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RESUMO  
O presente trabalho discute a importância dos grupos de pesquisa para a produção do 
pensamento em Geografia Agrária. Neste artigo buscamos realizar um estudo preliminar das 
produções dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São Paulo, baseado no 
levantamento das últimas duas edições do Simpósio Internacional de Geografia Agrária (2005 e 
2007). Através deste levantamento, nos propomos identificar os grupos de 
pesquisa/pesquisadores do Estado de São Paulo que participaram do simpósio e os principais 
temas de pesquisa apresentados. 
 
Palavras-chave: grupos de pesquisa - geografia agrária – encontros – produções científicas.  
   
ABSTRACT  
This work argues about the importance of research groups to produce scientific thought in 
Agrarian Geography. This article aims to develop a preliminary study of the productions made 
by groups of research/researchers from the state of São Paulo. In order to do it, we analyse the 
last two editions of the International Symposium of Agrarian Geography (2005 and 2007). 
Through this survey, we consider for our analysis, which research groups have participated on 
the meetings and which are the main subjects of these groups.  
   
Keywords: ressearch groups - Agrarian Geography - scientific meeting - scientific production  
 
 
Introdução 

Para contribuir com a história do pensamento geográfico, especialmente em Geografia 
Agrária, o presente trabalho apresenta uma discussão a respeito da importância dos grupos de 

                                                 
1 Eixo proposto: Respostas teórico-metodológicas da Geografia perante as recentes espacialidades 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT/UNESP. 
3 Professor dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da FCT/UNESP. 
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pesquisa para a produção do pensamento em Geografia Agrária. Compreendemos que a 
formação recente destes grupos tornou-os espaços privilegiados onde acontece parte significativa 
da produção do pensamento geográfico. Esta produção comparece nos principais eventos 
científicos e é a partir desta referência que podemos identificar as tendências temáticas e as 
correntes teórico-metodológicas que hoje influenciam os estudos geográficos. Por essa razão, 
neste texto, buscamos realizar um estudo preliminar das produções dos grupos de pesquisa do 
Estado de São Paulo e de pesquisadores que não estejam vinculados aos grupos (pesquisadores 
individuais), baseado no levantamento das últimas edições do Simpósio Internacional de 
Geografia Agrária – SINGA -, referente aos anos de 2005 e 2007. Através deste levantamento, 
nos propomos identificar os grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São Paulo que 
participaram do simpósio e os principais temas de pesquisa elegidos por esses grupos. 
Importante destacar que este estudo encontra-se em fase inicial e é parte do projeto4 de mestrado 
que está sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia UNESP, 
Campus de Presidente Prudente.  

 
A importância do estudo dos grupos de pesquisa e dos eventos científicos para a Geografia 
Agrária 

Como afirmado por Ferreira (2002), a Geografia Agrária brasileira vem se desenvolvendo 
procurando compreender a realidade e seguindo uma trajetória de influências de outras ciências e 
mudanças paradigmáticas que determinam os temas de estudo e as formas de estudá-los. Masulo 
(2005 apud RAMOS FILHO, 2005 p. 47 e 48) afirma que do ponto de vista teórico-
metodológico a Geografia Agrária ainda precisa avançar, sendo necessário uma ampla discussão 
epistemológica da Geografia - especificamente da Geografia Agrária. Em sua visão, a 
interdisciplinaridade deverá existir sendo necessária a aproximação com as outras áreas do 
conhecimento. No entanto, deixa claro também que é necessário delimitarmos o que realmente 
possui caráter geográfico.  

A conferência de abertura do XVII Encontro Nacional de Geografia Agrária – ENGA -, 
realizado em Gramado (RS), de 11 a 15 de novembro de 2004, trouxe a tona esse debate, com o 
tema “A questão teórico-metodológica da Geografia Agrária”. Discutiram-se as influências que 
outras áreas do conhecimento mantêm sobre a Geografia Agrária, criando interdisciplinaridade 
com as demais ciências no que se refere ao uso de conceitos, teorias, métodos e metodologias. 
Que essas influências teóricas e metodológicas, em muitos casos, orientam as pesquisas 
realizadas por geógrafos e geógrafas que estudam o campo. Consideramos que o levantamento 
dos trabalhos publicados pelos grupos de pesquisa e/ou pesquisadores nos eventos científicos, 
nos permitirá conhecer as “formas de dependência” que essas influências provocam e quais as 
formas de autonomia construídas pelos grupos/pesquisadores na produção de pensamento 
próprio.  

Ferreira (2002) afirma que o estudo do campo efetuado pela Geografia tem renovado seu 
espaço de divulgação nos ENGA’s, destacando a importância dos anais como recurso que auxilia 
o acompanhamento dos acontecimentos que marcaram o campo brasileiro. Neste contexto, 
compreendemos que o levantamento das últimas edições do SINGA também nos permitirá 
identificar e analisar a atualidade da produção teórico-metodológica, bem como as temáticas 
estudadas nestes últimos anos.  

O debate entre as correntes teórico-metodológicas – por meio dos grupos de 
pesquisa/pesquisadores - ocorre principalmente nos eventos científicos, em espaços interativos 
onde os pesquisadores defendem as diferentes propostas teóricas, promovendo mudanças e 
influências. Esse espaço de debate se mantém no SINGA desde 1998. Em 1997, um grupo de 
pesquisadores do Laboratório de Geografia Agrária, do Departamento de Geografia da 
Universidade de São Paulo – USP -, junto com a Comissão de Assuntos Agrários da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros, ampliou o debate sobre a questão agrária brasileira para avançar na 

                                                 
4 Esta pesquisa conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
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compreensão do campo. É dessa decisão que nasce a proposta de realizar o I SINGA, contando 
com a presença de mais de 100 participantes. No entanto, é somente a partir do II SINGA (2003) 
que o evento alcança abrangência internacional, caracterizando-se como espaço para o debate 
teórico a respeito da questão agrária de inúmeros países. De acordo com Oliveira (2005 apud 
RAMOS FILHO, 2005, p. 67), o simpósio inicia um campo de debate teórico, metodológico, 
político e ideológico na Geografia Agrária. 

Diniz (1987) já apontava para esta necessidade, de modo a termos informações mais 
precisas sobre pesquisas, eventos, trabalhos publicados e teses defendidas, sem as quais não se 
pode reconstruir de forma prudente a trajetória da Geografia brasileira. Segundo Medeiros (2005 
apud RAMOS FILHO, 2005, p. 84) a Geografia Agrária passa atualmente por um processo de 
construção do conhecimento, sendo fundamental o estudo sobre a atualidade do pensamento 
geográfico em que os eventos são entendidos como espaços fundamentais para que esse processo 
ocorra. Para Germani (2005 apud RAMOS FILHO, 2005, p. 55) os eventos também são espaços 
essenciais para a compreensão da formação do pensamento geográfico. De acordo com a 
geógrafa, se manifestam nesses encontros as posições das pessoas ou grupos que estão 
trabalhando na organização, cedendo espaços para aquilo que elas acreditam representar as 
preocupações da Geografia Agrária. Propomos neste estudo mostrar a notoriedade que os grupos 
de pesquisa/pesquisadores do Estado de São Paulo conquistaram nos últimos simpósios e os 
principais temas de estudo elegidos por esses mesmos grupos. Este levantamento inicial nos 
permitirá mapear os grupos/pesquisadores que contribuem com o pensamento geográfico e 
reconhecer a atual produção científica em Geografia Agrária, subsidiando assim futuras análises.  

Entendemos que os grupos de pesquisa são espaços estabelecidos e formados por 
diversos pesquisadores (professores, doutores, mestres, e graduandos) e fazem parte de uma 
realidade recente nas universidades brasileiras. Nestes espaços estão acontecendo uma parte 
importante da produção do pensamento em Geografia Agrária. Suas linhas de pesquisa, seus 
projetos, suas publicações, filiações teóricas ou paradigmáticas, metodologias, etc, são elementos 
fundamentais que juntos com os eventos científicos formam uma das mais ricas fontes para o 
estudo da produção do pensamento em Geografia Agrária. 

Para Marafon (2008) os grupos de pesquisa tornaram-se canais de construção do 
conhecimento e possibilitam que os alunos envolvidos atuem como sujeitos do próprio processo 
construção do conhecimento. Entendendo a relevância dos grupos de pesquisa, em1992, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) iniciou o projeto 
“Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil”. O Diretório é uma importante fonte de informação 
sobre a pesquisa realizada no Brasil. Suas bases contém diversos tipos de informações: dados 
sobre os recursos humanos constituintes dos grupos, linhas de pesquisa, especialidades do 
conhecimento, setores de atividade envolvidos, produção científica dos participantes e padrões 
de interação dos grupos com o setor produtivo. Essas informações são atualizadas 
permanentemente (a cada dois anos) oferecendo à comunidade científica e ao público em geral 
um panorama da capacidade instalada de pesquisa no País. 

Nos últimos anos, o NERA tem concentrado seus esforços em análises teóricas e, com 
base no estudo das teorias e métodos geográficos dos grupos de pesquisa em Geografia Agrária, 
inauguramos com esta pesquisa um conjunto de procedimentos que denominamos “Cadastro dos 
Grupos de Pesquisa em Geografia Agrária” (CGPGA) para estudar esses espaços em todo o 
Brasil. Inicialmente, procuramos restringir nossas análises ao Estado de São Paulo, de modo a 
apreender melhor a realidade para posteriormente estender nossos estudos aos demais estados 
e/ou regiões do país.  

Procedimentos metodológicos 

Como aporte metodológico, utilizamos a base de dados do “Diretório de Pesquisa” 
(CNPq), informações geradas pela Plataforma Lattes (CNPq), informações disponibilizadas nas 
páginas eletrônicas dos grupos de pesquisa e pesquisas nos anais do SINGA. A partir destes 
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procedimentos, foi possível a organização de um banco de dados no Microsoft Excel, agrupando 
os trabalhos apresentados pelos grupos de pesquisa/pesquisadores do Brasil e do estado (SP), 
reunindo inúmeras informações, como: região, estado e instituição, número de trabalhos 
apresentados, nome e ano de participação do evento. Além disso, iniciamos também a 
sistematização de informações detalhadas dos grupos de pesquisa do Estado de São Paulo que 
participaram do SINGA: nome, endereço, ano de formação, líder, instituição, formação 
acadêmica dos membros, objetivos e linhas de pesquisa. 

Grupos de pesquisa do Estado de São Paulo  

No levantamento das duas edições do simpósio detectamos a presença de 14 grupos de 
pesquisa que atuam em São Paulo. O registro desses grupos junto ao CNPq nos permitiu elaborar 
uma breve caracterização sobre esses espaços de pesquisa:  

 
Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGET) 

O Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGET) é ligado ao Departamento de 
Geografia Humana e Regional da FCT de Presidente Prudente (SP), UNESP, foi fundado em 
1998 e possui atualmente com dois líderes: o professor Antonio Thomaz Júnior e o professor 
Marcelo Dornelis Carvalhal. Centrado nas linhas de pesquisa “Estrutura Societal e Formas de 
Uso e Exploração da Terra no Brasil: As Conseqüências para o Trabalho e para os Movimentos 
Sociais”  e “Reestruturação Produtiva e Movimentos Sociais: Processualidade e Dinâmica 
Territorial do Trabalho e da Sociedade”, o grupo conta atualmente com cerca de 50 
pesquisadores (pesquisadores e estudantes da graduação e da pós-graduação). O CEGET se 
propõe a compreender a realizar uma leitura geográfica através da temática trabalho, sem deixar 
de lado a interlocução com as demais áreas do conhecimento. O grupo coordena a publicação da 
revista eletrônica Pegada desde 2000, organiza anualmente a Jornada do Trabalho além de 
estender suas atividades de pesquisa junto à extensão universitária por meio do Centro de 
Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical "Florestan Fernandes" (CEMOSi) com um 
acervo documental sobre a temática sindical e operária do Brasil. 

 
Grupo de Estudos Dinâmica Regional e Agropecuária (GEDRA) 

O Grupo de Estudos Dinâmica Regional e Agropecuária (GEDRA) foi criado em 1999 e 
é liderado pelo professor Antonio Nivaldo Hespanhol e pela professora Rosângela Aparecida de 
Medeiros Hespanhol. Com o objetivo de promover a discussão e a reflexão sobre temas 
relacionados ao desenvolvimento rural, à dinâmica regional e à questão agrária brasileira, 
encontram-se em desenvolvimento projetos de pesquisa que possuem suas bases em três linhas 
de pesquisa: “Estratégias de reprodução econômica e social de produtores rurais”, “Os efeitos 
sócio-espaciais dos sistemas agroindustriais” e “Políticas públicas, dinâmica regional e 
desenvolvimento territorial”. Com o apoio de 32 pesquisadores, o GEDRA está vinculado ao 
Departamento de Geografia Humana e Regional da FCT/UNESP. 

Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA) 

Criado em 1998, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA) 
é liderado pelos professores Bernardo Mançano Fernandes e Clifford Andrew Welch. 
Atualmente o grupo reúne 44 pesquisadores, distribuídos entre graduandos e pós-graduandos e 
também possui vinculação com o Departamento de Geografia Humana e Regional da 
FCT/UNESP. Para compreender a questão agrária brasileira, o NERA está organizado nas 
seguintes linhas de pesquisa: “Desenvolvimento Territorial”, “Impactos Socioterritoriais”, 
“Mapeamento da representação documental da história da luta pela terra”, “Movimentos 
Camponeses: Espacialização, Territorialização e Mundialização”, “Territórios do Saber: 
Estudos das Teorias e Ensino de Geografia” e “Territórios paradigmáticos da geografia 
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brasileira”. O grupo presta assessoria ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 
MST -, à Comissão Pastoral da Terra - CPT -, à Via Campesina-Brasil e ao Movimento dos 
Pequenos Agricultores - MPA. No mesmo ano a revista NERA foi lançada, caracterizada por ser 
uma publicação eletrônica do grupo destinada à divulgação de artigos científicos, resenhas e 
relatórios de campo sobre a questão agrária no mundo. 

Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais (GAsPERR) 

 Consolidado desde 1993, o grupo de pesquisa Produção do Espaço e Redefinições 
Regionais (GAsPERR) possui atualmente 54 pesquisadores (técnicos, alunos da graduação e da 
pós-graduação) e atua na linha de pesquisa “Produção do Espaço e Redefinições Regionais”. 
Coordenado pelo professor Eliseu Savério Sposito o grupo está vinculado a FCT/UNESP e atua 
em torno das temáticas: produção do espaço urbano, dinâmica econômica e novas 
territorialidades, reestruturação e centralidades urbanas e espaço público e insegurança urbana. 
Todos esses temas possuem como eixo central o entendimento das cidades médias brasileiras.  

Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Desenvolvimento e Agricultura (GEIDA) 

 Composto por alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras de 
Araraquara (UNESP), o grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Desenvolvimento e 
Agricultura (GEIDA) procura desde 2002 desenvolver pesquisas sobre o mundo rural. Liderado 
pelas professoras Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira e Dora Isabel Paiva Costa, o grupo é 
composto por 20 membros e orienta suas discussões em torno das teorias que tratam do espaço, 
do território e do desenvolvimento do mundo rural e urbano. São 4 suas linhas de pesquisa: 
“História Agrária, Família e População”, “História da Agricultura”, “Organização do Espaço 
Agrário” e “Ruralidade e Urbanidade”. 

Território, Desenvolvimento e Agricultura 

O grupo Território, Desenvolvimento e Agricultura faz parte da Faculdade de Filosofia 
Letras e Ciências Humanas, da USP, foi fundado em 2005 e é liderado pelos professores Júlio 
César Suzuki e Gláucio José Marafon. Com 34 pesquisadores o grupo direciona seus estudos na 
análise da dinâmica socioespacial do campo brasileiro, tendo como área inicial o Centro-Sul do 
país. Respeitando as inúmeras leituras sobre o campo brasileiro, o grupo possui grande 
diversidade teórico-metodológica e acadêmica e está centrado em três as linhas de pesquisa: 
“Políticas públicas, dinâmica regional e desenvolvimento territorial”, “Reforma Agrária, 
assentamentos rurais e desenvolvimento territorial” e “Território, desenvolvimento e relação 
campo-cidade”.  

Análise e Planejamento Territorial  

Vinculado a UNESP e ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro (SP) o 
grupo Análise e Planejamento Territorial foi fundado em 2002 e dirige seus estudos nas áreas da 
ciências sociais aplicadas e da geografia urbana e regional, (incorporando as ciências ambientais) 
realizando estudos, análises e consultorias que integram pesquisa e extensão universitária na área 
do planejamento territorial. O grupo desenvolve suas pesquisas em várias escalas e em vários 
recortes temáticos (ambiente, gestão urbana, legislação urbana, estudos e planos territoriais etc.). 
O grupo é liderado pelos professores Pompeu Figueiredo de Carvalho e Roberto Braga, possui 
22 pesquisadores e três linhas de pesquisa: “Gestão Territorial, meio ambiente e qualidade de 
vida”, “Planejamento Municipal” e “Projeto de Sistemas Hidro-sanitários Urbanos”. 

Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infra-Estruturas (GEDRI) 



[Digite texto] 
 

Coordenado pelo professor Márcio Rogério Silveira, o Grupo de Estudos em 
Desenvolvimento Regional e Infra-Estruturas (GEDRI) da Unidade Diferenciada de Ourinhos 
(SP) foi fundado em 2005 e conta hoje com aproximadamente 33 pesquisadores. Caracterizado 
por ser um grupo de estudos multidisciplinar e interinstitucional, suas pesquisas são orientadas 
na investigação de dois temas principais: Desenvolvimento Regional e Infraestruturas - com 
destaque para o desenvolvimento urbano e rural, indústria, transportes, comércio, serviços e 
meio ambiente amazônico. Suas linhas de pesquisa são: “Ciência, Tecnologia e 
Desenvolvimento Regional”, “Desenvolvimento Urbano e Transportes no Brasil”, “Infra-
Estrutura, Comércio e Serviços na Produção do Espaço Regional”, “Políticas Públicas, 
Desenvolvimento Rural e Ruralidade”, “Produção do Território e Meio Ambiente na 
Amazônia” e “Reestruturação Produtiva e Desenvolvimento Regional”.  

Geografia Agrária5  

Criado em 1995 pelo professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o grupo Geografia 
Agrária, possui 24 pesquisadores e atua com uma única linha de pesquisa: “Questão Agrária no 
Brasil”. Através de seus estudos o grupo preocupa-se em compreender a problemática social do 
campo brasileiro e contribuir para a sua transformação. O grupo organiza a revista Agrária desde 
1998 com a proposta de constituir um veículo de debate em torno dos temas referentes à questão 
agrária: movimentos sociais, migração, desenvolvimento rural, reforma agrária e comunidades 
tradicionais. Institucionalmente o grupo faz parte da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas da USP. 

Território Emendável, Cultura e Resistência - Núcleo de Pesquisa (TECER) 

O grupo Território Emendável, Cultura e Resistência - Núcleo de Pesquisa (TECER) foi 
fundado em 1991 é liderado pelos professores José Gilberto de Souza e Ana Claudia Gianini 
Borges e está vinculado à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (SP), 
UNESP. O grupo de pesquisa conta com 15 pesquisadores e preocupa-se com os processos de 
reestruturação social, econômica e técnico-produtiva e seus principais reflexos sobre as 
dinâmicas territoriais. O grupo analisa as transformações promovidas nas relações sócio-
produtivas, desencadeadas pelos processos de avanço do capital monopolista sobre o território 
brasileiro e as estratégias de organização e resistência social que emendam novas dinâmicas 
territoriais do país. O grupo se organiza em 4 linhas de pesquisa: “Dinâmicas produtivas e 
competitividade”, “Estratégias de Produção e Reprodução Sócio-econômica na Agricultura”, 
“Políticas públicas e desenvolvimento e Trabalho” e “Composição orgânica da produção”. 

Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial (GADIS) 

Desde 2000 o grupo Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial (GADIS) volta suas 
pesquisas ao entendimento da gestão ambiental e das dinâmicas socioespaciais nos municípios e 
na raia divisória de São Paulo/Paraná/Mato Grosso do Sul, mais especificamente no estudo das 
bacias hidrográficas. Vinculado a FCT/UNESP, o grupo é liderado pelos professores Antonio 
Cezar Leal e Marcelino de Andrade Gonçalves, é composto por 47 pesquisadores, focando seus 
estudos nas seguintes linhas de pesquisa: “Educação Ambiental e Cidadania”, “Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos”, “Mobilidade Populacional e Exclusão Social”, “Planejamento 
Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos”, “Trabalho e Movimentos Sociais” e “Turismo e 
Organização do Espaço”. O grupo ainda firma parcerias com prefeituras municipais e com 
Comitês de Bacias Hidrográficas. 

                                                 
5  De acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa (CNPq) o nome oficial do grupo é Geografia Agrária. Já a 
página eletrônica do grupo o denomina como Agrária. 



[Digite texto] 
 

Núcleo de Estudos Agrários (NEA)  

Liderado pelo professor Eneas Rente Ferreira, o grupo Núcleo de Estudos Agrários 
(NEA) foi criado este ano (2008) e conta com a participação de 14 pesquisadores. Com o intuito 
de analisar as dinâmicas do espaço rural procurando entender as relações socioeconômicas, 
culturais e ambientais que constituem a organização do espaço agrário, o grupo analisa as 
diferentes formas de produção (agrícolas e não-agrícolas) no campo brasileiro, principalmente, 
após o período de modernização da agricultura brasileira. O grupo ainda se compromete em 
centrar seus esforços na discussão teórico-metodológica nas pesquisas em Geografia Agrária, 
analisando os conceitos e categorias geográficas sobre as temáticas que envolvem o espaço 
agrário. O grupo está ligado ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro, UNESP 
e concentra sua pesquisa nas seguintes linhas de pesquisa: “Abordagens teórico-metodológicas 
da Geografia Agrária”, “Agricultura familiar e multifuncionalidade do espaço rural” e 
“Questões fundiárias, modernização do campo e reforma agrária”. Embora o grupo não 
existisse nos anos de 2005 e 2007, os pesquisadores que apresentaram seus trabalhos nesses anos 
são os mesmos que hoje compõe este grupo. 

As Geografias da Modernidade: Geografia e Gênero - Família e Trabalho. 30 Anos de Pesquisa 
no Agro-Paulista - O Exemplo da Agricultura Canavieira na Macro-Área de Ribeirão Preto 
(SP)  

O grupo As Geografias da Modernidade: Geografia e Gênero - Família e Trabalho. 30 
Anos de Pesquisa no Agro-Paulista - O Exemplo da Agricultura Canavieira na Macro-Área de 
Ribeirão Preto (SP) é liderado pela professora Rosa Ester Rossini desde 1996. Centrada na linha 
de pesquisa “As Geografias da Modernidade: Geografia e Gênero - Família e Trabalho”, o 
grupo abrange 8 pesquisadores e está ligada a Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas 
da USP.  

Agricultura e Urbanização  

Liderado pelo professor Julio César Suzuki, o grupo Agricultura e Urbanização possui 19 
pesquisadores e atua desde 2003 junto a Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas 
(USP). A partir da relação cidade-campo o grupo busca compreender a transformação do espaço 
brasileiro, desenvolvendo suas pesquisas nos processos sócio-espaciais agrários e urbanos.  Suas 
reflexões estão pautadas na metamorfose do campo e da cidade no Brasil e a transformação da 
relação entre agricultura e urbanização. Atualmente o grupo contempla 2 linhas de pesquisa: 
“Modernização, campo e cidade” e “O campo, a cidade, a metrópole, o rural e o urbano no 
Brasil”. 

Embora esses grupos tenham participado de um evento relacionado à Geografia Agrária 
nem todos pertencem a mesma área do conhecimento (Ciências Humanas) e a sub-área do 
conhecimento (Geografia). O TECER é um desses grupos, desenvolvendo pesquisas voltadas à 
Sociologia. Mesmo os pesquisadores que possuem formação acadêmica em Geografia, como o 
grupo Análise e Planejamento Territorial, seus estudos estão dirigidos as Ciências Sociais 
Aplicadas, mais precisamente no ramo do Planejamento Urbano e Regional. Já o GEIDA, apesar 
de estar registrado no CNPq como um grupo de Geografia e que atua no entendimento do campo 
brasileiro, possui majoritariamente pesquisadores oriundos das Ciências Sociais atuando em seu 
interior. Situações opostas também foram encontradas, como é o caso do GAsPERR e do 
GADIS. Apesar de estarem cadastrados na Geografia, estes dois grupos não orientam pesquisas 
na compreensão da questão agrária brasileira, transitando por esse ramo do conhecimento apenas 
por alguns momentos. Também sabemos que mesmo aqueles grupos que se dedicam ao estudo 
do campo, defendem paradigmas completamente divergentes, seja na sua abordagem teórico-
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metodológica, seja no uso de conceitos/categorias – nos propomos a investigar esses elementos 
no projeto de mestrado. Toda essa heterogeneidade nos remete afirmar que o SINGA consegue 
atrair uma grande gama de pesquisadores, com inúmeras concepções, promovendo o debate, a 
interação, as transformações e as influências entre as múltiplas áreas do conhecimento e na 
própria Geografia. 

 

A participação dos grupos de pesquisa/pesquisadores no SINGA (2005 e 2007)  

No que diz respeito à participação das universidades brasileiras no simpósio (2005 e 
2007) constatamos a presença de inúmeras instituições de ensino superior. Nestes dois anos 
foram registradas a participação de universidades públicas e privadas em praticamente todas as 
regiões do país, exceto nos Estados do Amapá, Rondônia e Piauí. Nas duas edições do evento, a 
produção científica se concentrou na região Sudeste, com destaque para os estados de São Paulo 
(116 trabalhos) e Minas Gerais (69 trabalhos). Dentre as instituições que mais colaboraram para 
esse desempenho, a que se mais destaca é a UNESP, totalizando 80 dos 116 trabalhos inscritos 
(69% dos trabalhos). No ano de 2005 o estado que apresentou o maior número de trabalhos foi 
São Paulo, estado em que o evento foi sediado. Já no ano de 2007 foi o Estado do Paraná que 
apresentou o maior número de trabalhos inscritos, Estado também onde o evento foi sediado.  

O III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, “Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira” aconteceu na UNESP, Campus de 
Presidente Prudente no período de 11 a 15 de novembro de 2005. Com o tema 
“Desenvolvimento do Campo, das Florestas e das Águas”, foram apresentados 242 trabalhos, 
sendo que 63 foram produzidos por pesquisadores do Estado de São Paulo (26% em relação à 
produção nacional) como mostra a tabela 1. Destes 63 trabalhos, 40 são produções de 
pesquisadores vinculados a grupos de pesquisa do Estado de São Paulo cadastrados pelo CNPq.  

 
Tabela 1: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Brasil e do Estado 

de São Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de 
Geografia Agrária, “Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira” (2005) 

 
 EIXOS TEMÁTICOS BR SP 

1. Agricultura camponesa/agricultura familiar 51 6 
2. Agronegócio 26 3 
3. Desenvolvimento territorial 47 10 
4. Educação do Campo, das florestas e das águas 19 4 
5. Etnodesenvolvimento 11 2 
6. Luta pela terra e Reforma agrária 44 21 
7. Relação campo-cidade 38 16 
8. Questões teórico-metodológicas da Geografia Agrária hoje 6 1 
Total 242 63 

Fonte: Anais do II Simpósio Internacional de Geografia Agrária, III Simpósio Nacional de Geografia 
Agrária “Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira”, de 11 a 15 de novembro de 2005. 
Organização: Janaina Francisca de Souza Campos. 

 
Presentes nos 8 eixos temáticos, as universidades paulistas obtiveram ampla participação 

nesta edição do simpósio. Sua maior participação esteve centrada no eixo “Luta pela Terra e 
Reforma Agrária”. Neste eixo foram contabilizados 21 trabalhos (47,7% em relação à produção 
nacional do eixo) dos 44 inscritos, representando quase metade dos trabalhos publicados. A 
tabela abaixo (tabela 2) mostra detalhadamente a quantidade de trabalhos divulgados pelos 
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grupos de pesquisa/pesquisadores neste eixo. Os grupos de pesquisa que mais participaram deste 
eixo foram o NERA e o CEGET, com respectivamente 6 e 4 trabalhos publicados.  

O eixo “Educação do Campo, das florestas e das águas” foi o único eixo em que não 
foram localizadas produções científicas vinculadas a grupos de pesquisa (tabela 3), com a 
participação dos pesquisadores não vinculados a grupos de pesquisa (pesquisadores individuais). 

 
Tabela 2: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 

Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, “Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira” (2005) 

 
Eixo: Luta pela terra e Reforma agrária  

Grupo de pesquisa 
(CNPq) 

Instituição Número de 
trabalhos 

CEGET Unesp – Campus de P. Prudente 4 
GEDRA Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Geografia Agrária Usp – Campus de São Paulo 3 
NERA Unesp – Campus de P. Prudente 6 
Pesquisador individual Unesp – Campus de P. Prudente 2 
Pesquisador individual Unesp – Campus de Rio Claro 1 
Pesquisador individual Usp – Campus de São Paulo 2 
Pesquisador individual Ufscar 1 
Pesquisador individual FEF – Fund. Educacional de 

Fernandópolis 
1 

Total                                                                                                                           21 
Fonte: Anais do II Simpósio Internacional de Geografia Agrária, III Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
“Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira”, de 11 a 15 de novembro de 2005 (Organização: Janaina Francisca 
de Souza Campos).  
 
 
Tabela 3: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 

Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, “Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira” (2005) 

 
Eixo: Educação do Campo, das florestas e das águas 

Grupo de pesquisa 
CNPq 

Instituição Número de trabalhos 

Pesquisador individual Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Pesquisador individual Unesp – Campus de Rio Claro 1 
Pesquisador individual Usp – Campus de São Paulo 1 
Pesquisador individual Unicamp 1 
Total                                                                                                              4 

Fonte: Anais do II Simpósio Internacional de Geografia Agrária, III Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
“Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira”, de 11 a 15 de novembro de 2005. 
(Organização: Janaina Francisca de Souza Campos).  

 
 

O segundo maior eixo de interesse dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de 
São Paulo foi “Relação campo-cidade”, com 16 trabalhos inscritos (42,1% em relação à 
produção nacional do eixo) dos 38 inscritos. Desta vez os grupos de pesquisa que mais se 
destacaram neste eixo foram o GEDRA e o Laboratório de Agrária, ambos com 3 publicações 
(tabela 4). No entanto, neste eixo, nota-se uma distribuição mais eqüitativa das produções entre 
os grupos de pesquisa/pesquisadores paulistas. 
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Tabela 4: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 

Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, “Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira” (2005) 

 
 Eixo: Relação campo-cidade  

Grupo de pesquisa (CNPq) Instituição Número de 
trabalhos 

Agricultura e Urbanização Usp – Campus de São Paulo 2 
GEDRA Unesp – Campus de P. Prudente 3 
Geografia Agrária Usp – Campus de São Paulo 3 
NERA Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Análise e Planej Territorial Unesp – Campus de Rio Claro 2 
Pesquisador individual Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Pesquisador individual Unesp – Campus de Rio Claro 2 
Pesquisador individual Usp – Campus de São Paulo 2 
Total                                                                                                                   16 

Fonte: Anais do II Simpósio Internacional de Geografia Agrária, III Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
“Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira”, de 11 a 15 de novembro de 2005 (Organização: Janaina Francisca de 
Souza Campos).  
 
 

Como já mencionado, é importante frisar que o levantamento das duas edições do 
simpósio não se limitou às produções dos grupos de pesquisa/pesquisadores que possuem a 
Geografia Agrária como foco de estudo. Aberto a participação de pesquisadores de diversas - 
embora a parcela destes estudiosos seja pequena -, como sociólogos, economistas, biólogos, 
agrônomos e antropólogos, o simpósio ao longo dos anos adquiriu caráter interdisciplinar. Da 
mesma forma, também verificamos a presença de produções desenvolvidas por profissionais de 
instituições não vinculadas às universidades, como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo (ITESP), Centro Federal de Escola Tecnológica (CEFET), Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), secretarias estaduais e municipais de educação e 
associações técnicas rurais. Para esta pesquisa, foram reunidas todas as produções científicas 
apresentadas nas duas edições do simpósio, de modo a cadastrar e mapear as influências, temas e 
áreas do conhecimento que o evento científico contempla. 

Apesar de estarmos tratando de um simpósio de caráter internacional, no ano de 2005 o 
simpósio só apresentou um trabalho de cunho internacional. O México foi o único país que 
esteve presente no evento expondo sua produção, representado pela Universidad Autonona del 
Estado de México, inscrito no eixo “Agricultura camponesa/Agricultura familiar”. No entanto, 
verificamos a presença de pesquisadores oriundos do exterior com representantes da Espanha, 
Canadá, Estados Unidos e Paraguai, distribuídos em espaços reservados para o debate, como 
mesas redondas e conferências. 

Já o IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, Jornada “Orlando Valverde” aconteceu na Universidade Estadual de Londrina (PR) – 
UEL – no município de Londrina no período de 10 a 14 de outubro de 2007. Desta vez com o 
tema “Campesinato em Movimento”, o número de trabalhos apresentados nesta edição foi 
superior a edição passada, totalizando 307 trabalhos – divididos em Comunicações Coordenadas 
e Comunicações Livres -, sendo que 53 foram produzidos por pesquisadores do Estado de São 
Paulo (tabela 5). Ao que cabe os grupos de pesquisa, foram identificados 30 trabalhos inscritos.  
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Tabela 5: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Brasil e do Estado 
de São Paulo. IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de 

Geografia Agrária, “Jornada Orlando Valverde” (2007) 
 

 Eixos temáticos BR SP 
 
 
 
 
Comunicações Livres 

 
 

1.Desenvolvimento do/no campo, 
florestas e águas.  

111 12 

2. Luta pela terra e Reforma Agrária 82 16 
3. Trabalho e migração no campo 35 06 
4. Relação campo-cidade 20 05 
5. Educação no campo 19  02 
6. Teorias em Geografia 17 07 

Total  284 48 
 
 
Comunicações 
Coordenadas 

1. Dinâmica Geográfica do Trabalho 5 1 
2. Estratégias de produção e resistência 
camponesa 

3 1 

3. MST e Estado – Algumas reflexões 5  - 
4. Os camponeses e a luta pela terra 5 - 
5. Projeto REDE DATALUTA 5 3 

Total  23 5 
TOTAL  307 53 

Fonte: Anais do IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária “Jornada Orlando Valverde”, de 10 a 14 de outubro de 2007. (Organização: Janaina Francisca de 
Souza Campos). 
 
 

Apesar de apresentar um número de eixos reduzidos em comparação com a versão 
anterior, o SINGA 2007 diferenciou seu espaço de debate, contando neste ano com 5 
Comunicações Coordenadas. A participação dos grupos de pesquisas/pesquisadores do Estado de 
São Paulo também foi reduzida, totalizando 53 trabalhos (17% em relação à produção nacional). 
Nesta edição, o eixo “Trabalho e Migração no Campo” foi incorporado ao evento, totalizando 35 
trabalhos. Entre grupos de pesquisa e pesquisadores, o Estado de São Paulo foi responsável por 6 
produções científicas neste eixo (tabela 6).  Comparando os eixos dos dois simpósios, nota-se 
uma flexibilidade quanto a temática do evento, com a permanência de alguns temas (“Luta pela 
Terra e Reforma Agrária”, “Relação cidade-campo”, por exemplo), a inserção de novos como já 
mencionado acima e a ausência de outros, como é o caso dos eixos “Agronegócio” e 
“Etnodesenvolvimento”. 
 

Tabela 6: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 
Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 

Agrária, “Jornada Orlando Valverde” (2007) 
 

  Eixo: Trabalho e Migração  
Grupo de pesquisa CNPq Instituição Número de 

trabalhos 
CEGET Unesp – Campus de P. Prudente 3 
GEDRA Unesp – Campus de P. Prudente 1 
As Geografias da 
Modernidade* 

Usp – Campus de São Paulo 1 

Pesquisador individual Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Total                                                                                                                   6 
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Fonte: Anais do IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de Geografia Agrária 
“Jornada Orlando Valverde”, de 10 a 14 de outubro de 2007 (Organização: Janaina Francisca de Souza Campos).  
 

 
Novamente, o eixo que mais apresentou trabalhos no estado foi “Luta pela Terra e 

Reforma Agrária”, com 16 trabalhos dos 82 inscritos (19,5% em relação à produção nacional do 
eixo, tabela 7). Diferentemente da edição passada, o número de trabalhos inscritos nesse eixo não 
foi o maior se comparado ao total da produção nacional dos demais grupos. Já no “eixo Teorias 
em Geografia” foram contabilizados 7 trabalhos dos 17 inscritos (41,7% em relação à produção 
nacional do eixo). Os grupos com a maior participação neste eixo foi o Laboratório de Agrária e 
pesquisadores não vinculados a grupos de pesquisa da UNESP, Campus de Rio Claro, ambos 
com dois trabalhos publicados (tabela 8). 

 
 

Tabela 7: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 
Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 

Agrária, “Jornada Orlando Valverde” (2007) 
 

Eixo: Luta pela terra e Reforma Agrária  
Grupo de pesquisa 

(CNPq) 
Instituição Número de 

trabalhos 
CEGET Unesp – Campus de P. Prudente 3 
GEDRA Unesp – Campus de P. Prudente 2 
Geografia Agrária Usp – Campus de São Paulo 3 
NERA Unesp – Campus de P. Prudente 5 
Pesquisador individual* Unesp – Campus de Rio Claro 2 
Pesquisador individual Unesp – Campus de Jaboticabal 1 
Total                                                                                                                16 

Fonte: Anais do IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de Geografia Agrária 
“Jornada Orlando Valverde”, de 10 a 14 de outubro de 2007 (Organização: Janaina Francisca de Souza Campos). 
* Dois trabalhos foram apresentados por pesquisadores que hoje integram o Núcleo de Estudos Agrários (NEA) 
formado em 2008. 

 
Na tabela acima (tabela 7) demonstramos a participação efetiva de cada grupo de 

pesquisa/pesquisadores do estado no eixo “Luta pela Terra e Reforma Agrária”. O NERA 
comparece com o maior número de trabalhos inscritos dentre as produções pesquisadas (5 
trabalhos). 

 
Tabela 8: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 

Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, “Jornada Orlando Valverde” (2007) 

 
Eixo: Teorias em Geografia Agrária  

Grupo de pesquisa 
(CNPq) 

Instituição Número de 
trabalhos 

Geografia Agrária Usp – Campus de São Paulo 2 
NERA Unesp – Campus de P. Prudente 1 
TECER Unesp – Campus de Jaboticabal 1 
Pesquisador individual* Unesp – Campus de Rio Claro 2 
Pesquisador individual Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Total                                                                                                                 7 
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Fonte: Anais do IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de Geografia Agrária 
“Jornada Orlando Valverde”, de 10 a 14 de outubro de 2007 (Organização: Janaina Francisca de Souza Campos).  
* Dois trabalhos foram apresentados por pesquisadores que hoje integram o Núcleo de Estudos Agrários (NEA) 
formado em 2008. 
 
 

Analisando os dois anos do simpósio, as produções científicas realizadas pelo GASPERR 
irão estar presentes apenas no eixo “Relação campo-cidade” neste ano. Como já ressaltado em 
páginas anteriores, o grupo não busca desenvolver seus estudos no entendimento da questão 
agrária brasileira, mas sim na produção do espaço urbano, permeando por ora na compreensão da 
relação cidade-campo (tabela 9). O mesmo acontece com o GADIS, que no ano de 2005 
participou junto ao eixo “Desenvolvimento territorial”. O grupo concentra seus esforços no 
entendimento da gestão ambiental, mais especificamente no estudo de bacias hidrográficas, 
tendo em alguns momentos áreas rurais como recorte espacial. 

 
Tabela 9: Produções científicas dos grupos de pesquisa/pesquisadores do Estado de São 

Paulo. III Simpósio Nacional de Geografia Agrária, II Simpósio Internacional de Geografia 
Agrária, “Jornada Orlando Valverde” (2007) 

 
Eixo: Relação campo-cidade 

Grupo de pesquisa 
(CNPq) 

Instituição Número de 
trabalhos 

CEGET Unesp – Campus de P. Prudente 1 
GASPERR Unesp – Campus de P. Prudente 1 
GEDRA Unesp – Campus de P. Prudente 1 
Geografia Agrária Usp – Campus de São Paulo 1 
TECER Unesp – Campus de Jaboticabal 1 
Total                                                                                                               5 

  Fonte: Anais do IV Simpósio Nacional de Geografia Agrária, III Simpósio Internacional de Geografia Agrária 
“Jornada Orlando Valverde”, de 10 a 14 de outubro de 2007 (Organização: Janaina Francisca de Souza Campos).  
 
 

Neste simpósio não foram localizados trabalhos de grupos de pesquisa ou pesquisadores 
de outros países. Novamente, assim como na edição passada, as contribuições internacionais 
ficaram restritas as mesas redondas e conferências, representados pelos seguintes países: Canadá, 
Colômbia, Guatemala, Argentina, Áustria, Espanha e Rússia. 

Até o momento constatamos uma grande influência dos grupos de pesquisa/pesquisadores 
da região Sudeste, tendo relevante representatividade o Estado de São Paulo em eventos como o 
SINGA. Uma das hipóteses levantadas para esse fato é que até década de 1980 a discussão em 
torno da Geografia Agrária esteve centrada no eixo Rio-São Paulo. Segundo Ferreira (2002) até a 
década de 1930 a Geografia brasileira apoiou-se basicamente em dois princípios. Aqui nos 
interessa apontar somente um destes: o princípio acadêmico. A implantação dos cursos 
superiores de Geografia em São Paulo e no Rio de Janeiro concretizou essa idéia, com a 
concepção de formar professores e pesquisadores. Foram justamente nesses dois Estados que se 
concentraram as produções mais representativas da geografia brasileira.  

 
Considerações finais 

As universidades paulistas estão presentes em todos os eixos e, como vimos, a UNESP 
contribui significativamente para essa realidade, representando uma grande fatia das produções 
cientificas. Também verificamos que a “luta pela terra” foi o tema mais estudado entre os grupos 
de pesquisa/pesquisadores nas duas edições do evento. A nova conflitualidade que vem 
permeando o campo brasileiro nos últimos anos engendrada pelos movimentos socioterritoriais, 
latifúndio e agronegócio, bem como o avanço do capital, fizeram com que o campesinato 
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continuasse e intensificasse o processo de luta pela terra, alterando e dinamizando suas formas de 
permanência  e conquista, sendo a terra condição essencial para a recriação do campesinato.  

Por outro lado, produções científicas que discutem as bases teórico-metodológicas em 
Geografia são ínfimas se comparados aos outros temas de pesquisa. Nas duas edições do 
simpósio verificamos a ausência de pesquisas que abordam esse assunto, o que demonstra a 
necessidade – como já assinalado nesse texto por Masulo (2005) – de maior empenho à este tipo 
de estudo. 

A intensa participação dos grupos de pesquisa demonstra a expressividade que os grupos 
vêm conquistando no universo científico. Os desafios colocados estão imbuídos de 
processualidade e complexidade, se traduzindo em tarefa árdua a pesquisa centralizada em um 
único pesquisador. A articulação entre os pesquisadores e a manutenção do diálogo com outras 
áreas torna-se condição importante para a construção do conhecimento, sem fugir, é claro, do 
comprometimento com uma leitura geográfica que nossas pesquisas devem conter. No entanto, é 
importante destacar que embora possamos sinalizar para uma certa tendência na formação dos 
grupos de pesquisa, existe ainda um grande número de pesquisadores individuais que não podem 
ser ignorados, pois contribuem significativamente com a constituição de uma ciência geográfica. 

Como mencionado no início do texto, este estudo encontra-se em fase inicial. Outros 
levantamentos, análises e estudos ainda serão realizados na tentativa de investigar as “formas de 
dependência” que a influência de outras áreas do conhecimento provocam na construção do 
conhecimento geográfico, as “formas de autonomia” na produção de pensamento próprio, as 
filiações teóricas ou paradigmáticas, as metodologias, as categorias e conceitos empregados e as 
escalas geográficas adotadas pelos grupos/pesquisadores. 
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