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Resumo
Busca-se por meio desta Nota, divulgar o Grupo de Estudos Dinâmica Regional e Agropecuária (GEDRA), sediado
na FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente - SP, fomentando a interlocução com pesquisadores interessados na
Temática desenvolvida.
PALAVRAS-CHAVE: dinâmica agropecuária, desenvolvimento regional, políticas públicas, produção familiar e
associativismo.
GEDRA: STUDY CENTER OF REGIONAL DYNAMICS AND FARMING

Abstract
The Note is intended to publish the Grupo de Estudos Dinâmica Regional e Agropecuária (GEDRA), hearquartered in
FCT/UNESP, Presidente Prudente - SP Campus, fomenting the dialogue with interested researchers in the developed
theme.
KEYWORDS: Agricultural dynamics, regional development, public politics, familiar production and cooperativism.

INTRODUÇÃO
Buscar-se-á, no presente texto, apresentar
sucintamente as atividades desenvolvidas no Grupo de Estudos Dinâmica Regional e Agropecuária
(GEDRA), sediado na FCT/UNESP, Campus de
Presidente Prudente. O GEDRA foi cadastrado
junto ao CNPq no ano de 1999, a partir da iniciativa
de um conjunto de professores e alunos dos Cursos
de Graduação e Pós-Graduação em Geografia dessa
instituição, visando fomentar o debate relacionado
às temáticas pertinentes ao desenvolvimento regional e à agropecuária.

DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS
A sistemática de trabalho do GEDRA é
composta a partir de encontros mensais para a discussão de textos sobre a agropecuária e a dinâmica
regional, bem como outros temas de interesse do
grupo. Além disso, são organizados seminários
internos sobre temáticas previamente selecionadas, discussão coletiva dos projetos de pesquisa
em desenvolvimento e investigação de campo no
Oeste Paulista.
Atualmente o GEDRA é composto por 30
membros, dos quais dois são os coordenadores
com o título de doutor, quatro doutorandos, doze
mestrandos, nove graduandos e três docentes da
Rede Pública Estadual.

* Coordenador do Grupo, professor doutor, docente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia na FCT/
UNESP, Câmpus de Presidente Prudente-SP. E-mail: nivaldo@prudente.unesp.br
** Coordenadora do Grupo, professora doutora, docente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia na
FCT/UNESP, Câmpus de Presidente Prudente-SP. E-mail: hespanhol@stetnet.com.br
*** Membro do Grupo, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT/UNESP, Câmpus de Presidente Prudente-SP. Bolsista da FAPESP (Processo nº 01/00552-6) E-mail: arogeo@hotmail.com
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Em virtude da diversidade dos projetos que vêm
sendo desenvolvidos, o GEDRA possui três linhas de
pesquisa, a saber: a) Agricultura Familiar e Formas de
Organização dos Produtores Rurais; b) Políticas Públicas e Dinâmica da Agropecuária; e c) Os Impactos
Sócio-Territoriais dos Sistemas Agroindustriais.
O objetivo principal da primeira Linha de Pesquisa é fomentar análises e reflexões sobre a organização interna das unidades produtivas estruturadas no
trabalho familiar, bem como das diversas estratégias
de reprodução social, tais como: a diversificação produtiva, as diferentes formas de organização coletiva
(associações, cooperativas) e o desenvolvimento de
atividades não-agrícolas (pluriatividade).
Os projetos que estão sendo desenvolvidos
sobre esta temática são os seguintes:
- O Associativismo Rural na Região de
Presidente Prudente - SP (Rosângela Aparecida de
Medeiros Hespanhol – PICD);
- A Produção Familiar e as Comunidades
Rurais em Catalão - GO (Estevane P. P. Mendes
– Doutoranda e docente da UFG, Campus de Catalão - GO);
- O Papel da Associação e dos Grupos Informais de Produtores Rurais no Desenvolvimento
Sustentável do Cinturão Verde de Ilha Solteira – SP
(Carlos Augusto Moraes e Araújo – Mestrando e
docente da FEA/UNESP, Campus de Ilha Solteira
- SP);
- A Produção Familiar no Município de
Ortigueira – PR: o caso das comunidades rurais
de Pinhalzinho e Vila Rica – Permanência e Resistência? (José Alves – Mestrando – Bolsista da
CAPES);
- A Agricultura Familiar no Município de
Presidente Prudente – SP (Elias Oliveira Noronha
– graduando – Bolsista do CNPq/PIBIC);
- A Dinâmica Sócio-Econômica do Bairro do
Aeroporto, Município de Presidente Prudente – SP
(Érika Vanessa Moreira – graduanda – Bolsista da
FAPESP);
- A Agricultura Familiar na Região de Presidente Prudente: o caso do Município de Indiana
– SP (Regiane Aparecida Menegati – graduanda
– Bolsista do CNPq/PIBIC);
- A Agricultura Familiar no Município de
Álvares Machado – SP (Wagner Miralha – graduando – Bolsista da FAPESP)
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Na segunda Linha tem-se como objetivo
maior de pesquisa a realização de reflexões e análises sobre o papel das políticas públicas no âmbito
municipal, estadual e federal para o meio rural, bem
como analisar os impactos das políticas setoriais e
macro-econômicas sobre a agropecuária.
Os projetos em desenvolvimento nesta temática são os seguintes:
- A Atuação do Poder Local na Agropecuária
na Região de Andradina – SP (Antonio Nivaldo
Hespanhol – PICD);
- Dinâmica Econômica e Social dos Espaços
Urbano e Rural do Sudoeste Paulista – anos 80/90
(Célia Maria S. V. de Medeiros – doutoranda na
USP e docente substituta na FCT/UNESP);
- A Dinâmica da Agricultura Familiar na
Região Noroeste do Estado de São Paulo (Carlos
Roberto do Espírito Santo – doutorando e docente
na Instituição Toledo de Ensino de Araçatuba);
- A Dinâmica da Fruticultura na Região de
Dracena – SP (Adriano Rodrigues de Oliveira –
mestrando – Bolsista da FAPESP);
- Agentes Locais, Capital Social e a Questão do Desenvolvimento da Região de Presidente
Prudente – SP (Álvaro Barboza dos Santos – mestrando e docente na Instituição Toledo de Ensino
de Presidente Prudente);
- As Transformações na Agricultura do Município de Fernandópolis e as Relações de Trabalho
(João de Souza Lima – mestrando);
- A (Re)Organização do Espaço do Sudoeste Gaúcho: o caso dos assentamentos rurais em
Sant’Ana do Livramento (Marcelo Cervo Chelotti
– mestrando – Bolsista da CAPES);
- Reassentamento Rural Rosanela: a questão
da sustentabilidade ambiental. (Noeli Apª Serafim
Mendes – mestranda);
- Os Bairros Rurais na Região de Presidente
Prudente (Paulo C. de Souza - mestrando)
- A Heveicultura na Região de São José do Rio
Preto – SP (Robson Munhoz de Oliveira – mestrando);
- De Arrendatário a Trabalhador Volante:
transformações ocorridas na força de trabalho rural
do Distrito de Guachos, Município de Martinópolis
- SP (Luciene Xavier de Maria – bacharelanda).
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Por fim, a terceira Linha de pesquisa tem
como objetivo principal analisar os impactos
sócio-territoriais derivados da intensificação do
processo de modernização da agricultura brasileira
em diferentes regiões do país, bem como estudar
o rompimento no padrão de modernização da
agricultura brasileira, a partir dos anos 1980, e o
conseqüente estabelecimento de novas relações
entre os agentes que compõem as diferentes cadeias
agroindustriais.
Os projetos em desenvolvimento acerca desta
temática são os seguintes:
- Mudanças e Permanências no Perfil da
Agropecuária nas Regiões de Jales e Fernandópolis
– SP (Celso Donizete Locatel – doutorando – Bolsista da CAPES);
- A Trajetória da Cafeicultura no Extremo
Noroeste do Estado de São Paulo (Celbo Antonio
Rosas – mestrando – Bolsista do CNPq)
- O Processo de Modernização da Agricultura
no Sudoeste de Goiás (Dinalva Donizete Ribeiro –
mestranda e docente da UFG, Campus de Jataí);
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- O Sistema Agroindustrial do Leite na Região de Presidente Prudente (Joelma Cristina dos
Santos – mestranda);
- A Integração Agroindustrial na Pecuária de
Corte e de Leite na Região de Jales (Evandro César
Clemente – bacharelando);
- O Sistema Agroindustrial no Município de
Santo Anastácio – SP (Rosineide Ramos Celestino
– graduanda – Bolsista do CNPq/PIBIC).
- O Sistema Agroindustrial do Avestruz no
Estado de São Paulo. (Anderson Carige – graduando – Estágio Não-Obrigatório).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo precípuo deste texto foi apresentar
sinteticamente o GEDRA à comunidade geográfica, no intuito de proporcionar a socialização de
idéias e fomentar o debate acerca das temáticas
desenvolvidas.
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