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RESUMO

O estudo tem como foco a atuação dos agricultores familiares no município por meio da APRAFAD - Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis

e Região.

O propósito da pesquisa é analisar a importância da organização dos produtores no que se refere à produção, comercialização, e capacidade de incorporação de valor aos

produtos, bem como, as possibilidades de aplicação de formas agroecológicas no manejo e na adoção de práticas adequadas em consonância com o equilíbrio ambiental. 

A Agricultura Familiar se relaciona com a Educação, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, o objetivo é assegurar a qualidade e a adequação dos

alimentos obtidos da agricultura familiar para a alimentação escolar.

O estudo tem como foco a atuação dos agricultores familiares no município por meio da APRAFAD - Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar de Divinópolis

e Região. Busca=se compreender a importância da organização dos produtores no que se refere à produção, comercialização, e capacidade de incorporação de valor aos

produtos, bem como, as possibilidades de aplicação de formas agroecológicas no manejo e na adoção de práticas adequadas em consonância com o equilíbrio ambiental. 

A pesquisa tem como orientação metodológica a Avaliação de Quarta Geração, uma proposta metodológica desenvolvida por Guba e Lincoln (1989, apud FURTADO, 2001) que

se fundamenta no paradigma construtivista em que as reivindicações, preocupações e questões dos atores envolvidos são tratadas como elementos determinantes de análise.

Por meio de entrevistas individuais e coletivas, bem como a realização de estudo documental, constatou-se ter melhorado as negociações entre Escolas e produtores via

APRAFAD, devido ao aprimoramento em sua gestão e organização interna, com capacidade para atender demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e o

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. 
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