
 

 

XIX JORNADA DO TRABALHO 

QUE CRISE É ESSA? CONTRAREFORMAS, RESISTÊNCIAS E 

UTOPIAS 

 

CHAPECÓ-SC, 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

2ª CIRCULAR 

 

COORDENAÇÃO GERAL  

Prof. Dr. Willian Simões – UFFS 

Prof. Dr. Antonio Thomaz Junior – UNESP/Pres. Prudente 

 

APRESENTAÇÃO 

Entre os dias 05 e 08 de setembro de 2018 será realizada a XIX Jornada do Trabalho 

em Chapecó/SC, intitulada “QUE CRISE É ESSA? CONTRARREFORMAS, 

RESISTÊNCIAS E UTOPIAS”. A Jornada é coordenada por membros do Colegiado do 

Curso de Graduação em Geografia-Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) com vínculos à Rede de pesquisadores ligados ao “Centro de Estudos de Geografia 

do Trabalho (CEGeT)”, que é liderada pelo Prof. Antonio Thomaz do Departamento de 

Geografia da UNESP de Presidente Prudente-SP.  

O evento será realizado nas dependências da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(Campus de Chapecó-SC), contando com o apoio direto do Centro Acadêmico de 

Estudantes de Geografia (CAGEO), de membros do Núcleo de Estudos Território, 

Ambiente e Paisagem (NETAP/UFFS), do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Região, 

Urbanização e Desenvolvimento (NERUD/UFFS), do CEGeT (UNESP/Presidente 

Prudente), do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra 

(ENCONTRA/UFPR) e de representações da comunidade regional, como o Sindicato dos 

Trabalhadores da Carne (SITRACARNES), do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 

Público Municipal de Chapecó e Região (SITESPM) e da Via Campesina (Frente Brasil 

Popular). É resultado, também, de parceria com professores-pesquisadores dos programas 

de pós-graduação em Geografia da FCT/UNESP, UFPR, UFG, UFSM, UFAC, UFPB, 

UFPA, dentre outros.  



 

 

Nesses quatro dias de encontro, por meio da realização de Grupos de Trabalho, Simpósio, 

Mesas Redondas e Trabalhos de Campo, integraremos pesquisadores de áreas diversas 

(Geografia, Sociologia, Antropologia, Direito, Serviço Social, Pedagogia, Saúde, entre 

outros) em diversos estágios formativos (iniciação científica, especialistas, mestres e 

doutores) com integrantes de movimentos sociais, associações e sindicatos, no intuito de 

encontrar eixos de discussão e ações possíveis que nos levem, ao mesmo tempo, a análises 

mais acuradas da realidade que vivemos e a delinear estratégias conjuntas que permitam 

construir projetos visando uma sociedade justa.   

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

- Prof. Dr. Willian Simões (Geografia, UFFS, Campus de Chapecó-SC) 

- Prof. Dr. Danilo Enrico Martuscelli (Ciências Sociais, UFFS, Campus de Chapecó-SC) 

- Profa. Dra. Andrea Luiza da Silveira (Psicologia, UNOCHAPECÓ) 

- Prof. Dr. Igor de França Catalão (Geografia, UFFS, Campus de Chapecó-SC) 

- Profa. Dra. Maria Eneida de Almeida (Medicina, UFFS, Campus de Chapecó-SC) 

- Profa. Dra. Maíra Rosseto (Medicina, UFFS, Campus de Chapecó-SC) 

- Doutorando. Adriano Makux (ENCONTTRA/UFPR) 

- Doutorando. Valdir Skrzypczak (SITESPM/Frente Brasil Popular) 

- Mestrando. Diógenes Rabello (CEGeT, Presidente Prudente)  

- Assistente Social Ernesto Puhl Neto (Via Campesina/Frente Brasil Popular) 

- Psicóloga Geziane Camargo (SITRACARNES/Frente Brasil Popular) 

- Acadêmica Janaína Gaby Trevisan (Geografia, UFFS) 

- Acadêmico João Henrique Zöehler Lemoes (Geografia, UFFS) 

- Acadêmico Vitor Hugo Batista (Geografia, CAGEO/UFFS) 

- Acadêmica Isis Fumagalli (Geografia, CAGEO/UFFS) 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira (UFG/Goiânia-GO) 

Dra. Ângela Massumi Katuta (UFPR/Setor Litoral, Matinhos-PR) 

Dr. Antonio Thomaz Júnior (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dra. Ana Maria Soares de Oliveira (UEMS/Jardim-MS)  

Dra. Andréa Luiza da Silveira (UNOCHAPECÓ/Chapecó-SC) 

Dr. Atamis Antonio Foschiera (UFT/Porto Nacional-TO) 



 

 

Dr. Carlos Alberto Feliciano (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dra. Carmen Rejane Flores Wizniewsky (UFSM/Santa Maria-RS) 

Dr. César De David (UFSM/Santa Maria-RS) 

Dr.  Danilo Enrico Martuscelli (UFFS/Campus Chapecó-SC) 

Doutoranda Editha Lisbet Julca Gonza (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dr. Eduardo Schiavone Cardoso (UFSM/Santa Maria-RS)  

Dr. Edvaldo Carlos de Lima (UEPB/Guarabira-PB) 

Dra. Fernanda Keiko Ikuta (UNICENTO/Irati-PR) 

Dr. Fernando Mendonça Heck (IFSP/Tupã-SP) 

Doutorando Fredi dos Santos Bento (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dr. Guilherme Marini Perpetua (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Doutoranda Hellen Carolina Gomes Mesquita da Silva (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dr. Jorge Ramón Montenegro Gomez (UFPR/Curitiba-PR) 

Dr. José Alves (UFAC/Rio Branco-AC) 

Doutorando José Carlos Dantas (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dr. Juscelino Eudamidas Bezerra (UnB-DF) 

Dra. Karina Furini (UFAC/Rio Branco-AC) 

Doutoranda Larissa Tavares Moreno (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dra. Mara Edilara Baptista de Oliveira (UFF/Angra dos Reis-RJ) 

Dr. Marcelo Dornelis Carvalhal (UNESP/Ourinhos-SP) 

Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça (UFG/Goiânia-GO) 

Dr. Marco Mitidiero Júnior (UFPB/João Pessoa-PB) 

Dra. Mercedes Solá Perez (UPFR/Curitiba-PR) 

Doutorando Sidney Cassio Todescato Leal (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dr. Sonia Maria Ribeiro de Souza (UFPI/Bom Jesus-PI) 

Doutorando Thiago Pereira de Barros (UNESP/Presidente Prudente-SP) 

Dr. Willian Simões (UFFS/Campus de Chapecó-SC)



 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus de Chapecó-SC. Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul (Sede definitiva) 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL  

  05/09 06/09 07/09 08/09 

Manhã 
(8h00 às 
12h00) 

Credenciamento 

UFFS, Campus de Chapecó-SC, Bloco B 

Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul (Sede definitiva) 

 

Trabalhos de Campo 

 

Retorno dos Trabalhos de Campo e  

Simpósio 

Prédio da Reitoria. Av. Fernando 

Machado, 108 E, Centro.  

Grupos de Trabalho 

Prédio da Reitoria. Av. Fernando 

Machado, 108 E, Centro. 

Tarde 
 

14h00 às 
17h30 

Oficinas e/ou Minicursos 

 

1 - Oficina: Mapeamento coletivo do feminino – 

Coletivo ENCONTTRA 

 

2 - Oficina: Práticas e saberes em agroecologia: projetos 

para enfrentar a sociedade capitalista e o agronegócio – 

Rede Ceget  

 

3 - Mini-curso: Os meandros da contrarreforma 

trabalhista e as resistências da classe trabalhadora – 

Paulo Lemgruber (Advogado) 

 

 

Trabalhos de Campo Grupos de Trabalho 

 

Reunião da Rede CEGeT de 

Pesquisadores 

 

Coordenação: Antônio Thomaz 

Júnior (UNESP/Presidente Prudente) 

 

 

 

Noite 
 

19h00 ás 
22h30 

Apresentação cultural  

 

Conferência de Abertura: O Brasil no contexto da crise 

do capitalismo contemporâneo 

 

- Prof. Dr. Armando Boito Júnior (UNICAMP)  

 

 

 

 

 

Noite Cultural e 

Confraternização 

Mesa Redonda: Territórios da 

degradação do trabalho: a relação 

entre o processo de trabalho nos 

frigoríficos e os agravos à saúde do 

trabalhador 

- Prof. Dr. Fernando Heck (IFSP, 

Ceget, Geografia) 

- Profa. Dra. Márcia Luíza Pit Dal 

Magro (UNOCHAPECÓ) 

- SITRACARNES 

Apresentação Cultural 

 

Mesa de Encerramento: 

Mobilizações sociais e alternativas 

para a crise.  

 

- Paula Karina Klachko (UNPAZ-

UNDAV/Buenos Aires) 

- Antônio Thomaz Júnior 

(UNESP/Presidente Prudente/Ceget) 

- Frente Brasil Popular 

 



 

TRABALHOS DE CAMPO 

As inscrições para os trabalhos de campo estarão abertas no site do evento a partir do dia 

21/08/2018. Sugerimos que façam a inscrição o mais rápido possível, sobretudo porque 

precisaremos dos dados pessoais que são obrigatórios para viagem em estradas federais.  

Faça sua inscrição em: https://xixjornadadotrabalho.wordpress.com/trabalho-de-campo/ 

Trabalho de Campo 1 - Itá-SC, a cidade submersa: Visita ao Centro de Divulgação 

Ambiental e a Usina Hidrelétrica de Itá-SC (visão dos gestores). Casa da Cultura Alberton 

(vídeo e diálogo a respeito das transformações espaciais sofridas pelo município com a 

construção da barragem – a nova Itá na visão do poder público). Diálogo com membros do 

Movimento dos Atingidos por Barragem que atuam na região. 40 Vagas. Saída: 7h00 (Prédio 

da Reitoria, Av. Fernando Machado 108-E, Centro); Retorno: 17h30. Valor da 

alimentação (a definir).  

Trabalho de Campo 2 – Luta pela terra e educação no Oeste de Santa Catarina: 

Assentamento 25 de Maio: ponte-símbolo do conflito com os fazendeiros; sede – escolas, rádio 

comunitária e cooperativa; almoço com a família Lavratti. Assentamento José Maria: Escola 

Paulo Freire e o currículo por complexos de estudo; Instituto Federal Catarinense e as lutas pelo 

acesso ao Ensino Superior e Tecnológico no campo e na perspectiva da Educação do Campo. 40 

Vagas. Saída: 7h00 (Prédio da Reitoria, Av. Fernando Machado 108-E, Centro); Retorno: 

17h30. Valor da alimentação (a definir).  

Trabalho de Campo 3 – O avesso do trabalho, resistências e luta pela vida no agro-hidro-

negócio de aves e suínos: Comunidade da Linha Simonetto, Chapecó-SC. Comunidade do 

Faxinal dos Rosa, diálogo com a Família Munarini (da integração à agroecologia). Sede do 

SITRACARNES (Chapecó-SC): cine-debate com sindicalistas sobre a luta por direitos e os 

efeitos da operação carne fraca e da suposta crise da carne (o descarte do trabalho). 40 Vagas. 

Saída: 8h00 (Prédio da Reitoria, Av. Fernando Machado 108-E, Centro); Retorno: 17h30. 

Valor da alimentação (a definir).   

  

OFICINAS/MINICURSOS 

1 - Minicurso: Os meandros da reforma trabalhista e seus desdobramentos no movimento 

socioespacial da classe trabalhadora. Objetivos: Discutir as principais mudanças ocorridas em 

atuais reformas ou propostas de reformas que atingem a classe trabalhadora do atual governo 

federal brasileiro (Trabalhista, Terceirização e da Previdência) e a dimensão espacial de seus 

impactos (desemprego, ampliação do subemprego e da uberização do trabalho, entre outros). 40 

Vagas. Local: UFFS, Campus de Chapecó (Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul), Sala 208, 

Bloco B.  

2 – Oficina: Mapeamento coletivo do feminino. Ementa: Cartografia social, mapeamento 

coletivo, autocartografias: algumas distinções; Efeitos de mapeamentos coletivos 

(alguns relatos); As escalas geográficas desde a corporeidade; Mapeando o feminino 

desde deliberações coletivas; Socialização e avaliação da oficina. 40 Vagas. Local:  

 

https://xixjornadadotrabalho.wordpress.com/trabalho-de-campo/


 

 

 

3 – Oficina: Práticas e saberes em agroecologia: projetos para enfrentar a sociedade capitalista e 

o agronegócio. Ementa: Conhecer experiências de pesquisa, extensão e militância em 

Agroecologia desenvolvidos em diferentes lugares. Dialogar sobre as práticas e os saberes 

construídos pelos sujeitos e entidades. Levantar as expectativas e construir propostas e 

encaminhamentos conjuntos. 40 Vagas.  

 

ALOJAMENTO 

Será disponibilizado alojamento gratuito aos participantes que declararam essa necessidade em 

sua inscrição no site.  

Local: Pátio (fechado) de Esportes da Escola de Educação Básica Marechal Bormann. 

Endereço: Tv. Brasil, 31-D, Centro. Ao lado da Catedral. Local de fácil acesso a farmácias, 

bares e restaurantes, supermercados, transporte coletivo, entre outros.  

Estrutura: 1 – Pátio de esportes para hospedagem (podendo instalar barracas); 2 – Banheiros 

feminino e masculino, com 02 chuveiros quentes para banho em cada um deles. O local será 

limpo todos os dias por uma equipe de limpeza contratada pelo evento. Teremos, também, um 

esquema de monitoria para cuida da entrada e saída dos hospedes.  

Observações importantes:  

1 - Trazer Kit Acampamento (barraca, colchão, roupas de cama e banho, entre outros).  

2 – No mês de Setembro, em Chapecó-SC e região, as temperaturas ainda costumam ser baixas. 

Sugerimos trazer um bom cobertor e roupas de frio.  

3 – Os participantes que na inscrição já declararam necessidade de alojamento, poderão deixar 

suas coisas na escola no dia 05/08/2018, a partir das 13h00, uma vez que já deixaremos uma 

lista prévia dos hospedes. Quem fizer inscrição no credenciamento, só poderá se instalar após a 

mesa de abertura do evento  foi uma exigência da escola, visando manter a segurança.  

4 – No dia 06/08/2018 a escola terá aula normal e precisará utilizar o pátio. Assim, solicitamos 

aos hospedes que, antes de sair para os trabalhos de campo, recolham seus pertences e deixem 

guardados na sala de Educação Física que fica conectado ao pátio de esportes. Esta sala será 

fechada para segurança dos pertences. Nos demais dias não haverá necessidade deste 

movimento.  

 

 

 

 

 



 

GRUPOS DE TRABALHO  

Metodologia  

Os GTs constituem espaços de reflexão e troca de experiências entre os participantes e não de 

apresentações individuais de trabalhos. O propósito é que as sessões funcionem como um 

momento de debate e aprofundamento de questões relevantes ao campo da discussão de cada GT, 

perpassado pelas contribuições dos trabalhos.  

Trabalhos Completos  

A versão final de seu trabalho completo ou resumo expandido poderá ser encaminhado entre os 

dias 10 e 20 de Setembro de 2018 (pós apresentação no evento). Acesse o link  para a 

submissão: https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/jdt/about/submissions 

 

 

GT 01 - AGRO-HIDRO-TERRITÓRIOS, DEGRADAÇÃO DA NATUREZA E DO 

TRABALHO  
EMENTA: Este GT pretende abordar as discussões sobre a dinâmica geográfica do capital e do 

trabalho nos diferentes biomas brasileiros, debatendo os conflitos pelo acesso e uso da terra e da 

água no território brasileiro. A denominada matriz energética limpa e a produção de 

agrocombustíveis gera a prática de apropriação de recursos naturais tendo como elemento 

fundamental o papel/ação do Estado. Os agro-hidro-territórios, onde se desenvolvem as 

monoculturas e a produção de commodities geram riscos para a saúde do trabalhador, assim 

como prejuízos para os recursos hídricos e degradação ambiental, promovidos pelas práticas 

predatórias do capital no campo. Tendo, por outro lado, a reação da sociedade organizada pela 

vida da mobilização popular para a resistência. 

 

 

GT 02 - CONFLITOS TERRITORIAIS E FRAGMENTAÇÃO DO TRABALHO: A 

EXPROPRIAÇÃO CAPITALISTA NO CAMPO E NA CIDADE 

EMENTA: Partindo de uma compreensão de que o capital se territorializa e subordina o 

trabalho no campo e na cidade sob relações diversas como a sujeição da renda da terra e a 

extração da mais-valia (absoluta e relativa), torna-se necessária uma “leitura” geográfica de 

conjunto, ou seja, não dicotômica. Deste modo, compreendemos que embora fragmentados, os 

conflitos territoriais expressam as consequências da expropriação e exploração capitalista, 

apontando para a necessária unidade de ação entre as lutas do campo e da cidade. Assim, o GT 

procura debater temas como: 1) reforma agrária e questão agrária; 2) reforma urbana e questão 

urbana; 3) sistemas agroalimentares em disputa, políticas públicas e movimentos sociais; 4) 

direito à cidade e lutas dos movimentos sociais urbanos e direito à terra e luta dos movimentos 

sociais do campo;5) Saúde do/a trabalhador/a no campo e na cidade; 6) impactos das grandes 

intervenções territoriais no campo e na cidade (grandes obras de infraestrutura, mineração, 

megaeventos etc.); 7) os limites da teoria frente a complexidade do ser que trabalha: 

plasticidade do trabalho e movimento territorial do trabalho e da classe trabalhadora. 

 

GT 03 - IDEOLOGIA, EDUCAÇÃO E DISCURSO 

EMENTA: O controle social de um país, por meio das entidades que o representa, impõem 

subjetividades aos indivíduos, que passam diretamente pela construção de ideologias, educação 

e discursos, eixos centrais em processos de identidades individuais e coletivas na sociedade 

capitalista atual e no cenário político brasileiro. Desta forma, se mostra crucial apreender as 

dimensões dialéticas dessa interface entre educação e trabalho; lutas sociais e luta pela 

educação; educação e luta pela terra; dando destaque aos espaços de subjetivação política dos 

indivíduos, que passam necessariamente por propostas, metodologias e práticas educativas 

contextualizadas e libertárias, construindo discursos “outros”, e “desde baixo”, reinventando 

processos de autonomia entre os povos, na busca da superação de discursos dominantes.  

https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/jdt/about/submissions


 

 

Resulta de importância reconhecer e contextualizar essas formas de subordinação e 

insubordinação mediados pela Mídia e o Estado tentando desmascarar discursos de 

desenvolvimento que assolam tanto o campo como a cidade. Buscamos suporte, portanto, da 

própria Geografia do Trabalho para a construção de uma teoria revolucionária para todas essas 

dimensões da vida. 

 

GT 04 - MULTIDIMENSIONALIDADE E DESENVOLVIMENTO DO/NO 

TERRITÓRIO  

EMENTA: Discutir temáticas que envolvam a multidimensionalidade do território, 

perpassando por questões que envolvam diferentes sujeitos sociais: camponeses e camponesas, 

pescadores e pescadoras, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, seus modos 

de vidas e formas de reprodução e (re)existência. Debates sobre a questão de gênero e classe em 

diferentes territórios, bem como terra e trabalho. Temas sobre lutas pelo reconhecimento e 

demarcação de terras, impactos e conflitos territoriais, assim como políticas públicas de 

desenvolvimento. Além disso, reflexões acerca de estratégias e metodologias qualitativas de 

pesquisa. 

 

 

GT 05 - CRISE ESTRUTURAL, DESEMPREGO E INFORMALIDADE 

EMENTA: Em tempos de aniquilamento dos direitos sociais e trabalhistas, via reformas 

ilegítimas, busca-se trazer para o debate questões que permeiam a informalidade e precarização 

do trabalho. Nesse contexto, discutir as condições laborais impostas pelo trabalho domiciliar; o 

trabalho escravo e relações de subserviência ao capital; o trabalho e lucro na indústria da 

reciclagem; o desemprego e crise estrutural do capital; as entidades de classe, movimentos 

sociais de trabalhadores e práticas de resistência. 

 

 

Para maiores informações e/ou sugestões, favor enviar mensagem para: 
xixjornadadotrabalho@gmail.com 
 

 
 

Atenciosamente,  

Comissão Organizadora 
XIX Jornada do Trabalho – 05 a 08 de Setembro, Chapecó-SC 

mailto:xixjornadadotrabalho@gmail.com

