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APRESENTAÇÃO
Eduardo Schiavone Cardoso é o autor do texto “Pesca extrativa e piscicultura no
“Centro-Norte” do país”. O manuscrito caracteriza a produção do pescado em bacias
que compreendem parcelas dos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Ele
identifica a pesca extrativa e a piscicultura continental como as duas modalidades de
produção de pescado presentes na área de estudo. Não obstante, o texto analisa a
dinâmica destes dois setores que envolvem agentes e políticas públicas diversificadas,
formas diferenciadas de organização do espaço geográfico e relação distinta com os
recursos hídricos e ictiológicos.
O artigo “O território na região geográfica imediata de Mossoró/RN: uma discussão
sobre a binaridade rural/urbana a partir de Weber, Durkheim, Marx e Giddens”, é
escrito pelos autores João Paulo Silva dos Santos, Joana Tereza Vaz de Moura e
Winifred Knox. Iniciam o estudo tendo como linha mestra a questão da heterogeneidade
dos territórios e das suas dinâmicas. Partindo dessas considerações e do entendimento
sobre o conceito de território aprimorado por teóricos brasileiros, buscam inserir a
Região Geográfica Imediata (RGIM) de Mossoró no debate territorial binário
rural/urbano.
O texto intitulado “Transformações econômicas e demográficas do município de Assis
Chateaubriand, PR (1966-2016)” foi elaborado por Bruno Vinícius Noquelli Lombardi
e Paulo Nobukuni. Ao longo do texto os autores apontam as modificações que
ocorreram ao longo dos anos no município de Assis Chateaubriand, com ênfase na
população e economia. E também é feita a análise das teorias de desenvolvimento
econômico; clássica, de Schumpeter e de Marx, evidenciando em qual dessas se encaixa
o desenvolvimento do município em questão.
Os autores Josimar Gonzaga Dias e William Ferreira da Silva nos trazem o artigo “Os
efeitos da territorialização canavieira na dinâmica socioeconômica no município de
Jataí – GO”, nos mostrando o processo da transformação do espaço geográfico do
Sudoeste Goiano, apontando para o fortalecimento da terra enquanto mercadoria.
Através da análise dos dados primários e secundários, demonstraram os fatores que
impulsionaram a instalação das agroindústrias canavieiras, os malefícios, as vantagens e
os conflitos gerados com esta atividade.
Em “Panorama dos quilombos sergipanos:condições de vida e vulnerabildiades”,
Flavia Regina Sobral Feitosa, Cláudio Jorge Moura de Castilho, Gregório Guirado
Faccioli e Roberto dos Santos Lacerda realizaram um diagnóstico sociocultural da
situação dos quilombos sergipanos a partir das publicações encontradas no período de
2015 a 2019 na base de dados do Google Scholar. Foi constatado que existe um número
muito pequeno de publicações acerca da temática, onde metade dos quilombos não
foram abordados, demonstrando a invisibilidade social desses territórios.
“Gestão territorial do capital através do trabalho domiciliar das mulheres” é o artigo
elaborado por Terezinha Brumatti Carvalhal. O estudo analisa o trabalho domiciliar de
confecções em Terra Roxa, Paraná, como uma extensão da fábrica, dessa forma se
verifica a descentralização produtiva com o capital expandindo a gestão do território
diretamente às residências com a fragmentação e fragilização dos trabalhadores. Se
percebe que a maioria do público de trabalhadores predispostos à essas funções é de
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mulheres. Assim, o capital busca nas atividades consideradas como sendo femininas e
“naturais” das mulheres, uma forma de obter lucro.
Temos também o artigo “Implantação do shopping a céu aberto em Taquaralto, porção
sul de Palmas, TO”, de autoria de Samuel Ferreira da Fonseca, Fernan Enrique Vergara
Figueroa e Nilton Marques de Oliveira. Ele analisa a viabilidade socioeconômica da
implantação do Shopping supracitado por meio da metodologia MICMAC para análise
prospectiva. O estudo indica que as políticas de urbanização são a principal variável
motriz, que sustenta a possibilidade de aceitação ou rejeição, tanto dos empreendedores
quanto da população a respeito a implantação do Shopping a céu aberto em Taquaralto.
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