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RESUMO 

Este estudo pretende, apresentar abordagem de alguns aspectos teóricos 
relacionados com a produção sustentável de alimentos, destacando-se a 
importância da adoção de práticas agroecológicas no desenvolvimento das 
atividades agrícolas nas pequenas propriedades familiares, bem como apresentar as 
observações realizadas em visita de campo a uma propriedade que utiliza técnicas 
de agricultura de base ecológica na produção de alimentos. No que tange a 
abordagem é uma pesquisa qualitativa, pois não foram quantificados valores 
numéricos lineares da propriedade rural familiar, apenas foi feita a leitura da 
bibliografia e da unidade de produção. Quanto à natureza é uma pesquisa básica 
diante do fato que não se busca aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. 
Quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória que utiliza como procedimentos a 
revisão bibliográfica e pesquisa de campo para fundamentar os conhecimentos. A 
propriedade estudada localiza-se na Linha São Judas Tadeu, município de Chiapeta, 
localizado na COREDE Celeiro. Na visita de estudos foram obtidas as informações 
da propriedade e da forma de produzir dos agricultores, da maneira que os mesmos 
iniciaram as atividades e as razões que os motivam para tal. Foi possível verificar a 
viabilidade da produção orgânica de hortifrutigranjeiros, com adoção de técnicas 
simples (algumas empíricas, inclusive), mas eficientes de manejo das culturas e de 
desenvolvimento das atividades da propriedade, indo de encontro com as 
proposições e teses teóricas analisadas anteriormente à visita. As atividades 
práticas exercidas na propriedade são em parte semelhantes às proposições dos 
teóricos da agroecologia, o que demonstra a sintonia entre o saber acadêmico e as 
atividades práticas desenvolvidas relacionadas com produção sustentável de 
alimentos.  
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