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Resumo 

A estrutura fundiária e o uso da terra no Brasil tem se pautado como componentes estruturais da 
desigual distinção de classes sociais e configura os interesses dos proprietários dos meios de 
produção como instrumento de controle sócioterritorial e manutenção do sistema econômico. Desde 
o período colonial foi implantado no país a constituição de uma estrutura fundiária que se configura 
como componente político de expropriação da terra, da cidadania e democracia. Atualmente as 
investidas do capital aproximam campo e cidade, como forma de garantir sua reprodução ampliada 
a partir da metamorfose nos espaços rurais síntese da mudança no uso do solo e da renda da terra.  
A crise econômica ocorrida nos Estados Unidos no ano de 2008 afetou o setor imobiliário, 
suscitando novos interesses entre os distintos agentes do capital. Constata-se a partir de então que a 
política habitacional assume papel importante na captação de novos espaços e, consequentemente, 
de lucro para sanar os impactos da crise. Nesse contexto o meio rural do município de Lagarto, no 
estado de Sergipe, tem recebido projetos habitacionais para beneficiar a população de baixa renda 
pelo Programa de Arrendamento Residencial. O uso social da terra tem recebido novos contornos, o 
que influi no uso social da terra agrícola e no seu valor de troca. Tem-se a configuração de novos 
rearranjos espaciais na região a partir da supressão dos hábitos rurais e a entrada de equipamentos 
urbanos, como necessidade do Estado supranacional. A partir dessa análise refletimos sobre os 
impactos da crise de 2008, através das atuais políticas públicas de habitação; analisamos como tais 
políticas remodelam o espaço rural do município de Lagarto e como afetam o uso social e a renda 
da terra. Realizamos a leitura da literatura especializada sobre o estado da arte, associados à leitura 
crítica da realidade empírica do município de Lagarto. Realizamos entrevistas (produtores rurais, 
moradores dos conjuntos habitacionais, representantes das associações comunitárias e responsáveis 
pela politica habitacional no Município); registro fotográfico da/na área de estudo. A coleta de 
dados no IBGE, Ministério do Trabalho e Ministério da Agricultura, na Secretaria Municipal de 
Saúde e na Coopertreze (Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze). Constata-se que o espaço 
rural do município de Lagarto vem reduzindo as áreas destinadas à produção agrícola, bem como o 
acesso aos projetos de desenvolvimento rural, como resposta às políticas destinadas à habitação, 
situação esta que coloca em foco a disputa do território para o movimento e a reprodução ampliada 
do capital em detrimento da função social da terra agrícola. 

Palavras-chave: crise do capitalismo, política habitacional, dilema sócioterritorial rural, renda da 
terra. 

Estágio da Pesquisa: em andamento. 



1 Introdução 

Ao longo da história do Brasil o uso da terra tem se pautado nos interesses das classes dominantes, 
numa forma de controle social e manutenção do sistema econômico. Desde o período colonial a 
estrutura fundiária do país tem se caracterizado pela expropriação da terra da maioria da população. 
No contexto contemporâneo as investidas do capital têm aproximado cada vez mais o campo e a 
cidade, como forma de captar lucro dos diversos setores da sociedade. Há uma metamorfose nos 
espaços rurais a partir das investidas do capital. 

A sociedade ao produzir sua existência produz o espaço geográfico em 
materialidades e paisagens específicas dotadas de temporalidades, quais sejam as 
condições materiais e objetivas da historia. O campo e a cidade, portanto são 
resultados espaciais do movimento das relações sociais produtivo/reprodutivas das 
classes produzidas dialeticamente no bojo do projeto de acumulação do capital. 
(LIMA, 2012, p. 120) 

Campo e cidade nunca estiveram tão próximos, visto a maior interconexão baseada em interesses do 
capital em angariar novos espaços e, assim, captar lucro. Cada vez mais o meio rural é dominado e 
apropriado pelo sistema de acumulação do capital, onde é injetado novas e contraditórias formas, 
distorcendo sua realidade primeira de espaço de trabalho com a terra, de tradições e costumes 
próprios.  

Dessa forma, o modo como é captado as diferentes instancias da sociedade para angariar o máximo 
de rendimento passa pela subordinação e expropriação dos diversos setores e classes sociais para 
abastecer e manter o sistema. Isso é feito de forma desigual e combinado pelo capitalismo que cria 
estratégias, muitas das vezes contraditórias a sua lógica, para se reproduzir enquanto regime 
econômico, político e social dominante. As mudanças e as novas normas que se agregam para 
contornar e reorientar os caminhos do capital é feito a partir da regulamentação que se concretiza e 
se firma com o aval do Estado, este assumindo a posição de aporte e facilitador da manutenção e 
adequação das novas regras. 

A complexidade de atuação do mercado-mundo e as sucessivas crises por que passa tem criado um 
ambiente-mundo de incertezas que metamorfoseiam o conteúdo das áreas rurais a partir de decisões 
advindas do centro do poder econômico centrado na cidade. 

Segundo Lima (2012) o capital vai produzindo o espaço à sua imagem e semelhança ao aprofundar 
a divisão social e territorial do trabalho, sobremodo, na relação campo-cidade. E essa produção se 
traduz com maior destaque em momentos de maior efervescência da crise do sistema capitalista. 

Em cada período histórico o capital tem assumido comportamentos ambíguos diante da necessidade 
de se manter dominando, visto as inúmeras “crises” porque tem passado ou, até mesmo pela 
estagnação do seu próprio modelo de desenvolvimento, baseado no consumismo e na mais valia. E 
o Estado é o aparador e o órgão de base modelador que tem subvertido as condições das relações 
entre sistema econômico mundial e sociedade, de forma a congregar as feições de apaziguamento 
entre dominador e subalternos.  

Dentro desse contexto as políticas públicas têm se mostrado mais como uma imposição do sistema 
mundo para a manutenção de sua base, do que propriamente uma dita supressão das necessidades 
sociais. As políticas públicas de Estado promovem novas concepções dos indivíduos no seu lugar, 
sem que estes, necessariamente, percebam as mudanças porque passam. Os indivíduos são levados a 
se desfazerem de sua condição de sociedade singular para agregar novos valores – mudança de 
identidade. Essa é uma condição da pós-modernidade, cuja pluralidade nega o singular, na busca 



pelo enfrentamento do singular/ da condição humana. Só que a pluralidade só se firma a partir da 
individualidade, do específico de cada um, o conjunto da diversidade, das características de cada 
um. 

2 A Crise do Capitalismo e a Política Habitacional 

Entender a crise do capitalismo e suas fases de maior turbulência é, segundo Harvey (2005), 
compreender o processo de acumulação de capital como centro do sistema, este formado por 
contradições internas as quais levam a crises constantes devido às barreiras continuadamente 
criadas pelo próprio capitalismo, como, por exemplo, a oferta de trabalho.  

Em 2008, segundo Harvey (2011) o baixo crescimento na economia somado a estagnação no 
aumento dos salários da população ocasionou o não pagamento dos financiamentos imobiliários o 
que levou a uma crescente onda de despejos nos Estados Unidos. Os órgãos financiadores que 
tinham como garantia as hipotecas se viram em meio a um montante de papéis sem valor algum, 
visto o abandono das pessoas das casas sem condições de pagar. 

No final de 2008, todos os segmentos da economia dos EUA estavam com 
problemas profundos. A confiança do consumidor despencou, a construção de 
habitação cessou, a demanda efetiva implodiu, as vendas no varejo caíram, o 
desemprego aumentou e lojas e fabricas fecharam. (HARVEY, 2011, p. 13)  

As pessoas nos Estados Unidos preferiram abandonar as casas e ir morar nas casas de parentes ou 
alugar quartos a ter que se sacrificar para pagar o financiamento e correr o risco de passar 
necessidades. A situação chegou ao um ponto crítico com o fechamento de construtoras, de órgãos 
financiadores e queda no lucro dos bancos o que só foi resolvido com a atuação do Estado injetando 
dinheiro para sanar a crise. 

A grande bolha estourada em 2008 colocou o setor imobiliário num patamar dos grandes feitos 
catastróficos na/para a crise do capitalismo. Fato ocorrido nos Estados Unidos, mas que embalou 
toda a economia do mundo em um caminho de incertezas, condicionando-os às prerrogativas de um 
sistema que só consegue sanar os efeitos de suas crises com a intervenção do Estado. Mesmo com a 
crise do setor de imóveis nesse período, os países, principalmente, periféricos continuam com o 
avanço dos projetos de moradias, só que, agora, com a chancela e suporte da máquina estatal. 

A implantação das políticas habitacionais são projetos implementados e arquitetados pelos órgãos 
mundiais, como o banco mundial, que assumem o papel de Estado Supranacional de controle e 
comando do centro do capital, minimizando o poder Estatal nacional, como forma de alavancar e 
direcionar os ditames do capital mundial. Há, dessa forma, a busca pelo gerenciamento da máquina 
global, centrado nas normas de economia de mercado, a partir de regras absolutistas para controlar 
o grupo de países que compõem o chamado terceiro mundo. 

A crise econômica ocorrida nos Estados Unidos no ano de 2008 afetou, dessa forma, o setor 
imobiliário, suscitando novos interesses pelos diversos espaços. A política habitacional assume 
papel importante na captação de novos espaços e, consequentemente, de lucro para sanar os 
impactos da crise.  

No Brasil, a princípio, o programa de construção de casas para pessoas de baixa renda estava 
condicionado à construção de conjuntos habitacionais com casas populares, o que ocasionou o 
aparecimento de focos de favelamento, uma vez que reuniu em um mesmo espaço pessoas com 
rendas muito baixas ou até mesmo desempregadas. O projeto inicial foi batizado de Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR), cujo objetivo era sanar o déficit de moradia no país, 
principalmente em áreas periféricas, chegando a atingir, em seguida, o meio rural.   



No rol das políticas habitacionais brasileiras, em 1999, foi criado o PAR, um 
programa que se caracterizou, a princípio, pela construção de conjuntos de pequeno 
porte preferencialmente localizados na malha urbana, seguindo uma tendência de 
aproveitamento dos vazios urbanos, contrariamente à prática do BNH1, marcado 
pelo modelo periférico de implantação. Todavia, num segundo momento, o PAR 
passou a implantar conjuntos fora da malha urbana, a fim de melhor se adaptar às 
novas condições econômicas. (BONATES, 2008, p. 147) 
 

O programa de habitação não está restrito à zona urbana, mas também traz a discursiva acerca do 
desenvolvimento do meio rural. Algo logrado a partir do discurso da melhoria das condições de 
vida da população, mas que tem no bojo das intenções, emanadas pelos anseios do Estado 
supranacional, a captação de lucro dos diversos segmentos da sociedade. 

Nos últimos três anos a politica habitacional no Brasil mudou seus parâmetros de concessão de 
crédito e financiamento da casa própria. Agora batizado de Minha Casa, Minha Vida o programa 
retira do seu projeto a construção de conjuntos habitacionais, constituindo em um novo arranjo 
espacial de moradias. A cessão ao crédito se faz junto aos órgãos financiadores ao interessado que 
já possua ou tenha adquirido o terreno junto a entidades, como associações, para a construção da 
residência. A concessão será avaliada e firmada a partir da base de cálculo do valor da renda mensal 
do adquirente.  

Assim diz o texto extraído do site da Caixa Econômica Federal, em 11 de janeiro de 2015, acerca 
das condições preestabelecidas para enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida do 
governo federal: 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR2 é um programa 
gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela CAIXA, que consiste 
em aquisição de terreno e construção ou requalificação de imóveis contratados que 
depois de concluídos são alienados às famílias que possuem renda familiar mensal 
de até R$ 1.600,00. Contempla também a aquisição de terreno e produção de 
empreendimentos habitacionais vinculados a intervenções inseridas no PAC3, para 
reassentamento, remanejamento ou substituição de unidades habitacionais, 
atendendo as famílias provenientes da área de intervenção, admitindo-se renda 
familiar mensal de até R$ 3.275,00. Outra forma prevista de atuação do Programa 
consiste na produção de equipamentos públicos de educação e saúde e de outros 
complementares à habitação, vinculados aos empreendimentos contratados. O 
PMCMV foi lançado em março/2009, com a finalidade de criar mecanismos de 
incentivo à produção e aquisição de 1 milhão de novas unidades habitacionais, 
atualmente essa meta é de 2 milhões de novas moradias para as famílias com renda 
bruta mensal de até R$ 5.000,00. O PMCMV foi lançado em março/2009, com a 
finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 1 milhão de 
novas unidades habitacionais, atualmente essa meta é de 2 milhões de novas 
moradias para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 5.000,00. No âmbito 
do PMCMV, para as famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00, estabeleceu-se 
inicialmente a meta de contratação de 400 mil unidades habitacionais e, 
atualmente, com a continuidade do Programa a meta consiste na produção de 
860.000 unidades habitacionais até o ano de 2014, para as operações contratadas 
com recursos especificamente do FAR. (CAIXA, 2015, S/N) 

    
Segundo Bonates (2008), até 2005 o valor máximo para a aquisição dos imóveis do Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR) era igual em todo o país. A partir desse ano houve mudanças 

                                                           
1 Banco Nacional de Habitação. 
2 Fundo de Arrendamento Residencial.  
3 Programa de Aceleração do Crescimento.  



devido às diferenças regionais e ao custo de vida/construção de cada área, principalmente no que se 
refere ao custo/valor do terreno.  

Para se enquadrar no perfil de baixa renda para a aquisição do imóvel, o interessado deve apresentar 
uma gama de documentos que o caracterize como apto ao beneficio. Dentre as exigências 
documentais estão: documentos de identificação (carteira de identidade ou carteira de trabalho – 
CTPS; CPF – Cadastro de Pessoa Física, válido junto à Receita Federal; comprovante de quitação 
eleitoral; comprovante de residência; NIS – Número de Inscrição Social, do CADÚNICO; Certidão 
de nascimento ou casamento; Comprovante de rendimentos de acordo com CR016; Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa ou Certidão Conjunta 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União extraída do site: www.receita.fazenda.gov.br; Ficha cadastro Pessoa Física, conforme modelo 
Caixa; Dados Cadastrais e Apuração de Renda, conforme modelo Caixa; Declaração de que não 
possui outro imóvel, emitida pelo Cartório  de registro de imóveis; Declaração de empregador, se 
for o caso, conforme modelo Caixa; Procuração por Instrumento Público, se for o caso, conforme 
modelo Caixa; Declaração de Homonímia, se for  caso, conforme modelo Caixa.  

O novo contexto das políticas habitacionais permite identificar dois delineamentos, por um lado a 
contribuição para diminuir o déficit, quantitativamente, do problema habitacional no Brasil, e por 
outro a produção de novas áreas de aglomerado populacional, destaque para as áreas rurais, o que 
implica impor um modelo de expansão urbana nesses espaços. 

A lógica de ocupação em áreas periféricas ou interioranas tem na sua base a premissa do custo do 
solo ser mais barato, o que implica em um menor valor do imóvel, beneficiando um maior numero 
de pessoas, e com isso maior lucro. Nesse caso, é importante salientar que se entre as décadas de 
1970 e 1990 a política habitacional no Brasil favorecia o crescimento dos centros urbanos a partir 
da expansão de suas periferias, nos últimos anos a construção de residências tem passado por um 
processo de descentralização a partir da realização de tais projetos na zona rural. 

É nesse ponto que se pode confrontar a implantação dos projetos habitacionais com o uso social da 
terra rural. Uma vez que a política não se deu, a princípio, para a construção ou melhoria das casas 
do homem do campo, mas vem estruturada a partir da construção de conjuntos habitacionais, 
modelo este circunscrito à cidade que se caracteriza por aglomeração populacional e residencial. A 
ocupação de áreas agrícolas por conjuntos habitacionais implica na configuração de novas formas 
ao espaço, cuja função social do uso do solo ganha novos contornos.   

Nota-se que a implantação desses conjuntos em áreas periféricas das cidades há três décadas 
culminou com o surgimento de novos bairros, expandindo, assim, o sítio urbano. Nesse sentido a 
construção dos conjuntos habitacionais no campo, a partir da chancela do Estado, tem mudado 
drasticamente o perfil do espaço rural, enquanto espaço de produção agrícola, que até então 
consorciava a terra de trabalho com a terra de moradia. 

 
3 Caracterização da área de Estudo. 

O município de Lagarto (Figura 01) está a uma altitude de aproximadamente 183 metros. O clima é 
semiárido e, por se situar numa área de transição, o Agreste, apresenta vegetação alternada entre a 
caatinga e a zona da mata. A média pluviométrica varia entre 781 a 1180 mm, com o período mais 
chuvoso entre os meses de maio a agosto. Na geologia, a região está situada na faixa de 
dobramentos sergipana.  



 

    Figura 01 – Localização do Município de Lagarto no estado de Sergipe, 2014. 
   Autor: José Edson Oliveira Siqueira, Abr./2014. 
 

Depois de São Cristóvão e Itabaiana, o município de Lagarto, a 78 quilômetros de 
Aracaju, é a vila mais antiga de Sergipe. Se a colonização europeia chegou aquelas 
terras por volta de 1595, então acredita-se que o contato com os índios já vinha 
acontecendo desde 1540. Existem relatos históricos dando conta que os religiosos 
encontram uma aldeia de índios Kiriris na confluência dos rios Piauí e Jacaré, que 
tinham o comando do cacique Surubi. Por volta de 1575, os jesuítas levantaram 
uma capelinha com o nome de São Tomé, o Apóstolo, e depois uma escola para os 
curumins. Naquela região os religiosos ainda teriam levantado mais duas capelas: a 
de Santo Antônio e a de São Pedro e São Paulo. Entre os jesuítas estavam Gaspar 
Lourenço e João Solônio. Na aldeia de São Tomé já moravam mais de dois mil 
índios. Mas o sanguinário governador Luiz de Brito chega de surpresa na aldeia e 
extermina boa parte dos índios. (IBGE, 2015, S/N). 

Com uma área de 969,577 km² e uma densidade demográfica de 97,84 hab./km², o município de 
Lagarto apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH, 2010) de 0,625. A população é 
composta por 94.861 habitantes, com estimativa de 101.305 habitantes para 2014. Com 46.489 da 
população residente composta por homens e de 48.372 de mulheres. 

Diante desse contexto, a região das pequenas propriedades rurais de Lagarto teve como auge de 
desenvolvimento no setor agrícola pós década de 1950, resultado da combinação da ação do Estado 
pelo viés da política de colonização – política de reestruturação fundiária, combinada em seguida, 
com a política de modernização da agricultura4 sergipana. Modernização essa entendida como 
processo de produção de cultivos monocultores destinados ao mercado externo e interno.   
Assim, a história da zona rural do município de Lagarto tem em seu ensejo a conjunção de 
interesses do Estado e do Mercado, coligada com a criação da COOPERTREZE como entidade 
jurídica mediadora entre os colonos, o Estado e o mercado na região durante o período de 1960 a 
inicio da década de 1990. 
                                                           
4 Com base em RODRIGUES e FERREIRA (2011), entende-se como modernização da agricultura o processo de 
adequação de meios tecnológicos à produção agrícola, com o intuito de obter o máximo de produtividade da terra. Só 
que a modernização da agricultura apresenta-se parcial e conservadora, pois mantém as desigualdades na estrutura 
agraria brasileira e, é parcial por privilegiar apenas os grandes produtores. 



 
Dessa maneira, a áreas em estudo abriga na atualidade, aproximadamente 17,5% da população do 
Município de Lagarto e se encontra inserida na porção do Município responsável pela produção dos 
cultivos agrícolas. Essa realidade, no entanto, encontra-se em fase de contínua mudança. O Estado 
altera sua política de atuação na área, agora direcionada para a instalação de conjuntos habitacionais 
nos povoados, destinadas à população de baixa renda, a partir do PAR (Programa de Arrendamento 
Residencial).  

4 O Espaço Rural do Município de Lagarto como aporte às novas investidas do capital 

A delimitação territorial que hoje constitui o município de Lagarto teve sua ocupação iniciada a 
partir da expansão da pecuária no período Brasil Colônia, cujo intuito era levar os rebanhos em 
direção ao interior e, assim, fugir das invasões realizadas pelos holandeses que ocorriam com 
frequência no litoral sergipano. 

Dessa forma mais de 80% da área do município se constituía em pastagens, o que implicou em uma 
acentuada concentração de terras nas fazendas de gado de corte. Na atualidade esse fato ocorre 
principalmente na porção oeste do município. A área destinada para a agricultura, com destaque 
para a policultura de subsistência, concentra-se, principalmente, no sentido leste.  

A região policultora de Lagarto é de formação recente, a partir da década de 1950, com os 
programas de colonização defendidos e implantado pelo Estado para ampliar as áreas produtoras de 
alimentos para o mercado. Área esta que se caracterizou por concentrar um número grande de 
famílias e por ter formado uma das maiores cooperativas agrícolas do Nordeste – COOPERTREZE 
(Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze Ltda.). Um projeto realizado pelo  Estado e por 
órgãos financiadores (bancos) que se propuseram a desenvolver a região, colocando-a na pauta de 
discussões do abastecimento e crédito da agricultura para os pequenos agricultores que atendessem 
ao crescente mercado interno. 

Percebe-se que, a princípio, no município de Lagarto, na sua porção oriental, seu desenvolvimento 
se deu a partir dos projetos realizados pelo governo para a expansão da área produtiva do Centro-
Sul do estado de Sergipe, cujo interesse maior era a produção agrícola. Esses projetos foram 
concretizados com a expansão do cultivo do fumo e da laranja a partir da atuação de uma agência 
experimental de citrus na localidade. 

Se, a princípio, as políticas públicas estavam direcionadas para o crescimento da produção agrícola 
daquele espaço, nos últimos anos, com as mudanças na forma de atuação do sistema capitalista, a 
área tem recebido investimentos governamentais que distorcem a sua realidade e concretude de 
local de produção agrícola. A escalada de ações pós-crise de 2008 tem inflamado o movimento das 
tradições locais, descaracterizando-o de acordo com os interesses e anseios do capitalismo que se 
molda e remodela diante de suas crises para se reproduzir como regime econômico dominante. 

Entendendo o setor imobiliário como um dos aportes para sanar os efeitos da crise e angariar 
condições de permanência do capitalismo dominando, é que a zona rural ressurge como espaço 
propício e condicional para a captação de lucro. A fórmula encontrada para sanar a crise se dá 
através da arrecadação de lucro dos diversos setores da sociedade.  

A implantação de programas de moradias em espaços rurais tem remodelado a estrutura 
organizacional da agricultura em pequenas propriedades agrícolas, uma vez que cria novas funções 
no uso social da terra. A forma como a terra é tratada a faz perder suas características enquanto 
espaço de produção agrícola. A terra enquanto lugar de morada e trabalho passa a ser, para muitos, 
apenas lugar de morada. A dissociação entre homem e terra distancia-se cada vez mais, visto que 
sua condição é unicamente de relação com sua morada e não com a terra. Esta passa a ter um valor 
para o setor imobiliário enquanto especulador para angariar lucro.  



Assim, a implantação de conjuntos habitacionais na zona rural do município de Lagarto fez surgir 
novas relações do homem no seu trato com a terra, que passa a vê-la não mais como instrumento de 
trabalho, mas como meio de captação de renda rápida através de sua venda para o loteamento para a 
construção de casas.  

Nesse contexto, o Estado assume o papel de aparador e mantenedor do sistema capitalista no que se 
referem à concretização das políticas emanadas dos/pelos órgãos Supranacionais. É o Estado que, a 
princípio, cria subsídios para a construção de casas no município de Lagarto, mas a seguir tal ação é 
acompanhada pelos colonos que passam a desmontar seus sítios para a abertura de ruas. Isso afetou 
a caracterização municipal, ocasionando mudanças na legislação que passou por alterações para 
adequar as áreas rurais onde estavam franco crescimento pós-implantação das políticas públicas de 
habitação à continuidade da construção das casas.  

A destruição da área plantada fez com que a promotoria pública embargasse a área até que se 
resolvesse o problema, uma vez que em áreas destinadas à produção agrícola não se pode implantar 
obras de crescimento urbano. A situação foi colocada para o poder público municipal que aprovou a 
lei de criação das áreas de expansão urbana do município de Lagarto – Projeto de Lei nº 57/2013 - 
que, consequentemente, inclui os povoados onde foram construídos os conjuntos habitacionais. 

Assim, o meio rural do município de Lagarto, no estado de Sergipe, tem recebido projetos 
habitacionais para população de baixa renda pelo Programa de Arrendamento Residencial. O uso 
social da terra tem ganhado novos contornos, o que influi no uso social da terra agrícola e no seu 
valor de troca. Tem-se a configuração de novos rearranjos espaciais na região a partir da supressão 
de hábitos rurais e a entrada de equipamentos urbanos, a partir da imposição do Estado 
supranacional.  

 

5 Metodologia 

Ao refletir sobre os impactos da crise de 2008, através das atuais políticas públicas de habitação, 
analisamos como tais políticas têm remodelado o espaço rural do município de Lagarto e como 
estas afetam o uso social e a renda da terra. Numa reconfiguração que cria novas rugosidades e 
modelos de desenvolvimento e para a área, visto a introdução de novas formas de trato com a terra. 

 A metodologia se pautou na leitura especializada sobre o estado da arte (livros, periódicos, 
dissertações e teses, artigos, documentos da imprensa e documentos técnicos), associados à leitura 
crítica da realidade empírica do povoado. A pesquisa qualitativa utilizou-se dos instrumentos: 
entrevistas (produtores rurais, moradores dos conjuntos habitacionais, representantes das 
associações comunitárias e responsáveis pela politica habitacional no Município); registro 
fotográfico da/na área de estudo. A coleta de dados quantitativos fez-se junto ao IBGE, Ministério 
do Trabalho e Ministério da Agricultura, na Secretaria Municipal de Saúde (cadastro do Programa 
da Saúde da Família); nas escolas; na Coopertreze (Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze).  

 

6 Conclusão 

A política habitacional instalada no meio rural do município de Lagarto, através das políticas 
Estatais, fez por despertar a comercialização dos sítios para implantação dos conjuntos 
habitacionais, estimulando a sua venda pelos pequenos agricultores iludidos com a obtenção rápida 
da renda da terra o que põe em evidencia a baixa renda da terra agrícola em comparação com a terra 
para fins urbanos. Tem-se a configuração de novos rearranjos espaciais na região, com o aumento 
do aglomerado populacional que depende da venda da sua força de trabalho para se reproduzir. 



O uso do solo passa por novas feições, angariando fundos para a manutenção do capital, este que se 
se metamorfoseia, diante de suas crises, através de novas estratégias de reprodução. Muitas das 
vezes em situações que se contrapõem aos seus delineamentos e regulação, mas que resultarão base 
de sustentação para a sua manutenção e permanência, enquanto regime econômico dominante.  

Constata-se que o espaço rural do município de Lagarto vem reduzindo as áreas destinadas à 
produção agrícola, bem como o acesso aos projetos de desenvolvimento rural, como resposta das 
políticas destinadas à habitação, situação esta que ocasiona o desmonte dos sítios para a construção 
das áreas residenciais. 
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