mata (Carvalho, & 

Malagodi, 2008). 

 O Território da Borborema
14

 situa-se no Agreste paraibano, cujas atividades 

produtivas tiveram o seu início no século XVIII. Ocupa uma área de 3.233 km² (23,1% 

                                                           
14

 Em 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), em parceria com diversas organizações da sociedade civil e representantes dos governos 

estaduais e municipais, iniciaram o processo de identificação e seleção de “territórios rurais” em diversos 

Estados brasileiros. Esta ação institucional uma política nacional para a implementação do Programa 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, que passou a integrar o Plano Plurianual do Governo 

Federal desde 2004. Em virtude dos resultados positivos da gestão territorial no primeiro Governo Lula, 

em 2008 o Governo Federal decide aprofundar esta política inovadora, criando o “Programa Territórios 
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do Estado) e é composto por 21 municípios, a saber: Areia, Areial, Borborema, 

Campina Grande, Casserengue, Esperança, Lagoa Seca, Massaranduba, Matinhas, 

Montadas, Pilões, Puxinanã, Queimadas, Remígio, São Sebastião de Lagoa de Roça, 

Serra Redonda, Serraria e Solânea. A região é marcada pela importância do tecido 

urbano, pela desigualdade da divisão demográfica, pela pobreza rural e por uma 

agricultura predominantemente familiar (Carvalho, & Malagodi, 2008). 

O Território da Borborema compreende uma população de 671.142 pessoas, o 

que expressa quase 20% da população total do Estado, conforme dados do último Censo 

(IBGE, 2011). Lagoa Seca abarca uma população de 26.788 habitantes, representando 

0,68% da população paraibana. A densidade demográfica municipal também varia em 

proporções muito significativas no Território e em Lagoa Seca observa-se 240,73 

hab./km² (IBGE, 2013). 

Em 2008, o Produto Interno Bruto – PIB do Território da Borborema conseguiu 

a soma de 4,705 bilhões de reais (18,31% do PIB da Paraíba), destacando-se o 

município de Lagoa Seca que foi responsável por 105.327 milhões do total. A 

agropecuária é o segundo setor mais importante na economia do Território, pois é 

responsável por 18,95% do PIB territorial. Aliás, bem superior à participação deste setor 

no PIB estadual (5,48%). Essa participação é em torno de 23,93% em Lagoa Seca e esse 

número pode estar atrelado com a sua alta população rural, porque abarca 145 

domicílios rurais, destes 88 são caracterizados como estabelecimentos rurais cuja 

atividade é assinalada como de agricultura familiar (AF). Este cenário demonstra a 

importância econômica das atividades agrícolas do município para o Território da 

Borborema (Brasil, 2011). 

Ainda, segundo dados do Brasil (2011), o desempenho econômico dos 

estabelecimentos agropecuários do Território da Borborema, em 2006, 17.693 unidades 

obtiveram receitas, sendo que, destas, 15.610 (87,63%) eram estabelecimentos de 

agricultores familiares. Estes estabelecimentos geraram uma receita anual bruta de cerca 

de 140 milhões de reais, isto é, 60,17% do total. O município de Lagoa Seca, a maioria 

                                                                                                                                                                          
da Cidadania”. Atualmente há 164 Territórios da Cidadania homologados no Brasil abrangendo 2.500 

municípios da União, os quais abrigam 56,02% da população rural brasileira e 60,87% da demanda social 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na Paraíba esse processo teve seu início em julho de 2003 

quando foram homologados os territórios rurais da Borborema, Cariri, Zona da Mata e Médio Sertão. 



69 

 

das propriedades familiares lograram gerar receitas médias mensais de R$ 1.953,76 

reais. Esta renda é oriunda da lavoura e de outros benefícios do governo.  

Algumas atividades produtivas agropecuárias merecem destaque no Território da 

Borborema. A mais importante delas é a fruticultura, pois o território produziu mais de 

165 mil toneladas de frutas em 2006, respondendo por toda a safra de tangerina e de 

mudas de frutas cítricas do Estado, além de 94% da laranja, 66% do limão, 61% da 

banana, 70% do abacate, 61% da jaca, 44% da jabuticaba, 16% do caju, 7% da castanha 

de caju, 10% da manga e 3% do maracujá produzidos na Paraíba (IBGE, 2006). Neste 

montante Lagoa Seca ficou responsável por 3.900 toneladas de banana, 300 toneladas 

de laranja e 240 toneladas de maracujá (IBGE, 2011a).  

A horticultura é uma atividade agrícola comercial importante no Território da 

Borborema, responsável por 25% da produção paraibana, tendo produzido cerca de 30 

mil toneladas no ano de 2006 (IBGE, 2011b). Merecem destaque a produção de chuchu, 

11.099 toneladas (99,41% da produção estadual), couve, 337 toneladas (73,74%), 

alface, 3.224 toneladas (49%) e coentro, 4.456 toneladas (41,51%), dentre outras.  

Ademais, segundo informações colhidas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Lagoa Seca, a comercialização dos produtos agropecuários é um fator fundamental 

para o desenvolvimento territorial. Neste sentido, sua difusão tem sido uma formidável 

medida para a saída da produção agropecuária familiar, adicionando renda ao 

empreendimento camponês. Presentemente, existem sete feiras agroecológicas no 

território: duas em Campina Grande, uma em Esperança, uma em Remígio, uma em 

Lagoa Seca, uma em Solânea, uma em Massaranduba e outra em Alagoa Nova. Em 

termos econômicos, de acordo com o Pólo Sindical da Borborema, nos anos de 2006, 

2008 e 2009 as feiras agroecológicas comercializaram 1.800 toneladas de alimentos, 

movimentando mais de 1,4 milhões de reais. 

É necessário também destacar a importância para a dinamização econômica de 

Lagoa Seca os programas de compras públicas (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE – merenda escolar) e aquisição e distribuição de alimentos (Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA- /Companhia Nacional de Abastecimento - 

CONAB). Estes programas tornam possível a abertura de um novo mercado 
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institucional que privilegia a compra de produtos aos agricultores familiares e a 

conseqüente distribuição gratuita nos programas sociais de alimentação escolar e 

segurança nutricional e alimentar das famílias atendidas. 

7.2  PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

Os dados apresentados a seguir referem-se aos 21 agricultores pesquisados para 

esta pesquisa exploratória. O que se revela são as características sociais e econômicas 

dos atores sociais e da unidade familiar que se estabelecem em aspectos materiais ou 

objetivos de qualidade de vida. 

Os agricultores e membros da família são oriundos das regiões Almeida, 

Alvinho, Lagoa de Barro, Lagoa Gravatá, Oiti e Pau Ferro. Todos os agricultores são 

paraibanos. 

Tabela 2: Cruzamento escolaridade e idade 

 Idade  

Total <= 32 33 - 41 42 - 50 51 - 59 60 - 68 69+ 

Estado Civil Casado 1 6 5 4 3 2 21 

E
sc

o
la

ri
d

a
d

e EFC 0 0 1 0 0 0 1 

EFI 0 5 2 4 3 0 14 

EMC 1 1 1 0 0 0 3 

EMI 0 0 1 0 0 1 2 

ESI 0 0 0 0 0 1 1 
Legenda: EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EFC – Ensino Fundamental Completo; EMI – Ensino 

Médio Incompleto; EMC – Ensino Médio Completo; ESI – Ensino Superior Incompleto. 

Todos os indivíduos são casados, 67% (14) têm o EFI, e 57% possuem idade 

entre 33 e 41 anos. 

Tabela 3: Distribuição conjunta das variáveis sexo e número de filhos. 

 Sexo Total 

M F 

Número de filhos 

<= 2 8 1 9 

3 - 4 4 3 7 

5 - 6 2 0 2 

Mais de 7 3 0 3 

Total 17 4 21 
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No tocante ao sexo, percebe-se que 17 são masculinos e 4 femininos. As famílias 

dos agricultores são grandes, sendo 67% possuem mais de dois filhos por domicílio. A 

população observada foi a família desses agricultores (cônjuge/filhos). O tempo médio 

de agricultura é de 39 anos e na agricultura familiar orgânica é de 16 anos. Após a 

mudança no manejo do plantio para AFO, todos (100%) os pesquisados afirmaram que o 

ambiente e a saúde mudaram muito, encontrando-se mais dispostos para a jornada de 

trabalho, sem apresentação tonturas, dor de cabeça, náuseas, etc. (Diário de Campo, 10 

de junho de 2012). 

Tabela 4: Distribuição de frequência da origem da renda familiar 

Renda Familiar 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Lavoura 7 33,3 33,3 

Lavoura/Aposentadoria 5 23,8 57,1 

Lavoura/Aposentadoria/ Benefícios 

assistenciais/Outros 
1 4,8 61,9 

Lavoura/Benefícios assistenciais 4 19,0 81,0 

Lavoura/Benefícios 

assistenciais/Outros 
1 4,8 85,7 

Lavoura/Outros 3 14,3 100,0 

Total 21 100,0  

Ocorre uma variação na origem da renda familiar, ou seja, entre os agricultores 

pesquisados com base 1 Salário Mínimo (SM), observou-se que 33,3% dos agricultores 

inclui apenas ganho relativo ao trabalho na lavoura e sua venda, mas 66,77% atribuíram 

acréscimo de outra fonte de renda com apoio do governo. Quando não estavam 

executando as ações pertinentes ao plantio de verduras e frutas, os trabalhadores 

desdobravam-se em tarefas relacionadas ao trabalho rural, como capinar os campins 

elefantes, dar comida ao gado, serviços domésticos, entre outras. 

Tabela 5: Distribuição de frequência da coleta de lixo 

Coleta de lixo 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 

Sim 13 61,9 61,9 

Não 8 38,1 100,0 

Total 21 100,0  
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Tabela 6: Abastecimento de energia 

Abastecimento de energia elétrica 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 
Rede 

geral 
21 100,0 100,0 

 

Pode-se analisar na tabela 5 que, 61,9% das propriedades possuem coleta de lixo 

doméstico o que contribui para que não ocorra contaminação ambiental devido o mesmo 

não ser queimado ou enterrado, bem como preservação da saúde do agricultor. No que se 

refere às condições de moradia, pode-se considerar que a maioria vive em casas de 

alvenarias, simples e mobiliadas. Todos (21) contavam com abastecimento de energia 

elétrica através da rede geral e conforme tabela 7, a seguir, o abastecimento de água 

ocorre 33,3% mediante poço, 23,8% barragem, 19% barragem/cisterna, 9,5% 

poço/barragem, 4,8% rede geral/poço, 4,8% poço/barragem/cisterna e 4,8% cisterna. 

Tabela 7: Tipos de abastecimento de Água 

Tipo abastecimento água 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 

Rede geral/poço 1 4,8 4,8 

Poço 7 33,3 38,1 

Poço/barragem 2 9,5 47,6 

Poço/barragem/cisterna 1 4,8 52,4 

Barragem 5 23,8 76,2 

Barragem/cisterna 4 19,0 95,2 

Cisterna 1 4,8 100,0 

Total 21 100,0  

Em relação à situação jurídica da propriedade constatou-se que 91% são 

proprietários das terras e 9% arrendatários. Os agricultores utilizam o fogão a gás 

juntamente com o fogão a lenha, cultivando a tradição. Todas as famílias pesquisadas 

têm equipamentos como geladeira, batedeira, liquidificador, televisão, celulares e rádio. 

A televisão é o veículo de informação e notícias externas, mais usadas entre os 

produtores. 

Tabela 8: Distribuição de frequência de quem planta 

Quem planta 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 Cônjuge/Próprio 8 38,1 38,1 
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Cônjuge/Próprio/Filho (a) 4 19,0 57,1 

Cônjuge/Filho (a) 1 4,8 61,9 

Próprio 6 28,6 90,5 

Próprio/Filho (a) 2 9,5 100,0 

Os proprietários dos sítios e seus familiares participam ativamente do processo 

produtivo, como também da negociação das vendas das verduras e frutas. Percebe-se 

que 38,1% (cônjuge/próprio) compõem a maioria dos participantes no processo do 

trabalho. Conforme Gemma, Tereso, & Abrahão (2010, p. 320) “cada um desses 

sistemas demanda, por parte dos gestores, o desenvolvimento de competências de 

natureza bastante diversa, incluindo muito conhecimento e precisão”. A comercialização 

dos produtos é frequentemente realizada nas feiras agroecológicas dos municípios de 

Queimadas, Campina Grande e Lagoa Seca ou diretamente na propriedade rural e ainda 

fornecida em alguns restaurantes campinense. Quanto ao fluxo de venda dos produtos 

orgânicos 18 agricultores vendem 1 vez por semana, 3 duas vezes por semana. As idas 

as feiras ocorrem através de automóvel próprio (11), automóvel fretado (08) ou moto 

(02).  

7.3 RELAÇÕES ENTRE QUALIDADE DE VIDA E AGRICULTORES 

FAMILIARES ORGÂNICOS DE LAGOA SECA/PB 

Os aspectos socioambientais e de saúde humana, relacionados à AFO e as 

categorias do estudo de qualidade de vida da OMS foram a base para se conhecer o que 

é qualidade de vida para os agricultores familiares orgânicos. Compreende-se que, de 

maneira geral, o campo é, hoje, qualificado a uma melhor qualidade de vida, 

notadamente pelos moradores urbanos.  

Essa realidade colabora para dar valor as tradições e a cultura do homem do 

campo. Essa valorização é, ao mesmo tempo, uma chance para o agricultor familiar 

fortalecer sua identidade e redescobrir sua própria genealogia, que foi sendo 

descaracterizada durante o processo de transição agrícola.  

Sendo assim, a AFO traz à consciência o valor do papel do agricultor, que reflete 

na sua autoestima e na descoberta do seu lugar na sociedade. Muller (2001) corrobora 

essa visão quando disserta sobre a adoção da Agricultura Orgânica como propulsora da 
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qualidade de vida que supera a racionalidade meramente produtivista da agricultura e 

Nejeliski, & Mello (2013) afirmam que possui uma demanda crescente, devido aos 

novos padrões de vida, que valorizam a saúde e a alimentação saudável. 

Tabela 9. Média dos escores da avaliação da qualidade de vida dos AFO segundo 

domínios do WHOOL – 100 

Domínios do 

WHOOL – BREF 

 

N Mínimo Máximo  Média Desvio 

Padrão 

Físico  21 5,50 16,50 10,16 ±6,02 

Psicológicos 21 37,26 7,66 17,83 ±12,78 

Relações Sociais 21 1,80 19,60 10,15 ±9,21 

Meio Ambiente 21 2,6 14,80 9,00 ±6,82 

 

A faceta que se refere ao sentido da vida, pertencente ao Domínio Psicológico 

contribuiu positivamente para a Qualidade de Vida. Acredita-se que é devido à maioria 

dos atores sociais terem pensamentos positivos em relação a sua vida pessoal e familiar. 

Destaca-se que 76% dos agricultores afirmaram que caso iniciassem sua vida de 

trabalho escolheria como profissão agricultor o que contribui para que seja o domínio 

que expressa melhor qualidade de vida. 

No grupo avaliado, o Domínio Físico obteve a segunda melhor média 

contribuindo positivamente para a Qualidade de Vida com as facetas: dor, necessidade 

de tratamento médico, e capacidade para o trabalho. A dor/desconforto, pertencente a 

este domínio, impactou negativamente a Qualidade de Vida do grupo. A diferença 

mínima entre os domínios físico e social sugere que de um lado 71% não fazem uso de 

medicamentos, 43% referiram bom o acesso aos serviços de saúde da região, e por fim 

67% já se internaram ou fez alguma cirurgia. 

O Domínio que obteve a menor média foi Meio Ambiente, contribuindo 

negativamente para a Qualidade de Vida deste grupo, com as facetas: satisfação com 

recursos financeiros, lazer, e aquisição de informação. Esta categorização pode estar 

relacionada às características da renda da AFO, pois 61,9% da população pesquisada 

referiram ganhar abaixo de 1 salário mínimo, apenas com a renda oriunda da 

agricultura, o que leva a reflexão do comprometimento em participarem de cursos e 

eventos relacionados a AO.  
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Foram analisados os quatro domínio que constituem o WHOQOL – 100 são: 

Físico, Psicológicos, Social e Meio Ambiente. 

7.3.1 Resultado por Domínio 

7.3.1.1 Dimensão 1: Domínio Físico 

Objetivamente a QV analisada por meio da dimensão física focou nove 

variáveis: a) aspectos da sua saúde pós AFO, b) avaliação da QV, c) dor, d) sono, e) 

disposição para o trabalho, f) doença, g) medicamento, h) internação/cirurgia, e i) 

serviços de saúde. Esta dimensão objetivou constatar se a qualidade de vida revela o que 

o trabalhador rural sente e como se observa na ocasião pesquisada. 

Os agricultores estavam preocupados com o manejo inadequado da produção ao 

produzirem de maneira convencional, ou seja, utilizando venenos na plantação de 

verduras e frutas. Este tipo de agricultura exige condições de trabalho que os colocavam 

predispostos a adoecerem frequentemente. Após a mudança no manejo da plantação 

para agricultura orgânica, notou-se que a maioria (38%) indica melhora significativa na 

sua saúde física, sendo uma variável rapidamente percebida na mudança. As respostas, 

também, apontam para a melhora com relação à execução do processo de trabalho no 

tocante a, saúde física/saúde mental (19%), saúde física/saúde mental/isenção dos 

efeitos dos agrotóxicos/financeiro (14%), saúde física/ isenção dos efeitos dos 

agrotóxicos (5%), saúde física/financeiro (5%), saúde mental (5%), isenção dos efeitos 

dos agrotóxicos (5%) e financeira (9%). 

Tabela: 10: Relação entre Qualidade de Vida após mudança de manejo e sono 

 Satisfeito sono Total 

 

Insatisfeito 

Nem 

satisfeito/ 

insatisfeito 

 

Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Mudança 

qualidade de 

vida após 

agricultura 

orgânica 

SF 1 1 4 2 8 

SF/SM  0 0 1 3 4 

SF/SM/IEA/F  0 0 1 2 3 

SF/IEA  0 0 1 0 1 

SF/F 1 0 0 0 1 

SM 0 0 0 1 1 

IEA 0 0 0 1 1 
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F 1 0 1 0 2 

Total 3 1 8 9 21 

SF: saúde física; SM: saúde mental; IES: isenção dos efeitos dos agrotóxicos; F: 

financeiro 

Analisando questões sobre dificuldades de, como o dormir, 43% dos agricultores 

classificam muito satisfeitos com a qualidade do sono diário, o que se pode inferir que 

os indivíduos nas situações de trabalho estão atentos e dispostos a executar atividades 

da vida diária. Este posicionamento ficou demonstrado quando 57% dos atores sociais 

apresentaram disposição para o trabalho após uma noite de sono adequada. 

Tabela 11: Relação entre QV e Dor/Desconforto com a jornada de trabalho 

 Sentiu dor e 

desconforto 

Total 

Sim Não 

Avalia qualidade 

de vida 

Nem 

ruim/boa 
0 1 1 

Boa 8 5 13 

Muito boa 5 2 7 

Total 13 8 21 

Observa-se que 62% dos agricultores relataram que sentem dor/desconforto 

durante a sua jornada de trabalho. Esta incidência está assim distribuída: 48% têm 

alguma doença relacionada ao aparelho osteomuscular (coluna, joelho), 24% relacionam 

ao aparelho cardiovascular (pressão-alta), 9% do aparelho respiratório (asma) e 19% do 

aparelho endócrino (diabetes).  

Ressalta-se que em média 28% dos pesquisados apresentam concomitantemente 

várias doenças (diabetes, hipertensão arterial, lombalgias, gripe), porém 71% não fazem 

uso de medicamentos ao sentirem qualquer dor/desconforto e 29% tomam algum tipo de 

medicamento prescrito pelo médico. Nenhum mencionou apresentar alguma doença 

relacionada à sua saúde mental, embora todos enfatizassem que houve melhora das suas 

funções cognitivas. 

 Os valores encontrados relacionados a algum tipo de doença tornam-se um fator 

de apreensão, tendo em vista que as atividades cumpridas no posto de trabalho 

demandam esforços constantes, os quais podem ocasionar de alguma maneira situações 
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de estresse físico e/ou desconforto com relação às posturas do corpo executadas 

diariamente na lida do campo, ritmo de trabalho intenso e temperaturas extremas.  

 Vieira (2010) assinala que o excesso de esforço pode levar ao aumento do risco 

de inflamações nas articulações, nos tendões, além de causar processos crônicos 

degenerativos, como artroses, doenças dos discos intervertebrais e câimbras musculares.  

 
Figura 4: Relação idade e disposição para o trabalho 

A analogia entre as respostas fornecidas pelos agricultores em relação aos 

aspectos de sua disposição para o trabalho/qualidade de vida após AFO, embora seja um 

trabalho que exige esforços pela sua própria característica, deve ser avaliada, de forma a 

proporcionar aos indivíduos situações que gerem o abaixamento do estresse físico, o 

que poderá repercutir de forma positiva na produtividade. Na figura 11 consta a 

distribuição conjunta da disposição do trabalho e idade com base na avaliação da 

qualidade de vida.  

Nota-se que a maioria dos indivíduos que classifica disposição para o trabalho 

como muito boa ou boa e qualidade de vida muito boa compreendem a faixa etária entre 

33–69+. Já aqueles que categorizam sua disposição para o trabalho como razoável e 

qualidade de vida muito boa compreende os indivíduos com até 68 anos.  

O local laborativo tem influência sobre o bem-estar do trabalhador e nos fatores 

do ambiente de trabalho, tais como: arranjo físico do terreno, equipamentos de proteção 
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individual e coletiva, se usados adequadamente, são indicadores que melhorariam a QV 

dos trabalhadores (Chamon, 2011). 

Tabela 12: Relação entre uso de medicamento e internação/cirurgia 

 Internação/cirurgia Total 

Sim Não 

Uso de medicamentos 
Sim 4 2 6 

Não 10 5 15 

Total 14 7 21 

Importante constatar que embora a maioria não faça uso de medicamentos, 67% 

já se internou ou fez alguma cirurgia. Esta incidência foi atribuída antes da mudança 

para a AFO, quando os mesmo manipulavam agrotóxicos no plantio de verduras e 

frutas, pois faziam uso indiscriminadamente e sem as devidas proteções, bem como não 

possuíam conhecimento acerca da prevenção de pragas na lavoura utilizando práticas 

alternativas e ecologicamente sustentáveis. 

A primeira verificação é que a lida no campo possui muitas cargas de trabalho 

que podem levar a ocorrência de agravos à saúde do trabalhador. O controle das 

condições de trabalho é algo importante para evitar os acidentes, e na maioria das vezes, 

os trabalhadores não dimensionam devidamente os perigos que o trabalho pode trazer 

para a saúde. A figura 5, revela que 43% classificam como bom o acesso aos 

profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) próximo a propriedade e 

27% classificam como razoável devido ao acesso terrestre ser distante, não receberem 

visitas da equipe de saúde ou mesmo quando se dirigem a ESF não encontram os 

profissionais de saúde.  
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Figura 5: Acesso aos serviços de saúde 

7.3.1.2 Dimensão 2: Domínio Psicológico 

Existem cautelas em mensurar tanto os laços afetivos entre as pessoas e sua 

percepção em relação a sua vida. Adiciona-se o fato de que o bem-estar emocional, em 

função das características pessoais, pressupõe que esteja em permanente mudança. A 

finalidade desta análise foi realizada experimentalmente, mas com o objetivo de suscitar 

uma reflexão acerca da mesma. Optou-se por averiguar determinadas condições ou 

peculiares básicas na comunidade que poderiam promover e facilitar os encontros 

afetivos antecipando que eles expressassem um sentimento de bem-estar. 

Desta forma, as variáveis selecionadas para análise foram às seguintes: a) 

sentimentos positivos, b) memorização e aprendizado, c) profissão, d) religião, e) 

autoestima, e, f) situações de vida difícil.  

 Como sabido expressões de pensamento positivo estão relacionados à melhora a 

qualidade de vida diminuindo os riscos de doenças, dor e angústias. As emoções boas 

que passam a existir no cérebro conduzem a sensações pelo corpo todo, combatendo o 

estresse, um fator de risco para o surgimento de outras doenças (Lima, Rossini, & 

Reimão, 2010). Ao indagar o agricultor em relação “quando o Sr./Sra. está sem 

trabalhar que tipo de pensamento lhe vem à cabeça?” percebe-se, conforme tabela 13,  

que de maneira geral, examina-se que todos revelam ter pensamentos positivos acerca 

da vida, e que isso favorece sua capacidade de memorizar procedimentos e 
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acontecimentos de vida, além de aprender algo novo. Esta afirmação leva a reflexão que 

esta relação indica que os agricultores apresentam qualidade de vida. 

Tabela 13: Relação entre pensamento positivo e o que vem a sua mente 

 Pensamento que vem em mente  To

tal Despesas Despesas/

Esperança 

Sonhos Raiva/

Morrer 

Tristeza Esperança Prazer/

Satisfa

ção 

Pensamento 

positivo 
Sim 3 1 1 1 1 9 5 21 

Total 3 1 1 1 1 9 5 21 

 Os pensamentos mais recorrentes são: 43% pensam em esperança, 24% 

referiram prazer e satisfação com a vida e 14% assinalaram despesas. Conforme Foley 

(2011) os dois primeiros sentimentos podem ser reflexos de que produzem alimentos 

saudáveis, que não agridem o meio ambiente e o trabalho de plantar germina e se 

transforma em verduras e frutas orgânicas. Isto os incentivam a aprendizagem de 

processo de trabalho que mantenham a qualidade ambiental, redução de desperdício e 

adaptação dinâmica as vulnerabilidades do ambiente de trabalho. No que concerne ao 

pensamento despesas é no tocante que precisam investir continuadamente na produção, 

nos instrumentos de trabalho e na armazenagem correta dos alimentos, para que isto 

proporcione uma qualidade do produto para o consumidor. 

Verifica-se que a não deficiência na organização da informação, e o aumento da 

capacidade de recuperar a informação armazenada na memória é um fator 

preponderante para que os pesquisados classificassem como boa (48%), razoável (38%) 

e muito boa (14%) a capacidade de memorização e aprendizagem. Esta reflexão revela 

que pode não haver indícios de declínio dos desempenhos mnésicos relativos à memória 

recente devido a déficits de codificação e recuperação.  

Conquanto, reforça-se que a aprendizagem está sujeita mais a motivação do que 

da memória e isso pode ser revelado pela aceitação, cada vez mais, dos produtos 

orgânicos pelos consumidores que frequentam as feiras agroecológicas e exigem 

produtos de melhor qualidade que proporcionem segurança alimentar por serem 

produzidos sem insumos. 
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Por sua vez, quando foram perguntados acerca de qual profissão escolheria se 

pudessem retornar o início de sua vida, 76% optariam em ser agricultor. A escolha da 

profissão é um fenômeno subjetivo mesmo que multideterminados e quando noticiam 

seu desejo ou escolha estão realmente elaborando representações sociais.  

Obviamente sempre se pode afirmar que os indivíduos – da mesma forma que as 

sociedades – não legislam ideação das quais não possam antever minimamente as 

possibilidades de realização. A educação é um elemento decisivo no horizonte 

profissional de qualquer homem na agricultura familiar. Por outro lado esta preferência 

não pode ser distinguida como a consequência do exercício do que Amartya Sen (2010) 

denomina de liberdades: ela se ampara basicamente na percepção real de que o grau 

educacional que possui não consente à grande maioria destes agricultores um horizonte 

minimamente promissor fora do meio rural. 

Quando questionados se participam de atividades religiosas, 81% responderam 

que sim, sendo 95% católicos e 5% evangélicos, frequentando semanalmente (47%) o 

estabelecimento religioso. Na religião católica os agricultores têm um grupo que se 

encontra para conversas, jogos, festas e quermesses. Já os agricultores que pertencem à 

igreja evangélica, se encontram geralmente aos domingos e as atividades por estes 

desenvolvidas é o culto. 

Ferreira (1986) enfatiza que o bem-estar é também produzido por elementos 

religiosos entre outros, que configuram “não apenas as dimensões do ter e do possuir, 

mas também do ser, do viver em condições de produzir, de gerir e de usufruir dos bens e 

serviços necessários e disponíveis na sociedade” (Ferreira, 1986, p.80). 

Os sentimentos positivos acerca de como vivem a vida mais enfatizados foram: 

22% vivem com esperança, 12% acham-se sociáveis, 16% consideram-se tranquilos, 

14% sentem-se útil, 18% sentem-se felizes e 18% percebem-se otimistas. A reflexão, a 

intuição e o aporte do referencial desse sentimentos favorecem a percepção de cada 

agricultor com o encontro consigo e si perceberem como de fato enxergam sua vida e si 

vêem . Estes sentimentos indicam que os AFO possuem qualidade de vida porque é uma 

atividade que todos esbanjam satisfação, uma vez que verbalizam que conseguem 
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driblar o prejuízo, pois o manejo da terra sem insumos químicos depende também da 

natureza e não apenas da ação do homem. 

Em relação ao sentimento de maior prevalência, esperança, pode-se inferir que o 

trabalhador rural ao remeter a este sentimento reflete pensar a existência enquanto 

prática ontológica de ser pessoa humana. Este sentimento não vai de encontro a 

pedagogia predominante motivada pelos ideais  da classe dominante que incentiva 

produzir mais em menor espaço de tempo. Ter consciência deste sentimento significa 

superar a contradição presente e almejar um futuro agrícola sustentável que supere as 

imposições da agricultura convencional. Alternativa que se consolida fortemente em 

Lagoa Seca com a participação efetiva dos agricultores organizados pelos 

comunitariamente ao congregarem forças sindicalmente e construirem uma nova 

história de luta na perspectiva de um desenvolvimento economicamente viável, 

socialmente mais justos e ambientalmente sustentável. 

Em relação à sociabilidade, observou-se que há necessidade de um 

compartilhamento dos conhecimentos da AFO com as questões ecológicas, alimentação 

segura e programas para sustentabilidade, de modo a favorecer o intercâmbio com os 

consumidores. Através de ações contínuas é possível conciliar a AFO ao hábito 

alimentar da população, desde que haja um interesse real da sociedade em valorizar este 

tipo de manejo como alternativa de vida mais saudável. Programas educativos, 

participativos, construtivistas, com a socialização das experiências dos agricultores e 

comunidade, bem como das inovações para cada situação/região, poderiam estar 

gerando este movimento em direção à sustentabilidade, constituindo orientação, 

diretrizes e a política imprescindíveis à condução das devidas ações perante as ameaças 

climáticas globais. 

 Quanto ao si perceberem tranquilos deve-se ao fato de não permanecerem 

exposto em atividades rurais com emprego de agrotóxicos e sim, exerce sua profissão 

em um sistema produtivo completamente natural, o que implica qualidade de vida. De 

outro lado, o cliente adquire uma alimentação sem riscos de contaminar-se com os 

produtos da agricultura convencional. 
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 O sentimento de sentir-se útil condiciona significativamente a motivação do 

agricultor e pode-se dizer que nas experiências de plantar e colher ecologicamente 

objetivando preservação a saúde do trabalhador e meio ambiente. O sentido de 

pertencimento, de realização e de utilidade para a sociedade, relacionado à atividade 

rural, atua de maneira a organizar e direcionar os esforços na busca de melhor qualidade 

de vida, afirma Sennett (2008). 

 O otimismo tornar-se um referencial de vida dos agricultores à medida que se 

sentem parte integrante desta nova possibilidade de cuidar do meio ambiente a partir de 

uma agricultura mais sustentável. A AFO então se constitui como um paradigma 

valorativo alternativo de desenvolvimento inserido em um novo contexto de significado, 

que redirecionou o sentido da vida político, social e economicamente. A experiência 

com o novo manejo agroecológico reconfigurou psicologicamente a compreensão de 

que a agricultura familiar pode construir uma história de conquistas significativas para 

todos os que desejam mudar as condições materiais de vida.   

 Por se sentirem felizes pode inferi-se que está relacionado à melhoria das 

condições materiais trazidas após adoção da AFO. A esperança na própria capacidade 

de tornar sonhos em realidade potencializa planejamento, dedicação e perseverança dos 

agricultores que vislumbram na AFO uma alternativa viável e concreta de transformar 

socialmente suas condições de reprodução familiar. Assentadas em uma nova base 

econômica que exige participação política e protagonismo pela articulação e 

mobilização sindical para unirem-se fortalecendo suas histórias de lutas e resistência em 

contraposição ao modelo agrícola convencional.  

A felicidade agora faz parte também de uma nova atuação para conquistas de 

projetos pensados pelos próprios trabalhadores rurais, que dignificam suas vidas. Para 

Pastore (2001), embora a felicidade não seja só sentimento, a felicidade pode ser 

preliminarmente definida como o prazer de viver, incluindo a reflexão que cada um faz 

da sua própria história.  
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Figura 6: Percepção do agricultor em relação a sua vida atual 

Destacando a satisfação com a vida atual, 52% classificam como boa. Ao 

verificar este dado comparado com o passado, figura 7, a seguir, observou-se que os 

sujeitos por participarem de AFO aumentaram seus contatos sociais e reconhecimento 

da sociedade ao adquirir os produtos produzidos por eles. Destaca-se, também, um fator 

que contribui para este dado relacionado à melhoria da saúde física, através da isenção 

do uso dos agrotóxicos e seus efeitos. 

Azevedo, Mota, e Cunha (2006) consideram qualidade de vida boa ou excelente 

como aquela que proporciona um mínimo de condições para que o homem nela inserido 

possa ampliar o máximo suas competências e habilidades. Estas sendo: viver, sentir ou 

amar; trabalhar produzindo bens ou serviços, fazendo ciência ou artes, vivendo de forma 

consciente ou simplesmente existindo.  

A satisfação depende, certamente, do avanço efetivo ou, pelo menos, das 

probabilidades de progresso profissional e, por conseguinte, econômico, que 

proporciona a atividade aos labutadores. Ao contrário, a ausência de horizonte e a 

estagnação podem conduzir à amargura e ao desespero. 
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Figura 7: Percepção do agricultor em relação ao seu passado 

À luz da reflexão realizada pela OMS a qualidade de vida é o resultado da 

percepção que o agricultor possui de sua posição na vida em um contexto cultural, bem 

como do sistema de valores de onde reside. A avaliação subjetiva acerca de como foi 

sua vida no passado, observou-se que 65% referiram razoável, ou seja, a vida no campo 

antes da mudança para o manejo orgânico expressava-se mediante uma luta diária de 

adaptação as mudanças ecológicas, dessa forma, se o agricultor lida de maneira 

insatisfatória ou mais estressante com as transformações que ocorrem na agricultura 

reflete em uma qualidade de vida rebaixada. 

Tabela 14: Relação entre momento atual e qualidade de vida 

 Momento passa por 

situação difícil 

Total 

Não Sim 

Avalia qualidade de vida 

Nem 

ruim/boa 
1 0 1 

Boa 6 6 12 

Muito boa 8 0 8 

Total 14 6 21 

 Os resultados obtidos, sobre a percepção dos agricultores acerca se passa por 

alguma situação difícil e seus motivos, constatou-se que 67% referiram não estarem 

passando por uma situação difícil e maioria dos agricultores (57%) avaliam sua 

qualidade de vida como boa. Isso reflete que eles se encontram satisfeitos com sua vida, 

uma vez que, a percepção que tem sobre si e sobre o ambiente que o cerca atende as 
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suas necessidade físicas e mentais. No campo bem-estar torna-se a satisfação, o 

envolvimento e o comprometimento com o processo de trabalho. 

 
    Figura 8: Relação entre situação difícil no passado e qualidade de vida 

 Diante da figura 8 analisa-se que 38% classificam sua qualidade de vida como 

muito boa, e vivenciaram quase nunca a poucas vezes situações difíceis no passado. 

Existe associação entre a qualidade de vida e se passou por situações difíceis, pois o p-

valor foi 0,002 < 0,05. Assim, revela-se que estas dificuldades de outrora se deu devido 

ao acesso ao mercado consumidor, devido à infraestrutura precária das estradas e dos 

transportes, por isso, raras vezes, os produtos eram comercializados sem atravessadores. 

Acrescentam-se, também, outros motivos, como: saúde física, falta de equipamentos e 

dificuldade na variedade de tarefas.  

Tabela 15: Relação entre a percepção do que é importante para si e qualidade de vida 

Importante 

ser 
 

Avalia qualidade de vida 

Nem ruim/boa Boa Muito boa 

Saudável 
Concordo 1 2 2 

Concordo em absoluto 0 9 5 

Rico 

Discordo em absoluto 0 0 2 

Discordo 0 2 0 

Discordo levemente 1 0 1 

Nem conc. nem disc. 0 1 3 

Concordo levemente 0 3 0 

Concordo 0 3 0 
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Concordo em absoluto 0 2 1 

Atraente 

Concordo levemente 0 4 1 

Concordo 1 6 1 

Concordo em absoluto 0 1 4 

Inteligente 

Concordo levemente 0 1 1 

Concordo 0 3 0 

Concordo em absoluto 1 7 6 

Independente 
Concordo 0 6 2 

Concordo em absoluto 1 5 5 

Honesto 
Concordo 0 1 0 

Concordo em absoluto 1 10 7 

Amigável 
Concordo 0 2 0 

Concordo em absoluto 1 9 7 
 

 Ao observar os sentimentos, ser saudável, atraente, inteligente, inteligente, 

independente, honesto e amigável expressos pelos agricultores em nível de importância 

a maioria avalia que são características essenciais de possuírem na sua conduta 

profissional e qualidade de vida. Nota-se que a variável ser rico não interfere como 

condição sine qua non que baliza a sua qualidade de vida. Essas regras morais são 

resultado da própria cultura de uma comunidade que valoriza o sentido de algo, quando 

se constrói subsídios para a sua inteligibilidade.  

Os itens que chamaram mais atenção e sua correlação coma QV foram: saudável 

e honesto. No item ser saudável, 43% concordam em absoluto ser um sentimento que 

contribui para uma boa QV. E em relação a ser honesto, 48% concordam em absoluto 

um fator para uma boa QV. 

A identificação destes sentimentos positivos pela maioria das famílias significa 

que o agricultor passou a ser um profissional mais valorizado na sociedade 

contemporânea e está adquirindo espaço, status e poder. Este novo perfil de trabalhador 

obteve conquistas, através de muitas lutas e sofrimentos. Conforme Carvalho, Santos, 

Souza Jr., e Ferrer (2009, p.12) “aproveitar esse sentimento de identidade e 

envolvimento com o campo, é fundamental para garantir a permanência dos mesmos no 

meio rural aliado a todos os benefícios associados a tal ação”. 
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Tabela 16: Relação entre como me descrevo e qualidade de vida 

Me descrevo  

Avalia qualidade de 

vida 

Nem 

ruim/boa 
Boa 

Muito 

Boa 

Nada 

independente/muito 

independente 

Totalmente em desacordo 0 1 0 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 1 4 

Bastante em acordo 1 7 0 

Totalmente em desacordo 0 2 3 

Nada 

sentimental/muito 

sentimental 

Totalmente em desacordo 0 0 1 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
1 1 3 

Bastante em acordo 0 7 3 

Totalmente em desacordo 0 3 0 

Muito 

passivo/muito ativo 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 2 0 

Bastante em acordo 1 5 2 

Totalmente em desacordo 0 4 5 

Nada dedico aos 

outros/muito dedico 

aos outros 

Bastante em desacordo 0 1 0 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 1 3 

Bastante em acordo 1 5 1 

Totalmente em desacordo 0 4 3 

Muito rude/muito 

brando 

Totalmente em desacordo 0 0 1 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 1 3 

Bastante em acordo 1 8 1 

Totalmente em desacordo 0 2 2 

Nada prestável aos 

outros/muito 

prestável aos outros 

Totalmente em desacordo 0 0 0 

Bastante em desacordo 0 0 0 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 1 1 

Bastante em acordo 1 4 2 

Totalmente em desacordo 0 6 4 

Nada 

competitivo/muito 

competitivo 

Totalmente em desacordo 0 0 2 

Bastante em desacordo 0 0 1 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 6 1 

Bastante em acordo 1 3 3 

Totalmente em desacordo 0 2 0 
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Nada amável/muito 

amável 

Bastante em desacordo 0 1 0 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 1 2 

Bastante em acordo 0 4 1 

Totalmente em desacordo 1 5 4 

Nada consc. 

sentimentos 

outros/muito consc. 

Sent. dos outros 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 2 0 

Bastante em acordo 0 5 3 

Totalmente em desacordo 1 4 4 

Tomo decisões c/ 

facilidade/com 

dificuldades 

Bastante em desacordo 0 0 1 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 4 0 

Bastante em acordo 0 5 4 

Totalmente em desacordo 1 2 2 

Nada 

autoconfiante/muito 

autoconfiante 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 1 0 

Bastante em acordo 0 7 3 

Totalmente em desacordo 1 3 4 

Abalo sob 

pressão/aguento 

bem pressão 

Totalmente em desacordo 0 0 1 

Bastante em desacordo 0 0 1 

Algumas vezes em acordo outras em 

desacordo 
0 5 1 

Bastante em acordo 0 3 2 

Totalmente em desacordo 1 3 2 

Pontua-se que a percepção que os pesquisados possuem de si é uma variável 

positiva, pois todas as variáveis possuem maiores índices com uma qualidade de vida 

boa, ou seja, a percepção de si surge em um sistema “agricultor – o outro – campo” 

abarcando não somente os acontecimentos do momento, mas tudo o que aconteceu na 

vida do indivíduo. Sendo a variável “bastante em acordo” a mais reverenciada pelos 

pesquisados, fazendo analogia com sentimentos de autodescrição em relação à vida. 

A percepção vem antes da ação e isto origina nas atitudes e interesse de cada 

um. É necessário que o agricultor traga a tona tais percepções de si mesmo, por 

exemplo, muito independente, muito ativo, muito autoconfiante, muito prestativo aos 

outros, etc., para poder compreender suas motivações para então agir baseado nos 

interesses familiares e profissionais, propondo ações que provavelmente complementará 

a sua autonomia. A maioria dos participantes concorda bastante com a importância de 

saber falar sobre si e segundo Castillo e Nelson (2011) significa que a percepção destes 
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indivíduos está interligada com a atitude, valor e visão de mundo que cada um possui, 

isto é, há elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 

7.3.1.3 Dimensão 3: Domínio Social 

Esta faceta analisa como as pessoas avaliam os aspectos como convivência, 

apoio das pessoas que convivem e lazer. Dirige-se também ao compromisso e à 

experiência atual de “importar-se com” e de “fornecer para”. Abarca a habilidade e a 

oportunidade de amar, ser amado e ser íntimo com outros (emocionalmente e 

fisicamente). Avalia o quanto uma pessoa sente o compromisso, aprovação e 

disponibilidade do auxílio prático da família e dos amigos. As perguntas exploram o 

quanto a família e amigos compartilham a responsabilidade e trabalham juntos para 

resolver os problemas pessoais e da própria família.  

Tabela 17: Relação entre convivência parentes/amigos e dificuldade com quem contar 

na dificuldade 

 Convivência parente/amigos 

Razoável Boa Muito boa 

D
if

ic
u

ld
a
d

e 
co

m
 q

u
em

 c
o
n

ta
 

Cônjuge 1 1 3 

Cônjuge/Filhos 0 5 2 

Cônjuge/Filhos/Amigos 0 2 1 

Cônjuge/Filhos/Outro 0 1 0 

Cônjuge/Amigos/Outro 0 1 0 

 Cônjuge/Outro 0 0 1 

Filhos 0 0 0 

Filhos/Outro 0 1 0 

Amigo 1 0 0 

Pastor/Padre 0 1 0 

Outro 0 0 0 
 

 

Entende-se que a AFO proporciona espaços de socialização para o trabalhador, 

isto é, é o território aonde sucedem trocas de conhecimentos, meditações acerca das 

suas condições de vida e a probabilidade de alteração dessas condições (Prado Junior, 

2011). Conforme tabela 17, observa-se que 57% classificam como boa sua convivência 

com os parentes e amigos e revela-se como um dado interessante porque o trabalhador 

rural pesquisado é responsável pela superação do isolamento que a vida no campo 

impõe e o cônjuge/filhos (33%) são as pessoas com as quais podem contar quando estão 

vivenciando alguma dificuldade. 
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O bem-estar, no sentido em que foi aqui avaliado, versa em obter apoio e 

cumplicidade que proporcionem uma qualidade de vida. Assim, os laços sociais têm 

influência no estado de saúde e ter uma rede de apoio social, a qual fornece ajuda aos 

sujeitos que a ela diz respeito favorecem a saúde e o bem-estar de todos. 

Ampliam também as “condições subjetivas por meio do interesse e da vontade, 

reconhecendo seus direitos e participando da construção de seus destinos” (Fernandes, 

2000, p. 55). Os recintos de socialização não só são formidáveis para a coordenação e 

união dos próprios agricultores familiares orgânicos, todavia indo, além disto, podem 

originar ainda a adesão dos trabalhadores rurais como um todo, em torno da luta pela 

superação do capital.  

A união entre os trabalhadores subsidia-os a pensar maneiras de organizar a 

produção, seja pela colaboração ou até mesmo pela coletivização no domínio da 

organização do trabalho e comercialização. Assim, podem desse modo também 

melhorar a atividade agrícola familiar orgânica e consequentemente a sua qualidade de 

vida. Esta união se torna efetiva quando percebem que podem contar em situações 

difíceis com o apoio dos seus familiares.  

 

Tabela 18: Relação entre convivência e relação sociais  

 Relações pessoais Total 

Muito 

insatisfeito 

Nem 

insatisfeito/satisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

Convivência 

parente/amigos 

Razoável 0 1 1 0 2 

Boa 1 0 9 2 12 

Muito 

boa 
0 0 1 6 7 

Total 1 1 11 8 21 
 

A existência de relações interpessoais e a convivência com parentes/amigos 

expressam-se satisfatórias na população estudada, pois 57% classificam como boa sua 

convivência social e, 52% estão satisfeito com estas relações pessoais. Existe associação 

entre a qualidade de vida e convivência/relações sociais, pois o p-valor foi 0,003 < 0,05. 

Isto pode ser responsável pelo surgimento de diversos fatores positivos, tais como: 

muito interesse pela organização, confiança na unidade familiar, compromisso, 

integração e boa comunicação entre os membros e aceitabilidade à associação.  
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Tabela 19: Relação entre lazer e se faz parte de alguma entidade agrícola 

 Medida que tem atividade de lazer Total 

Muito pouco Médio Muito Completamente 

Faz parte de 

associação/instituição 

Sim 10 4 5 1 20 

Não 0 0 1 0 1 

Total 10 4 6 1 21 

Quando se trata, por exemplo, de vínculo com alguma associação ou cooperativa 

agrícola, 95% dos agricultores apresentam ligações e 5% não expressam interesse. As 

cooperativas ou associações agrícolas são instituídas pela sua competência de organizar 

o espaço e a produção rural, como também identificada uma opção capaz de estabelecer 

a atividade produtiva, intensificando as vantagens da agricultura familiar orgânica e 

revitalizando os territórios (Bialoskorski Neto, 2000). 

Das associações mais elucidadas pelos agricultores foram: 79% são associados 

ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, 15% a Associação dos 

Produtores Agroecológicos de Lagoa Seca e 6% a Associação dos Moradores de Lagoa 

Seca. Esta ligação que os pesquisados possuem expressa um comportamento combativo 

e direcionado para um rompimento do poder monolítico dos agricultores convencionais. 

Para o homem do campo, trabalhar muito é benéfico, porém há uma necessidade 

que seja entrecortada por momentos de descanso, momento de lazer e prazer. Para todos 

o campo deveria ser local também de oportunidades de lazer. Contudo 48% referiram 

ter poucas atividades de lazer e isso eles justificaram pelas condições péssimas de 

trafegabilidade entre o meio rural e a cidade mais próxima. Em período de colheita a 

labuta se intensifica de maneira que o tempo destinado ao lazer dos agricultores limita-

se demasiadamente.  

Nos dias de hoje, o lazer está hegemonicamente na cidade, e apresenta-se em 

seus teatros (...) shopping centers, praças iluminadas, entre outros espaços. 

Entretanto, o lazer urbano não é exclusivo, o ecoturismo, por exemplo, é uma 

das demandas por entretenimento no espaço rural. Ressalta-se, no entanto, o 

paradoxo deste tipo de lazer: no campo, só é dado o direito de aproveitá-lo 

quem não vive e trabalhe nele (Oliveira, 2006, p. 5). 
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Tabela 20: Relação entre convivência e satisfação social 

 Satisfeito com as relações pessoais Total 
 

Muito 

insatisfeito 

Nem 

insatisfeito/

satisfeito 

 

Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Convivência 

parente/amigos 

Razoável 0 1 1 0 2 

Boa 1 0 9 2 12 

Muito boa 0 0 1 6 7 

Total 1 1 11 8 21 

No tocante a satisfação em relação convivência e satisfação sociais 57% 

classificam como boa esta díade. No que se refere ao ciclo social em que está inserido, 

registrou-se que 52% referiram está satisfeito, 38% muito satisfeito e apenas 5% muito 

insatisfeito e 5% nem insatisfeito/satisfeito com o intercâmbio social que compõem o 

ciclo de amizades que construíram. Esta relação há associação entre a qualidade de vida 

e convivência/satisfação sociais, pois o p-valor foi 0,003 < 0,05. 

Acredita-se que à convivência comunitária das famílias vizinhas das pequenas 

propriedades agrícolas, bem como os laços culturais da terra e a dependência dos outros 

contra o isolamento e a insegurança são índices positivos que contribuem para este nível 

de satisfação em relação às amizades construídas.  

Conforme Krishna (2000) a teia societal construída por eles amplia as tramas de 

cooperação e confiança entre eles o que pode ter como consequência a materialização 

do desejo coletivo de chegar a um futuro melhor para a localidade. Corroborando 

Nazzari (2006) reforça que, o capital social é um encadeamento invisível que ampara 

todas as relações sociais. Assim sendo, se a coletividade não for preparada e seus graus 

de certeza forem mínimos, o receio impede as pessoas de integrar-se, colaborar e 

compartilhar das questões para o desenvolvimento das comunidades em que vivem. 

7.3.1.4 Dimensão 4: Domínio Meio Ambiente 

A faceta relativa à Satisfação em Relação à moradia avalia onde o agricultor 

mora dorme e mantém a maioria de seus bens materiais e o impacto deste local sobre a 

vida deste; está implícito aqui aspectos tais como, conforto e segurança, espaço 

disponível e facilidades (energia elétrica, água encanada, sanitários) e qualidade da 

construção. A faceta que avalia Recursos Financeiros explora a opinião da pessoa sobre 
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como seus recursos financeiros contribuem com suas necessidades para um estilo de 

vida.  

De acordo com o IBGE (2011) classifica a classe média alta, com renda familiar 

acima de R$ 5.000 por mês (aproximadamente 8 salários mínimos a valores de 2012); a 

média classe média, de R$ 2.500 a R$ 5.000 (4 a 8 salários mínimos); e a baixa classe 

média, de R$ 1.000 a R$ 2.500 (3,8 a 9,6 salários mínimos) e a baixa abaixo de R$ 1000 

(abaixo de 2 salários mínimos).  

Tabela 21: Renda oriunda da agricultura 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

Muito baixa 2 9,5 9,5 

Abaixo de um salário mínimo 4 19,0 28,6 

Inferior ao salário mínimo 5 23,8 52,4 

Ligeiramente inferior ao salário 

mínimo 
2 9,5 61,9 

Igual ao salário mínimo 1 4,8 66,7 

Ligeiramente superior à média 2 9,5 76,2 

Superior ao salário mínimo 5 23,8 100,0 

Total 21 100,0  

Este grupo encontra-se em termos de renda familiar, predominantemente na 

classe que ganha menos de 1 salário mínimo referente ao ganho diretamente com a 

lavoura, configurando 61,9% dos participantes. Em relação à renda, Dejours (1996), 

decompõe em dois pilares: concreta e abstrata. A primeira direciona as ações diretas, 

como sustentar família, pagar dívidas, entre outros. A segunda norteia aquilo que o 

salário pode trazer, através dos sonhos e projetos de realizações possíveis. Os aspectos 

da globalização que determinam o comportamento de consumo é um importante 

contexto a ser considerado.  

Existe uma preponderância dos meios relacionados à saúde mental, imposto à 

modernidade que acarretam modificações das perspectivas do homem no tocante à 

qualidade de vida, significado do trabalho, do usufruto do lazer, que seriam inteiramente 

correlacionados com a maximização da esfera cultural e nível de vida (Dejours, 2003).  

Por conseguinte, passam a existir desesperança, bem como novas inquietações 

sociais relacionadas ao sofrimento físico e mental. Cabe destacar que todos os 

agricultores possuem acesso aos bens duráveis, que são importantes como indicadores 
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de progresso material e melhorias na residência, pois levam a uma melhor condição de 

se viver. 

Salienta-se que melhorar no ponto econômico em uma propriedade rural, 

certamente vai contribuir na melhoria das questões sociais e ambientais. Exemplificou-

se com o aspecto/variável acesso a lazer, indicado pelos agricultores pesquisados como 

deficiente em suas vidas, fator este que seria facilmente resolvido com melhorias no 

aumento da renda da família. 

Conformem Dejours, Abdouchelli, e Jayet (1997) as despesas financeiras das 

atividades externas ao trabalho (esporte, cultura, formação profissional) e o tempo gasto 

pelas atividades inelásticas (tarefas domésticas e deslocamentos) poucos são os 

trabalhadores que conseguem organizar o lazer conforme com seus desejos e suas 

necessidades fisiológicas. Contudo, alguns conseguem usá-lo de modo harmonioso e 

assim, contrabalancear os efeitos mais nocivos da organização do trabalho. 

Esta presumível relação pode-se ponderar o peso da renda sobre chances de 

lazer, hoje em dia. Conformem Almeida e Gutierrez (2008) há explicações teóricas 

divergentes que afirmam lazer como sendo uma relação à mercadoria a ser consumida e 

no sentido de diversão, e outra, que defende o lazer concebido de geração em geração e 

vivido de maneira a gerar indagações culturais da ordem constituída. 

Tabela 22: Participação em cursos/eventos 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulativa 

 

Dinheiro 1 4,8 4,8 

Informação 3 14,3 19,0 

Interesse 14 66,7 85,7 

Falta incentivo do Sindicato 1 4,8 90,5 

Outro 2 9,5 100,0 

Total 21 100,0  

Chamou atenção o costume que eles não mantêm em participarem de cursos e 

eventos sobre a agricultura orgânica e a maior causa é atribuída a questões relacionadas 

ao interesse (66,7%) e falta de informação (14,3%). Esta relação há associação entre a 

qualidade de vida e participação em cursos/eventos, pois o p-valor foi 0,27 < 0,05. 

Pode-se dizer que, embora a maioria seja associada a alguma entidade sindical, 

não parece estável e a dinâmica da mudança de vida porque passaram os agricultores, 
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desde o início do processo associativo, ainda não é inteiramente entendida por todos. 

Em muitos momentos em contato com os pesquisados, o sindicato foi mencionado 

como entidade externa, não incorporada à vida dos agricultores. Certamente uma renda 

estável colaboraria para a segurança financeira, para a autoestima, aumento do interesse 

em aprenderem em novas capacitações e, consequentemente, a melhoria da qualidade de 

vida do agricultor familiar. 

As noções de que a AFO não é apreendida apenas como sistema produtivo e que 

o aspecto financeiro não é a maior causa de constância na atividade, pode levar ao 

reconhecimento desta agricultura como promotora de desenvolvimento rural, a partir 

das premissas que remetem ao resgate cultural e dos valores locais. Nesse prisma, a 

AFO torna-se um instrumento de promoção de qualidade de vida. 

Tabela 23: Relação entre percepção do ambiente de moradia e sua descrição 

 Descreveria ambiente trabalho Total 

Mau Razoável Bom Muito 

bom 

Como se sente 

morando aqui 

Bem 2 1 3 2 8 

Muito bem 0 0 5 8 13 

Total 2 1 8 10 21 

Os pesquisados relataram que se sentem muito bem (62%) e bem (38%) de 

viverem onde estão e 100% não mudariam de endereço domiciliar. Optar por onde se 

quer viver e viver com quem se gosta são indicadores que determinam uma condição de 

satisfação, base de um viver saudável. Outro ponto característico e relevante, presente 

no estudo, é a forte identificação e participação dos membros familiares na comunidade 

situada próximo à moradia, preservando, deste modo, os laços e as sociabilidades que 

são formadas nos espaços e/ou eventos sociais e culturais, como é o caso da escola, 

igreja, das atividades esportivas, etc.  

As famílias pesquisadas demonstram que possuem suas necessidades básicas 

satisfeitas e o acesso ao mínimo para viver, o que constitui aspectos fundamentais para a 

continuidade das atividades produtivas e reprodução do grupo familiar. Em torno da 

moradia, observou-se construção de benfeitorias, como galinheiro, pequenos galpões 

que ocasionam uma diferenciação social no tocante, a organização da unidade de 

produção e às opções de cultivo.  
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Ressalta-se que 48% descreveram seu ambiente de trabalho como muito bom. 

Isso enseja a reflexão que, embora o ambiente de trabalho se entrelace com o espaço da 

moradia, a produção familiar configura-se como alternativa estratégica agrícola e 

econômica. Por se tratar de um meio de produção que almeja sua inserção em diferentes 

mercados, a possibilidade de melhoria nas condições da exploração do estabelecimento, 

da renda e qualidade de vida.  

Cabe ressaltar que no domínio meio ambiente, que obteve menor média, através 

das observações e análises realizadas in loco, pode-se imputar a responsabilidade sobre 

esse aspecto aos meios externos à propriedade, ou seja, ao Estado, como o principal 

responsável pelos fatores saúde pública, saneamento básico, transporte e outros. 

Alguns agricultores costumam proferir que “agricultor familiar é igual ao tronco 

de jatobá, resiste firme e forte ao tempo” e o agricultor pesquisado “é antes de tudo um 

forte”, gente humilde, trabalhadora, religiosa e que não perde a esperança. Ao contrário, 

a cada dia se restaura ao perceber o primeiro sinal de nuvens de chuva no céu pra aguar 

a terra e ver brotar as sementes, de grãos e de esperança para os sonhos de dias 

melhores.  

A agricultura familiar não está fadada a extinção. Primeiro que não se trata 

apenas da categoria produtora de alimentos, mas intrinsecamente relacionam-se a ela 

outros valores imensuráveis. Segundo o próprio agricultor estabelece novos horizontes 

de possibilidades para dignificar sua identidade política, econômica e social, dando 

sempre novo sentido a sua história, família e comunidade. Fortalece o sentido de viver 

de modo solidário, promove justiça socialmente e desenvolve novas formas de 

adaptação às adversidades climáticas para criar outras condições econômicas viáveis ao 

seu sistema produtivo.  

A agricultura familiar orgânica é resistente porque sua filosofia preenche os 

espaços desinteressados do capital do agronegócio ou outras explorações econômicas. 

Esse modelo nasceu para dá resposta a uma demanda humana e social, capaz de 

adaptar-se, moldada no sol do dia a dia e erguendo estratégias de sobrevivência 

coexistindo com os mais variados paradigmas a ela colocados.  
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7.4 A PRODUÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS: CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO 

DE TRABALHO 

O processo de trabalho é um conceito que se refere não só à base técnica, mas à 

organização social do mesmo. É processo técnico, social e econômico (Laurell & 

Noriega, 1989; Nieviroski e Amorim, 2011; Gomez e Machado, 2011).  

Os elementos que compõem o processo de trabalho são:  

1) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho;  

2) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho;  

3) a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 

7.4.1 Objetos de Trabalho na produção de verduras e frutas 

Com relação a este item, registrou-se dois tipos de matéria-prima que são as 

sementes e as mudas das verduras ou frutas, conforme figuras 9 e 10. 

 
SEMENTES DA ALFACE   MUDAS DA ALFACE 

Figuras 9 e 10: Ilustram sementes da alface e mudas da alface. 

7.4.2 Os instrumentos de trabalho no sistema produtivo 

Nos estabelecimentos familiares visitados, ao longo da pesquisa, constatou-se 

que para o manejo com a terra e a produção são usados alguns instrumentos de trabalho, 

em sentido estrito, que raramente o agricultor precisa realizar adaptações em algum 

momento durante a sua jornada de trabalho. Na agricultura, pode-se elencar vários 
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instrumentos de trabalho: enxada, ciscador, carro de mão, tesoura, faca, e caixas/baldes 

de plásticos. Veja detalhadamente cada um no quadro 5: 

Quadro 5: Instrumentos utilizados na produção de verdura s e frutas orgânicos e sua 

utilidade. 

INSTRUMENTO UTILIDADE 

Enxada Auxiliar o trabalhador na atividade de 

fazer canteiros. 

Ciscador Tirar e/ou afastar cisco, folhas de todo o 

canteiro arrumando os restos de 

vegetais deixados após colher as 

verduras e frutas. 

Carro-de-mão Carregar entulhos de vegetais, bem 

como verduras e frutas colhidas para a 

venda. 

Tesoura Colheita da produção vegetal e frutífera 

Faca Colheita da produção vegetal e frutífera 

Caixas/Balde de Plástico Transporte da produção para venda 

7.4.3 O trabalho rural na agricultura familiar orgânica 

O sistema de produção vegetal e frutífera orgânica é dividido em múltiplas fases 

ou subsistemas, tais como: preparar a terra para o plantio; levantar as laterais dos 

canteiros; fofar a terra; aguar a terra; plantar as sementes ou mudas; tirar e plantar as 

mudas; colheita e transporte das caixas de plásticos. Por sua vez, cada um destas etapas 

engloba várias tarefas que precisam ser organizadas ao longo do processo de trabalho e 

as mais cansativas mencionadas pelos agricultores são: capinar, roçar, arrancar mato, 

irrigar manualmente, fazer composto (adubação orgânica ou cobertura vegetal) e 

planejar a produção. 

Todas essas etapas do processo de trabalho são efetuadas com ferramentas 

manuais e durante o período diurno. Esse período é, também, escolhido porque ao final 

de todas estas etapas a quantidade de água usada para aguar o plantio da produção é 

menor, porque se aproveita o sereno da noite, onde a temperatura cai e a evaporação da 

água na terra diminui considerável e automaticamente a mesma retém mais água. Em 

contrapartida um dos principais gastos econômicos do agricultor familiar, sobretudo no 

período de estiagem, é com o consumo de energia elétrica para bombeamento e 

irrigação da plantação. Nesse sentido, o Governo do Estado instituiu o novo programa 
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‘Tarifa Verde
15

’, barateando a tarifa de energia elétrica em alguns horários, visando 

reduzir os custos de produção da agricultura familiar (SECOM, 2012). 

Cabe destacar que 100% dos pesquisados trabalham diretamente na produção e 

na administração, ou seja, assumem vários papéis e atividades atreladas à produção, à 

comercialização, mobilização e articulação dos agricultores sindicalizados e associados 

às feiras agroecológicas. Em relação à jornada de trabalho 55% dos agricultores 

trabalham de segunda-feira a sábado e 45% de segunda-feira a sexta-feira.  

Todos os atores sociais trabalham pelos turnos manhã e tarde, 95,2% fazem 

pausas para refeição, 85,7% param para descansar e 38,1% não trabalham nos feriados. 

É uma atividade realizada por todos os agricultores familiares, e que se percebe um 

trabalho coletivo. Elucida-se que todo trabalho na agricultura é caracterizado por 

variabilidade, exigindo dos trabalhadores rurais uma vigilância permanente para gerir os 

problemas que aparecem durante a lida no campo. Como afirma Canguilhem (2011), os 

trabalhadores suportam trabalhar com extensas jornadas, porque cada pessoa tem um 

modo particular de viver o seu cotidiano, de enfrentar as imposições do meio.  

 Durante a análise da atividade, por uma observação in loco, pôde-se registrar o 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI´s) improvisado, como chapéu de palha 

e camisas de mangas curtas. O não uso adequado dos EPI´s pode ser indício de um 

costume arraigado intrinsecamente no processo de trabalho em que historicamente não 

se valoriza o seu uso, como uma forma de proteção eficaz contra o benefício de 

melhores condições de trabalho. Embora os agricultores acreditem não correr risco sério 

de danos à saúde física ou mental (Diário de Campo, 25 de junho de 2012), percebe-se 

que nesse contexto o sujeito não somente evidencia buscar paradoxalmente eficácia na 

ação, assim como também tornar o trabalho realizável (Schwartz, 2000).  

                                                           

15
 O novo programa prevê a mudança, ou instalação de medidor, dupla tarifa de energia elétrica 

possibilitando melhor desempenho e aproveitamento dos recursos e uma melhor qualidade de vida para o 

pequeno produtor rural. A regulamentação do setor elétrico (Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 09 

de setembro de 2010) prevê, para irrigação, tarifas de consumo diferenciadas em função dos horários de 

utilização ao longo do dia, proporcionando descontos na região Nordeste de 90% para consumidores do 

Grupo A; e 73% do Grupo B, durante o período das 21h30m às 6h do dia seguinte. Na Paraíba, o 

consumidor pode optar também por um segundo horário entre as 2h30 às 11h, com os mesmos benefícios 

de descontos. 



101 

 

 Os elementos que se analisou consentem considerar acerca dos recursos e 

estratégias que talvez sejam indispensáveis aos trabalhadores para aproximarem-se da 

díade saúde-trabalho. Entre tais recursos, sobressaem de um lado, as informações gerais 

de que eles dispõem como quais são os EPI’s corretos para serem usados e de outro, no 

pólo extremo, o uso improvisado de EPI’s, revelada pelo processo de estilização. 

 Observa-se que o agricultor possui consciência e conhecimento de como deve se 

proteger neste tipo de atividade e é ele quem manda sobre a necessidade, adequação e 

ocasião de utilizar esse recurso, que se configura como uma micro-gestão no uso de si 

(Diário de Campo, 25 de junho de 2012). Acionar esse recurso, não garante o 

cumprimento das recomendações preconizadas pelos órgãos competentes que divulgam 

os EPI’s corretos para a atividade no campo. 

 
Figura 11: Ilustra o uso de EPI´s improvisados 

 A postura corporal nesta atividade, arrancar mato, envolve a coluna curvada, 

pernas afastadas, sendo uma reta e a outra formando um ângulo de 45°. A cabeça fica 

todo tempo baixa e os braços esticam e encolhem aceleradamente. A enxada entra na 

terra em cada lateral cerca de 35 vezes e na construção total do canteiro em média 85 

vezes. Em um dia de trabalho na atividade de levantar os aceiros (laterais dos canteiros), 

há uma sequência de movimentos repetitivos de enfiar a enxada que gira em torno de 

850 vezes, numa média de 10 canteiros. O executar desta atividade torna-se mais lento 

ou mais ágil mediante a idade do agricultor. No entanto, observou-se que a habilidade 
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do manuseio de erguer os aceiros independe da idade, o que revela que é uma atividade 

baseada no gênero profissional (Diário de Campo, 27 de junho de 2012). 

 Depois de ciscar todo o canteiro, juntando os entulhos vegetais, atividade que 

dura em média 10 min, os restos de bredos e raízes são apanhados com as mãos, sem 

luvas, e colocados no carro-de-mão. Este é um instrumento importante no meio rural, 

pois tem a serventia de acomodar, dentre outras funções, feixes de entulhos vegetais 

(bredos e restos de raízes). A arrumação exige certa habilidade, atenção (carga 

ergonômica) e um cálculo fictício da posição de cada um porque quando se termina de 

arrumá-los no carro-de-mão, a aparência é de uma montanha sendo transportada por um 

trabalhador que precisa prender o fôlego para conseguir levantá-lo, cujo peso gira em 

torno de 25 kg, figura 12. 

 
Figura 12: Ilustra a atividade de apanhar os bredos e colocá-los na carroça-de-mão. 

 Neste momento, o olhar prendeu-se ao esforço físico desprendido nesta 

atividade, a qual é executada a passos lentos e precisos porque qualquer desequilíbrio no 

manuseio do carro pode derrubar o seu conteúdo. Os vegetais dos bredos são 

transportados para serem despejados e utilizados na adubação orgânica.  

 Interessante perceber, de acordo com o Diário de Campo do dia 27 de junho de 

2012, que em todo momento, observou-se que o trabalho no campo é extremamente 

dinâmico e cheio de sentido como afirma Dejours, Abdoucheli & Jayet (1997, p.143). O 
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trabalho é também um espaço de construção do sentido, portanto, da conquista da 

identidade, continuidade e da historicização do sujeito.  

Tabela 24: Dificuldade na realização de tarefas e suas adaptações 

Realizar adaptações equipamentos 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 

Sim, frequentemente 2 9,5 9,5 

Sim, às vezes 10 47,6 57,1 

Sim, raramente 2 9,5 66,7 

Não 7 33,3 100,0 

Total 21 100,0  

 Identificou-se que 47,6% dos atores sociais às vezes necessitam realizar alguma 

adaptação sejam nos instrumentos de trabalho ou EPI´s objetivando eficácia e eficiência 

ao produto final. Isso é intensificado porque o terreno destinado ao plantio de verduras 

ou frutas orgânicas compreende uma área de aproximadamente 3 hectares com canteiros 

medindo 2m de largura por 24m de comprimento e 30 cm de altura, conforme Figura 

13.  

 
Figura 13: Ilustra plantio de verduras orgânicas 

 

Tabela 25: Imprevistos ou incidentes no trabalho 

 Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 

Sim, às vezes 8 38,1 38,1 

Sim, raramente 8 38,1 76,2 

Não 5 23,8 100,0 

Total 21 100,0  
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A colheita inicia-se no final da tarde. Este é o momento em que os agricultores 

fazem a retirada das verduras e frutas produzidas. Esta etapa parece ser mais expressiva 

de sentimentos de satisfação por parte dos agricultores, uma vez que, o trabalho de 

plantar germina e se transforma em verduras (Diário de Campo, 10 de julho de 2012). 

Neste momento, observa-se uma divisão do processo de trabalho com a 

constituição do coletivo de trabalho. Cada trabalhador assume uma determinada 

atividade no processo de colheita: alguns cortam as frutas, outros as acomodam nos 

baldes e por fim um que transporta para o local onde será escoada a produção. Durante 

as observações, verificou-se que alguns usavam botas e outros, sandálias do tipo 

havaianas, e uns com calça outros com short (Diário de Campo, 10 de julho de 2012). 

Os movimentos das mãos e braços são frenéticos porque os agricultores devem 

ser relativamente rápidos visto que caso a noite chegue, eles param devido não existir 

iluminação nos canteiros. Este cenário contribui para que 76,2% dos agricultores, 

conforme tabela 26, tenham imprevistos relacionados a ter que pararem a colheita, pois 

não há iluminação nos canteiros. 

 
Figura 14: Ilustra colheita de frutas 

Conforme lista a figura 14, o trabalhador fica com uma postura corporal 

inadequada e que distende seus braços para pegar as frutas e que às vezes precisa ficar 

nas pontas dos pés para colhê-las, causando câimbras e fadigas. Seus braços trabalham 

rapidamente e sua atividade é acelerada, à medida que as frutas são colocados no balde 
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plástico que em seguida são armazenadas em sacos, que pensam aproximadamente 

25kg. Além disso, sua coluna estica-se muito e suas pernas são levemente esticadas. Ao 

final da atividade os trabalhadores referiram o surgimento de dores na coluna e nas 

pernas (Diário de Campo, 10 de julho de 2012). 

Interessante relatar que, vez por outra, todos eles, nesta atividade, levantam o 

tórax, para esticar a coluna. O agricultor que está no corte, vez por outra, pega uma das 

folhas que foram descartadas na limpeza dos pés da alface, por exemplo, e que servirão 

de comida para os animais, utilizando de uma experiência prática, limpa a faca para 

retirar os resíduos da terra que, segundo ele prejudicam o corte. A terra na lâmina da 

faca a deixa como se estivesse cega, o que se caracteriza como mais uma possibilidade 

de acidente. 

A produção que foi colhida é acomodada nos sacos da seguinte forma: O 

trabalhador abaixa e se levanta em todo instante para pegar os frutos ou as olerícolas, 

juntam de forma que um possa se encaixar no outro colocando-os delicadamente para 

evitar machucá-los nos sacos e depois levemente empurrando-os para baixo para que se 

acomodem sem estarem saindo do saco.  

Ele faz contagem de quantos frutos ou pés de olerícolas e coloca nos sacos, 

porque caso coloque mais de 50 laranjas ou mais 20 pés de alface ou menos, há 

prejuízo, visto que a venda é por unidade nas feiras ou em casa.  

 
Figura 15: Ilustra o transporte da mercadoria para a feira agroecológica 
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Ao final da colheita, verificou-se que é um trabalho coletivo em que cada 

atividade depende da outra e que é um trabalho envolvendo diversos riscos para o 

agricultor e a idade laborativa compreendida entre 33 – 41 anos, conforme tabela 26 a 

seguir, apresenta maiores dificuldade na execução das tarefas, sendo as mais evocadas: 

manuais, falta de equipamento e variedade de tarefas.  

Tabela 26: Trabalho na agricultura familiar orgânica e sua dificuldade 

Dificuldades nas tarefas Idade 

<= 32 33 - 41 42 - 50 51 - 59 60 - 68 69+ 

Manuais 
Não 1 1 2 1 1 0 

Sim 0 5 3 3 2 2 

Esforço físico 
Não 0 3 2 1 0 1 

Sim 1 3 3 3 3 1 

Esforço mental 
Não 0 3 3 1 2 1 

Sim 1 3 2 3 1 1 

Variedade de tarefas 
Não 0 2 1 0 1 0 

Sim 1 4 4 4 2 2 

Falta de equipamentos 
Não 0 1 3 0 0 0 

Sim 1 5 2 4 3 2 

Comercialização dos 

produtos 

Não 1 3 4 3 1 2 

Sim 0 3 1 1 2 0 

Mercados para produtos 
Não 0 3 5 1 2 2 

Sim 1 3 0 3 1 0 

Obter insumos 

orgânicos 

Não 0 5 5 2 1 2 

Sim 1 1 0 2 2 0 

Prepara compostos 

orgânicos 

Não 1 4 4 0 1 1 

Sim 0 2 1 4 2 1 

Controlar pragas e 

doenças 

Não 0 4 3 2 0 1 

Sim 1 2 2 2 3 1 

Variadas condições que não podem ser controladas tais como ventilação, 

temperatura, iluminação e acidentes, podem ser indicadores que dificultam ou retardam 

a agilidade de gestão do processo produtivo. Mas, a colheita é uma atividade que todos 

esbanjam satisfação porque verbalizam que conseguiram driblar o prejuízo uma vez que 

o trabalho da agricultura familiar orgânica depende da natureza e não apenas da ação do 

homem (Diário de Campo, 10 de julho de 2012). 
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7.5 MAPEAMENTOS DAS CARGAS DE TRABALHO NA PRODUÇÃO DE 

VERDURAS E FRUTAS ORGÂNICAS 

Carga de trabalho é um conceito que busca dar conta da complexa e dinâmica 

relação entre o trabalhador e seu trabalho o que, em última análise, vai influenciar ou 

mesmo determinar seu estado de saúde. O conceito de carga de trabalho concebe um 

avanço na análise da relação Trabalho e Saúde, na medida em que aglutina não só a 

dimensão biológica do homem, mas outras esferas envolvidas no trabalho, tais como, a 

mental e a psico-afetiva.  

Estas cargas de trabalho intensas ou mesmo presentes por longo tempo podem 

gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar sérios danos à saúde do 

trabalhador, porque produzem alterações no organismo e no estado emocional, 

comprometendo sua produtividade, saúde e segurança. Para evitar que elas 

comprometam as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre as 

condições de trabalho e o homem sob os aspectos de praticidade, conforto físico e 

psíquico por meio de: melhoria no processo de trabalho, melhores condições no local de 

trabalho, melhoria no relacionamento entre as pessoas, alteração no ritmo de trabalho, 

ferramentas adequadas, postura adequada, etc.  

Mas, para chegar a isto é necessário compreender como se apresentam as 

condições e os espaços do trabalho. Além disso, elas podem se apresentar sob variadas 

formas e com diferentes intensidades. As cargas de trabalho não podem ser analisadas 

de forma estática porque o mundo está em movimento e nem de forma isoladas um das 

outras. É a conjunção delas que pode levar ao aparecimento de agravos/doenças, 

acidente ou falta de segurança. 

Diante do conhecimento do processo e organização de trabalho das propriedades 

(detalhados anteriormente) estudadas pode-se constatar várias cargas de trabalho que, 

segundo a literatura, interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador. 

Para melhor descrevê-las optou-se por expô-las no quadro 6, que expressa a 

vulnerabilidade à qual o agricultor se submete diariamente em seu trabalho. 
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Quadro 6. Mapeamento das Cargas de Trabalho 

MAPEAMENTOS DAS CARGAS DE TRABALHO 
CARGAS  Ergonômica   Física  Psicológica  Mecânica  

A 

G 

R 

I 

C 

U 

L 

T 

O 

R 

 

Exigência de 

postura inadequada, 

atenção, 

responsabilidade, 

jornada de trabalho 

prolongada, ritmo 

excessivo, 

levantamento, 

transporte manual 

de pesos e esforço 

físico.  

Radiação não 

ionizante, 

umidade e 

temperaturas 

extremas.  

 

Estresse 

 

Equipamento 

de proteção 

individual 

inadequado e  

ferramentas 

perfuro - 

cortantes.  

Durante a pesquisa, os trabalhadores referiram o aparecimento de alguns 

sintomas como cãimbras e fadigas nas pernas que podem ser associada à postura 

inadequada na atividade, muito tempo em pé devido o prolongamento da jornada de 

trabalho (Diário de Campo, 03 de julho de 2012). Silva, Nonato-Silva, Faria, e Pinheiro 

(2005, p.894) relacionam o aparecimento de câimbras a “exposição às radiações solares 

por longos períodos, sem observar pausas e as reposições calóricas e hídricas 

necessárias”. Outro sintoma bastante referido são as dores na coluna vertebral (Diário 

de Campo, 03 de julho de 2012) e conformem Osborne, Blake , Fullen, Meredith, 

Phelan, McNamara, e Cunningham (2012) dores lombares são as mais prevalentes neste 

tipo de atividade e com esta profissão do que com não agricultores. Para aliviarem estes 

sintomas durante a pausa do trabalho eles apresentam costume de espreguiçarem, modo 

operatório semelhante à ginástica laboral. 

Em algumas atividades, como as da etapa do preparo da terra, percebeu-se que 

os trabalhadores ficam banhados de suor e seus corpos curvados durante todo o tempo 

(Diário de Campo, 06 de julho de 2012). A coluna vertebral mostra-se como um arco 

voltado para baixo e as pernas, ora esticadas, ora agachadas, o tempo todo, o que 

provocam intensas dores lombares como também nos membros inferiores; isto se 

configura como uma carga ergonômica. Estes sintomas podem ser relacionados com as 

posições que adotam para agilizar a atividade de trabalho, o peso de alguns instrumentos 

e o transporte de peso, como o carro-de-mão cheio de bredos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McNamara%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cunningham%20C%22%5BAuthor%5D
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Além destas cargas laborais, destacam-se aquelas de caráter biopsíquicos, que 

configuram padrões de desgaste manifestos através de tensão nervosa (estresse), devido 

o cuidado de cultivar com qualidade sem usar insumos químicos. Algumas atividades 

do processo de trabalho de verduras ou frutas são executadas no início da tarde por volta 

das 13h00, momento em que a temperatura no agreste paraibano é castigante. Neste 

momento, os trabalhadores estão sob o efeito de uma carga de trabalho do tipo física, 

radiação não ionizante. Para se protegerem, improvisam EPI´s (Diário de Campo, 06 de 

julho de 2012). 

A questão do improviso de EPI, também foi levantada pelo estudo de Adissi e 

Almeida (2001). Nesse estudo foi verificado que os EPI´s mais utilizados foram: as 

botas (12,7%), luvas e máscaras (9,1% cada), calças compridas (5,4%) e camisa de 

manga longa (1,8%). Segundo os autores, o EPI mais usado são as botas de plásticos, 

porém de modo inadequadas, uma vez que as pernas das calças compridas ficam por 

dentro delas o que acabam favorecendo a entrada e animais peçonhentos, às vezes, sem 

o agricultor perceber (Adissi, & Almeida, 2001). 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, propõem-se abordar breves considerações finais a partir do 

objetivo definido pelo estudo, analisar a qualidade de vida do agricultor familiar 

orgânico, após mudança no manejo agrícola. Ressalta-se que algumas análises já foram 

realizadas ao longo do trabalho, entretanto considera-se imprescindível resgatá-las e 

complementá-las quando necessário. 

Os apontamentos elaborados se delimitam ao objeto investigado, uma vez que o 

delineamento da pesquisa foi descritivo-exploratória, a qual não tem intuito de realizar 

amostragem ou generalização estatística. No entanto, precisa colaborar para o debate ou 

expansão do referencial teórico em longo prazo, bem como a possibilidade de 

aprendizado sobre a trajetória e a dinâmica da categoria institucional intitulada, ao 

longo do trabalho, agricultura familiar orgânica. 

Conjeturar sobre a qualidade de vida do agricultor familiar é essencial, destacar, 

as peculiaridades do mundo rural, dentro do conjunto cultural de cada comunidade. Para 

tanto relacionar, qualidade de vida e Agricultura Familiar Orgânica permite a ascensão 
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de valores sociais, maximização da autonomia dos agricultores e uma percepção 

positiva acerca do estado geral de saúde da família.  

A Agricultura Orgânica, nas comunidades pesquisadas, apresentou-se como um 

sistema produtivo que tem como escopo a autossustentação da propriedade agrícola, a 

produção de alimentos saudáveis e a preservação da saúde ambiental e humana. É um 

modo de manejo que se contrapõe às repercussões negativas do Padrão Técnico 

Moderno de Produção e se apresenta como um modo de gestão capaz de mobilizar 

relações com a promoção da qualidade de vida.  

O trabalho destacou, ainda, a racionalidade da Agricultura Familiar como 

propícia ao desenvolvimento da Agricultura Orgânica por valorizar o aumento dos 

benefícios sociais para o trabalhador rural e o respeito à sua integridade cultural. A 

história dos agricultores familiares estudados e a adoção de práticas de manejo de base 

agroecológica, aqui descritas, demarcaram a especificidade do seu sistema familiar 

neste processo e a construção de sua identidade social.  

No que concerne ao processo de trabalho da plantação de verduras e frutas 

mostrou-se bastante complexo e dinâmico. Com a pesquisa, verificou-se o quanto o 

processo de trabalho na agricultura não é uma coisa simples, como muitas vezes parece 

transparecer. Na análise da atividade, os trabalhadores fazem uso diverso de sua 

experiência, de seu saber-fazer sedimentado em determinadas regras, de modos 

operatórios que facilitam e agilizam o trabalho. 

Percebeu-se que há presença significativa do trabalho coletivo que entrelaça, no 

curso da ação, os agricultores. O trabalho coletivo se expressa nas situações 

fundamentais do processo de trabalho: na atividade da colheita da produção. Nas 

atividades laborais que envolvem esta etapa observou-se a estilização da ação, ou seja, 

os trabalhadores imprimem formas singulares de colheita e os agricultores se organizam 

e atuam em grupo para gerirem os problemas surgidos durante a atividade.  

Nesta etapa verificou-se que os trabalhadores conseguem se adequar às 

variabilidades do tempo. Esta constatação, embora pareça simples, só foi possível com a 

análise da atividade e a observação in loco. Os agricultores utilizam diversos meios de 

trabalho para efetivar as atividades, isto é, todos manuseiam a enxada, carroça-de-mão, 
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arado, caixotes obedecendo a uma mesma regra, a qual facilita a eficácia dos 

instrumentos na execução da atividade, o que significa a presença de um gênero 

relacionada ao modo de manuseio das ferramentas. Na preparação dos canteiros, o 

modo como manuseiam as ferramentas tem regra que é partilhada por todos e que 

facilitam a gestão da produção. 

Em relação às cargas de trabalho, a pesquisa mostrou que são muitas e as 

consequências são diversas. Embora não se tenha encontrado trabalhadores com 

doenças estabelecidas, levantou-se um conjunto de sintomas que podem ser 

relacionados ao tipo de trabalho desenvolvido na agricultura. Chamam atenção as 

queixas de dores nas costas. Os movimentos realizados pelos trabalhadores para mexer 

com a terra quase sempre exigem muito da parte física. Como engendram modos 

operatórios para agilizar o trabalho, muitas vezes não se dão conta de que estão 

prejudicando a saúde. 

Muitos são os fatores que interferem na QV das pessoas, é verdade que a QV 

não inclui somente os fatores diretamente relacionados à saúde, tais como: bem-estar 

físico, e bem-estar mental, mas também, elementos como trabalho, amigos e outras 

circunstâncias de vida. O instrumento metodológico da Organização Mundial da Saúde 

direcionou o questionário e verificou-se que os trabalhadores pesquisados têm uma 

percepção acerca de Qualidade de Vida, os quais apontam satisfação com sua condição 

de Vida após mudança para o manejo orgânico. Ficou constado que um sistema 

produtivo configurado pela AFO promove qualidade de vida ao agricultor. 

Com os resultados obtidos, especificadamente com o instrumento adaptado do 

WHOQOL, o domínio meio ambiente, com média 9,00 e DP ± 6,82, foi o que 

apresentou menor média entre os avaliados, sendo que o domínio psicológico, com 

média 17,83 e DP ± 12,78, foi o que apresentou melhor média entre os avaliados. Os 

outros domínios apresentaram as seguintes médias em escala crescente de avaliação: 

domínio físico, 10,16 de média e DP ± 6,02; e domínio relações sociais 10,15% de 

média e DP ± 9,21. 

As facetas que comprometem a QV dos pesquisados em cada domínio foram: 

domínio físico, faceta dor/desconforto porque o trabalho na agricultura demanda esforço 



112 

 

físico, o que ocasiona dores físicas, sobretudo mais localizadas na coluna; domínio 

relações sociais, faceta lazer que fica comprometida porque devido às famílias serem 

numerosas dificulta usufruir alternativas de lazer oferecidas pela cidade; domínio meio 

ambiente, faceta renda que a maioria dos pesquisados complementa sua renda com 

subsídios vindo do governo.  

Neste estudo constatou-se que os agricultores não mudariam de profissão caso 

pudessem voltar a tempo e o trabalho familiar é intensamente utilizado. Todo o 

processo de trabalho é artesanal, não utilizando de grandes máquinas. 

Outro importante aspecto ilustrado no estudo de campo é o papel do 

associativismo na promoção de qualidade de vida dos pesquisados. A apreensão mais 

clara da relação do associativo e do papel do agricultor nesse processo ainda aparece 

como um desafio dentro da proposta de AFO, porém o estudo destaca a importância da 

relação constituída entre a organização social e a qualidade de vida, uma vez que o 

associativismo direcionou os agricultores não apenas a um maior engajamento com a 

proposta da Agricultura Orgânica, mas também contribuiu para a promoção da 

autoestima e as ações coletivas. 

Na comercialização do produto orgânico constatou-se que tem um ponto 

positivo essencial que é a amizade que há entre o consumidor e o agricultor, onde a 

obrigação do selo de certificação, muitas vezes, torna-se algo secundário e o agricultor 

garante a autenticidade do produto como legitimamente orgânico. Porém, notou-se que 

isso só é validado quando os consumidores apresentam um hábito de irem às feiras 

orgânicas constantemente. Neste espaço de comércio, o trabalhador rural, geralmente, 

divulga os efeitos nocivos da agricultura não orgânica à saúde do trabalhador rural e do 

consumidor e os benefícios da produção orgânica. 

Por fim, as práticas adotadas pelos agricultores agroecológicos de Lagoa 

Seca/PB, proporcionam a conservação do solo, da água e da biota local garantindo a 

manutenção em longo prazo desses recursos naturais às atuais e futuras gerações, além 

de promover o aumento da qualidade de vida ao agricultor familiar. 

Diante das considerações levantadas, recomenda-se:  
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 Realização de um estudo sobre impacto ambiental nesta região para verificar os 

benefícios do não uso de agrotóxico no processo de produção de verduras e frutas 

orgânicas.  

 Instalação do sistema de coleta de lixo com cobertura de 100% na zona rural do 

município. Isto contribuirá para que o lixo queimado ou enterrado seja coletado com 

segurança para evitar-se qualquer prejuízo socioambiental.  

 Formar localmente pequenos grupos de discussão sobre o tema, valorizando os 

conhecimentos tácitos do agricultor e colocando-o em diálogo com os saberes 

científicos a fim de fortalecer a agricultura familiar orgânica na região. Esta também 

seria uma maneira de trabalhar o reconhecimento do agricultor, valorizando seus 

saberes.  

 A articulação intersetorial das secretarias da Saúde e Agricultura do governo 

municipal de Lagoa Seca, Sindicato da categoria e o CEREST de Campina Grande no 

sentido de formularem ações em saúde e segurança do trabalho, que envolva assistência, 

vigilância e informação.  
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

I – CARACTERIZAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR E DA UNIDADE PRODUTIVA 

 

1. Localização da Propriedade:  

 

6. Tempo na agricultura orgânica: 

_______anos 

2. Estado Civil:  

 

 - solteiro(a) 

 - divorciado(a) ou separado 

 - casado(a) 

 - viúvo(a) 

 

7. Tem filhos? 

  

 Sim  

 Não  

Número de filhos: ______________ 

3. Sexo: 

   

    M    

    F 

 

8. Tem filhos(as) casados residindo na 

propriedade? 

 Sim  

 Não  

a) Quantos? ________________ 

4. Idade: _____________anos 

 
9. Grau de Escolaridade: 

 Não sabe ler nem escrever 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Fundamental Incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Médio Incompleto 

 Superior Completo 

 Superior Incompleto 

 Outro; Qual? __________________ 

5. Tempo na agricultura: _____anos. 

 

 

10. Quem planta é: 

 cônjuge  

 o próprio 
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 filho (a) 

 Irmão(a) 

 Mãe 

 Pai 

 Outro; Quem?___________________ 

11. Comercialização: 

a) Quem vende?  

 cônjuge  

 o próprio 

 filho (a) 

b) Quando?  

  1 vez por mês  

  a cada 15 dias  

  1 vez por semana  

  2 vezes por semana  

 Mais de 2 vezes por semana 

c) Quem coloca os preços?  

 O próprio  

 Filhos  

 Cônjuge  

 Outros? ______________________ 

d) Onde vende?  

 Feira  

 Casa  

 Atravessador 

 Supermercado 

e) Como chegam no ponto de venda?  

16. Quais as principais vantagens de se 

trabalhar com agricultura orgânica?  

 ausência de agrotóxicos  

 produzir alimentos saudáveis  

 obter maiores lucros  

 sentir prazer no trabalho  

 ter reconhecimento dos consumidores  

 preservação da saúde  
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 Automóvel próprio 

 Automóvel fretado 

 Moto  

 Caminhão  

 Carroça 

 Outro; Qual? ___________________ 

12. A renda da família vem:  

 Lavoura 

 Comércio local  

 Alternativos (produtos da indústria 

rural)  

 Aposentadoria  

 Artesanato  

 Dinheiro de fora  

 Benefícios assistenciais  

 Outros 

17. As coisas (lugar, ambiente, 

paisagem, saúde) mudaram após 

mudança para agricultura orgânica 

familiar? Rodeie com um círculo o 

número correspondente à sua resposta, 

atendendo que: 

Não mudaram nada 1    

Mudaram Pouco 2 

Mudaram muito 3 

13. Situação jurídica do 

estabelecimento:  

 Proprietário  

 Arrendatário parceiro 

 

18. Qual o principal tipo de 

abastecimento de energia elétrica?  

 Rede geral  

 Gerador próprio  

 Não possui  

14. Há quanto tempo reside na 

propriedade?  

 5 ano 

 10 anos 

 15 anos 

 20 anos 

 mais de 20 anos 

19. Qual o principal tipo de 

abastecimento de água?  

 Rede geral  

 Poço  

 Barragem 

 Cisterna 

 Não possui  

 Outros; Qual?____________________ 
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15. Área total da 

propriedade:_______ha 

15.1. Quantidade de terra tem condições 

de ser explorada 

organicamente?______ha 

 

20. Coleta de lixo?  

Sim   

Não  

 

II - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

1. Qual(is) a(s) jornada(s) de 

trabalho?  

 

 2ª feira a sexta-feira  

 2ª feira a sábado  

 dia sim e dia não. 

6. Existem pausas para descanso 

definidas durante o dia de 

trabalho?  

 

Sim   

Não  

2. Qual o horário de trabalho: 

 manhã  

 tarde  

 noite  

 manhã e tarde 

 

7. Quais são os instrumentos que 

utiliza para trabalhar?  
 Enxada  

 Ciscador  

 Carro-de-mão  

 Tesoura  

 Faca  

 Caixote de plástico  

3. Pausa para refeição?  

Sim   

Não  

 

8. Você precisa realizar adaptações de 

equipamentos, máquinas ou 

ferramenta?  

 Sim, freqüentemente  

 Sim, as vezes   

 Sim, raramente  

 Não 

4. Trabalha-se aos finais de semana? 

Sim   

Não  

 

9. Costumam acontecer imprevistos 

ou incidentes no seu trabalho? 

(Especialmente os relacionados a 

produção, comercialização ou 

recursos humanos) 
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 Sim, freqüentemente  

 Sim, as vezes   

 Sim, raramente  

 Não 

5. Trabalha-se aos feriados?  

 

Sim   

Não  

 

10. Você acredita que o trabalho na 

agricultura orgânica familiar possui 

alguma dificuldade? 

para realizar tarefas manuais Não  Sim   

para fazer tarefas que exigem esforço físico 

Não  Sim   

para fazer tarefas que exigem esforço mental 

Não  Sim  

para realizar uma grande variedade de tarefas 

Não  Sim    

devido a falta de máquinas e equipamentos 

Não  Sim   

para realizar a comercialização dos produtos 

Não  Sim   

para encontrar mercado para seus produtos 

Não  Sim   

para obter insumos orgânicos Não  Sim   

para preparar os compostos orgânicos Não 

 Sim   

para controlar pragas e doenças Não  Sim 

  

11. Das suas atividades quais consideram mais cansativas ou mais incômodas? 

Hierarquizar as 5 primeiras, sendo: 1 (primeira – mais cansativa/mais 

incômoda) a 5 (última– menos cansativa/menos incômoda):  

 capinar  

  roçar  
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  arrancar mato manualmente  

  fazer canteiro com enxada  

  fazer cova para plantar 

 adubar  

 fazer composto  

 irrigar manualmente  

 plantar   

 fazer mudas  

 podar  

 aplicar caldas/bomba costal  

 controlar pragas  

 colher  

 higienizar produtos  

 embalar  

 planejar produção. 

 

 

III – ASPECTOS DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 

DOMÍNIO I: DOMÍNIO FÍSICO  

1. Quais aspectos da sua saúde / 

qualidade de vida mudaram desde 

que o sr/sra começou a praticar 

agricultura orgânica?  

 

  Saúde física 

 Saúde Mental 

 Isenção dos efeitos dos agrotóxicos 

 Financeiro 

 

6.  Teve algum tipo de doença:  

 

 Doenças Respiratórias (asma, 

gripes, pneumonia)  

 Doenças Cardiovasculares 

(pressão alta)  

 Doenças endocrinas (diabetes, 

obesidade, transtornos do colesterol, 

tireóide)  

 Doenças Mentais (depressão, 

psicoses, neuroses)  
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 Doenças Osteomusculares 

(tendinite, lombalgias). 

2. Como você avaliaria sua qualidade 

de vida?  
 

1. Muito ruim 

2. Ruim 

3. Nem ruim Nem boa 

4. Boa 

5. Muito boa 

7. Faz uso de medicamentos 

constante?  

Sim   

 Não  

a) Se sim onde? 

 aparelho respiratório 

 aparelho circulatório  

 sistema nervoso 

 aparelho digestivo 

 Outro; Qual? ______________ 

3. Sentiu algum tipo de dor e 

desconforto? 

   Sim   

 Não 

 

a) Quando?   

 Hoje 

 Nesta semana 

Há 15 dias 

 Há 1 mês  

 Mais de mês  

 Mais de ano 

8. Alguma internação hospitalar 

ou cirurgia? 

 Sim   

 Não  

 

4. Quão satisfeito(a) você está com o 

seu sono? 

 

1. Muito Insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Nem satisfeito Nem insatisfeito 

4. Satisfeito 

5. Muito satisfeito 

 

9. Como costuma dormir? 

Rodeie com um círculo o número 

correspondente à sua resposta, 

atendendo que:  

Muito mal 1  

Mal 2 

Regular3 
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Bem 4 

Bem 5 

Muito bem 6 

Ótimo 7 

Excelente 8  

5. Qual é a sua disposição para o 

trabalho (energia e fadiga)? 

 

 Muita boa 

 Boa 

 Razoável 

 Má 

 Muito má 

 

10. Como está o acesso aos serviços de 

saúde? 

 

 Muito mal 

 Mal 

 Razoável 

 Bom 

 Muito Bom 

 

DOMÍNIO II: DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

1. Tem pensamentos positivos?  

Sim   

 Não  

2. Quando o sr/sra está parado 

que tipo de pensamentos lhe 

vem à cabeça ?  

 Despesas 

 Sonhos 

 Raiva 

 Morrer 

 Tristeza  

 Alegria 

 Esperança  

 Prazer/Satisfação 

3. Como está sua memória e 

capacidade de 

aprendizado?     

  muito má 

  má 

  razoável 

  boa 

  muito boa 

 

4. O 

sr/sra se fosse 

iniciar sua 

vida de 

trabalho que 

profissão 

escolheria? 
 

agricult

or 

 

professo

r 

 

médico 
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engenhe

iro 

 

advogad

o 

 

outros 

 

5. Em que medida gosta da sua profissão? Rodeie com um círculo o número 

correspondente à sua resposta, atendendo que:  

Não gosto nada 1 

Gosto muito 2 

6 Segue alguma religião/crença?  

 Sim   

 Não  

a) Qual? 

 Católica 

 Evangélico 

 Espírita 

 Candomblé 

 Budismo 

 Islamismo   

 Umbanda 

Com qual frequência? _______________________ 

7 Procure situar o modo como neste momento vive a sua vida, ao longo de cada 

uma das seguintes dimensões: 

(rodeie com um círculo o número mais apropriado) 

Neste momento vivo a minha vida com… 

1 Discordo em absoluto 

2 Discordo  

3 Discordo levemente 
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4 Nem concordo nem discordo 

5 Concordo levemente 

6 Concordo 

  7 Concordo em absoluto 

Desespero  1     2     3     4     5     6     7 Esperança  

Positivismo 1     2     3     4     5     6     7 Negativismo 

 Alegria 1     2     3     4     5     6     7 Tristeza 

Recompensas 1     2     3     4     5     6     7 Decepções  

Agitação interior 1     2     3     4     5     6     7 Paz interior 

sensação que mostro o melhor de mim 1     2     3     4     5     6     7 
A sensação que mostro o  

pior de mim 

Solidão 1     2     3     4     5     6     7 Sociabilidade 

Sorte 1     2     3     4     5     6     7 Azar 

Revolta 1     2     3     4     5     6     7 Tranquilidade 

Espírito de Aventura 1     2     3     4     5     6     7 Espírito de Precaução 

Insegurança 1     2     3     4     5     6     7 Segurança 

Preocupação 1     2     3     4     5     6     7 Despreocupação 

A sensação de que sou Inútil 1     2     3     4     5     6     7 A sensação de que sou Útil 

Pessimismo 1     2     3     4     5     6     7 Otimismo 

Felicidade 1     2     3     4     5     6     7 Infelicidade 

Problemas  1     2     3     4     5     6     7 Soluções 

Dificuldades  1     2     3     4     5     6     7 Facilidades 
 

8 Atualmente, está a passar por uma situação 

de vida: 

 Muito Má 

 Má 

 Razoável 

 Boa 

 Muito Boa 

10. Neste momento está a 

passar por alguma 

situação difícil? 

 Não 

 Sim 

Se respondeu Sim: 

Indique há quanto tempo 

dura o problema: __________ 

9 No Passado, em geral, considera que a sua 

vida foi: 

11. Assinale com um X qual 

ou quais os principais 
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 Muito Má 

 Má 

 Razoável 

 Boa 

 Muito Boa 

motivos: 

 Saúde física 

 Saúde psíquica 

 Amorosos  

 Financeiros  

 Profissionais  

 Acadêmicos 

 Familiares  

 Outro. 

Qual?________________ 

12. Na sua vida, já passou por situações muito difíceis? 

 Quase nunca (0 a 20% das vezes) 

 Poucas vezes (20 a 40% das vezes) 

 Cerca de metade das vezes (40 a 60% das vezes) 

 Muitas vezes (60 a 80% das vezes) 

 Quase sempre (80 a 100% das vezes) 

 

13. Assinale com um X 

qual ou quais os 

principais motivos: 

 Saúde física 

 Saúde psíquica 

 Amorosos  

 Financeiros  

 Profissionais  

 Acadêmicos 

 Familiares  

 Outro.  

Qual? _________________ 
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14. Para mim, é importante ser: 

1 Discordo em absoluto 

2 Discordo 

3 Discordo levemente 

4 Nem concordo nem discordo 

5 Concordo levemente 

6 Concordo 

7 Concordo em absoluto 

a. Saudável 

b. Rico  

c. Atraente 

d. Inteligente 
e. Independente 

f. Honesto 

g. Amigável 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 

Nada    1      2      3      4      5      6      7    Muito 
 

15. Descrevo-me como ... 

1 Totalmente em desarcodo 

2 Bastante em desacordo 

3 Algumas vezes em acordo e outras em desacordo 

4 Bastante em acordo 

5 Totalmente em acordo 

Nada independente 1       2       3       4       5 Muito independente 

Nada sentimental 1       2       3       4       5 Muito sentimental 

Muito passivo 1       2       3       4       5 Muito ativo 

Nada dedicado a devotar-me aos outros 
1       2       3       4       5 

Muito dedicado a devotar-me aos 

outros 

Muito rude 1       2       3       4       5 Muito brando 

Nada prestável aos outros 1       2       3       4       5 Muito prestável aos outros 

Nada competitivo 1       2       3       4       5 Muito competitivo 

Nada amável 1       2       3       4       5 Muito amável 

Nada consciente dos 

sentimentos dos outros 
1       2       3       4       5 

Muito consciente dos sentimentos dos 

outros 
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Tomando decisões com facilidade 1       2       3       4       5 Tomando decisões com dificuldade 

Nada auto-confiante 1       2       3       4       5 Muito auto-confiante 

Ficando abalado sob pressão 1       2       3       4       5 Aguentando-me bem sob pressão 

 

 

DOMÍNIO III: RELAÇÕES SOCIAIS 

1. Como é sua 

convivência com 

seus parentes e 

amigos? 

  Muito má 

  Má 

  Razoável 

  Boa 

  Muito boa 

 

2. Caso precise de apoio em 

um momento difícil pode 

contar com quem? 

 Cônjuge 

 Filhos 

 Amigo 

 Pastor/Padre 

 outro. 

 Quem? ________________ 

 

3. Faz parte de 

alguma 

associação ou 

instituição? 

 Sim  

 Não  

 

a) Qual? 

 Sindicato 

 Produtores 

Orgânicos  

 Moradores 

 Outro; 

Qual? 

___________

___________ 

4. Em que medida 

você tem 

oportunidades de 

atividade de lazer? 

1. Nada 

2. Muito pouco 

3. Médio 

4. Muito 

5. Completamente 

5 Quão satisfeito(a) você está com suas relações 

pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 

1. Muito Insatisfeito 

2. Insatisfeito 

3. Nem satisfeito Nem insatisfeito 

4. Satisfeito 

5. Muito satisfeito 

 

DOMÍNIO IV: MEIO AMBIENTE 

1. Como se sente morando aqui? 

  Muito mal 

  Mal 

4. O que pesa em participar de cursos 

e eventos sobre agricultura 

orgânica? 

 Dinheiro 

 Informação 
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  Razoável 

  Bem 

  Muito bem 

 

 

 Interesse 

 Falta de incentivo do Sindicato 

 Outro;  

Qual? __________________ 

2. Se pudesse moraria em outro 

lugar?  

 Sim   

 Não   

 

5. Como descreveria o seu ambiente 

de trabalho? (poluição, ruído, 

trânsito, clima). 

  Muito mau 

  Mau 

  Razoável 

  Bom 

  Muito bom 

3. A renda ganha com a agricultura orgânica familiar é em relação a 1 salário 

mínimo? 
 

 Muito abaixo       

 Abaixo do salário mínimo 

 Inferior ao salário mínimo       

 Ligeiramente inferior ao salário mínimo  

 Igual ao salário mínimo  

 Ligeiramente superior à média       

 Superior ao salário mínimo  
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu ______, em pleno exercício 

dos meus direitos me disponho a participar da Pesquisa “AS MÃOS QUE 

ALIMENTAM A NAÇÃO: UMA PERSPECTIDA DA QUALIDADE DE VIDA 

DO AGRICULTOR FAMILIAR ORGÂNICA”.  

 Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

 O trabalho “AS MÃOS QUE ALIMENTAM A NAÇÃO: UMA 

PERSPECTIDA DA QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR FAMILIAR 

ORGÂNICA” terá como objetivos: 1. Analisar a qualidade de vida do agricultor familiar 

orgânico, após mudança no manejo agrícola; 2. Caracterizar o processo de trabalho da 

agricultura familiar orgânica; 3. Conhecer a percepção dos agricultores acerca da sua 

qualidade de vida e suas expectativas na atividade; 4. Identificar e caracterizar a 

incidência de doenças relacionadas ao trabalho do agricultor familiar orgânico. 

Ao voluntário só caberá a autorização para coleta dos dados e não haverá nenhum risco ou 

desconforto ao voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, revelando os 

resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, se assim o desejarem. 

- Não haverá utilização de nenhum indivíduo como grupo placebo, visto não haver 

procedimento terapêutico neste trabalho científico. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento 

da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o 

mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos nomes dos participantes deste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em caráter confidencial. As informações adquiridas serão 

divulgadas apenas em meios de comunicação científico, mas sempre respeitando o 

anonimato. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe 

científica no número (083) 99739691 Yldry Pessoa. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo 

discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas 

vias e uma delas ficará em minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 

com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

____________________________                ___________________________ 

Pesquisador       Participante    

Campina Grande,  ____ de ___________________ de _______ 

 

https://icongresso.itarget.com.br/htm/_icongresso.php?module=tra&session=tra&option=.resumoavalidor&RES=1&RESv=1&cod_t=1519&ava_cod=145
https://icongresso.itarget.com.br/htm/_icongresso.php?module=tra&session=tra&option=.resumoavalidor&RES=1&RESv=1&cod_t=1519&ava_cod=145
https://icongresso.itarget.com.br/htm/_icongresso.php?module=tra&session=tra&option=.resumoavalidor&RES=1&RESv=1&cod_t=1519&ava_cod=145
https://icongresso.itarget.com.br/htm/_icongresso.php?module=tra&session=tra&option=.resumoavalidor&RES=1&RESv=1&cod_t=1519&ava_cod=145
https://icongresso.itarget.com.br/htm/_icongresso.php?module=tra&session=tra&option=.resumoavalidor&RES=1&RESv=1&cod_t=1519&ava_cod=145
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ANEXO A: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
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ANEXO B: DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES 
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ANEXO C: ACEITE DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO NA Revista Psicologia: Ciência 

e Profissão  
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ANEXO D: CAPÍTULO PUBLICADO NO LIVRO “Psicologia e Contextos Rurais”  
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ANEXO E: ARTIGO PUBLICADO NO “1º Congresso Latinoamericano de Psicologia 

Rural” - UNIVERSIDAD DE LA CUECA DEL PLATA – Argentina. 
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ANEXO F: ARTIGO PUBLICADO NO “1º Congresso Latinoamericano de Psicologia 

Rural” - UNIVERSIDAD DE LA CUECA DEL PLATA – Argentina.  

 

 


