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Resumo: Diante das alterações na cadeia produtiva de leite, que é influenciada por 
consumidores mais exigentes e por alterações na legislação, podemos observar que, alguns 
produtores ainda não conseguem se adequar a essas mudanças. Desta forma o tipo de 
gestão da atividade leiteira, influencia diretamente na qualidade do produto gerado na 
propriedade rural, pois, uma gestão de boa qualidade, depende do nível de conhecimento 
técnico do produtor, que também é condicionado pelo nível de escolaridade dos gestores. 
Com base nisso, desenvolveu-se uma pesquisa para observar o nível de escolaridade dos 
produtores de leite, do município de Batalha - Alagoas, cidade polo da bacia leiteira da 
região. Com essa investigação pôde-se detectar que, apesar de 80% dos produtores já terem 
frequentado a escola, apenas 40% deles concluíram o primário, 20% possuem o ensino 
médio e 20% o ensino superior. No entanto, a maior parte de produtores com área inferior a 
100ha possuem apenas o primário, e 20% possuem o ensino médio, e nenhum deles chegou 
ao ensino superior. Quanto às esposas, o nível de escolaridade é semelhante aos dos 
produtores para o ensino fundamental e médio, contudo, nenhuma ingressou no ensino 
superior independentemente do tamanho da propriedade. Sendo assim, concluiu-se que, é 
necessário maiores investimentos em educação para o produtor e sua família, como 
condição essencial para melhorar a qualidade dos produtos gerados dentro do imóvel rural e 
também melhorar a qualidade de vida da família do produtor de leite na região. 
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Abstract: Given the changes in the production chain of milk, which is influenced by more 
demanding consumers and changes in legislation, we can see that some producers still can 
not adapt to these changes. Thus the type of management of dairy farming, directly 
influences the quality of the product generated in the rural property, therefore a good 
quality management, depends on the expertise level of the producer, which is also 
determined by the level of education of managers. Based on this, a survey was developed to 
observe the level of education of dairy farmers, the Battle of municipality - Alagoas, polo city 
dairy industry in the region. With this research we could detect that although 80% of 
producers have already attended school, only 40% of them completed primary, 20% have 
high school and 20% higher education. However, most producers with lower 100ha area 
only had primary, and 20% have high school, and none of them came to higher education. As 
for the wives, the level of education is similar to the producers for the elementary and 
secondary education, however, none entered the higher education regardless of the size of 
the property. Therefore, it was concluded that it is necessary greater investment in 
education for the producer and his family, as an essential condition for improving the quality 
of products generated within the rural property and also improve the family's quality of life 
of the milk producer in the region. 
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Introdução  

 

 O leite é um alimento essencial para a alimentação humana e tem papel importante na 

economia do planeta. Observam-se mudanças na cadeia produtiva de leite, para entender a demanda, 

sobretudo, quanto às exigências do consumidor e na legislação brasileira que estabelece 

regulamentos técnicos de produção, identidade e qualidade do leite. Logo, tornam-se necessárias 

mudanças voltadas para uma maior prudência no gerenciamento e eventos envolvidos com a cadeia 

produtiva do leite. Boa gestão do negócio fortalece o empreendimento rural para as crises e prepara-o 

para novas oportunidades (OAIGEN et al., 2006), sendo a educação um fator que influencia a 

eficiência econômica na agricultura (VICENTE, 2004). Segundo Nero et al., (2009), as características 

de produção leiteira no país dificultam o desenvolvimento da atividade, tendo relação, também, com 

baixo conhecimento técnico dos produtores. 

 A pecuária de leite é a segunda maior atividade rural empregadora do Estado de Alagoas. Na 

região leiteira do Estado, os índices da educação são considerados os mais baixos do País, o que pode 

influenciar a qualificação dos produtores, o conhecimento técnico e prejudicar a qualidade da 

produção. Nesta perspectiva, objetivou-se avaliar o nível de escolaridade dos produtores de leite do 

município de Batalha, Alagoas, levando em consideração a influência desta, na produção do leite de 

boa qualidade. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

 A pesquisa foi realizada no município de Batalha, Alagoas, localizado a 186 km da capital do 

Estado com altitude de 120 metros, latitude 09° 40’ 40” e longitude 30° 07’ 29”. Clima tropical 

estação seca, conforme Köppen-Geiger. 

 Foram selecionados aleatoriamente produtores com área inferior e acima de 100 ha dentro do 

cadastro de produtores da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. 

Utilizou-se questionário para identificar o nível de escolaridade do produtor e de sua família. 

Inicialmente os produtores foram informados sobre os objetivos da pesquisa, bem como sobre os 

conteúdos dos questionários, os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística não 

paramétrica. 
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Resultados e Discussão 

 

No geral, detectou-se que 80% dos produtores possuem alguma escolaridade, destes, 40% 

possuem séries iniciais do fundamental (primário), 20% o ensino médio e 20% ingressaram no 

superior. Contatou-se também que 77,8% das esposas possuem alguma escolaridade, 33,3% possuem 

apenas as séries iniciais do fundamental (primário), 44,5% o ensino médio e nenhuma delas 

ingressaram no ensino superior. 

Esses dados são preocupantes, considerando que apenas 20% dos produtores possuem ensino 

médio, pois, o nível de escolaridade do produtor pode inferir na atividade, dificultando o 

acompanhamento das rápidas transformações na cadeia produtiva de leite, e assim, atrapalhando uma 

produção de leite de maior qualidade. 

Verificou-se que, quanto as séries iniciais do ensino fundamental, as esposas dos produtores 

possuem maior escolaridade, contudo, a relação se inverte quando ao ensino fundamental completo 

com médio e superior. Os filhos dos produtores possuem mais escolaridade que seus pais, porém, 

cerca de 50% dos mesmos não pretendem continuar com a atividade leiteira ou mesmo dentro do meio 

rural. 

 O nível de escolaridade dos produtores em função da área do imóvel encontra-se na Figura 1. 

 

   

Figura 1 Escolaridade dos produtores de leite do municipio de Batalha, Alagoas, com área de 100 ha (a) e área inferiror a 100 

ha (b). 2011. 

 

Verifica-se que os produtores com área acima de 100 ha possuem maior grau de escolaridade 

em relação aos produtores com área inferior a 100 ha. Essa informação indica que provavelmente os 

produtores com área superior a 100 ha tenham maior facilidade para a compreensão e adoção de 

técnicas e tecnológicas fundamentadas em concepções mais complexas ou abstratas, quando 

comparados com os produtores com área inferior a 100 ha. 
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Quanto ao nível de escolaridade das esposas dos produtores com área do imóvel acima e 

inferior a 100 ha, constatou-se que nas maiores propriedades as esposas possuem maior escolaridade, 

porém, em nenhum dos casos, elas ingressaram no ensino superior (figura 2). 

. 

   

Figura 2. Nível de escolaridade das esposas dos produtores de leite do município de Batalha, Alagoas, com área acima de 100 

ha (a) e área inferior a 100 ha (b). 2011. 

 

Nas propriedades menores existe um maior número de esposas sem escolaridade nenhuma. 

Considerando que as esposas podem participar ativamente das atividades dentro da propriedade, um 

nível de escolaridade menor destas, pode avolumar os problemas na produção de leite de qualidade, 

sobretudo, nas pequenas onde as mesmas são mais envolvidas. Portanto, pode-se induzir que para 

atender as exigências de mercado ocorrerão maiores dificuldades, caso não sejam tomadas atitudes, 

sobretudo governamental, por parte das famílias que vivem da atividade leiteira na região. 

 

 

Conclusão 

 

No município de Batalha, Alagoas, é necessário investimento na educação dos produtores e de 

sua família, principalmente para os produtores menores, como condição essencial para melhorar o 

conhecimento, antes de realizar possíveis investimentos em tecnologias avançadas para alcançar uma 

produção de leite de menor qualidade. 
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