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RESUMO 
 
O curso de agroecologia foi criado no ano de 2003, com o intuito de formação 
qualificada de técnicos agrícolas habilitados a trabalhar com a agroecologia, podendo 
assim contribuir para a expansão de uma agricultura mais sustentável na região do Alto 
Vale do Itajaí.  Visando um acompanhamento dos egressos, o presente trabalho teve por 
objetivo maior realizar um levantamento da situação atual dos profissionais formados 
neste curso, e assim apontar possíveis falhas na grade curricular do curso para sua 
reestruturação visando maior contribuição para o aumento da agricultura agroecológica 
na região.  A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi quantitativa 
exploratória, onde enviou-se questionário aos 120 alunos que haviam defendido estágio 
até o ano de 2010. Os questionários foram enviados em mensagens particular a cada 
egresso via e-mail e redes sociais. O questionário era composto por três questões, sendo 
elas: “Trabalha atualmente com a Agroecologia?”, “Frequenta algum curso na mesma 
área de formação do técnico?”, “Reside atualmente em área rural?”. Obteve-se um 
índice de respostas de 63,3%. Os dados foram tabulados em planilha Excel, onde 
relacionou-se os dados obtidos das três perguntas com o número de alunos 
entrevistados. Os resultados apontam que 92% dos entrevistados não trabalham na área 
de formação, 18% estão cursando graduação na área de formação do técnico e apenas 
9% dos entrevistados residem em área rural. Muitos justificaram suas respostas 
elencando que uma das principais dificuldades para atuar na área era com relação a 
entidade de classe que não havia aceito a titulação dos formados. Entretanto, sabe-se 
que a mesma recentemente aprovou a formação técnica em agroecologia e muitos não 
foram notificados da possibilidade da obtenção do seu número de registro profissional, 
impossibilitando assim os formados a exercerem a profissão. Outra questão levantada é 
o crescente avanço tecnológico nos sistemas de produção, e os alunos não são 
devidamente atualizados durante o curso.  Assim, a partir dos dados obtidos, verifica-se 
a necessidade de adequação da grade curricular do curso, levando em conta as 
necessidades e o potencial agrícola da região do Alto Vale do Itajaí, possibilitando uma 
formação de técnicos em agroecologia com visão crítica e postura criativa frente aos 
desafios da produção sustentável. 
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