
 

Dossiê de atividades desenvolvidas 

2007-2017 



 

APRESENTAÇÃO 
 

Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de Reordename

ntos Territoriais/ GPECT/CNPq/PPGEO/Universidade Federal de Sergipe, de

senvolve estudos desde 2006, buscando desvendar as contradições da socied

ade, refletindo sobre a relação do Estado, Capital, Trabalho no processo de rea

lização e desrealização humana nas suas diferentes dimensões.  

 

LINHAS DE PESQUISA 

• Espaço Agrário – que tem como objetivo analisar o espaço agrário a 

partir da divisão social do trabalho, considerando as transmutações 

sócio metabólicas do capital através de novas configurações espaciais 

que se redefinem na relação campo-cidade, na segregação e exclusão 

dos indígenas e quilombolas, via expansão do capitalismo, e as reações 

do permanecer e resistir na unidade de produção camponesa através da 

organização dos movimentos sociais.  

• Políticas Públicas – que tem como objetivo refletir e analisar o papel do 

Estado no espaço geográfico com o objetivo de identificar e de gerar 

possibilidade de ação no contexto do desenvolvimento local pelas 

comunidades envolvidas. Compreendendo as configurações espaciais 

no reordenamento territorial.  

• Teoria e Método e a análise do espaço geográfico – Com o objetivo 

de refletir sobre as categorias teórico-metodológicas e suas diferentes 

formulações para o entendimento do pensamento geográfico, sua 

interlocução com o pensamento social, destacando sobremodo o século 

XIX e os séculos iniciais da década de XX.  

 

 

 



ABRANGÊNCIA 

 

 

 

Universidades 

UFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 São Cristóvão 

 Itabaiana 

UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

 Arapiraca 

 Palmeira dos Índios 

UESB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

UNEB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA 

UPE – UNIVERSIDADE DE PERNANBUCO 

 



COMPOSIÇÃO 

 

Professores 10 

Estudantes - Doutorado 11 

Estudantes - Mestrado 4 

Demais estudantes e pesquisadores 23 

 

 

Professores 

 Alexandrina Luz Conceição 

 Ana Consuelo Ferreira Fontenele 

 Fabrícia de Oliveira Santos 

 Jânio Roberto Diniz dos Santos 

 Leônidas de Santana Marques 

 Raimunda Áurea Dias de Sousa 

 Sócrates Oliveira Menezes 

 Suzane Tosta Souza 

 Theresa Cristina Zavaris Tanezini 

 Wagnervalter Dutra Júnior 

 

Estudantes 

Doutorado 

 Carlos Marcelo Marciel Gomes 

 Eliany Dionísio Lima 

 Ingrid Michelle Coelho Sampaio Félix 

 Jecson Girão Lopes 

 José Adailton Barroso da Silva 

 José Danilo Santana Silva 



 Katinei Santos Costa 

 Manoel Pedro de Oliveira Junior 

 Ricardo Menezes Santos 

 Shauane Itainhara Freire Nunes 

 Vanessa Paloma Alves Rodrigues 

 

 Mestrado 

 José Danilo Santos Cavalcanti de Araújo 

 Karla Christiane Ribeiro Tanan 

 Lucas de Andrade Lira Miranda Cavalcante 

 Maria Morgana Santos Santana 

 

Demais pesquisadores 

 Betânia Silva Leite de Jesus 

 Carla Tamires de Novais Souza 

 Cláudio Isaac Oliveira jesus 

 Danielle Maria de Souza Oliveira 

 Dayse Maria Souza 

 Eliana Souza Silva 

 Francisco Vieira do Nascimento Neto 

 Fátima Crislaine Batista Rocha 

 Gislane Barbosa Fernandes 

 Guilherme Matos de Oliveira 

 Iraildes Borges da Silva 

 Joelma Miranda Coutinho de Souza 

 Juliana Lima da Costa 

 Lara Barros Pereira 

 Lucas Marinho Novais de Oliveira 



 Luiz André Maia Guimarães Gesteira 

 Luma Dutra Brito 

 Maria Thamires Andrade 

 Marta dos Santos Souza 

 Marília Faria Chaves 

 Regiane Santos Lima 

 Rita de Cássia Ribeiro Lopes 

 Veronica Feitosa Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS REALIZADOS 
 

Fóruns de Discussão Permanente 

O Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de 

Reordenamentos Territoriais/GPECT/CNPq/NPGEO/Universidade Federal de 

Sergipe durante esses últimos 07 anos elegeu como culminância dos 

resultados de seus estudos e pesquisas a formação do FÓRUM 

PERMANENTE DE DISCUSSÃO. 

Objetivo Refletir a relação do Estado – Capital e Trabalho no processo 

de realização e desrealização humana nas suas diferentes dimensões: trabalho 

enquanto criador de valor de uso e enquanto condição de valorização e 

acumulação do capital – trabalho alienado/fetichizado.  

Sua instalação se dá conforme exigência da conjuntura 

local/nacional/mundial. 

 

2007 - I FORUM DE DISCUSSÃO PERMANENTE: O trabalho em debate, 30 e 

31 de janeiro, UFS campus São Cristóvão. 

2007 - II FORUM DE DISCUSSÃO PERMANENTE: O trabalho na era da 

financeirização, 14 de dezembro, UFS campus São Cristóvão. 

2008 - III FORUM PERMANENTE: A crise estrutural do capital, 15 de agosto, 

FAPESE.  

2009 - IV FORUM PERMANENTE: O trabalho nos meandros da geografia, 12 

e 13 de agosto, Assentamento Quissamã, Nossa Senhora do Socorro-SE. 

2010 - V FORUM PERMANENTE: As metamorfoses dos Discursos do Estado 

e do Capital na perspectiva dos governos na América Latina e na China, 24 a 

25 de maio, UFS campus São Cristóvão. 

 

Em 2011 o VI Fórum ocorreu paralelamente ao I Encontro Nacional. 

Diante da grande participação nacional e do seu grande êxito foi aprovado em 

Assembleia Geral à sua continuidade bianual.  

PROPOSTA: Congregar a comunidade de pesquisadores, movimentos 

sociais, instituições e a sociedade em geral, possibilitando um amplo fórum de 

debates e intercâmbio de conhecimentos e ações. 



 

2011- VI - FORUM PERMANENTE e I Encontro Nacional Estado Capital 

Trabalho (ENGPECT): “A geopolítica imperialista dos Estados/Nações e a 

política de ocupação de Terras e Territórios”, de 29 a 31 de agosto, UFS 

campus São Cristóvão. 

2012 - VII- FORUM PERMANENTE: “TEORIA E MÉTODO como leitura da 

realidade CAMPO-CIDADE”, de 06 a 07 de dezembro, UFS campus São 

Cristóvão. 

2013 - VIII FORUM PERMANENTE e II Encontro Nacional Estado Capital 

Trabalho (ENGPECT): A atual geopolítica mundial e a falácia do fim da crise, 

de 21 a 23 de agosto de 2013, UFS campus São Cristóvão. 

2015 - IX FORUM PERMANENTE e III Encontro Nacional Estado Capital 

Trabalho (ENGPECT): As (Ir) Racionalidades do Capital nos Tempos e 

Espaço da Barbárie, de 19 a 21 de agosto de 2013, UFS campus São 

Cristóvão. 

2017 (em construção) - X FORUM PERMANENTE e IV Encontro Nacional 

Estado Capital Trabalho (ENGPECT): O fim do pensamento crítico reflexivo? 

A banalização da teoria e a negação do humano, 09 a 11 de Agosto, UFS 

campus São Cristóvão. 

 

Nossa proposta deste espaço é congregar a comunidade de 

pesquisadores, movimentos sociais, instituições e a sociedade em geral, 

possibilitando um amplo fórum de debates e intercâmbio de conhecimentos e 

ações. 

 

 

 

 

 

 

 



CARTAZES FÓRUM 
 



 

 

 

 



OUTROS EVENTOS  
 

I Interlocução Geográfica e Ciclo de Discussões no L.E.A. /NPGEO/UFS 
Dias: 08, 09 e 10 de novembro de 2010 
08 de novembro 
Palestra: Tempo e Experiência: Walter Benjamin e a grande cidade 
Prof. Dr. Everaldo Vanderlei de Oliveira – Dep. de Filosofia da UFS 
Universidade Federal de Sergipe / NEPHEM- Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Filosofia da História e Modernidade 

 
09 de novembro 
Palestra: Ontologia do Ser social em Luckács 
Prof. Dr. Cristiano Ramalho – Dep. de Ciências Sociais 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 
10 de novembro 
Palestra: Crítica aos críticos da Dialética de F. Engels. 
Dr. Gilson Dantas (Cientista Político e Ed. da Rev. ISKRA) 

  

II Interlocução Geográfica 
26 de Abril de 2012 
Palestra: A Geografia do Capital 
Prof. Dr. Ciro Bezerra - UFAL 
Raqueline da Silva Santos - UFS 
Guthierre Ferreira Araújo - GPMTS 
Denis Avelino dos Santos - UFAL 

 
III Interlocução Geográfica 
17 de Outubro de 2012 
Palestra: O sujeito e o mundo contemporâneo 
Prof. Dr. Antônio Cardoso Júnior – Psicanalista e Prof. Departamento de 
Letras 
 

IV Interlocução Geográfica 
11 de Junho de 2014  
Palestra: Extensão: Condição Necessária do Pesquisador Universitário 
Prof. Maria Conceição A. Vasconcelos - Departamento de Serviço Social 
UFS  
 
V Interlocução Geográfica 
30 de Julho de 2014 
Palestra: Área: a carcaça de Richard Hartshorne em seu tempo histórico 
Prof. Marcel Di Angelis Souza Sandes – Mestrando USP 
 
  
 

 



LANÇAMENTO DE LÍVROS 

 

2015 - A Natureza Imperialista do Capital e a Falácia do Fim da Crise. São 

Cristóvão, Editora UFS. 

2013 - O Capital e a Ocupação de Terras/Territórios. São Cristóvão, 2013. São 

Cristóvão, Editora UFS. 

2011 - Trabalho e Trabalhadores? As novas Configurações Espaciais da 

Reestruturação Produtiva no Espaço Rural. São Cristóvão, Editora UFS. 

2011 - Reflexões sobre a relação sociedade-natureza na Geografia. 2011. 

Aracaju, Editora Diário Oficial. 

2010 - Leituras sobre a relação Estado-capital-trabalho e as políticas de 

reordenamentos territoriais 2010. Vitória da Conquista, Editora UESB. 



PROJETOS DE EXTENSÃO  

 

Curso de Especialização em Residência Agrária 

Descrição: Curso de Especialização Lato Sensu destinado a beneficiários 

do PRONERA OBJETIVO: Desenvolver reflexão, pesquisa, formação e 

disseminação de práticas agroecológicas, possibilitando a formação de 

profissionais comprometidos com a melhoria das condições de vida das 

famílias camponesas sergipanas. Comunidade Beneficiada: assentados dos 

Territórios: SERTÃO OCIDENTAL; SUL SERGIPANO; ALTO SERTÃO; 

BAIXO SÃO FRANCISCO. Estão inclusas algumas áreas de reforma 

agrária na zona rural da região da Grande Aracaju. 

 

Coordenadora do Eixo: Campo e Desenvolvimento: a questão agrária 

brasileira e Orientadora de TCC.  

Situação: Concluído;  

Natureza: Extensão.  

Membros do GPECT envolvidos – Professores do Eixo: 

- Alexandrina Luz Conceição - Coordenador / docente 

- José Danilo Santana Silva - docente 

- Manoel Pedro de Oliveira Junior - docente 

- Ricardo Menezes dos Santos –Professor – docente 

- Participação da Profa. Dra. Marleide Maria Santos Sérgio – docente - UFS 

- Especialista Esmeraldo Leal – docente (Dirigente do MST) 

 

 

 

PROJETOS DE PESQUISA 
 

Projeto de Pesquisa – PIBIC Jr.  

A Sujeição da Renda da Terra no Cultivo do Fumo em Riachão do Dantas 

Manoel Pedro de Oliveira Junior - orientador 

Ricardo Menezes dos Santos –Professor – co-orientador 

Instituição - FAPITEC 

Período: 2013/2014 



Bolsistas: (estudantes do ensino médio - pesquisadores do GPECT) Maria 

Alice de Alencar Oliveira; Larissa Santos Oliveira; Lucas da Silva Andrade. 

 

Estudos das políticas de desenvolvimento e apropriação da natureza: 

terra, água e conflitos socioterritoriais. Financiamento: CNPq  

 

Período: 2012/2013 

Responsável: Professor pesquisador do GPECT: Prof. Msc. Leônidas 

Marques; Profª. Drª. Ana Rocha; Mestranda Vanilza Andrade 

 

Defesa da posse coletiva e permanência na terra mediante a geração de 

renda com aprimoramento das tecnologias de produção de alimentos em 

comunidades de Fundo de Pasto. Financiamento: Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). 

 

Período: 2012/2013 

Responsável: Professor pesquisador do GPECT: Prof. Leônidas Marques 

 

PROJETO PIBIC Edital n.º 14/2012/POSGRAP/UFS - PIBIC/PICVOL  

Título: A Geografia e a Poética nos Sertões de Euclides da Cunha. 

Objetivo: fazer a articulação do pensamento geográfico na leitura de 

natureza/paisagem de Alexander Humboldt com os estudos narrativos da 

poética geográfica da Parte I do livro Os Sertões de Euclides da Cunha e 

estabelecer as correlações com a leitura do Sertão Sergipano, em diálogo entre 

a Geografia, a Linguagem e a Estética.  

Programa: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - 

COPES/UFS. 

Linha de Pesquisa: Teoria e Método e a análise do espaço geográfico 

Coordenadora: Profª. Drª. Alexandrina Luz Conceição 

Bolsista CNPq: Fernanda Kolming 

Período: 01/08/2012 a 31/07/2013. 

 



PROJETO PIBIC: Edital nº14/2012/POSGRAP/UFS - PIBIC/PICVOL 

Título: A Espacialização das Indústrias no espaço rural do estado de Sergipe e 

os reordenamentos campo/cidade. 

Objetivo: Localizar e identificar os tipos de produção industrial no campo 

sergipano observando as alterações na divisão territorial e social do trabalho 

tendo como indicador a mobilidade da população campo/cidade e os 

indicadores da taxa de densidade urbana nos municípios sergipanos, com 

especificidade nas localidades de instalação de indústrias calçadistas 

(municípios de Frei Paulo e Simão Dias). 

Programa: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - 

COPES/UFS. 

Coordenadora: Profª. Drª. Alexandrina Luz Conceição 

Pesquisador Voluntário CNPq: Márcio dos Reis Santos 

Período: 01/08/2012 a 31/07/2013. 

 

Projeto PIBIC:  

2002 - 2003  
A questão nacional na produção dos saberes geográficos nos discursos do 
Instituto Historico e Geográfico de Sergipe (1912-1930) 
Descrição: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica CNPq/UFS 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição 
Pesquisadora: Vanessa Dias de Oliveira  
Financiador(es): Universidade Federal de Sergipe - Bolsa. 
 
Projeto PIBIC 
2004 - 2005  
Configurações Espaciais do Processo Eleitoral no Estado de Sergipe:  
1966 a 2002 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição –  
Pesquisadoras:  
Georgia Monique Rocha Xavier   
Patrícia de Oliveira Carvalho 
Financiador(es): Universidade Federal de Sergipe - Bolsa. 
Descrição: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq/UFS.   
 

 

Projeto PIBIC Jr 

2005 - 2006  

A Trajetória do Espaço da Indústria no Município de Estância/SE 



Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  

Pesquisadores: Maria Ilda Alves de Oliveira - Integrante  

Lucimera Pinheiro dos Santos – Integrante 

Evânio de Jesus Silva  

Financiador(es): Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do 

Estado de Sergipe - Bolsa. 

Descrição: Programa de Bolsas de Iniciação Científica Edital 05/2004 

PIBIC/JUNIOR/FAPITEC/UFS Alunos do ensino médio da rede pública estadual.  

 

Projeto PIBIC Jr. 
2005 - 2006  
As Alterações na economia do Povoado Treze nos últimos 10 anos e suas 
implicações para o desenvolvimento local 
Descrição: Programa de Bolsas de Iniciação Científica Edital 05/2004 
PIBIC/JUNIOR/FAPITEC/UFS  
Alunos do ensino médio da rede pública estadual.  
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição - Coordenador. 
Financiador(es): Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do 
Estado de Sergipe - Bolsa. 
 

Projeto PIBIC: 
2005 - 2006  
Ações e Intervenções das Políticas Públicas Inscritas no Espaço Agrário: 
Condição de Inclusão ou Exclusão? 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  
Pesquisadora: Vanessa Paloma Alves Rodrigues 
Financiador(es): Universidade Federal de Sergipe - Bolsa. 
Descrição: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq.  
 

Projeto PIBIC: 

2005 - 2006  

Ações e Intervenções das Políticas Públicas inscritas no espaço agrário 

sergipano: condição de inclusão ou exclusão? 

Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  

Pesquisadoras:  

Fernanda Virgína Kolming  

Josefa Bispo Lisboa  

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Auxílio financeiro. 

 

 

Projeto PIBIC: 
2005 - 2006  
Terra de Pobreza e Miséria 



Descrição: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq/UFS.  
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  
Pesquisadoras:  
Shiziele de Oliveira Shimada  
Katinei Santos Costa  
Financiador(es): Universidade Federal de Sergipe - Bolsa. 
 
 
Projeto PIBIC:  
2009 - 2010  
As alterações da unidade de produção familiar diante da expansão do novo 
modelo de desenvolvimento do agronegócio em Sergipe, no território Sul 
Sergipano: municípios de Boquim, Pedrinhas e Arauá. 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico  
Descrição: Projeto de Iniciação Científica PIBIC/UFS/CNPq 
 

Projeto CNPQ Professora Visitante: 
2009 - 2011  
As mudanças estruturais na relação capital versus trabalho e a lógica da 
política de re ordenamento territorial no campo sergipano com a expansão do 
agronegócio. 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição - Coordenador. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - Auxílio financeiro. 
Descrição: Projeto Financiado pelo CNPq Programa Pesquisa Universal 
 

Projeto Universal CNPQ: 

2009 - 2011  

As Mudanças Estruturais na Relação Capital versus Trabalho e a Lógica da 

Política de Reordenamento Territorial no Campo Sergipano com a Expansão do 

Agronegócio 

Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Auxílio financeiro. 

Descrição: Projeto Financiado pelo CNPq Programa Pesquisa Universal 

 

Projeto PIBIC 
2010 - 2011  
Permanência e Resistência da unidade de produção familiar no território do alto 
sertão sergipano e suas alterações face à política de desenvolvimento territorial 
 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  
Pesquisadores: 
José Danilo Santana Silva  



Carlos Marcelo Maciel Gomes  
Financiador(es): Universidade Federal de Sergipe - Auxílio Financeiro 
 

Projeto PIBIC 

2010 - 2011  

As alterações da unidade de produção familiar diante da expansão do novo 

modelo de desenvolvimento do agronegócio em Sergipe, no território Sul 

Sergipano: municípios de Cristinápolis e Itabaianinha 

Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição - Coordenador  

Pesquisadora: Jordana Santana de Oliveira 

Financiador(es): Universidade Federal de Sergipe - Auxílio financeiro. 

 
Projeto PIBIC 

2011 - 2012  

As alterações no campo sergipano no território do Agreste Central com a 

expansão do Agronegócio do milho: um estudo nos municípios de Carira, Frei 

Paulo, Pinhão 

Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  

Pesquisador: José Danilo Santana Silva  

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico -  

  

Projeto PIBIC 
2011 - 2012  
As alterações sócio espaciais no território do alto sertão sergipano nos 
municípios de Porto da Folha e Gararu: um estudo sobre a permanência da 
unidade de produção familiar camponesa. 
Coordenadora: Alexandrina Luz Conceição  
Pesquisador: Carlos Marcelo Maciel Gomes  
 

Projeto de Pesquisa – PIBIC Jr.  
2013 -2014 
A Sujeição da Renda da Terra no Cultivo do Fumo em Riachão do Dantas 
Manoel Pedro de Oliveira Junior - orientador 
Ricardo Menezes dos Santos –Professor – co-orientador 
Instituição - FAPITEC 
Período: 2013/2014 
Bolsistas: (estudantes do ensino médio - pesquisadores do GPECT) Maria 
Alice de Alencar Oliveira; Larissa Santos Oliveira; Lucas da Silva Andrade. 
 
 
 
 
Estudos das políticas de desenvolvimento e apropriação da natureza: terra, 
água e conflitos socioterritoriais. Financiamento: CNPq  
Período: 2012/2013 



Responsável: Professor pesquisador do GPECT: Prof. Msc. Leônidas 
Marques; Profª. Drª. Ana Rocha; Mestranda Vanilza Andrade 

  

PROJETO PIBIC  
2012-2013 
Título: A Geografia e a Poética nos Sertões de Euclides da Cunha. 
Objetivo: fazer a articulação do pensamento geográfico na leitura de 
natureza/paisagem de Alexander Humboldt com os estudos narrativos da 
poética geográfica da Parte I do livro Os Sertões de Euclides da Cunha e 
estabelecer as correlações com a leitura do Sertão Sergipano, em diálogo entre 
a Geografia, a Linguagem e a Estética.  
Programa: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - 
COPES/UFS. 
Linha de Pesquisa: Teoria e Método e a análise do espaço geográfico 
Coordenadora: Profª. Drª. Alexandrina Luz Conceição 
Bolsista CNPq: Fernanda Kolming 
Período: 01/08/2012 a 31/07/2013. 
 

Projeto FABESB: 
2013 - 2014 
Defesa da posse coletiva e permanência na terra mediante a geração de renda 
com aprimoramento das tecnologias de produção de alimentos em 
comunidades de Fundo de Pasto. Financiamento: Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). 
Período: 2012/2013 
Coordenador: Professor pesquisador do GPECT: Prof. Leônidas Marques 

   

PROJETO PIBIC:  

2014 - 2015 

Ideologias e Fetiches tecidos nos discursos da mídia impressa em 

Sergipe sobre a relação agronegócio e produção familiar camponesa e 

suas implicações na Política de Reforma Agrária.  

Descrição: Pesquisar e refletir sobre a polifonia dos discursos nos meios de 

comunicação (mídia impressa) para identificar os diferentes signos que definem 

a defesa e controle da terra pelo agronegócio em Sergipe retirando dos 

Movimentos Sociais a perspectiva da organização da luta pela Reforma Agrária 

para a descentralização da terra; identificando os diversos tipos de discursos 

dos sujeitos que o formulam, os intelectuais orgânicos, o discurso ideológico da 

criminalização dos Movimentos da Terra. A necessidade de discutir a 

problemática proposta envolve o conhecimento do significado e de significantes 



conforme a leitura da concepção Backthiana do discurso, no entendimento das 

categorias de análise dos signos dialéticos: agronegócio; produção 

camponesa; agroecologia; reforma agrária; terra de trabalho; terra de vida; 

ideologia; Movimentos Sociais.  

Coordenador: Alexandrina Luz Conceição - Coordenador  

Pesquisador: Lucas de Andrade Lira Miranda Cavalcante - Integrante. 

 

Projeto PIBIC Jr. 

2015 - 2016 
 As contradições das Políticas Públicas no espaço agrário: o Pronaf na 
“contramão” das condições de reprodução social das unidades de produção 
familiar. 
Edital: FAPITEC/SE/CNPQ Nº 01/2015 - PIBIC Jr 
Coordenadora : Vanessa Paloma Alves Rodrigues SEED/PPGEO-UFS 
Modalidade • Bolsa - Ensino Básico 
Pesquisadores: 
Andressa Santos Nascimento 
Kauê Trindade Marques 
Luciano Silva Santos 
 

Projeto PIBIC Jr. 
2015 – 2016 
Projeto: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
Pronaf e a sujeição da renda da terra em Riachão do Dantas - Se 
Edital • FAPITEC/SE/CNPQ Nº 01/2015 - PIBIC Jr 
Coordenador • Manoel Pedro de Oliveira Junior – SEED/PPGEO-UFS  
Pesquisadores: 
Nome: Livio Oliva Oliveira  
Nome: Raimundo Otavio Correia do Nascimento  
 

Projeto PIBIC Jr. 
2015 – 2016 
Produção Camponesa, Agrotóxico, Segurança/Soberania/Autonomia Alimentar: 
Uma Leitura da Relação Campo-Cidade a partir da Escola  
Edital • FAPITEC/SE/CNPQ Nº 01/2015 - PIBIC Jr 
Coordenador: Ricardo Menezes Santos (SEED/PPGEO-UFS) 
Pesquisadores: 
Letícia de Santana Mariano Teles  
Felipe de Souza Soares  
 

 

Projeto - ESTUDO e TRABALHO: Uma Leitura da Realidade de Jovens do 
Ensino Médio em Idade Escolar na Região Metropolitana de Aracaju 
Período (2015 a junho de 2016) 



Edital • FAPITEC/SE/CNPQ Nº 01/2015 - PIBIC Jr 
Coordenador: Ricardo Menezes Santos (SEED/PPGEO-UFS) 
Identificação dos bolsistas 
Pesquisadores: 
José Warthon Agostinho Santos  
Mirelle dos Santos Alves  
 

Projeto PIBIC: 
2016-1017 
DAS MINAS DE PRATA A OUTROS INTERESSES: pensamento geográfico 
e geografia histórica de Itabaiana - fontes e temas relativos à formação de 
seu território     
Edital: 02/2016 – agosto de 2016 a julho de 2017 
Coordenadora: Fabrícia de Oliveira Santos 
Pesquisadores: 
Juliana Lima da Costa (FAPITEC (IC) ) 
João Pedro Celestino dos Santos 
Rafael dos Santos Oliveira 
 

 

I Simpósio Baiano de Geografia Agrária e XI Semana de Geografia da 

UESB.  Período: 13 a 15 de novembro de 2013. 

 

GPECT/UFS – Realização com parcerias: Departamento de Geografia; 

Laboratório de Estudos Agrários e Urbanos - UESB e dos Grupos de Pesquisa: 

Trabalho, mobilidade do trabalho e relação Campo - cidade (DG-UESB); 

Geografia dos Assentamentos Rurais (GeografAR-UFBA); Ideologia e Luta de 

Classes (GEILC - Museu Pedagógico - UESB)" 

Local: UESB Campus Vitória da Conquista. 

 

Conferência de Abertura: A Relação Estado-Capital-Trabalho e Politicas de 
(Re)Ordenamentos Territoriais 
- Profª. Drª. Alexandrina Luz Conceição (Coordenadora do GPECT: 
UFS/UESB/UPE/UFAL) 
 
Participação na Mesa Resonda: Agrohidronegócio e Crise Alimentar 
- Profª. Drª. Raimunda Áurea da Souza (UPE/GPECT) e Ricardo Menezes Santos 
(GPECT/UFS). 
Mesa Redonda 01 – Novas Faces da Questão Agrária na Bahia 
- Prof. Dr. Jânio Roberto Diniz dos Santos (UESB/DG/TMC/GPECT/GEILC) 
- Profª. Msc. Dayse Maria Souza (UESB/DG/TMC/GPECT) 
 
Conferência de Encerramento: Profª. Dª. Suzane Tosta Souza (DG/UESB-
TMC/GPECT/GEILC)  



 

VIII Encontro Alagoano de Geografia (VIII EAG)  

Período: 19 a 22 de setembro de 2013. 
GEPECT/UFS – Coordenação conjunta com docentes da Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL) e da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).  
Responsável: Prof. Leônidas Marques - Professor pesquisador do GPECT. 
Local: Campus Sertão, UFAL, Delmiro Gouveia - AL. 

 

CURSOS 
 

Mini curso: Materialismo Histórico e a Teoria Neocolonial 
Professora: Drª Alexandrina Luz Conceição 
Período: novembro de 2016 
Local: LEA/UFS 
 
Mini curso: O método de investigação científica 
Professora: Drª Alexandrina Luz Conceição 
Período: agosto e setembro de 2013 
Local: LEA/UFS 
 
Curso: Sujeição da Renda da Terra 
Professor: Msc. Manoel Pedro de Oliveira Júnior 
Período: 13 de maio de 2015. 
Local: LEA/GPECT 
 
Curso: O Capital livro I 
Professora Convidada: Profª. Drª. Christiane Senhorinha Soares Campos (
DEE/UFS). 
Período: de 20 de maio a 16 de setembro 2013 
Local: LEA/GPECT 
 

Mini curso: Método - Materialismo Histórico Dialético 
Professora: Drª Alexandrina Luz Conceição 
Período: Julho de 2013 
Local: LEA/UFS 
 

Mini Curso: Reflexões críticas sobre a Pós-Modernidade a partir do 
livro “O Mal-estar da Pós-Modernidade” (Zymunt Bauman) 
Professora: Drª. Alexandrina Luz Conceição. 
Período: 10 e 11/03/2013 (Duração: 08 horas) 
Local: NPGEO/UFS 
 

 

SEMINÁRIOS 

 



Seminário: Os espaços do Capital 
Professor Convidado: Prof. Dr. Ciro Bezerra (CEDU/UFAL) 
Período: 14 e 15/02/2013 
Local: LEA/UFS 
 

Seminário: David Harvey – uma leitura da Produção capitalista do 
espaço 
Período: Agosto de 2013 
Local: LEA/UFS 
 

Palestra: Território um debate necessário 
Palestrante: Profª Dr. Alexandrina Luz Conceição.  
Período: 19/04/2013. 
Local: GPECT/NPGEO/UFS 
 
 

 
PRÊMIOS 

 

Prêmio Destaque (1º Lugar Geral) categoria Ciências Humanas - CNPq 

Orientadora: Profª Drª. Alexandrina Luz Conceição 
Bolsista: Márcio dos Reis Santos  
Descrição: Apresentação oral do trabalho “A espacialização das indústrias n
o espaço rural do estado de Sergipe e os reordenamentos campo/cidade”  
no 23º Encontro de Iniciação Científica da UFS em 2013. 

 

A Espacialização das Indústrias no espaço rural do estado de Sergipe e 

os reordenamentos campo/cidade. 

Objetivo: Localizar e identificar os tipos de produção industrial no campo 

sergipano observando as alterações na divisão territorial e social do trabalho 

tendo como indicador a mobilidade da população campo/cidade e os 

indicadores da taxa de densidade urbana nos municípios sergipanos, com 

especificidade nas localidades de instalação de indústrias calçadistas 

(municípios de Frei Paulo e Simão Dias). 

Programa: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - 

COPES/UFS. 

Coordenadora: Profª. Drª. Alexandrina Luz Conceição 

Pesquisador Voluntário CNPq: Márcio dos Reis Santos 

Período: 01/08/2012 a 31/07/2013. 



TESES  

 

2007 

 

A Trajetória do discurso do desenvolvimento para o Nordeste: política 

públicas na (dis)simulação da esperança  

Josefa Bispo de Lisboa 

Resumo 

Este estudo está centrado na ideologia do discurso do desenvolvimento 

subentendido nas políticas públicas de desenvolvimento regional para o 

Nordeste, a ser apreendida nas relações contraditórias do espaço do capital. 

Neste sentido, compreende-se o crescimento econômico como núcleo fundante 

desta ideologia. Como reflexões iniciais retomam-se os pressupostos 

fundamentais do desenvolvimento, indagando a possibilidade de equilíbrio da 

economia capitalista mundial por meio da superação dos desajustes do 

subdesenvolvimento. Investigou-se com base na leitura do pensamento social 

sobre o Nordeste, o sentido funcional da questão regional pra a inserção dessa 

região no circuito do capital. A compreensão do discurso do desenvolvimento a 

partir dos anos 1980 direcionou uma reflexão sobre o processo histórico-social 

que faz do Banco Mundial a instituição chave do ajuste estrutural e o seu papel 

veiculador da ideologia do desenvolvimento local sustentável expressa no uso 

do território para a exploração capitalista como manifestação do 

desenvolvimento regional. Buscou-se verificar, com base em pesquisa de 

campo, a inscrição das políticas públicas financiadas pelo Programa de 

Combate à Pobreza Rural (PCPR) nos estados do Ceará, Pernambuco e 

Sergipe, enquanto condição de apropriação do território no uso da pobreza 

como retórica útil à continuidade do modelo de produção. Engendrada pela 

mundialização do capital, a dimensão local traz o caráter dinâmico do território, 

sustentado na ideia de potencialidade latente. Os lugares se tornam 

interessantes, atrativos e úteis à acumulação e garantem mobilidade ao capital. 

O discurso do desenvolvimento, longe de ser uma questão da promoção do 

bem-estar da sociedade, mostra o seu caráter ilusório ao cumprir uma 

importante função ideológica: a legitimação das relações de produção 

capitalistas que operam as diferenças, ou, em outras palavras, dirigem a 

produção da pobreza. A partir da inclusão da trajetória do discurso do 

desenvolvimento para o Nordeste nas relações sociometabólicas do capital, a 

Geografia tem, por seu turno, o papel de desvelar o caráter desigual e 

combinado do desenvolvimento, corroborando para a elucidação e superação 

das contradições.   



 

2008 

 

Da negação ao Discurso "Hegemônico" do capital à Atualidade da luta de 

Classe no Campo Brasileiro. Camponeses em Luta pelo/no território no 

Sudoeste da Bahia  

Suzane Tosta Souza 

RESUMO 

A tese em questão analisa o processo da reprodução camponesa e suas 

expressões territoriais no Sudoeste da Bahia, enquanto uma singularidade que 

só pode ser explicada na totalidade, neste caso, a partir da compreensão das 

contradições do desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que o capital expande as relações de 

produção capitalista, igual e contraditoriamente se apropria do produto gerado 

pela força de trabalho camponesa. Assim, ao retomar-se a análise de Marx 

sobre classes sociais, defende-se que, nas contradições do modo capitalista de 

produção são recriadas as possibilidades de reprodução do campesinato, 

enquanto classe social. Buscando o entendimento da realidade brasileira, e 

mais especificamente no Sudoeste da Bahia, considera-se que este 

campesinato se reproduz a partir das seguintes formas: por meio da 

permanência frente ao processo de modernização implementado pelo Estado 

no território; ou a partir da organização dos movimentos sociais de luta pela 

terra que, através da ocupação, recriam as possibilidades de retorno ao campo 

para trabalhadores rurais e urbanos, camponeses sem-terra e desempregados. 

No Sudoeste da Bahia, o processo de “modernização da agricultura” através da 

inserção de ações do Estado voltadas para a expansão da monocultura do café 

(a partir da década de 1970) e nos anos 2000, o incentivo da intensificação do 

plantio do eucalipto promovem a valorização e a concentração da terra, 

rebatendo-se, negativamente, sobre os camponeses e trabalhadores 

assalariados. Quando expulsos de suas terras, os camponeses inserem-se 

precariamente no mundo do trabalho. Nessas condições, a imposição das 

ações do Estado favoráveis à inserção do capital no campo repercute em 

dificuldades para a reprodução do campesinato, entretanto, esta realidade 

motiva diversas formas de organização de trabalhadores rurais e urbanos, 

precarizados ou desempregados, que veem na luta pela terra a possibilidade 

de reprodução e resgate de valores e práticas no mundo rural. No campo, as 

comunidades que “permaneceram” frente ao processo de “modernização”, 

ainda que sujeitadas ao modo de produção dominante, buscam, via 

participação em associações, cooperativas e movimentos sociais, garantirem 

melhores condições de sobrevivência. Esta realidade permite-nos afirmar que a 



reprodução dos camponeses enquanto classe na sociedade do capital, e o 

acirramento dos conflitos existentes entre as classes sociais no campo 

brasileiro, em seus interesses antagônicos, enfrentam-se e se contradizem nos 

diversos territórios e se fazem também presentes no Sudoeste da Bahia. 

 

O desvelar das contradições do modelo de descentralização: as 

interfaces escalares na conformação do Sistema Único de Saúde em 

Sergipe  

Ana Rocha Santos   

RESUMO 

Na condução da política brasileira, os modelos de centralização e 

descentralização nos contextos conjunturais em que se inscrevem têm sido 

apresentados no aparente como opostos e indicam na sua essência estratégias 

de controle espacial nas diferentes interfaces escalares do desenvolvimento 

desigual geográfico do capitalismo. A política de descentralização dos últimos 

governos (a partir do final dos anos de 1980) está associada à crise do modelo 

de desenvolvimento e ao esgotamento do Estado provedor, o que lhe dá o 

atributo de potencializadora das estratégias para promover o desenvolvimento 

e a redefinição do tamanho do Estado. O discurso da descentralização se 

afirma ao identificá-la com emancipação e democratização, resultante de lutas 

e conquistas sociais de direitos e de cidadania, o que significa ideologicamente, 

um reforço positivo para a elaboração de políticas públicas de cunho 

neoliberais. Nesse contexto se inscreve a política de saúde (o SUS), cujas 

raízes históricas estão imbricadas nas lutas democráticas dos anos 1980, ao 

mesmo tempo em que o neoliberalismo se instalou no país. Aparentemente, se 

revela uma política na contramão do projeto neoliberal, mas o olhar dialético 

desnuda o aparente e expõe as contradições da política (des) centralizadora do 

Estado. A leitura da realidade a partir da categoria da totalidade permite a 

compreensão de que a política de descentralização da saúde e o 

fortalecimento dos espaços locais (os municípios) não foi somente uma 

resposta à crise financeira e aos problemas de governabilidade. A política de 

descentralização tem nos municípios a estratégia para a realização do 

desenvolvimento territorialmente localizado, como um instrumento da 

acumulação flexível que atua na reformulação das funcionalidades das escalas 

para adequá-las à desregulação dos mercados. Valoriza-se o local, fetichizado 

como o lugar para solucionar a crise estrutural do capital, na qual a crise do 

Estado é apenas um sintoma da sua terminalidade. O redesenho escalar 

impresso pela descentralização foi estudado nesta pesquisa, realizada em 

Sergipe a partir da hipótese de que o discurso democrático presente na política 

de descentralização da saúde mascara a apropriação privada dos serviços e 

ações de saúde no âmbito local/nacional/global, através de uma rede 



hierarquizada seletiva e excludente. Para isso concorre também, o tratamento 

patrimonial da coisa pública que desencadeia disputas e desresponsabiliza os 

governos municipais e estaduais para o atendimento das necessidades de 

saúde da população. À Geografia cabe o (des) ocultamento da realidade 

através da leitura espacial, para o desvelamento das contradições das 

estratégias do controle espacial pelo capital.  

 

Movimentos Sociais: na trama subliminar do ocultamento dos conflitos de 

classe  

Marleide Maria Santos. 

RESUMO 

O presente estudo está centrado na concepção de Movimentos Sociais 

enquanto expressão do conteúdo da divisão e das relações conflituosas entre 

as classes sociais. Nesse sentido, compreende-se a construção da noção de 

Movimento Social e seus desdobramentos, como parte de um amplo projeto, 

que minou, no plano ideológico, os conflitos sociais, através da política da 

colaboração entre as classes e da consequente ressignificação dos conflitos. A 

perspectiva de análise que permeou os debates, em torno da categoria 

Movimento Social, nos anos 1980/1990, apontou para a emergência de novos 

Movimentos Sociais (NMS) relacionada à suposta perda da centralidade do 

trabalho e da crise da luta de classes, sob o paradigma da cultura. Na 

contramão dessa afirmativa e seus pressupostos, esta análise foi embasada no 

método dialético, que permite constatar a partir da categoria totalidade, que os 

conflitos sociais existem par e passu nas suas contradições, independente do 

que é posto como identidade cultural. Defende-se nessa tese que a memória 

das lutas camponesas no Brasil, pontilhada de manifestações e experiências 

históricas, são evidências das diversas formas de reações à lógica de 

exploração, sob a sintonia de interesse da classe hegemônica, no poder, 

articulada com o Estado, fato tão bem evidenciado na nossa formação histórica 

geográfica brasileira, no Sertão Nordestino. Neste viés foi fundamental 

entender o porquê o Sertão tem se constituído território de apropriação e 

convergência de interesses do capital, metamorfoseado no discurso retórico da 

naturalização geográfica, mas que, no concreto, se configura em programas 

governamentais que garantem a conformação da desigualdade social e 

territorial do trabalho. Nesta trajetória a pesquisa de campo realizada no 

Território do Alto Sertão Sergipano comprovou como a proposta de um novo 

desenvolvimento rural, agora respaldada no desenvolvimento local, com 

enfoque no território, faz parte de uma estratégia multifacetada, formulada pelo 

Estado neoliberal e por seus cooperadores e aliados internacionais, para conter 

a insurreição dos trabalhadores rurais sem terra. Engendrada no bojo das 

políticas de desenvolvimento para alívio da pobreza rural, o desenvolvimento 



territorial é organizado para neutralizar as táticas de ações diretas dos 

movimentos populares, tais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores MPA e o Movimento dos 

Atingidos por Barragens MAB. O território é apresentado como instrumento de 

planejamento, no qual, ilusoriamente, são encontradas as soluções para os 

problemas da população local. Os Movimentos Sociais têm enfrentado o 

desafio de fazerem parte dessa arquitetura de legitimação do caráter ideológico 

da classe dominante, que se traveste no discurso da gestão de participação 

coletiva. Tal perspectiva objetiva neutralizar os conflitos, garantir a conciliação e 

poder justificar os conflitos como ações de criminalização dos Movimentos 

Sociais. Como resistência os Movimentos Sociais procuram ampliar suas 

escalas de atuações, estreitar e intensificar as alianças, no sentido de 

assegurar e reafirmar seus princípios e sua bandeira de luta. À Geografia, cabe 

a tarefa de pensar, refletir, desvelar e revelar esta realidade, permeada de 

contradições, no modo como o capital produz e reproduz espaços se 

territorializando e apresentar alternativas de possibilidades de superação para 

a garantia dos territórios alternativos da autonomia camponesa. 

 

2010 

 

Território, Poder e as múltiplas territorialidades nas terras indígenas e de 

pretos: Narrativa e Memória como mediação na construção dos territórios 

dos povos tradicionais  

Maria Ester Ferreira da Silva 

RESUMO 

Esta Tese apresenta uma discussão sobre a emergência das territorialidades 

negras e indígenas como responsáveis por uma nova modalidade de estrutura 

fundiária que vem construindo novas oportunidades de acesso a terra através 

do discurso da identidade. Negros e indígenas baseados no artigo 68 ADCT 

(Ato das Disposições Constitucional Transitória) vem se organizando através 

das narrativas étnicas e da memória coletiva na construção de um espaço de 

luta onde procuram a reconstruir antigos territórios ou recriarem novas 

condições de sobrevivência através do uso da terra. O sentido histórico de se 

escrever uma geografia dos vencidos é o sentimento maior que perpassa esta 

pesquisa. Diversos foram os mecanismos utilizados para que índios e negros 

tivessem suas falas silenciadas. Pelas tramas urdidas na violência do processo 

colonizador índios e negros foram silenciados e hoje através da perspectiva da 

narrativa pautada na oralidade eles têm a oportunidade de contar as suas 

geografias, suas histórias, as suas subjetividades que foram destruídas no 



arbítrio da hegemonia do colonizador. Ao problematizar os diferentes territórios 

que constituem hoje o território brasileiro, mas precisamente na cidade de 

Palmeira dos Índios se faz necessário à reflexão sobre a geografia material 

objetivada no espaço terrestre, bem como o discurso geográfico acerca de tais 

realidades, utilizando-se para tanto dos pressupostos que a História nos 

oferece, enquanto ciência que se ocupa da rememoração, da retomada 

salvadora pela palavra de um passado que sem isso, desapareceria no silêncio 

e no esquecimento como também da Geografia Histórica entendendo que os 

discursos geográficos variam por lugar, variam por sociedade, mas 

principalmente pela época em que foram gerados. Esta pesquisa se inscreve 

neste âmbito, ela parte do pressuposto que os negros e índios têm muito a 

contar sobre a geo-história da formação do território brasileiro, uma história e 

uma geografia que não está escrita nos livros, nem registrada nos meios de 

comunicação de massa (rádio, televisão e cinema), e, portanto desconhecida 

por grande parte da população. Essa nova Geografia baseada na memória 

testemunho onde tanto os sonhos não realizados e as promessas não 

cumpridas, como também as insatisfações do presente apontam como 

possibilidade metodológica, essa re-escritura que se dá em camadas como um 

palimpsesto aberto a infinitas releituras e reinscrito. Nesse sentido a busca por 

outra geografia do território desafia a escrever as diferentes geografias colhidas 

nos relatos dos povos negros e indígenas que tiveram seus territórios 

sobrepostos no avanço das forças produtivas na organização do território 

brasileiro. Sobre essas geografias absurdas e negadas pela historiografia 

oficial emerge a importância da narrativa onde o cuidado com o lembrar, seja 

para reconstruir um passado que nos escapa, seja para resguardar alguma 

coisa da morte dentro da nossa frágil existência humana aponta as 

possibilidades de ler as histórias que a humanidade conta de si mesma como 

expressão das diversas classes, e dos diferentes tempos que se objetivam na 

realidade. 

 

2011 

 

A Territorialidade da Mística nos Assentamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais no Estado de Sergipe – 

Maria Edilúzia Leopoldino dos Santos. 

RESUMO 

A Mística é uma energia construtora de territorialização. Sendo o resultado das 

relações sociais na produção do espaço é dinâmica e muda estrategicamente 

conforme a conjuntura. É uma episteme que dá sustentação a territorialidade 

da luta do Movimento dos Sem Terra e alimenta a sua prática no espaço vivido. 



Nesta compreensão foi nossa hipótese de tese que a mística é um território 

político do MST. Ela é implantada através de um método estratégico de 

enfrentamento, e se constitui a própria condição de possibilidade de 

apropriação do território da Reforma Agrária, logo ela é a materialização do 

movimento na produção do território, é a insurgência e a possibilidade do uso 

da apropriação social. Partindo desta hipótese foi desenvolvida nossa pesquisa 

de campo objetivando conhecer in loco os projetos que foram implantados nos 

assentamentos como fontes extremamente importantes para compreender as 

redes sociais instaladas no território da Reforma Agrária e a territorialização da 

luta. As pesquisas em fontes primárias, secundárias e as entrevistas 

possibilitaram constatar que a classe dominante, articulada ao Estado, tenta de 

todos os meios, dominar o espaço para torná-lo instrumento de segregação. Os 

fluxos são organizados subordinando às regras institucionais às relações 

sociais de produção. Desta forma, o espaço torna-se instrumento de poder da 

classe dominante. No entanto, esta não consegue seu objetivo, em 

consequência da contradição dialética, em que ao mesmo tempo em que vai 

sendo implantado um espaço de poder vão surgindo os espaços de contra 

poder. As relações de poder nos assentamentos estão pulverizadas em redes 

sociais e produtivas. Estas redes de poder fluem, internamente, no território da 

Reforma Agrária geradas entre os assentados e suas entidades representativas 

e, externamente sob a influência de mediadores que atuam nos assentamentos 

com ações religiosas, culturais, políticas e produtivas. É um mosaico de redes 

que atua no espaço vivido criando territórios de micro poderes que, conforme 

as correlações de forças conjugam, repelem ou propiciam a reivindicação das 

relações do capital. Esses territórios com conteúdo ideológico de consumo e 

concretização de projetos transformam os assentamentos num espaço de 

conflitos. O que permitiu concluir que, o enfrentamento ao capital, na criação 

dos espaços de contra poder só se efetivará com a contínua atuação da 

mística. Esse é o grande desafio para os trabalhadores rurais nos 

assentamentos, manifestar a mística coletiva nas relações sociais, continuar se 

indignando contra as injustiças sociais e manter fortalecida a utopia de uma 

sociedade ética que valorize o ser humano. 

 

 

 

 

2012 

 

Revista Agrícola, Órgão da Sociedade Sergipana de Agricultura e a 



Estratégia da Produção e Organização do Campo em Sergipe  

Fabrícia de Oliveira Santos  

RESUMO 

A presente Tese desvela uma leitura do discurso da/na Revista Agrícola (SSA), 

órgão da Sociedade Sergipana de Agricultura a partir da filosofia da linguagem 

de Mikhail Bakhtin. Lê a Revista a partir do convulsivo lócus de transição 

política do período imperial para o republicano, das mudanças na organização 

do trabalho, e seus efeitos na reestruturação do campo e da cidade. A Revista 

é concebida como um mecanismo que corroborou no ordenamento discursivo 

para o campo sergipano, iniciado em 1860, com o Imperial Instituto Sergipano 

de Agricultura (IISA), consolidado com a sua edição durante quatro anos de 

1905 a 1908. Nesta Tese desvela-se o porquê da existência desse periódico 

como parte do capitalismo tipográfico, sua simultaneidade de ideias, a 

produção de uma linguagem sobre a lavoura, o comércio e a indústria, de 

acordo com ideologias vigentes em uma escala global. Os discursos não 

operavam em um vazio cultural estavam interpenetrados por uma polifonia, 

várias vozes, consonantes e dissonantes, de maneira que não foi um discurso 

homogêneo, mas promoveu uma unidade discursiva acerca da forma e dos 

rumos que o campo deveria ser reestruturado, frentes às novas demandas do 

capitalismo. Este modo de produção estava diluído entre signos e sinais da 

linguagem em meio a um discurso geográfico, histórico, com descrições, 

críticas, enaltecimento, mas, o seu substrato, a terra, não oferecia tantos 

problemas, a grande questão era a lavoura, a ação sobre o campo. O campo 

era um simulacro, fértil, porém pouco aproveitado, no qual os trabalhadores 

rurais estavam escamoteados sob signos ideológicos, como indolentes, pouco 

aptos ao trabalho, e os produtores dos discursos, apesar das fissuras 

apontadas nas suas tentativas consideradas valorosas, independente de serem 

atendidas, apresentaram e defenderam suas ideias. Os discursos posteriores à 

Revista foram propostas cada vez mais fragmentadas, escamoteadas, e 

vinculadas às necessidades dos mercados internacionais. Algumas palavras 

repetem-se, mas como nova significação, novas questões agrárias travestem 

antigas questões. 
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As afinidades seletivas do Pensamento reclusiano: na trilha da 



confluência das ideias de Rosseau 

Rosana de Oliveira Santos Batista  

RESUMO 

O intuito de estudar os pensamentos de Jean Jacques Rousseau e Èlisèe 

Reclus foi fruto do entendimento de que há uma interação dialógica nos 

conceitos sociedade/natureza, enquanto contribuição ao pensamento 

geográfico da modernidade. Optamos pelo método do materialismo histórico 

dialético, com a filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin, o qual nos 

possibilitou uma análise dos processos históricos. Entendemos que ao fazer 

história os homens passam a ser determinados e/ou determinantes da/pela 

natureza, e pelos outros homens e, por serem sujeitos históricos aparecem não 

como fragmentos, mas articulados no conjunto das estruturas e conjunturas em 

que estão inseridos. Neste movimento, foi possível entender a relevância dos 

signos dialéticos sociedade, natureza, propriedade privada e Estado no projeto 

da Modernidade. Tais signos serviram-nos enquanto fio condutor em nossa 

tese, nos permitindo refletir acerca dos fios que entrelaçam cada signo 

ideológico inverterado nos pensamentos de J.J. Rousseau e E. Reclus em seu 

tempo histórico. Nesta tese desvela-se que o tratamento teórico reclusiano com 

a ciência geográfica adveio das relevantes afinidades seletivas. Seu pensar foi 

composto pelas reflexões geográficas de Humboldt e Ritter ou ainda, pelas 

discordâncias existentes entre seus contemporâneos, La Blache e Ratzel. No 

pensamento anarquista, foram importantes as associações teóricas entre 

Proudon, Kropotkin e Bakunin na conformação da filosofia anarquista 

reclusiana. A pesquisa revelou ainda que o pensar de J.J. Rousseau unificou o 

pensamento anarquista e geográfico de Reclus a partir dos ideais de liberdade 

e igualdade, entendendo que os discursos operados nas duas teorias não 

estavam no vazio cultural, isto é, estavam interpenetrados por uma polifonia, de 

várias vozes consonantes e dissonantes de maneira que promoveu uma 

unidade discursiva frente às novas demandas do projeto moderno de 

sociedade. Assim, denotamos que em Rousseau e Reclus há uma confluência 

de pensamentos, percebida pelos ideais de sociedade livre de qualquer 

opressor, já que liberdade e igualdade são faculdades inerentes aos seres 

humanos. 

 

 

 

O agro-hidronegócio no vale do São Francisco: território de produção de 

riqueza e subtração da riqueza da produção 

Raimunda Áurea Dias de Souza  



RESUMO 

Comprova-se na presente tese que: por ser a natureza do capital força 

extratora do trabalho excedente o faz sem fronteiras. Para tanto, a 

competividade internacional e a eficiência produtivista norteiam a Política 

Agrícola Comum Europeia a subtrair a riqueza do Polo Juazeiro/Petrolina, na 

medida em que obtêm o controle da terra e da água em todas as etapas da 

produção no campo, mediante a imposição do selo de certificações, como 

determinante à livre circulação da mercadoria no Mercado Europeu. Centrado 

nas regras de acumulação e exploração do sistema do capital, o agro-

hidronegócio se expande apoiado e incentivado pelo Estado, como sendo a 

única saída para elevar o nível de vida dos trabalhadores da cidade e do 

campo justificado no quantitativo de emprego gerado que, por sua vez, pode 

resultar no consumo de produtos supérfluos na cidade. Enquanto esse discurso 

é propagandeado, a terra e a água passam a ser apropriadas pelos 

proprietários do capital especificamente para produção de cultivos requeridos 

pelo mercado internacional. Assim, a procura de frutas tropicais pelos países 

que compõem a União Europeia tem permitido que a PAC exerça seu total 

domínio no Vale, determinando como deve comportar-se empregador e 

empregado, sem necessariamente ter o título de propriedade da terra. Desse 

modo, a politica de irrigação nas áreas em que foram implantados os 

Perímetros Irrigados, em especial: Bebedouro, Nilo Coelho e Salitre têm de fato 

ampliado quantitativa e qualitativamente a produção; porém, esse saldo 

aparentemente positivo tem sido extraído da renda da terra, materializado no 

trabalho precarizado e temporário dos assalariados, bem como na 

monopolização da terra dos pequenos produtores que ainda têm vínculo 

nominal com a mesma. É, portanto, a mediação da renda fundiária que está no 

centro dos fatores que promovem a separação entre o lugar da produção dos 

meios de vida que não assumem a forma de capital variável, necessários à 

reprodução do trabalhador e o lugar de produção e reprodução do capital. Com 

isso, o excedente do tempo de trabalho de que o capital se apropria é repartido 

por muitos agentes capitalistas no Polo e na Europa. 

 

 

NATUREZA, POLÍTICAS PÚBLICAS E (Re)ORDENAMENTO DO ESPAÇO: 

interfaces das políticas ambientais em Sergipe. 

ANA CONSUÊLO FERREIRA FONTENELE 

 

RESUMO 

Nosso desafio consistiu em pensar em que medida a questão ambiental como 



problemática atual contempla a relação sociedade-natureza, já que essa 

relação aparece na análise geográfica em sua indissociabilidade. A partir desse 

contexto, construímos a tese de que a relação sociedade-natureza na geografia 

apresenta-se como chave do entendimento da política ambiental no estado de 

Sergipe, enquanto compreensão das relações contraditórias engendradas na 

economia capitalista. Para tanto, apresentamos como objetivo central a análise 

crítica do processo de formação e implementação das políticas ambientais no 

Brasil, bem como o poder público em Sergipe estabelece sua política ambiental 

a partir das normas estabelecidas pela União. A pesquisa foi guiada pelo 

conhecimento geográfico em relação aos posicionamentos normativos do 

método dialético adotando um percurso de abstração teórico, que 

instrumentaliza a forma de tratar a relação entre o abstrato e o concreto, e 

opera a noção de espacialidade como sendo, não só produzida ativamente, 

mas também, um momento ativo dentro do processo social. Além da análise 

documental foram utilizados também dados empíricos coletados em visitas de 

campo, onde se dá o processo de territorialização das ações direcionadas ou 

não, pelas políticas ambientais estaduais instituídas. Para esse propósito foi 

feito um recorte espacial do planejamento das políticas públicas, 

consubstanciado no Território da Grande Aracaju. Nesta dimensão todos 

objetivos que conduziram a tese foram gestados a partir da hipótese de que as 

políticas ambientais são políticas territoriais, isto é, são ações estatais que 

promovem o reordenamento do espaço nacional preparando-o para novas 

espacializações. Procurou-se contextualizar a “questão ambiental” no quadro 

da internacionalização do capital, focalizando o papel dos organismos 

internacionais na formulação das políticas ambientais e na construção das 

políticas públicas; analisar o papel do Estado na implementação de políticas 

diretamente afetas à questão ambiental que reflete na qualidade de vida da 

população, como explicativas do padrão de expansão do capital nas diferentes 

escalas, local/nacional/global. Observou-se o papel importante da ciência e da 

tecnologia para a adequação do meio ambiente ao crescimento econômico 

pautado na racionalidade técnica instrumental com interlocução entre a 

população organizada e a organização social para a difusão do 

desenvolvimento sustentável. Concluiu-se que a política ambiental estruturada 

no desenvolvimento sustentável tem a natureza e a comunidade como fatores 

de produção subsumidos ao capital, com discurso e práticas hegemônicas de 

dominação, que se efetivaram na retórica dos discursos das políticas públicas 

ambientais, no cotidiano, em parcerias (ONGs, Fundações, Institutos, etc.), em 

posturas participativas da comunidade local, bem como, na permeabilidade 

para relações democráticas. 

2014 

 

O DESCOROAMENTO DA PRINCESA DO SERTÃO: DE CHÃO A 



TERRITÓRIO, O VAZIO NO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO. 

Nacelice Barbosa Freitas 

RESUMO 

Estudar o processo de formação territorial no estado da Bahia, tendo Feira de 

Santana como recorte escalar, visa desvelar circunlóquios e práticas que 

materializam os poderes sustentados por instituições políticas e econômicas 

sobre esta escala geográfica. O estudo enfoca o sertão/território como lócus da 

implantação da territorialização do capital, espaço que é compreendido 

enquanto relação dialética em suas múltiplas dimensões escalares. A diferença 

litoral versus sertão explicada sob o viés marxista se inscreve na divisão social 

e territorial do trabalho, onde o social e o político estão submetidos ao crivo do 

capital em suas múltiplas determinações. Se o real é contraditório no seu fazer 

e (re)fazer-se, a geografia do sertão é  concretude desse movimento. O ponto 

de partida - Feira de Santana - é a escala de análise, lugar que serve de 

alicerce para a busca do conhecimento sobre a formação territorial do sertão. A 

construção/criação do sertão baiano institui um desafio para se pensar a 

importância econômica e política da localização geográfica de Feira de 

Santana, enquanto Princesa do Sertão e Portal do Sertão. O processo de 

investigação tornou possível perceber as profundas transformações no seu 

espaço urbano. Cada contexto histórico contribuindo para firmar a cidade como 

Princesa do Sertão.  A investigação conduziu a análise territorial tratada como 

relação sertanejo-litorânea que é a formação da nação brasileira. Conclui-se 

que é no sertão que se produz uma nacionalidade brasileira porquanto este 

não é somente um espaço que se incumbiu de carregar uma nomenclatura 

repleta de estereótipos e múltiplos significados. Feira de Santana se inclui 

nesse lugar considerado por muitos estudiosos como espaço de localização 

imprecisa, indefinida, de fronteiras fragilizadas. Território de acumulação 

primitiva e reserva de valor. Esta condição a conduz a ser chão transformado 

em território, onde a ideia de vazio foi ao longo do espaço-tempo, conteúdo 

essencial para o processo de valorização do capital. Sertão, sertanejo que 

assume diferentes significados para constituir-se vereda do capital.   

 

Dos Ciclos e das Crises do Capital às formas de Travestimento da 

bárbarie no trabalho canavieiro 

Shiziele de Oliveira Shimada 

RESUMO 

O objetivo desta tese de doutorado é analisar as reconfigurações espaciais 

estabelecidas nos territórios do capital sob o jugo do modelo do agronegócio da 

cana-de-açúcar a partir das novas relações de trabalho e da produção no 



espaço agrário sergipano através dos trabalhadores canavieiros. Com a tese 

que se vivencia não a perda da centralidade do trabalho, mas a intensificação 

da extração de mais-valor pelo capital a partir da lógica do desemprego 

estrutural que favorece o não cumprimento e a alteração oficial da legislação e 

dos direitos trabalhistas, permitindo cada vez mais que o trabalhador seja 

submetido a trabalho degradante, análogo à escravidão, sem nenhuma 

seguridade trabalhista. A análise está sustentada no método do materialismo 

histórico-dialético, que permite a leitura processual da dinâmica dos 

movimentos da internalidade e externalidade da rede de conexões da relação 

multifacetada entre Estado, capital e trabalho nas interconexões escalares 

local/nacional/mundial, alterando o conteúdo das relações capital e trabalho 

para a opressão e superexploração na extração do tempo de trabalho não pago 

dos cortadores de cana-de-açúcar. Esta realidade está presente nos 

trabalhadores do corte da cana que vivem em condições precárias de vida e de 

trabalho, tornando-se móvel para o capital garantindo ao agronegócio 

altíssimas taxas de extração de mais valor. As formas de travestimento foram 

destacadas a partir dos movimentos migratórios dos trabalhadores para a 

realização da atividade canavieira em outros municípios e/ou outros estados, 

que necessitam ficar nos alojamentos das empresas no período da safra. Das 

condições de etnia, de gênero e de idade presentes na atividade da cana-de-

açúcar, sendo marcas de um trabalho em que o principal está na garantia da 

produtividade e lucratividade das empresas. A expansão do capital (submetida 

à lei do valor), sempre em busca de lucros crescentes, gera, por sua natureza 

contraditória, uma tendência à queda da taxa de lucro, logo uma tendência à 

crise. As políticas liberalizantes possibilitaram elevadas taxas de lucratividade, 

mas, contraditoriamente, provocaram uma crise estrutural. Atualmente vivencia-

se uma crise estrutural de caráter universal e, consequentemente, o 

desemprego estrutural.  

 

"Territórios em Conflitos" no Alto Sertão Sergipano 

Theresa Cristina Zavaris Tanezini 

RESUMO 

A Tese intitulada “Territórios em conflito” tem como objeto de estudo a reflexão 

crítica, de dois processos sócio espaciais distintos e conflitivos, fundados na 

apropriação da terra: de um lado, a territorialização e a monopolização do 

território pelo capital, hegemônica e vinculada ao processo de acumulação do 

capital em escala nacional e internacional, compreendido como desigual e 

combinado/ contraditório; e, de outro lado, a resistência e recriação camponesa 

como territorialização alternativa; analisando o papel contraditório do Estado 

em face das territorialidades conflitantes, que traduzem espacialmente a luta de 

classes no campo. Ao se adotar a Geografia Crítica como referencial teórico-



metodológico, compreende-se o espaço social, como “lócus das relações 

sociais de produção”, resultante de um processo de produção do espaço pela 

prática social e política das classes em confronto, por meio de seus 

movimentos sociais (olhar sociológico), ou movimentos sócios territoriais (olhar 

geográfico) em uma abordagem relacional da concepção de território, que 

enfatiza os processos geográficos de T-D-R; enquanto lutas sociais, como a 

versão geográfica da questão agrária. Objetivou-se analisar os processos 

empíricos que se desenrolaram historicamente na produção e transformação 

do espaço agrário do Alto Sertão Sergipano, sobretudo nas três últimas 

décadas. Defende-se nesta Tese duas ideias centrais: A conquista da terra por 

vários movimentos sócios territoriais, sobretudo o MST e a redistribuição 

fundiária massiva que marca a experiência de reforma agrária neste espaço 

geográfico, representou um ponto de inflexão na disputa territorial, revertendo o 

avanço do capital e propiciou a recampenização dos trabalhadores rurais sem 

terra, que constroem uma “área reformada”; e esta constitui o núcleo que cria a 

possibilidade de gestação de um abrangente e politicamente significativo 

território camponês na medida em que o MST promove alianças e esta política 

pública articula o campesinato tradicional com os novos assentados, 

possibilitando a esses segmentos sociais exigirem seu reconhecimento 

enquanto agentes econômicos e sujeitos políticos, que lutam pela redistribuição 

de riqueza, renda e poder na região.  

 

2015 

A dinâmica imperialista iontemporânea: Capital sem fronteiras e sua 

(ir)racionalidade apátrida.  

Lucas Gama Lima  

RESUMO 

A presente Tese de doutorado objetiva refletir acerca das singularidades do  

imperialismo contemporâneo. Nas últimas décadas, o imperialismo como 

categoria de análise, perdeu centralidade nas análises marxistas da 

macroeconomia e geopolítica mundial, sendo substituído por categorias como 

globalização, mundialização, neoliberalismo e império. Não raramente, o 

imperialismo passou a ser concebido como  

uma investida militar de uma nação sobre outra ou, que representa um 

pensamento ainda mais simplificador, uma ação militar e econômica dos 

Estados Unidos. Prima facie, todos estes pressupostos parecem estar corretos, 

todavia o estudo das contradições  

imanentes ao movimento do capital e do significado do imperialismo capitalista 

mostra-nos o quão são insuficientes. Temos como tese que o imperialismo, não 

obstante às tentativas de obnubila-lo por meio de várias expressões 



mistificadoras, continua a se constituir em ferramenta indispensável à 

compreensão da totalidade contraditória do  

capitalismo. A exata compreensão da dinâmica imperialista contemporânea 

representa uma tarefa hercúlea e não talmúdica, que exige perscrutar os 

escritos dos primeiros críticos marxistas do fenômeno, situados na II 

Internacional, transitando pelas análises dos teóricos marxistas da 

dependência, das décadas de 1960/70, em direção às análises  

mais recentes. As investigações realizadas por meio da leitura de ampla 

bibliografia sobre o tema, de documentos institucionais e da realidade nas 

diferentes escalas geográficas permitiram comprovar nossa Tese que o 

imperialismo é, ainda, a fase vigente do capitalismo, pois as alterações 

registradas neste modo de produção ao longo do século XX não foram capazes 

de superá-lo. O imperialismo recrudesceu sua capacidade expropriadora e 

perdulária, através da formação de um sistema imperialista em escala mundial, 

que entrecruza os interesses dos diversos capitais situados em distintas 

formações sociais. A conhecida relação entre o centro imperialista espoliador, 

formado por um núcleo restrito de nações, e o volumoso conjunto de nações 

periféricas subjugado, já não retrata com rigor a realidade. Em que pese a 

continuidade das hierarquias político-econômicas entre as nações, o 

imperialismo não pode ser explicado simplesmente pelas mesmas. O alcance 

hegemônico do capital financeiro e a disseminação de sua face parasitária, o 

capital fictício, instou em escala mundial a interpenetração de propósitos entre 

as corporações sediadas em inúmeros países e os Estados. Já não se pode 

determinar a fronteira de um capital, pois sua racionalidade apátrida se 

apresenta de modo gritante, por meio das fusões, associações, joint ventures, 

carteis e profusão de ações e derivativos. Intensificaram-se as expropriações 

primárias e secundárias praticada contra os trabalhadores e as rivalidades 

entre as burguesias nacionais estão crescentemente imiscuídas do desejo 

comum de alavancar a auferição do lucro e de toda riqueza social. O que nos 

permitiu concluir que o imperialismo  

contemporâneo é mais nocivo e representa um risco não somente aos 

trabalhadores, mas, também, à humanidade, pois coincide com o momento em 

que o capital articulado em diferentes escalas subtrai virulentamente os direitos, 

a riqueza social e, inclusive, os meios elementares à (re)produção da espécie. 

 

 

O (Des)Conceito de Homem na leitura do Espaço-Tempo Postulado na 

Geografia Humana : Os Enigmas de uma Geografia Humana sem Homens.  

Wagnervalter Dutra Júnior  

RESUMO 



A presente Tese de doutorado, objetiva refletir a concepção de homem inscrita 

na leitura do espaço-tempo postulada pela geografia humana no contexto 

moderno e iluminista. Inicialmente foi desenvolvida a leitura da concepção de 

homem a partir experiência espaço-temporal emancipatória da modernidade e 

da universalização do valor de troca, da circularidade do espaço-tempo do 

capital onde as relações sociais efetivam uma geografia expressa nas 

passagens parisienses, representativas da ampliação fetichista do domínio 

mercantil assim como da ampliação dos processos de distanciamento da 

objetivação ontológica a partir do valor de uso, estando a produção do espaço-

tempo e do homem plasmadas pelo domínio do valor. A leitura da modernidade, 

subjacente ao processo da universalização do valor de troca, busca os 

meandros da experiência do espaço-tempo que se estrutura a partir da 

sociabilidade estabelecida pelo sistema do capital e do projeto emancipatório 

que o desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção inscritas 

na contradição capital x trabalho consubstanciou. Os avanços e o 

redimensionamento emancipatório da experiência moderna efetiva, são 

evidentes, todavia, limites são impostos em razão do controle e dominação que 

a propriedade privada e o valor de troca exercem nessa experiência lastreada 

pela abstração do Estado político e da sociedade civil. A emancipação adquire 

um sentido que acaba por expressar um homem parcial, livre no campo da 

emancipação política, como cidadão, mas que ainda desconhece a 

emancipação humana. Nessa conjuntura a razão e o progresso acabam por 

ampliar os aspectos alienantes que estão postos na divisão social do trabalho 

respaldada no valor de troca, e à práxis se coloca na tarefa de mediação 

efetiva entre a emancipação política e a emancipação humana. A geografia 

humana, contextualizada em seus liames institucionais corrobora com o 

espaço-tempo produzido para o capital a partir da produção dos territórios do 

trabalho / riqueza abstrata, para estabelecer uma leitura do homem como 

externalidade espaço-temporal, alienado socialmente e espacialmente. 
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A Asfixia do capital sobre o trabalho no espaço agrário no litoral Sul da 

Bahia.  



Dayse Maria Souza.  

 RESUMO 

A presente Tese de doutorado analisa o processo de mobilidade do trabalho no 

Espaço Agrário do litoral sul da Bahia. Inicialmente foi desenvolvida uma leitura 

sobre os aspectos que envolvem a submissão do trabalho ao capital a partir da 

sua lógica de valorização. A tendência da reprodução sociometabólica do 

capital é tornar a força de trabalho cada vez mais supérflua, representando 

uma das contradições da lógica irracional e destrutiva do seu desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo em que apresenta a necessidade de ampliar o caráter 

produtivo do trabalho ele cria a sua própria negação. Compreende-se que, a 

lógica da expansão capitalista, ao desenvolver suas potencialidades criadoras 

de valor a partir do aumento da capacidade produtiva da força de trabalho este 

tende a diminuir sua parte variável, empregando uma quantidade cada vez 

menor de força de trabalho, intensificando os níveis de exploração, criando 

assim uma asfixia necessária aos verdadeiros criadores de valor. A asfixia 

necessária se materializa, por um lado, para um campo cada vez mais 

perverso de ampliação da camada do exército industrial de reserva, negando a 

venda da força de trabalho para grande parte dos trabalhadores (em toda a 

hierarquia social da divisão do trabalho); e por outro, aqueles que conseguem 

vender sua mercadoria força de trabalho, acabam realizando extensas horas 

de trabalho, intensificando os níveis de exploração, acarretando um aumento 

do processo de degradação da vida humana em seus aspectos mais gerais. 

Atrelada à crise estrutural e ao desemprego estrutural, a condição do caráter 

móvel do trabalho, portanto, ganha uma materialidade diferenciada nas formas 

de 

reprodução do capital do século XXI, há uma intensificação das formas de 

submissão cada vez mais perversa do trabalho ao capital, seguida do 

movimento de precarização e fluidez da força de trabalho. Com a tendência 

cada vez mais asfixiante do capital sobre o trabalho, as determinações que 

envolvem as relações de trabalho na realidade estudada, por exemplo, 

acompanhada do caráter expansivo do sistema do capital evidencia uma 

reestruturação espacial que repõe uma nova lógica de sua reprodução no 

Espaço Agrário do litoral sul da Bahia. Constata-se nesse processo, uma maior 

desvalorização da força de trabalho e uma intensificação do seu caráter móvel, 

ampliando a camada dos supérfluos, ponto os verdadeiros produtores de mais-

valor rumo aos caminhos da incerteza do labor. 

 

DISSERTAÇÕES 
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Despindo o Estratagema das Políticas de Desenvolvimento Territorial no 

Alto Sertão Sergipano: o (des)mascaramento da territorialização do 

capital por meio da sociabilidade reificante 

Lucas Gama Lima; 

RESUMO 

O (re)ordenamento territorial é a tônica das políticas públicas vigentes. Desde o 

fim da década de 1990 com as crescentes contestações dos limites do 

desenvolvimento pautado no local, sobretudo pelas restrições de atuação que 

lhes são pertinentes, a retórica escalar inclinou-se progressivamente para 

projetar o denominado “desenvolvimento via território”. Segundo seus 

paladinos a singularidade desse modelo consiste da combinação dos 

elementos de coesão, já preconizados pelo desenvolvimento local (identidade 

cultural e fortalecimento da sociedade civil), com a capacidade de alcance 

maior promovido pelo desenvolvimento territorial (pois extrapola a jurisdição 

municipal, congregando outros municípios). Dentre os benefícios 

insistentemente mencionados com a adoção desse novo modelo estão: 

retomada do investimento estatal; fortalecimento do poder decisório dos 

cidadãos; articulação entre os denominados atores de um determinado 

território e; crescimento econômico associado à elevação da qualidade de vida. 

O governo federal desde o ano de 2003 tem procurado dar vazão a essa 

proposta de desenvolvimento com a criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) e a criação de Territórios Rurais em todo o país. Em 

Sergipe, pari passu com as orientações gerais da política nacional de 

desenvolvimento territorial, o governo estadual desde o final de 2006 vem 

promovendo políticas públicas de enfoque territorial, ora convergindo, ora 

divergindo com as iniciativas do governo federal. A presente Dissertação tem 

como principal objetivo o intento de despir o “imponente” desenvolvimento 

territorial, evidenciando as contradições de suas assertivas. Essas contradições, 

distantes das justificativas de ordem “operacional” estão assentadas na 

totalidade expansionista do capital. O mesmo subsiste, essencialmente, pela 

ininterrupta produção de mais-valor que só pode ser assegurada com a 

formação de arranjos espaciais e institucionais compatíveis com seu sistema 

exploratório. Assim, a ação do Estado, através da política de desenvolvimento 

territorial, encontra-se imiscuída com o sociometabolismo do capital, uma vez 

que são dispostas áreas para sua territorialização e/ou subordinação em nome 

do desenvolvimento. Para conferir legitimidade a esse processo são 

convocados os denominados “atores territoriais” sob discursos inflamados que 

difundem a possibilidade de pacto social, numa tentativa de ocultar o objeto da 

irreconciliável divergência entre as classes por meio de uma universalidade 

abstrata. A execução da pesquisa permitiu constatar que o conhecimento das 



premissas do desenvolvimento territorial resume-se às lideranças dos 

movimentos sociais e outras entidades participantes do Colegiado Territorial 

(por isso, o hiato entre as discussões e deliberações das instâncias 

formalmente constituídas por esses representantes e seus representados), e os 

limites dessa política de desenvolvimento que, desarticuladamente, reserva 

parcos recursos para a consecução das demandas dos colegiados territoriais, 

ao tempo em que o Estado negocia com grandes proprietários de terra e 

industriais em uma outra esfera, absolutamente privilegiada. Nesse sentido 

procura-se captar nas entrelinhas da retórica escalar do desenvolvimento 

territorial, como o mesmo encontra-se subsumido aos desejos insaciáveis da 

(re)produção do capital, através da intervenção do Estado que preserva a 

sociabilidade reificante. 

 

As engrenagens do capital no Território do Agreste Sergipano: o canto da 

sereia da odisséia do trabalho no novo eixo industrial calçadista  

Fábio de Jesus Barreto 

RESUMO 

A reestruturação produtiva se apresenta como mecanismo de saída do capital 

para os seus momentos de crise. O Processo de acumulação do capital que 

avança destrutivamente procura espaços onde a sua reprodução possa ser 

realizada sempre em escala crescente, entretanto, as tentativas de respostas 

apresentadas pelo capital nos momentos de agudização das crises que se 

apresentam na forma de reestruturações do processo de produção já não são 

mais possíveis de ser dadas, em função da própria natureza contraditória do 

sistema, que revela que o capitalismo só pode sair de suas crises anteriores 

acumulando contradições ainda mais profundas que tendiam, mais cedo ou 

mais tarde, a explodir com força cada vez maior. As crises sucessivas que se 

colocam como produção do seu processo contraditório de expansão, acaba 

acentuando os elementos destrutivos que surgem como produto desse 

movimento de “vai e vem”, e quanto mais se desenvolve a lógica de 

reprodução destrutiva, mais se acirram as contradições provenientes desse 

processo. O que se consegue acompanhar nesse universo perverso de 

exploração do trabalho é a reconfiguração do mundo do trabalho em moldes de 

extração da mais valia jamais visto, se recorrendo inclusive a mecanismos 

violentos de extração de mais valia, esse processo excludente e por vezes 

violento de exploração do sobre trabalho repercute para a classe trabalhadora 

na forma de exploração do trabalho infantil, trabalho escravo, jornada de 

trabalho excessiva, baixos salários e exclusão dos jovens e idosos do processo 

produtivo. Esses elementos presentes no processo de estabelecimento da 

reestruturação produtiva podem ser claramente observados no território do 

Agreste Central Sergipano, onde diante do avanço do eixo industrial calçadista 



tem-se acompanhado o assalariamento dos trabalhadores desse território que 

tem as suas condições de vida aviltadas pelas relações de trabalho precarizado 

existentes, que na maioria das vezes são encobertas pela “mão do Estado”, 

que funciona como instrumento do capital suprimido todos os seus direitos 

trabalhistas historicamente conquistados. 

 

Do latifúndio ao agronegócio: as novas territorialidades do capital no 

campo sergipano e as formas em que se reveste o domínio do "Senhor" 

ao "Escravo”  

Shiziele de Oliveira Shimada 

RESUMO 

A financerização da economia foi viabilizada pelo desmonte do sistema fordista 

de produção e da desregulamentação do Estado. Desregulamentação que 

ocasionou a falência do Estado do Bem Estar Social e a flexibilização da 

produção e do mercado. A internacionalização do capital ampliou a participação 

do capital via mercantilização de terras, através do modelo de desenvolvimento 

econômico do agronegócio, com o predomínio da monocultura em larga escala. 

Nesse sentido, esta dissertação tem como objetivo analisar o agronegócio da 

cana-de-açúcar a partir da realidade do espaço agrário sergipano, propondo 

compreender, do período colonial do latifúndio ao do agronegócio, o que 

permanece e o que se altera com a nova reestruturação produtiva; não só no 

que se refere ao sistema de produção, como também a implementação 

tecnológica, a estrutura fundiária, e principalmente as relações de trabalho 

estabelecidas entre os usineiros e os cortadores de cana. Esta pesquisa está 

fundamentada no método histórico-dialético, remetendo ao ir-e-vir da escala 

local/nacional/internacional. Para melhor entender a lógica desigual e 

combinada do capital, é fundamental a análise do Estado presente em todo o 

processo histórico da economia canavieira, seja em articulação com a 

Metrópole Portuguesa na época colonial, seja na atualidade através dos 

incentivos fiscais oferecidos aos pequenos produtores, e principalmente aos 

grandes latifundiários para estabelecer o poder nas grandes empresas 

sucroalcooleira. Compreende-se assim, que as novas configurações territoriais 

geradas pela produção canavieira levam a um pensar reflexivo e contraditório 

estabelecido pela relação capital-trabalho, colocando em evidência as formas 

de travestimento do trabalho “escravo” precarizado estabelecido pela 

exploração e expropriação dos cortadores de cana que nas amarras do capital 

ficam subservientes ao poderio dos grandes latifundiários e do Estado. Desse 

modo, tem-se o espaço agrário sergipano como local de reprodução do capital 

estabelecido pelo fortalecimento do agronegócio em que as novas 

territorialidades geradas pelo latifúndio e do agronegócio da cana-de-açúcar 

continuam a se estabelecer no domínio do Senhor ao Escravo. 



 

A Geografia da Acumulação - Territórios do Trabalho (Abstrato) e da 

Riqueza (Abstrata): a espacialização da irracionalidade substantiva do 

capital  

Wagnervalter Dutra Júnior 

O presente estudo concentrou-se em torno de questões relativas à produção 

de territórios do trabalho/riqueza abstrato (o), tendo como mecanismo crucial 

para concretizá-los o desenvolvimento geográfico desigual e combinado, que 

proporciona arranjos espaciais estruturantes da reprodução ampliada do capital, 

da contratendência à queda na taxa do lucro e de ampliação da mais-valia. 

Como reflexão inicial foi desenvolvida uma análise do papel do Estado na 

reprodução do sistema do capital e no desenvolvimento de mecanismos 

propulsores dos arranjos espaciais, que fomentam possíveis tendências à 

exploração da mão de obra, ao desenrolar da produção capitalista e a garantia 

da circulação e consumo. A ação do Estado é fundamental para a manutenção 

e a garantia da reestruturação produtiva do capital que desde a década de 

setenta vem tornando o trabalho cada vez mais supérfluo, criando assim um 

contingente de seres humanos precarizados. Acentuando o caráter 

desumanizador do capital o Estado contém a partir de seu aparato 

instutucional- coercivo os conflitos de classe que se acentuam, na esteira se 

uma sociedade cada vez mais beliciosa. Dentro desse contexto capitalista e 

desenvolvimento se mantém acentuando os níveis de exploração da mão de 

obra na escala mundo, buscando proporcionar condições para que os 

capitalistas alcancem lucros acima da taxa média: os superlucros. Para 

alcançar tais propósitos o capital no seu movimento de mundialização busca 

aproveitar-se da dinâmica escalar do desenvolvimento geográfico desigual, 

criando e se apropriando de condições que a permitam o seu domínio futuro 

sobre a força de trabalho ou o seqüestro de ativos das populações menos 

favorecidas, através do capital financeiro e das crises orquestradas para 

promover acumulação por despossessão e a manutenção distorcida por bolhas 

da taxa de lucro. Todavia a produção do desenvolvimento geográfico desigual, 

sendo mecanismo vital para a manutenção do sociometabolismo do capital, 

não deixa de mundializar as contradições inerentes à produção de mercadorias, 

agora mercadorias dessubstancializadas, que no bojo desse desenvolvimento 

produz riqueza abstrata e o território que o conforma. Toda a geografia do fim 

em si do sistema do capital é produzida objetivando a captura de tudo o que 

existe para converter em valor de troca. A face geográfica do sistema do capital 

é universalizar tendencialmente o valor de troca, não significando que a 

existência dos espaços de uso em contraponto aos espaços de troca não 

possam existir. 
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NO QUEBRA-QUEBRA DA CASTANHA: A precarização do Trabalho no 

Processo de Beneficiamento da Castanha de Caju no Espaço Agrário dos 

municípios de Campo de Brito e Itabaiana/SE no Território do Agreste 

Sergipano  

Katinei Santos Costa 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de beneficiamento da 

castanha, observando as relações de produção e de trabalho que se 

configuram no ciclo da produção capitalista no campo sergipano, nos 

municípios de Campo do Brito e Itabaiana. Para alcançar tal proposta, será 

necessário analisar no processo de beneficiamento da castanha as 

contradições que engendram o processo de trabalho e de usurpação do lucro, 

que só é possível a partir do método de análise, o materialismo histórico 

dialético, articulado com os procedimentos técnicos metodológicos como 

leituras de livros, monografias, dissertações,teses, revistas, periódicos e jornais 

objetivando adquirir maior aprofundamento teórico/epistemológico sobre a 

circularidade: produção/distribuição/circulação e consumo da atividade da 

castanha de caju, na dimensão local/regional/nacional, e sua inserção no 

processo da mundialização do capital e seu reflexo na singularidade do lugar 

do beneficiamento da castanha. A análise da relação capital-trabalho será 

desenvolvida através da contínua observação do cotidiano dos trabalhadores 

vivido na casa de castanha, sendo a observação acompanhada paralelamente 

por leituras já referenciadas, além da aplicação de entrevistas e questionários 

aos sujeitos envolvidos. Assim, busca-se entender como a atividade da 

castanha de caju se constitui em uma estratégia de permanência da unidade 

de produção familiar. A permanência da economia camponesa se estabelece 

como objetivo de adquirir o necessário para a sobrevivência familiar. O trabalho 

não se realiza em troca de um salário, mas em troca da sobrevivência de todos 

os membros da família. 

 

 

Do Chão da Terra ao Chão da Fábrica: As formas Contraditórias da 

Apropriação do Capital no Espaço Agrário  

Dayse Maria Souza; 

RESUMO 



A presente dissertação de mestrado tem como objetivo analisar o processo de 

reestruturação produtiva no novo modelo de acumulação flexível e sua 

interferência na produção e reprodução das relações sociais de produção. Em 

pleno desemprego estrutural o capital que na sua essência se reproduz de 

forma contraditória, subordina o trabalho no campo e na cidade para garantir a 

super extração de mais valia, através da mobilidade do trabalho. Para 

compreender esse processo no espaço agrário no município de Barro Preto/BA 

é fundamental analisar a inserção da relação capital e trabalho no novo formato 

de acumulação financeira nas diferentes escalas geográficas. A pesquisa em 

questão adotou o método do materialismo histórico dialético, por esse entender 

os conflitos construídos historicamente a partir da ação das diferentes classes 

sociais em seu movimento contraditório. Revelando como o espaço a partir da 

categoria território é apropriado pelo capital e como às relações sociais se 

materializam e redefinem o mesmo território no processo global de acumulação 

capitalista. Para entender esse processo foram elaboradas reflexões da forma 

como o Estado garante as bases para a territorialização do capital, 

principalmente a partir de investimentos em infra-estrutura, incentivos fiscais, 

políticas de créditos e implementação de políticas modernizantes (inserindo os 

pacotes tecnológicos) a partir da criação de órgãos institucionais e centro de 

pesquisa, como por exemplo, o Instituto de Cacau da Bahia (ICB) e a 

Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira(CEPLAC) modelando assim o 

espaço para o capital. Tais ações, ao mesmo tempo em que provocaram a 

subordinação da produção camponesa ao capital, acentuaram e concentrou 

terras, tornando a força de trabalho do campo verdadeiro exército de reserva 

para o capital. O debate sobre o processo de financeirização e o novo formato 

de acumulação capitalista foi necessário para entender como se dá a 

exploração do trabalho na lógica de acumulação em pleno processo de crise 

estrutural do capital, marcado pela intensa busca da extração de trabalho não 

pago. A pesquisa permitiu desvendar a forma contraditória em que o capital se 

territorializa no espaço agrário do município de Barro Preto materializado nas 

novas formas de exploração do trabalho, onde a força de trabalho tornada, no 

campo, supérflua para o capital, é explorada em maior quantidade no chão da 

fábrica, especificamente na Indústria de Calçados Vulcabrás-Azaleia, revelando 

como o capital se apropria do território criando novos modelos de produção, 

seja no campo ou na cidade. Ao mesmo tempo, que na mobilidade do trabalho 

essa força de trabalho - em sua grande maioria jovens, filhos de camponeses e 

de trabalhadores assalariados - encontra-se disponível para ser explorada pelo 

capital de forma perversa e insaciável. 
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A Sujeição da Renda da Terra Camponesa  



Manoel Pedro de Oliveira Junior; 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de sujeição da renda 

camponesa através da monopolização da terra pelo capital no campo do 

município de Riachão do Dantas/SE. A pesquisa está fundamentada no método 

materialista histórico-dialético que permitiu verificar as contradições na qual se 

inscreve a produção familiar camponesa a partir dos mecanismos de 

apropriação da renda da terra sob a lógica capitalista, como também, quais as 

repercussões desta sujeição. A análise parte do pressuposto de que toda 

riqueza tem como origem: o valor-trabalho, que é mascarado na fórmula 

trinitária a partir da qual a riqueza se encerra em lucro, salário e renda da terra. 

Constituindo-se estas, partes do valor-trabalho que cabe respectivamente aos 

empresários, aos trabalhadores e aos proprietários de terra. A essência do 

capital é a alienação do trabalho para a extração da mais-valia, o que só é 

alcançado com a grande indústria através da separação do trabalhador, de sua 

força de trabalho, dos meios de produção, por isto é o assalariamento a relação 

social de trabalho típica da sociedade do capital. No campo, o capital encontra 

duas possibilidades para acumulação do valor: a territorialização e a 

monopolização do território. Com estas possibilidades, contraditoriamente, o 

capital apropria-se do valor-trabalho em sua forma mais-valia e renda da terra. 

Na agricultura, particularmente na área de realização da nossa pesquisa, 

encontramos relações sociais de produção não capitalista, ratificando que o 

capitalismo tornou-se um modo universal de extração da riqueza – por vias 

capitalistas de produção e, quando não, por vias não capitalistas como ocorre 

com os produtores familiares camponeses. O capital produz e reproduz essas 

relações sociais de produção, extraindo renda que será capitalizada, sem a 

necessária expropriação dos trabalhadores camponeses de seus meios de 

produção. Depreende-se daí que, o que seria essencial para a reprodução do 

capital, a separação do trabalho dos seus meios de produção, para sujeita-los 

de forma real, não é a única condição de acumulação de valor. Ocorre a 

apropriação da renda produzida por esses sujeitos sociais sem a necessária 

expropriação de sua terra, esse mecanismo de apropriação da riqueza sem 

alienar o trabalho é possível a partir da sujeição da renda da terra ao capital. 

Isto se deve ao fato de que na agricultura, as forças hegemônicas do capital 

atuam não no sentido da destruição da agricultura familiar camponesa, mas a 

partir da inserção da unidade familiar na lógica do mercado as personificações 

do capital apropriam-se da renda dificultando a reprodução familiar. Processos 

que se intensificam a partir da flexibilização e desregulamentação dos 

mercados financeiros e das Políticas Públicas que viabilizam a subordinação 

da unidade produtiva para a apropriação da renda da terra. Diante de variados 

mecanismos que se apropriam da renda o campesinato encontra meios de 

resistência que garantem a recriação, mesmo através da monopolização da 



terra. Mostram como, a partir da unidade entre terra-trabalho familiar, 

encontram variados mecanismos para resistir aos avanços do capital. 

 

A Feira Livre na mediação Campo-Cidade  

Eliany Dionizio Lima 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo refletir sobre a mediação que a Feira Livre 

estabelece na divisão social e territorial do trabalho na constituição da relação 

campo-cidade no município de Feira de Santana/Ba. A pesquisa esta 

fundamentada no método do materialismo histórico-dialético que permitiu 

analisar a temática na perspectiva que considera a relação entre o pensar e o 

agir, como forma de explicar a realidade. Parte-se do pressuposto de que a 

Feira Livre no modo de produção capitalista foi perdendo a sua condição de 

circulação simples de mercadoria e foi sendo inscrita no circuito total do 

processo de acumulação e reprodução do capital. Entender o ciclo do capital, 

como se processa a produção, distribuição, troca (circulação) e consumo 

permite refletir sobre a funcionalidade das feiras livres nas formações históricas 

do modo de produção capitalista. Refletir sobre a relação campo-cidade, 

possibilitou identificar as alterações que foram produzidas no espaço ao longo 

do processo histórico, observando as formas, para quem e o porquê ocorre à 

apropriação do espaço e território; onde campo e cidade, apesar de espaços 

aparentemente distintos, fazem parte da totalidade das mediações 

produção/trabalho/distribuição/feira/troca (circulação)/ consumo do circuito 

integrado do capital. Adentrar por esta lógica dialética permitiu entender que a 

produção do espaço do município de Feira de Santana/BA teve seu 

crescimento marcado no espaço da troca e consumo de mercadorias de 

subsistência e, na medida em que se estabeleceram novas restruturações nas 

formas de acumulação do capital a unidade dialética contraditória do campo e 

cidade foi sendo inscrita na nova lógica de reprodução ampliada. As 

transformações observadas evidenciam que os espaços são produzidos para 

garantir a efetivação do ciclo do capital, - e a forma como se estabelece a 

divisão social e territorial do trabalho é o determinante para sua produção. 

 

 

SE PLANTA E COLHE ALIMENTOS NESTE SERTÃO: Resistência e 

Permanência da Autonomia Camponesa e as Estratégias do MPPA 

(Movimento dos Pequenos Agricultores) nas Contradições do Projeto de 

Soberania Alimentar  



Ricardo Menezes Santos 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a unidade de produção familiar 

camponesa, a partir do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA. Para 

atender este objetivo foi realizado um resgate histórico do MPA, sua 

organização, sua espacialização, sua relação com a Via Campesina. 

Focalizamos nossa pesquisa no Território do Alto Sertão Sergipano que se 

configura como o território de história de luta da permanência da unidade 

familiar de produção camponesa e sua vinculação com o MPA na construção 

do Projeto de Soberania Alimentar. A opção do método do materialismo 

histórico dialético possibilitou a análise do processo histórico, tendo como 

premissa que, ao fazer história em condições determinadas os homens passam 

a serem determinados e determinantes da/pela natureza, e pelos outros 

homens. Os homens como sujeitos históricos aparecem não como fragmentos, 

mas articulados no conjunto das estruturas e conjunturas em que estão 

inseridos. Neste movimento foi possível entender como, no campo, o capital, 

sustentado pelo Estado, se reproduz a partir das relações não capitalistas de 

trabalho, e contraditoriamente possibilita a reprodução campesina que resiste a 

reestruturação produtiva que se estabelece desde a década de 1970 e 

intensificada nos últimos anos com a financeirização econômica com o modelo 

do Agronegócio. A pesquisa revelou que o Movimento dos Pequenos 

Agricultores - MPA, originado no Sul do Brasil, durante a década de 1990, e em 

Sergipe em 1999 se coloca como um signo de força do campesinato ao 

defender e assumir a luta pela Soberania Alimentar. As concepções e as ações 

do MPA no campo em Sergipe e no Brasil, mesmo diante das limitações 

impostas pelo sistema do capital e pelo Estado, prioriza a luta contra a redução 

da fome e da miséria, compreendendo que estas passam diretamente pelo 

direito ao alimento garantido no território camponês. A proposta da Soberania 

Alimentar é uma alternativa de ruptura das políticas agrícolas neoliberais 

impostas pela Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, para a viabilização de outra forma de produção no 

campo em um projeto de garantia de alimentos para a população. Com a 

Soberania Alimentar toda uma conjuntura é entrelaçada: produção local, 

alimento livre de agrotóxico, equidade de preço, acesso ao alimento, redução 

da pobreza, reforma agrária. Enfim, a restituição do controle dos bens naturais 

(como a terra, a água e as sementes) às comunidades, contra a privatização da 

vida imposta pela lógica do capital. 

 

Capital, Estado e a Lógica Dissimulativa das Políticas de Crédito no 

Processo de Expropriação e Sujeição do Trabalho no Campo  

Vanessa Paloma Alves Rodrigues 



RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo refletir sobre a relação do Estado como 

mediador do Capital/Trabalho através da implantação e implementação das 

Políticas Públicas no campo, e analisar criticamente se estas constituem 

formas de superação das desigualdades sócio espaciais, particularmente no 

processo da financeirização da economia. Para alcançar este objetivo 

buscamos desvelar o conteúdo e o sentido das transformações que perpassam 

no campo e as consequências que estas impõem na produção camponesa, 

expondo as conexões do capital e a sua relação com o Estado. Buscou-se a 

partir do método do materialismo histórico dialético, entender como as 

contradições no modo de produção capitalista se materializam na atualidade do 

campo brasileiro, com os rebatimentos das Políticas Públicas no município de 

Lagarto/SE, uma vez que este se inscreve no contexto da produção agrária 

nacional/mundial tornando-se dependente dos interesses externos do capital. 

Neste sentido, esta dissertação analisa as contradições escamoteadas nos 

discursos e ações do Estado, via Políticas Públicas para as unidades de 

produção familiar camponesa, que sob o discurso da inclusão social, subordina, 

alicia, coopta, fazendo uso político da miséria, das reivindicações sociais, 

enquanto estratégia política centrada em criar uma falsa aparência da realidade 

via discurso de cidadania, provocando a aceitação passiva da mutação geral 

das relações sociais e de trabalho. É nesse contexto que surgiram as políticas 

de crédito a exemplo do PRONAF, que cumpre o papel de metamorfosear o 

camponês em agricultor familiar, em empresário do campo, influenciando a sua 

inserção no mercado externo; gerando forte dependência de insumos, 

máquinas, equipamentos, financiamento e assistência técnica; impulsionando o 

processo da agroindustrialização da produção; garantindo o avanço da 

expropriação de terras camponesa, e ao mesmo tempo, tornando-se um 

mecanismo que transfere riqueza para a esfera financeira, via lucro gerado 

pelos juros de dívidas. O que podemos concluir com esta pesquisa, é que, ao 

atuar como mediador nos conflitos, o Estado, em nenhum momento tem como 

estratégia alterar as estruturas de domínio historicamente estabelecidas pelos 

grandes grupos do capital agrário e financeiro. É no imperativo do capital, na 

ênfase do lobby do agronegócio, da pluriatividade e da agricultura familiar, que 

vem sendo estabelecidas as Políticas Públicas para a produção familiar, como 

propósito da conversão do camponês em proletário rural, força de trabalho para 

o capital, constituindo em seu conjunto, estratagemas, liames, regulações, 

formas de viabilização da reprodução ampliada do capital, para efetuar a 

transição do território camponês em território do capital, intensificando 

desigualdades, fome e degradação humana. 
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A Luta pela Terra na (contra)mão da Ordem Capitalista: uma leitura a partir 

da luta pela terra do MST no Município de Petrolina/PE 

Ronilson Barboza de Souza. 

RESUMO 

A presente dissertação teve como objetivo analisar a condição da luta pela 

terra na luta contra o capital, a partir da realidade do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Município de Petrolina-PE. A leitura 

analítica reflexiva, centrada no método do materialismo dialético, permitiu 

entender como o capital se expande por meio da sua territorialização e da 

monopolização do território, resultando em conflitos sociais. No caso do 

Município de Petrolina-PE, a expansão das relações capitalistas foi viabilizada, 

principalmente, por meio da concentração de poder da família Coelho e sua 

forte articulação nacional e internacional. O caminho escolhido pela classe 

dominante para promover o avanço do capital foi utilizar, prioritariamente, a 

força de trabalho assalariada, mediante o controle das terras e das águas do 

rio São Francisco. A atividade da fruticultura irrigada deu ao Município de 

Petrolina status de um dos mais importantes polos do agronegócio no circuito 

do capital, promovendo a expropriação da unidade de produção camponesa, 

impulsionando a mobilidade do trabalho e formando uma superpopulação 

relativa na cidade, consequentemente vários conflitos. No atual estágio de 

acumulação do capital, na busca da obtenção do lucro, as suas demandas se 

chocam com as reivindicações dos trabalhadores. A participação do Estado, por 

meio de políticas públicas, foi e continua sendo fundamental para mediar essas 

tensões e garantir a contínua reprodução do capital. O capital se mostra 

incapaz de ceder o mínimo às necessidades de realizações humanas. Por 

outro lado, embora o MST tenha avançado na luta, sem romper com a ordem 

do capital, por meio da ocupação do latifúndio improdutivo, termina tornando-se 

funcional a este, seja como extensão da transformação industrial, seja por meio 

da produção de alimentos, barateando o custo de reprodução da força de 

trabalho. Nos acampamentos e assentamentos do MST, o capital monopoliza o 

território, sujeitando a terra de trabalho e vida à terra de negócio, em 

mercadoria, só lhes restando trabalhar para o capital, especialmente nas 

empresas do agronegócio. Desse modo, fica evidente que a luta pela terra, 

pela reforma agrária se choca com a ordem capitalista em curso, tornando-se 

uma luta anticapitalista, ainda que nem todos que lutam por ela tenham plena 

convicção desse processo. 

 

Transposição do Rio São Francisco - A Funcionalidade do Estado 

Capitalista no Simulacro das Políticas de Reordenamentos Territoriais. 



Pedro Paulo de Lavor Nunes.  

RESUMO 

A presente Dissertação de Mestrado teve como objetivo analisar a 

funcionalidade do Estado no simulacro das políticas públicas de reordenamento 

territorial, concebida e engendrada pelo capital em múltiplas escalaridades e 

em múltiplas determinações, através da construção do projeto de transposição 

do rio São Francisco, no sertão nordestino. A condução da investigação foi 

sustentada na concepção do materialismo histórico e dialético. As categorias 

geográficas Espaço e Território foram conceitos basilares, para nossa análise. 

O Espaço por ser a materialidade histórica dos homens, espaço das relações 

sociais mediadas e produzidas pelo trabalho, e o Território por ser a categoria 

que apresenta o sentido de propriedade, de poder presente no antagonismo da 

luta de classes. As pesquisas em fontes primárias, secundárias e as entrevistas 

possibilitaram constatar que o Estado com o discurso de garantir a segurança 

hídrica para promover qualidade à segurança alimentar, edifica amplamente no 

nordeste brasileiro projetos hídricos voltados para a agroexportação. O 

aprofundamento e sofisticação da indústria da água tem como finalidade o 

hidro-agronegócio, acarretando a ampliação da concentração fundiária e a 

secular dominação dos grupos políticos. O que se constata é que se consolida 

não simplesmente uma indústria da seca, mas uma indústria em que a 

apropriação da água é a garantia do favorecimento ilícito da natureza como 

recurso econômico, ampliando o controle do processo produtivo com o objetivo 

da reprodução e ampliação do capital. O discurso falacioso do Estado, 

referendado pelas instituições de financiamento de crédito, ao combate e 

erradicação da pobreza e miséria conduz a um instrumento valoroso de injeção 

de capital-imperialista, principalmente no espaço agrário do sertão nordestino. 

O avanço capitalista segue mostrando as contradições inerentes a sua própria 

lógica sociometabólica para a expansão, criação e destruição do que lhe é 

necessário para sua reprodução: o ser humano e a natureza. A transposição do 

rio São Francisco, promove duas ações em prazos determinantes, a 

expropriação dos camponeses das áreas atingidas pelo programa 

agroexportador e a expropriação do trabalho camponês e sua transformação 

em assalariados. Paralelamente o papel do Estado neste atual contexto se 

evidencia ainda mais nas fortes intervenções através de políticas públicas e 

assistencialistas, que na sua maioria tem o financiamento/crédito como força 

motriz, intensificando ainda mais a pobreza e a miséria em detrimento da 

riqueza socialmente produzida, mas que é privatizada nas mãos dos detentores 

do capital. 

 

A Política dos Arranjos Produtivos Locais na Busca Sisifiana pelo 

Desenvolvimento. 



Carlos Marcelo Maciel Gomes.  

RESUMO 

A presente Dissertação de Mestrado, intitulada “A Política dos Arranjos 

Produtivos Locais na Busca Sisifiana pelo Desenvolvimento”, teve como 

objetivo analisar as alterações estruturais expressadas pelo ajustamento sócio 

produtivo nos municípios de Porto da Folha (SE) e Gararu (SE) com a 

institucionalização da Política Nacional de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 

(APLs), considerados como catalizadores do desenvolvimento, inscritos na 

abordagem territorial. A análise foi fundamentada nos pressupostos do 

materialismo dialético, observando as principais determinações na relação 

contraditória capital/trabalho em suas diferentes escalas. O discurso do 

Desenvolvimento Territorial submete o Sertão Sergipano a um Plano de 

Desenvolvimento que envolve a desconcentração e interiorização das 

atividades produtivas em Sergipe, vinculando o campo ao mercado através da 

Política Nacional de Apoio aos APLs. Analisamos os limites do planejamento do 

Estado, enquanto mediação de segunda ordem, a partir do pensamento 

regulador e pela relação tripartide Capital-Estado-Mercado, e investigamos as 

contradições do Desenvolvimento Local frente à Crise Estrutural do capital, 

como também sua base nos estudos sobre aglomerações produtivas e seu 

substrato ideológico. Nesse contexto desvelamos o APL nas escalas do capital 

e suas formas de controle local ante o mercado, enquanto processo totalizante, 

descaracterizando o planejamento sob o caráter incontrolável do capital. A 

expansão da lógica do capital carrega consigo a intensificação da exploração 

do trabalho. Sem autonomia, o camponês fenece ao controle sociometabólico 

da produção, do trabalho e da terra. Por fim, analisamos as principais 

contradições da institucionalização dos APL por meio do envolvimento das 

unidades de produção familiar caracterizadas como pequenos núcleos 

produtivos; da adequação e potencialização do processo produtivo para o 

mercado; da busca por atividades sustentáveis; da incorporação de inovações 

produtivas; do pacto territorial e do estímulo ao chamado capital social. Tendo 

concluído que O APL faz parte do Projeto de Desenvolvimento que busca 

amenizar a crise do capitalismo por meio da regulação do mercado. Dessa 

forma, o Estado age como mediador do capital, na garantia da propriedade 

privada em função do sistema sóciometabólico. Para além da dualidade entre a 

visão keynesiana e a liberal, a análise do APL permitiu concluir que o Estado e 

o Mercado são indissociáveis no sistema do capital. Neste sentido, a busca 

pelo controle da produção, da terra e do trabalho revela a busca pela expansão 

e domínio do território para o capital, emergido na insolubilidade de sua crise 

estrutural. 

PALAVRAS-CHAVE: Arranjos Produtivos Locais; Desenvolvimento Territorial; 

Unidade de Produção Familiar Camponesa; Estado. 
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A Trajetória da SUDENE, suas (re)invenções, na condução do Projeto de 

Desenvolvimento Regional. 

Guthiêrre Ferreira Araujo  

RESUMO 

Após a crise de 1929, com o fortalecimento das perspectivas keynesianas, 

verifica-se um discurso onde o Estado se apresenta como um dos principais  

formuladores de políticas públicas de desenvolvimento, no Brasil um  

desdobramento desta perspectiva se materializa com a criação da SUDENE. 

Esta sempre se apresentou, principalmente na sua retórica – como uma 

instituição do Estado com a responsabilidade de coordenar o desenvolvimento. 

A presente Dissertação de Mestrado teve como objetivo analisar a trajetória da 

SUDENE e suas (re)invenções e discursos, na condução do projeto de 

desenvolvimento regional do Nordeste. Essa dissertação investiga como os 

projetos de desenvolvimento institucionalizados e assumidos pela SUDENE se 

diferenciam e/ou se estabelecem para a consolidação da via capitalista. Nossa 

pesquisa foi realizada a partir de dois recortes, o primeiro de 1959-1964, que 

representa os principais anos de funcionamento da organização, no qual as 

propostas desenvolvimentistas, impulsionadas na America Latina pela CEPAL, 

dentro da SUDENE se expressam com maior vigor. O segundo recorte abrange 

os anos de 2007-2013, que caracteriza os primeiros anos de consolidação e 

atuação da SUDENE após a sua refundação, neste período o discurso do 

“Neodesenvolvimentismo”, é apresentado como política econômica e traduz 

uma nova configuração na reprodução do capital onde a consumação da 

SUDENE atende as demandas do capitalismo neoliberal. A análise da 

SUDENE em distintas fases do capitalismo e suas imbricações na política 

estatal de desenvolvimento permite concluir que o Estado utiliza discursos 

ideológicos para viabilizar a mobilidade e a acumulação do capital na garantia 

do desenvolvimento desigual em diferenciadas escalas geográficas. 

 

Labirintos do Capital: a Mobilidade do Trabalho e a Descentralização da 

Indústria de Calçados em Sergipe.  

Márcio dos Reis Santos 

RESUMO 

O processo de reestruturação produtiva com o aumento de indústrias em 



Sergipe é marcado pela cumplicidade entre Estado e Capital, representada 

pelos subsídios e isenções fiscais dispostos ao capital para que este possa 

explorar de modo cada vez mais flexível o excedente da força de trabalho. O 

município de Simão Dias (SE) ao sediar a instalação da indústria de calçados 

Dakota no ano de 2005 abriu caminho para que milhares de trabalhadores, 

muitos de origem camponesa fossem contratados e sujeitados ao 

assalariamento, ao trabalho exaustivo e precarizado. Nesse contexto, esta 

dissertação teve o objetivo de refletir sobre a relação capital-trabalho no 

processo de apropriação da força de trabalho via a industrialização, analisando 

as alterações nas relações de produção a partir da descentralização espacial 

das indústrias em Sergipe, a mobilidade do trabalho e a acumulação flexível 

capitalista na especificidade da indústria calçadista no município de Simão Dias. 

Discutimos a espacialização das indústrias e do capital, a partir do 

entendimento dos conceitos: capital, trabalho, espaço geográfico e mobilidade 

do trabalho. Nossa análise está pautada no método do materialismo histórico 

dialético, que conduz à experiência, à abstração e ao real concreto, 

observando a totalidade dos processos estudados e a realidade cotidiana dos 

trabalhadores da indústria. Nossa pesquisa permitiu concluir que, a mobilidade 

do trabalho em função da indústria de calçados é intensa, como também o 

processo de exploração da força de trabalho. Os  

trabalhadores são submetidos a longos e exaustivos turnos de trabalho flexível 

sob condições rígidas de controle do tempo e de produtividade. O processo de  

descentralização da indústria em Sergipe é articulado ao processo geral de 

acumulação flexível, onde o capital se move em busca de maiores taxas de 

lucro. Se no discurso este processo tem significado o aumento do número de 

empregos, na realidade revela que este tem acelerado e intensificado o 

processo de mobilidade do trabalho e do capital no espaço geográfico. Esta 

mobilidade indica que o capital intensifica suas relações de expropriação sem 

se importar com os resultados de sua objetivação, sustentando-se no discurso 

falacioso da garantia de melhoria de vida pelo assalariamento. 

 

Das Interfaces do Projeto de Irrigação de Fruticultura Platô de Neópolis ao 

Agronegócio da Cana de Açúcar  

Jordana Santana De Oliveira Vasconcelos  

A presente dissertação de mestrado teve como objetivo analisar as alterações 

ocorridas com o processo de apropriação do espaço no Baixo São 

Francisco/SE na área do Platô de Neópolis, sob o modelo da modernização 

capitalista e o papel do Estado durante, e depois, da sua concretização do 

Projeto de fruticultura irrigada Platô de Neópolis. Para o desenvolvimento de 

nossa análise utilizamos o método de interpretação do materialismo histórico 

dialético, que permitiu identificar as contradições do modelo de modernização 



capitalista e do papel do Estado durante, e depois da concretização do Projeto. 

Nossos estudos revelaram que nas últimas décadas, houve uma clara 

apropriação do território pelo capital das unidades de produção familiar 

mediante aliança com o Estado, que direciono políticas públicas no campo a 

favor de grandes empresários. Neste contexto, podemos destacar o Projeto de 

Fruticultura Irrigada Platô de Neópolis exemplo vivo de uma política de 

desenvolvimento voltada para o interesse do capital na qual os cultivos 

tradicionais da região gradativamente foram se extinguindo para abrigar a 

seleção de cultivos voltados para o mercado, com alta tecnologia e serviços 

especializados. Atualmente o Platô direciona sua área irrigada a serviço do 

agronegócio, com o retorno do plantio da cana de açúcar, agora produzida em 

áreas destinadas à irrigação de frutos. Nossa pesquisa permitiu concluir que o 

modelo de agricultura irrigada não teve como objetivo, conforme o discurso 

governamental, solucionar, cessar, ou mesmo amenizar as problemáticas 

sociais no campo no combate à pobreza, mais sim, de garantir a reprodução 

ampliada do capital. Diante da realidade encontrada fica explícito que o modelo 

de irrigação adotado no Baixo São Francisco, no Platô de Neópolis reflete as 

políticas estratégicas calcadas em interesses que se caracterizam por serem 

excludentes, ou seja, deixam de fora a maioria dos trabalhadores e onde a 

pobreza continua inabalável sem alterar sua marca histórica da permanência 

da exploração. 

 

Os Artifícios do Estado para a reprodução do Capital: o discurso do 

comércio justo.  

Leandro Cavalcanti Reis 

RESUMO 

A presente dissertação de mestrado intitulada Os artifícios do Estado para a 

reprodução do capital: o discurso do “comércio justo” teve como objetivo 

analisar a funcionalidade do “comércio justo” no processo de acumulação do 

capital, a partir da realidade da empresa PRITAM, situada no Submédio São 

Franciscano, localizada no município de Casa Nova-BA. Partimos dos 

seguintes questionamentos: o “comércio justo” constitui uma relação comercial 

alternativa ao capital ou atende a lógica da acumulação por expropriação? 

Essa forma de produção garante aos trabalhadores do campo melhoria das 

condições de vida e trabalho? A preposição da pesquisa adotou o materialismo 

histórico dialético que garante que a analise da realidade seja considerada em 

sua totalidade, em uma interdependência de fenômenos, e de 

multideterminações. Neste sentido, foram desenvolvidas leituras teóricas 

reflexivas sobre a exploração da força de trabalho no campo, a monopolização 

e a territorialização do território, a funcionalidade do Estado para o capital e o 

“comercio justo” no contexto da mundialização do capital. Constatou-se que há 



uma ampla difusão de discursos que afirmam que o “comercio justo” é um 

importante meio de enfrentamento às desigualdades sócioespaciais, e de que 

essa forma de relação comercial constituirá uma sociedade justa. Esse 

pensamento tem ganhado força em diversos grupos (movimentos sociais; 

partidos políticos; intelectuais, inclusive de geógrafos) e, faz parte das políticas 

de Estado. Sob todas as suas formas particulares de informação ou 

propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo 

constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação 

onipresente da escolha já feita na produção, e no seu corolário — o consumo. 

Nesse sentido, foi possível identificar os limites do “comercio justo”. No 

enfrentamento do embate capital-trabalho, à empresa usa do selo para entrar 

em outra posição no mercado, deslocando-se de um mercado de commodities 

para um nicho de mercado que ao invés de funcionar como estratégia de luta 

contra a exploração do trabalho no campo, tem servido como forma de garantir 

a extração da renda da terra. 

 

2016 

A Ação Estado-Capital na Produção do Espaço e a Expropriação das 

Comunidades Tradicionais no Município de Barra Dos Coqueiros/Se 

Luiz André Maia Guimarães Gesteira. 

RESUMO 

A atividade extrativista desempenhada pelas catadoras de mangaba do 

município de Barra dos Coqueiros tem sido historicamente marcada por 

disputas e conflitualidades entre essas representantes das comunidades 

tradicionais locais e os proprietários de terras onde essas trabalhadoras 

realizam parte considerável de sua atividade. Todavia, mesmo esse cenário 

desfavorável à reprodução social e cultural dessas comunidades, regido pelas 

relações desiguais estabelecidas no conflito entre o uso e a propriedade legal 

da terra, nunca chegou a por em risco a continuidade da atividade patrimonial 

das catadoras de mangaba e tampouco sua perspectiva de permanência no 

espaço rural do município. Entretanto, desde a primeira década do século XX, 

o processo de produção do espaço regido pelo capital financeiro e que teve 

como estopim a construção da Ponte Aracaju – Barra dos Coqueiros no ano de 

2006 tem provocado uma danosa intensificação da especulação imobiliária no 

município, especializada de acordo com a lógica sociometabólica da 

acumulação capitalista que, em seus ajustes espaciais, vem se apropriando de 

vastas áreas do seu espaço rural a partir da construção de uma série de 

empreendimentos imobiliários, como condomínios fechados de casas, de 

apartamentos e de lotes urbanizados além da criação de extensas áreas de 

loteamentos abertos. Esse processo de apropriação do espaço pelo mercado 



imobiliário tem atingido amplamente o modo de vida e trabalho das 

comunidades tradicionais locais, que seguem uma lógica de trabalho e 

produção que depende, sobremodo, do extrativismo em áreas das quais não 

detêm a propriedade legal. Dessa forma, esses sujeitos sociais tem sido 

seriamente precarizados com o processo de expansão urbana que reduz 

intensamente as áreas disponíveis para o extrativismo dos frutos da restinga, 

comprometendo por completo sua autonomia a partir da terra, e com isso, 

também sua permanência no espaço agrário do município. Em outra faceta da 

ação do Estado, a própria administração municipal de Barra dos Coqueiros tem 

também promovido sérios empecilhos à sobrevivência e à permanência das 

catadoras de mangaba do município, ao definir as áreas dos povoados locais 

como perímetros urbanos, impondo com isso a cobrança de altas taxas de 

IPTU, as quais dificilmente poderão ser pagas por esses sujeitos sociais. 

Dessa forma, em multideterminações o Estado-capital estabelece a proposta 

da expansão urbana como modelo de desenvolvimento, frente à qual esses 

sujeitos sociais precisam articular-se e organizar-se em sua luta, inscrita na 

universalidade da expansão do capital sobre os territórios camponeses, luta 

para permanecer na terra, condição de vida, trabalho e autonomia.  

 

Palavras-chave: Comunidades Tradicionais, Capital Financeiro, Ajustes 

Espaciais, Expropriação, Permanência. 

 

 


