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Resumo: 
A partir do Projeto intitulado “A Agricultura urbana e periurbana no extremo sul do Brasil: efetividade, limites e possibilidades no combate à fome”, da doutoranda Maria de Fátima dos Santos Silva e do prof. Dr. Carlos R.S. Machado, financiado pelo CNPQ/MDS e desenvolvido pelos integrantes do Grupo de Pesquisa Natureza, Política e Cidade da Universidade Federal do Rio Grande, construímos este trabalho, que tem como foco as relações de gênero constituídas entre os sujeitos. As referidas relações foram observadas a partir da nossa pesquisa, que visa colaborar com o Projeto desenvolvido anteriormente pelo NUDESE-FURG (2009-2010), nos municípios de Rio Grande e S.J. do Norte. Nosso objetivo, assim, neste trabalho é apresentar e discutir como vem sendo teorizado pela produção acadêmica o lugar ou as relações entre os gêneros no espaço da produção agrícola ou da pequena produção agrícola, para em seguida, destacar como as famílias participantes do projeto e entrevistadas a partir de estudos etnográficos e pela análise de discurso como percebem tais relações. Como metodologia, tivemos a seleção de textos na área, fichamentos, discussões no grupo, visitas às feiras e à residência dos agricultores/as e a utilização de diários de campo para os registros. Como conclusões parciais (julho/2011) diríamos que a organização coletiva é fundamental para a autonomia das agricultoras e que, a partir desta, elas têm maior possibilidade de acesso a recursos e materiais de trabalho, pois constatamos que as desigualdades de gênero no acesso aos recursos ainda são gritantes.


