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Resumo 
O agronegócio passou a constituir-se em atividade altamente informatizada a partir da 
introdução de tecnologias modernas de produção. Para dar suporte a estas novas demandas, 
criou-se a disciplina de informática junto ao currículo de formação do Técnico em 
Agropecuária. Assim, a presente pesquisa procurou identificar a importância da disciplina de 
informática na formação do técnico em agropecuária junto aos arranjos produtivos locais no 
território de abrangência do Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense. Foram 
ouvidas empresas ligadas aos arranjos produtivos locais deste território, e percebeu-se a ampla 
utilização de ferramentas de computacionais como sistemas operacionais, softwares 
aplicativos, ferramentas de desenho orientado por computador, entre outras, não devendo a 
formação do técnico negligenciar estes conteúdos. 
Palavras-Chave: Informática, Agropecuária, Arranjos Produtivos Locais 
 
Abstract 
The agribusiness started to consist in highly technologic activity from the introduction of 
modern technologies of production. To support these new demands, it was created disciplines 
of computer science in the resume of formation of the Technician in Farming. Thus, the 
present research looked for to identify the importance of disciplines of computer science in 
the formation of the technician in farming by the local productive arrangements in the 
territory of the Campus Sombrio, of the Federal Institute Catarinense. The companies that 
represents the local productive arrangements of this territory had been researched, and 
perceived it ample use of tools of computational as operational systems, softwares 
applicatory, tools of computer drawing guided, not having the formation of the technician to 
neglect these contents.  
Key- Word: Computer science, Farming, Local Productive Arrangements 
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1.1 Introdução 

A chamada Revolução Tecnológica, que criou um mundo mais competitivo 

através da utilização da automação e da máquina para modificar os sistemas de produção e a 

maneira como vemos o mundo, causou grandes mudanças em todos os campos do 

conhecimento, criando a necessidade da modernização de todas as práticas produtivas e 

educacionais. 

O agronegócio e todas as suas derivações não ficam de fora deste paradigma, 

definindo-se, também, como atividade produtiva altamente informatizada desde o surgimento 

dos computadores como ferramenta de trabalho. 

Diante desta realidade, o ensino agrícola precisou adequar-se para dar suporte às 

necessidades imediatas do setor a que se presta a atender, dialogando com o mercado de 

trabalho para oferecer a melhor e mais contextualizada informação para o educando que, 

quando egresso deste ensino, será absorvido pelo mercado, exigindo do técnico formado 

conhecimento atualizado e aplicado. 

Neste sentido é o ensinamento de Grinspun (1999, p. 15): 

Um dia tivemos a pedra, depois os objetos que trabalhavam com e na pedra; muitos 
e muitos séculos depois a Revolução Industrial, tivemos a presença da máquina e, 
posteriormente, pelo caminho da máquina fomos encontrando toda a constatação de 
um novo mundo marcado pela era da tecnologia. Na verdade, a tecnologia assinala a 
presença de duas categorias percebidas de forma muito ampla e generalizada, que 
são o tempo e o espaço, e a relação do homem para viver e conviver com essas 
categorias vai exigir uma nova formação que seja fundamentada no conhecimento, 
na reflexão e na ação. 

Com o intuito de garantir esta nova formação e atender às indicações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), diversas instituições prestadoras de educação 

profissional criaram em seus currículos do ensino agrícola ou de ensino médio a disciplina de 

informática, que teria a responsabilidade de fornecer a iniciação tecnológica aos futuros 

profissionais da área agrotécnica. 

Entretanto, a partir da observação dos planos de curso, percebe-se que o trabalho 

de constante atualização deste currículo e especialmente dos conteúdos programáticos da 

disciplina de informática deixaram de ser levados a efeito, fazendo com que esta unidade 

curricular se distanciasse cada vez mais do mundo do trabalho, servindo, tão-somente, para a 

iniciação ao ambiente virtual dos alunos de nível médio. No Campus Sombrio, do Instituto 

Federal Catarinense (IFC), esta realidade não é diferente. 

A rigor, vemos a disciplina de informática como uma unidade curricular 

completamente descontextualizada, com conteúdos definidos sem a observância de critérios 
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mínimos que visem o diálogo com as demais disciplinas, com os arranjos produtivos locais, 

deixando de fazer da informática uma poderosa ferramenta a serviço das demais áreas do 

saber. 

As orientações das matrizes curriculares para o ensino médio do Estado de Santa 

Catarina contribuem nesta discussão: 

As tecnologias na educação devem promover uma visão pedagógica aberta na qual o 
pressuposto fundamental é a participação do aluno num processo de aprendizagem 
colaborativa e cooperativa, superando o modelo individualista competitivo. A 
orientação é no sentido de não serem utilizadas para transmissão de conteúdos 
específicos de softwares, hardwares e outros, entendendo-se que estes virão como 
conseqüência de um processo de construção do conhecimento. A informática deve 
facilitar o trabalho pedagógico e motivar o aluno, que irá à sala informatizada com 
um objetivo (pesquisar, enviar e-mail, produzir páginas na Web, fazer apresentações 
em Power-Point) integrando os temas trabalhados e articulando as diversas áreas do 
conhecimento. (SANTA CATARINA, 2008) 

Portanto, a pesquisa é pautada pelos seguintes objetivos: 

1.1.1  Objetivo geral 

Identificar a importância da disciplina de informática na formação do técnico em 

agropecuária junto aos arranjos produtivos locais no território de abrangência do Campus 

Sombrio, do Instituto Federal Catarinense.  

1.1.2 Objetivos específicos 

Para a consecução da meta estabelecida delineiam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

� Identificar os arranjos produtivos locais na área da agropecuária em que o 
Campus Sombrio está inserido. 

� Identificar as necessidades do mercado de trabalho local e regional na área de 
agropecuária no que diz respeito à formação de informática do Técnico em 
Agropecuária. 

 

1.2 Materiais e Métodos 

A realização do estudo exigiu o conhecimento dos arranjos produtivos locais em 

que a Instituição está inserida e a identificação das necessidades do mercado de trabalho local 

e regional na área de agropecuária no que diz respeito à formação de informática do Técnico 

em Agropecuária. 

Para a consecução dos objetivos propostos, utilizou-se a metodologia qualitativa 
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de pesquisa, com caráter descritivo através da abordagem de estudo de caso. 

O conhecimento dos arranjos produtivos locais, necessário à delimitação do 

universo a ser pesquisado, deu-se através de análise documental dos registros da Instituição, 

que mantém cadastro detalhado das empresas com quem possui relações.  

Como universo da pesquisa, selecionou-se as dez empresas ou instituições que 

mais se destacam no oferecimento de oportunidades de estágio dos alunos do Curso Técnico 

em Agropecuária. 

O Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense, relaciona-se com as 

diversas organizações e empresas de seu território de abrangência através da Coordenação de 

Integração Escola-Comunidade – CIEC. 

Esta coordenação ocupa-se, entre outras atribuições, de realizar uma interface com 

as empresas da região para a realização de estágios curriculares dos alunos dos cursos 

técnicos da Instituição, razão pela qual mantém cadastro destas organizações e acompanha sua 

participação na oferta de vagas de estágio para a Instituição. 

A partir dos documentos disponíveis nesta Coordenação, levantou-se as dez 

companhias mais importantes da região e que representam os diversos arranjos produtivos 

locais que fazem interface com o Campus Sombrio através do recebimento de alunos 

estagiários. 

Utilizou-se como instrumento para a coleta de dados questionário dirigido às 

empresas que fornecem oportunidades de estágio para os alunos. 

O questionário foi do tipo aberto e fechado, permitindo uma ampliação das opções 

por parte do informante e uma compreensão mais aprofundada das respostas, por parte do 

investigador (RAUEN, 2002, p. 129), abordando-se aspectos relacionados aos seguintes 

questionamentos: 

a) Quais as características das empresas que configuram os arranjos produtivos 

locais da área de abrangência da Instituição? 

b) Qual o nível de informatização destas empresas? 

c) Quais aparatos tecnológicos são e serão utilizados pela empresa e que podem 

ser objeto de estudo dos alunos no decorrer de sua formação técnica? 

Como forma de dinamizar a coleta de dados, utilizou-se a ferramenta eletrônica de 

pesquisa chamada Eletronic Survey Pro, disponível gratuitamente no site 

www.esurveyspro.com.  

O retorno da pesquisa foi considerado adequado, uma vez que das dez 

companhias contatadas, 80% delas responderam ao questionário eletrônico. 
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Após a coleta dos dados, aplicou-se a análise de conteúdos para identificar 

convergência de opiniões, contrastes, identificação de potencialidades e insuficiências, bem 

como a definição de atividades para a disciplina de informática adequadas à formação do 

Técnico Agrícola do Campus Sombrio, do Instituto Federal Catarinense que esteja em 

consonância com os arranjos produtivos locais da área da agropecuária e que favoreça a 

interdisciplinaridade. 

Enriquecendo as atividades, realizou-se pesquisa bibliográfica acerca da teoria de 

arranjos produtivos locais, da interdisciplinaridade e das tecnologias apontadas pelas 

empresas, com o intuito de subsidiar a prática investigativa. 

1.3 Resultados 

Para a presente pesquisa, tem-se como território de abrangência da Instituição as 

microrregiões da AMESC – Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense e 

AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ambas localizadas no extremo 

sul do Estado de Santa Catarina.  

Esta delimitação dá-se em razão da origem dos estudantes que buscam a 

Instituição através dos Exames de Classificação e das empresas e organismos que se 

relacionam com o Campus Sombrio através dos estágios oferecidos a estes estudantes. 

Tartaruga (2005) divide o conceito de território, classificando-o por sua 

concepção natural, individual e espacial:  

A concepção naturalista do território (território clássico), muito difundida, tem 
justificado historicamente, e ainda hoje, as guerras de conquista através de um 
imperativo funcional que se sustenta como natural, mas, em verdade, construído 
socialmente. A concepção do território do indivíduo põe em evidência a 
territorialidade, algo extremamente abstrato, o espaço das relações, dos sentidos, do 
sentimento de pertença e, portanto, da cultura. O território, neste caso, assume 
diferentes significados para uma comunidade islâmica, para uma tribo indígena, para 
uma família que vive numa grande metrópole ou, ainda, entre as pessoas dentro de 
cada grupo social. E a última concepção que confunde os conceitos de território e de 
espaço, este o principal conceito geográfico (TARTARUGA, 2005, p. 4). 

Assim, percebe-se que o território de atuação do Campus Sombrio, do IFC, para 

efeitos deste estudo, está localizado, principalmente, no Estado de Santa Catarina, e mais 

especificamente junto às microrregiões geográficas da AMESC e AMREC.  

Por outro lado, buscou-se junto às empresas e organizações pesquisadas, oriundas 

destas microrregiões geográficas identificadas, a informação das suas atividades principais 

para o reconhecimento dos arranjos produtivos locais com os quais contribuem. 

Os arranjos produtivos locais estão presentes na sociedade produtiva, 
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configurando-se como estratégia de desenvolvimento local e de fomento à geração de renda e 

ao emprego. 

Estes arranjos produtivos locais são conceituados por Caporali e Volker (2004, p. 

9), como: 

Um tipo particular de cluster formado por pequenas e médias empresas, agrupadas 
em torno de uma profissão ou de um negócio, onde se enfatiza o papel 
desempenhado pelos relacionamentos formais e informais – entre empresas e demais 
instituições envolvidas. As firmas compartilham uma cultura comum e interagem, 
como um grupo, com o ambiente sociocultural local. 

Guarnieri e Santos (2000, p. 297), contribuem definindo os arranjos produtivos 

locais da seguinte forma: 

Os arranjos são definidos como um fenômeno vinculado às economias de 
aglomeração, associadas à proximidade física das empresas fortemente ligadas entre 
si por fluxos de bens e serviços. A concentração geográfica permite ganhos mútuos e 
operações mais produtivas. Entre os aspectos que devem ser observados, destaca-se 
o papel de autoridades ou instituições locais para a organização e a coordenação das 
empresas, pois apenas um grupamento de empresas não é suficiente para ganhos 
coletivos. (GUARNERI; SANTOS, 2000, p. 197). 

Questionadas sobre as atividades que desenvolvem e os arranjos produtivos locais 

nos quais consideram-se inseridas, as companhias pesquisadas responderam como segue: 

“Estocagem de arroz em casca e beneficiamento de arroz”.(Empresa 1). 

“Produção, classificação, armazenamento e embalagem de frutas”.(Empresa 2). 

“Vendas de insumos agrícolas”.(Empresa 3). 

“Produtos agropecuários, paisagismo, floricultura, aquário, banho e tosa, serviços 
veterinários, Pet Shop...” (Empresa 4). 

“Pesquisa, treinamento, assistência técnica e projetos são algumas das atividades que 
a EPAGRI exerce. Assistindo produtores e suas famílias para a melhoria da 
produção e da qualidade de vida no campo”.(Empresa 5).  

“A Cooperja vem crescendo mais a cada ano que passa e, para melhor atender seus 
clientes, vem inaugurando várias unidades de negócio nos estados de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Hoje a Cooperja conta com: três supermercados com ampla 
variedade de produtos; quatro lojas agropecuárias com os mais diversos produtos e 
insumos agrícolas; uma unidade de depósito para recebimento de arroz em casca; 
uma unidade de depósito e beneficiamento de semente; duas indústrias de 
beneficiamento de arroz”.(Empresa 6). 

“Abatedouro de frangos e fábrica de rações”.(Empresa 7). 

“Comércio atacadista de tabaco em folha não beneficiado”.(Empresa 8). 
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Como demonstrado, o universo pesquisado possui representação dos arranjos 

produtivos locais do arroz, frutas, frangos, rações, tabaco e com empresas que dão suporte 

para todas estas atividades, como lojas agropecuárias, empresas de armazenamento, 

cooperativas e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – 

EPAGRI, importante organização estadual de suporte ao produtor catarinense. 

Todos estes arranjos produtivos possuem destaque no território de abrangência do 

Campus Sombrio do Instituto Federal Catarinense e estão devidamente representados na 

pesquisa através das empresas questionadas. 

Identificado o território e os arranjos produtivos locais principais nos quais o 

Campus Sombrio encontra-se inserido, passou-se a investigar a participação dos estudantes do 

Campus junto às companhias regionais através dos vínculos de estágio. 

1.4 Uso da Tecnologia 

O conhecimento das demandas na área tecnológica dos arranjos produtivos locais 

do território de abrangência do Campus Sombrio são fundamentais para a proposição de 

atividades que possam garantir a contextualização dos estudantes e a maior eficiência da 

disciplina de informática presente no currículo do curso técnico em agropecuária. 

As empresas pesquisadas afirmam possuir, em média, 42 microcomputadores 

instalados cada e todas possuem Internet disponível para seus funcionários.  

1.4.1 Internet 

Questionadas sobre o uso da Internet e sobre a página (site) da empresa, 87% das 

empresas informam possuir site próprio e apenas 13% não o possui. 

No que diz respeito ao desenvolvimento e à atualização destes sites, temos que 

empresas contratadas são responsáveis por cerca de 63% do desenvolvimento inicial dos sites 

das companhias pesquisadas, ao passo que 25% preferem optar por desenvolvimento com 

equipe ou funcionário próprio. 

Entretanto para a atualização destes instrumentos, a proporção se inverte. Dos 

pesquisados, 63% informaram que utilizam equipes ou funcionários próprios para a 

atualização de seus sites na Internet. Empresas contratadas, por sua vez, atualizam 25% dos 

sites das entrevistadas.  
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1.4.2 Programas de computador 

A pesquisa ocupou-se também por conhecer quais programas de computador são 

utilizados pelas empresas representantes dos arranjos produtivos locais que se relacionam com 

o Campus Sombrio e que se encontram em seu território de atuação.  

Os resultados estão demonstrados no gráfico 1 e dão conta de que os Sistemas 

Operacionais são amplamente utilizados pelos pesquisados. A totalidade deles afirma utilizar 

o Microsoft Windows XP. O Microsoft Windows Vista é apontado por 50% dos respondentes 

e o Linux, sistema operacional livre, é indicado por 38% das empresas pesquisadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Programas de computador utilizados pelas empresas 
Fonte: O próprio autor 
 

Aplicativos amplamente conhecidos foram citados com igual destaque. O 

Microsoft Word e Microsoft Excel são utilizados por 100% das companhias entrevistadas. 

75% delas aponta também o uso do aplicativo de apresentações Microsoft PowerPoint. Os 

pacotes gratuitos foram citados, embora com menor destaque. O processador de textos Writer 

foi citado por 25% dos entrevistados, juntamente com o software de apresentações Impress. A 

planilha de cálculo gratuita Calc é utilizada também por 38% das empresas pesquisadas. 

Com efeito, o pacote de aplicativos Office, formado basicamente pelo Microsoft 

Word, Excel e PowerPoint, de acordo com a pesquisa, é utilizado maciçamente pelas 

empresas representantes dos arranjos produtivos locais do território de abrangência do 

Campus Sombrio. 

Os softwares livres como Writer, Calc e Impress continuam ganhando espaço nas 

corporações. 

O aplicativo de desenho técnico conhecido pelo nome comercial de AutoCad é 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

M
S
 W

in
d
o
w
s
 X
P

M
S
 W

in
d
o
w
s
 V
is
ta

L
in
u
x

M
S
 W

o
rd

M
S
 E
x
c
e
l

M
S
 P
o
w
e
rp
o
in
t

W
ri
te
r

C
a
lc

Im
p
re
s
s

A
u
to
C
a
d

C
o
re
lD
ra
w

A
n
ti
v
ír
u
s



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 9

utilizado por 63% das companhias pesquisadas. Por ser uma aplicação extremamente 

específica, consideramos o percentual apontado como extremamente elevado e relevante para 

a pesquisa. 

O software de editoração gráfica CorelDraw fora citado por 25% dos 

entrevistados e 100% deles afirmam utilizar antivírus. 

Por outro lado, o gráfico 2 demonstra o nível de utilização destes programas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Nível de utilização dos programas de computador 
Fonte: O próprio autor 
 

Os Sistemas Operacionais, como o Microsoft Windows XP, Vista ou o gratuito 

Linux são amplamente utilizados, tendo sido apontados por 75% dos pesquisados como 
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dizem que “não utilizam” o aplicativo. 

Por fim, os softwares antivírus são “muito” utilizados por 87% dos entrevistados e 

de utilização “média” para outros 13%. 

1.4.3 Outras tecnologias utilizadas pela empresa 

A pesquisa levantou a necessidade de outros equipamentos ou tecnologias para as 

organizações pesquisadas. 

O sistema de GPS é utilizado por 63% dos entrevistados. Notebooks são 

apontados por 100% das empresas e computadores de mão, como Palm Top´s e outros, são 

utilizados por 25% das companhias, sendo que 13% delas informam que pretendem utilizá-los 

(gráfico 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Utilização de outras tecnologias pelas empresas 
Fonte: O próprio autor 
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informações de que a disciplina de informática deve contemplar “noções básicas do sistema 

operacional Windows”, conforme tabela 1: 

 
 
Tabela 1. Ementa da disciplina de Informática do Curso Técnico Agrícola. 

 
 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 
Operar equipamentos de 
informática, utilizando 
aplicativos de uso geral e 
específico. 

Manipular o sistema 
operacional Windows, bem 
como seus acessórios e 
utilitários. 

 

Noções básicas do sistema operacional 
Windows 

 

Fonte: CAMPUS SOMBRIO, 2010, p. 24. 
 
 

Evidentemente que o sistema operacional é um aspecto a ser tratado pela 

disciplina de informática de um curso técnico em agropecuária. Entretanto, de acordo com a 

pesquisa realizada, ele é a menor parte das reais necessidades do mundo do trabalho a que o 

egresso estará submetido. 

De acordo com os dados apresentados, as companhias utilizam em grande medida 

os sistemas operacionais. Da mesma forma, utilizam os softwares aplicativos, como MS 

Word, MS Excel e MS Powerpoint, além de seus equivalentes dos pacotes livres, como 

Writer, Calc e Impress. 

Estas aplicações devem ser abordadas de maneira contextualizada, pois os 

conhecimentos elementares de cada uma destas ferramentas podem ser devidamente 

conhecidos pelos estudantes, entretanto, uma gama de outras funcionalidades aplicadas à área 

específica deve ser trabalhada pelo educador, garantindo um ensino contextualizado. 

A utilização da internet e dos sites para a comunicação com os clientes pelas 

empresas que representam os arranjos produtivos locais da região também merece destaque. 

Os conhecimentos técnicos específicos do egresso podem ser extremamente importantes 

quando aliados a estas tecnologias, abrindo-se aí um grande campo de trabalho a ser 

explorado pelos técnicos em agropecuária. 

Não há, também, previsão no plano de curso aprovado no Campus Sombrio, do 

Instituto Federal Catarinense, a abordagem de softwares de desenho orientado por 

computador, como o conhecido AutoCad.  

Entretanto, a pesquisa apresenta dados relevantes a respeito deste software, ao 

constatar que 63% das companhias pesquisadas utilizam este sistema para seus trabalhos 

diários. Além disto, sabe-se que diversas disciplinas da área da agropecuária, como 
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construções, paisagismo, entre outras, podem beneficiar-se do desenho orientado por 

computador, razão pela qual julgamos fundamental a inclusão de uma alternativa na rotina da 

instituição para que o estudante tenha contato com a ferramenta e possa apropriar-se de seus 

conceitos básicos. 

Há, como já demonstrado, um grande leque de possibilidades para esta disciplina 

e o verdadeiro desafio é abranger com qualidade o maior número possível de conceitos no 

reduzido tempo disponível.  

Por outro lado, há que se considerar a importância do conhecimento, pelo egresso 

de cursos técnicos em agropecuária, dos softwares e aplicações atualmente utilizados pelas 

companhias. 

Questionados sobre a necessidade de treinamentos, uma resposta em especial 

chama-nos a atenção: 

“Como pré-requisito de contratação, o funcionário deve ter conhecimento dos 
softwares que vai usar na sua atividade”.(Empresa 1). 

Não há, portanto, como negligenciar da formação do técnico agrícola os 

conhecimentos de informática necessários para o atendimento das demandas dos arranjos 

produtivos locais, e permitindo ao egresso que, através do conhecimento e da profundidade de 

sua formação, conheça todos os aspectos de sua profissão e do uso da tecnologia, suas 

conseqüências, possibilidades e contradições. 
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