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A produção de alimentos orgânicos em assentamentos rurais no estado do Rio Grande do Sul
tem gerado transformações socioterritoriais e ambientais para as famílias produtoras. Assim,
destaca-se nos últimos anos o crescente aumento da produção de alimentos orgânicos em
assentamentos rurais, especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nessa
perspectiva, parte-se do entendimento de que os assentamentos possuem um grande potencial
para a análise da participação feminina, uma vez que as mulheres possuem um protagonismo
na produção orgânica, especialmente no que tange setores como hortas e panificadoras. A
agroecologia pressupõe que ser humano e natureza são integrantes de um mesmo sistema e,
portanto, afetam-se mutuamente, além de suscitar discussões relativas a gênero e etnia. Sendo
assim, a pesquisa analisa a inserção das mulheres na cadeia de produção de alimentos em
assentamentos rurais e discute o papel desempenhado pelas mesmas no tocante a
agroecologia. Para tal, a pesquisa se divide em dois momentos: primeiramente se buscou em
bibliografias específicas o entendimento dos conceitos fundamentais e histórico dos sujeitos
da pesquisa, assim como a identificação de pesquisas já realizadas sobre a temática e as áreas
analisadas; em seguida, coletou-se informações sobre o protagonismo das mulheres na
produção orgânica das famílias assentadas por meio de pesquisas de campo nos
assentamentos e feiras orgânicas. A partir disso se realizaram análises que demonstram a
importância das mulheres nesse tipo de produção e as possibilidades de abordagens da
temática no curso de Geografia.

