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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa objetivou analisar os processos de transformações na agricultu-

ra familiar de um contexto de produção convencional para uma produção de base 

agroecológica, procurando identificar, compreender e descrever os impactos que es-

ses processos têm causado nas relações familiares e de gênero. O espaço empírico 

analisado foi a Associação de Produtores Agroecológicos Semente do Futuro 

(APASF) localizada em de Atalanta (SC). Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 

caráter etnográfico cujos dados foram coletados de por meio entrevistas semiestru-

turadas e observação participante. Estes dados advieram de quatro famílias agricul-

toras de base agroecológica pertencentes a APASF, totalizando 11 componentes en-

trevistados e acompanhados no período de abril de 2013 a dezembro de 2014. Para 

a análise de dados utilizou-se os procedimentos da análise do discurso, a qual evi-

denciou que nestas famílias, no que concerne as relações familiares e de gênero, 

houve significativo avanço a medida que estas mulheres agricultoras passaram a 

questionar o seu lugar na família, na propriedade e na vida social, constituindo-se 

como novos sujeitos políticos, sociais e familiares. Neste sentido seu trabalho al-

cançou visibilidade, elas passaram a atuar também na esfera pública, na geração de 

renda e na gestão das propriedades e da APASF. Contatou-se que a agroecologia 

continua sendo fonte importante de renda e de saúde e de promoção de qualidade 

de vida para estas famílias. No entanto não se mostra como um lugar de oportunida-

des para os jovens que visualizam outros projetos de vida fora do contexto rural. A-

demais, ainda existem descompassos entre produção e reprodução na ASPSF e nas 

propriedades, as famílias ainda permanecem com visão patriarcal e enfrentam pro-

blemas com a certificação das propriedades e com a reprodução social.  

 

PALAVRAS CHAVES: Gênero. Agricultura familiar. Agroecologia. Relações familiares.  

                                        


