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A CONSTRUÇÃO DE UM TERRITÓRIO: O CONCEITO NO 
ESTUDO DE CASO 
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Este artigo será contemplado com o debate sobre o território, como é entendido nas 

diferentes disciplinas e como tem aparecido nas recentes pesquisas. 

A pesquisa realizada busca analisar as transformações econômicas, socioculturais e 

ambientais que alteram as estratégias de reprodução dos produtores familiares do distrito de 

Arroio Grande - Santa Maria-RS. Trata-se de um estudo sobre a trajetória histórica das 

decisões de organização do trabalho e da produção das famílias rurais, em que se pretende 

mostrar, como os indivíduos e famílias foram alterando seus processos de trabalho e seu 

modo de vida a fim de alcançar a sobrevivência material e a reprodução social no território. 

O estudo de caso trata de Arroio Grande: um importante ponto de referência quando 

se fala na colonização do Rio Grande do Sul, um dos prósperos núcleos de imigração 

italiana, fez parte da Colônia de Silveira Martins, hoje Quarta Colônia de Imigração, neste 

espaço passaram as caravanas de imigrantes que chegaram com suas famílias para ocupar 

as terras devolutas da região central do estado. 

A colonização da região ocorreu no período das políticas imperiais de ocupação sob 

interesses geopolíticos e econômicos em nível nacional e regional, pois havia a necessidade 

de produção de alimentos para o mercado interno através do trabalho familiar e de outras 

atividades correlatas. 

As razões que levam este tema são de ordem histórica, pessoal e acadêmica. Sendo 

apreciadora do espaço natural de Arroio Grande situado a 18 Km do centro urbano de Santa 

Maria passa-se a investigar as perspectivas da agricultura familiar nas constantes visitas e 

observações, buscando assim, os elementos que representam e definem o território, 

importantes para entender o que estava acontecendo e porque acontecia. 

Sendo moradora do espaço urbano de Santa Maria, pôde-se observar o crescimento 

das feiras de comercialização direta na cidade, onde um grande número que agricultores de 

Arroio Grande participavam, as relações e interações estabelecidas entre seus 

freqüentadores e a constante troca de conhecimentos, passo assim, a indagar sobre as 

transformações ocorridas no percurso de vida das famílias rurais de Arroio Grande que 
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geram a dinâmica territorial, por um lado, agricultores falindo, colocando suas propriedades 

a venda e migrando para a cidade, enquanto outros progrediam, aumentavam sua produção 

e permaneciam. 

De certo modo, para compreender este processo social acabei refletindo sobre a 

trajetória de minha família, que tem suas origens na colonização alemã do Rio Grande do 

Sul, na colônia de Santo Ângelo hoje município de Agudo, muito semelhante à Quarta 

Colônia de imigração italiana, onde a maioria dos familiares migrou para a cidade em busca 

de novas oportunidades de trabalho, estudo e conforto. Nesse sentido a agricultura familiar 

passa a ser o principal tema de estudo desde a graduação, considerando que dessa forma, 

pudesse contribuir, através da pesquisa acadêmica, para aqueles que permanecem fazendo 

da agricultura modo de vida e sobrevivência. 

Na atualidade é imprescindível estudar, discutir e analisar as transformações da 

agricultura familiar em face do desenvolvimento capitalista e na era da globalização. Nos 

últimos anos esses agricultores passaram por profundas transformações, tanto no seu modo 

de trabalhar e produzir, como na sua maneira de viver. Essas transformações mais gerais 

da economia brasileira, e mundial, especificamente o processo de modernização refletem-se 

na reprodução desses agricultores, seja através de migrações, via integração aos centros 

agroindustriais, ou mesmo, nas atividades não agrícolas. 

Sendo assim muitas novas perspectivas têm aparecido para salientar a gradativa 

significância que o território rural impõe no processo de desenvolvimento do país. Ainda que 

apresente fortes características da agropecuária é fato que as novas ruralidades, estão 

presentes e têm influenciado de maneira extraordinária a vida da população, entre elas 

destaca-se as atividades ligadas ao setor de serviços como a comercialização direta de 

produtos. 

De uma maneira geral, o que caracteriza a agricultura familiar do território de Arroio 

Grande não é sua homogeneidade, mas sim, a sua diversidade, tanto no que se refere ao 

tamanho da propriedade, como a diversidade de situações econômicas, nas formas de 

acesso às políticas publica, na utilização de tecnologias, nos sistemas produtivos, na 

relação com o mercado, na composição demográfica das famílias. 

É a partir do entendimento desta diversidade de elementos que preenchem este caso 

em estudo que passo a elaborar um conceito de território, muito singular a área que define 

suas características e estando ligado diretamente aos atores e suas relações com o espaço 

rural. 

Visto que os trabalhos têm incorporado o conceito de território nas analises da 

realidade do rural, busco uma posição teórica sobre sua concepção dentro da ruralidade. 

 8240 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Para o debate analítico tem-se a posição dos principais autores que dissertam sobre o 

assunto, que enfatizam a pertinência do uso do enfoque territorial como abordagem para 

analisar e estudar as dinâmicas do rural. Mas para começar a entender este dinamismo 

diferenciado foi necessário que se proporcionassem novas perspectivas de estudos, novos 

instrumentos para um entendimento mais adequado às relações e transformações ocorridas 

no âmbito do território rural. 

Do ponto de vista metodológico, optou pelo estudo do território, onde se fez um 

estudo prolongado do conceito. Procurando raciocinar a partir dos resultados de 

investigações anteriores e de um trabalho exploratório, foi possível construir um sistema de 

relações esclarecedor. Elaborou-se um quadro que abarca as dimensões (econômica, 

sociocultural e ambiental) para analisar a problemática proposta, onde destas dimensões 

são construídos indicadores para a pesquisa (produção, diversificação, competitividade, 

comercialização direta, autoconsumo, atividades não-agrícolas, profissionalização, 

reconhecimento social, identidade, preocupação ambiental, agroecologia, entre outros...), 

coletou-se o maior número possível de informações sobre a formação histórica e a dinâmica 

dos territórios, através de pesquisa bibliográfica, historiografia local, entrevistas, conversas 

informais e analise de imagens. 

Nesta pesquisa desenvolveu-se o contato direto e prolongado com o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo. 

Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido é rico em 

descrições de pessoas, de situações e de acontecimentos. Inclui transcrições de entrevistas 

e de depoimentos, fotografias e extratos de vários tipos de documentos. A atenção é 

rigorosa para buscar maior número possível de elementos presentes na situação estudada, 

pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão da 

realidade. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (s/data) existem duas maneiras de se construir um 

conceito, cada uma corresponde a um nível diferente de conceitualização. Uma é indutiva e 

produz “conceitos operatórios isolados”; a outra é dedutiva e cria “conceitos sistemáticos”. 

Este estudo é conduzido por dois conceitos operatórios – território e identidade 

sócio-profissional – no que se refere a agricultura familiar, conceitos construídos 

empiricamente, a partir de observações diretas ou de informações reunidas no decorrer da 

pesquisa, compreendidas a partir de uma base teórica. 

Para manipular os conceitos operatórios parte-se de indicadores que o real 

apresenta, selecionando-os reagrupando-os ou combinando-os. Apresentado uma relação 

dialética, na qual se esclarecem e se desafiam mutuamente, para fazer progredir o 
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conhecimento cientifico, porque o que dá valor a um conceito é sua capacidade heurística, 

isto é, o que instiga a descoberta e compreensão dos fenômenos. 

Na ciência o território possui muitas tentativas de conceitualização que variam 

conforme a perspectiva teórica de cada autor e este é um elemento flexível para o uso do 

pesquisador, pois facilita a caracterização e delimitação do fenômeno a ser estudado. 

Neste artigo será discutido o conceito de território na pesquisa, sem um desgaste de 

uma construção das correntes teóricas e suas diferentes perspectivas, fala-se de uma 

argumentação mais objetiva do conceito, que passa a ser entendido como uma ferramenta 

analítica para apoiar um estudo de caso, dando base para as representações do espaço de 

vivência dos atores estudados, nesta pesquisa fala-se da dinâmica do território rural. 

Entendo o rural como um espaço que começa a ser pensado como território do futuro 
2. 

A partir das leis de descentralização política dos anos 1980, vários estudos e ações 

sobre este tema foram empreendidos sem que o mesmo tenha perdido sua atualidade. 

Passados 30 anos, durante os quais a crença cega no produtivismo agrícola adquiriu uma 

relevância especial, mediante a valorização do seu caráter multifuncional nas dinâmicas de 

desenvolvimento conduzidas no espaço local. As unidades agrícolas familiares passam a 

ser vistas como portadoras de vantagens especificas no tocante à organização do trabalho, 

permitindo a atualização das diversas dimensões interdependentes dos processos de 

desenvolvimento, para alem dos limites da produção agrícola (alimentos e matérias-primas 

diversas), tais como: a pluriatividade dos membros da família de agricultores, a conservação 

no longo prazo da qualidade do ambiente natural, a valorização do patrimônio cultural, o 

agroturismo, a oferta de produtos agrícolas não contaminados e, de forma não menos 

importante, a inserção social das famílias carentes. 

Como coloca Ferreira (2002) a nova paisagem e os processo produzidos pela 

integração de atividades não agrícolas nos estabelecimentos rurais e pluriatividade dos 

agricultores e seus familiares o aumento de uma população rural não agrícola e de 

aposentados que moram no campo, trazem um fenômeno de diversificação no meio rural. 

Permanecer no rural, nos seus estabelecimentos agrícolas, mesmo se exercendo 

outros tipos de trabalho possibilita manter um ponto de referência e pertencimento, 

conservar as redes sociais de parentesco, os laços com a localidade, com a memória social, 

manter territorialidades: a propriedade, a casa, a horta, a comunidade a qual as pessoas 

                                                           
2 “O rural aparece como resposta possível à crise do emprego e da qualidade de vida gerada pela 
civilização urbano-industrial” Bruno Jean, 1997 apud Ângela Ferreira, 2002. 
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saem, movimentam-se, mas para onde podem convergir em caso de crise e onde podem 

desenvolver outros tipos de trabalho temporário ou permanente. 

Já é visível entre nos a utilização do espaço rural como lugar de lazer e como 

paisagem que tem um valor em si, capaz de dinamizar e fazer renascer territórios rurais 

(kayser, 1990) não muitos distantes dos grandes centros urbanos ou daquelas próximas de 

espaços particularmente dotados de recursos naturais atraente. 

Um rural aonde os agricultores vem pondo em pratica estratégias de diversificação 

de seus estabelecimentos, de pluriatividade, de associativismo, de agroindustrialização em 

pequena escala, enfim, estratégias de valorização das oportunidades que o território oferece 

para viabilizar sua reprodução tanto como agricultores quanto como rurais. 

Moreira (2004) a ruralidade vista como processo dinâmico de interação entre grupos 

sociais diferentes, de mudança e de deslocamento, não é vivenciada de maneira uniforme 

pelas esferas sociais envolvidas nele, como também não é restrita a uma espacialidade e/ou 

uma temporalidade concreta. Observamos esse processo recorrendo às noções de 

ruralidade, territorialidade e identidade, visto que cada uma delas aborda uma questão 

determinada. A ruralidade responde aos elementos que sustentam o processo; o território 

responde a qual é o contexto físico e social no qual acontece o processo; e a identidade 

responde a como é vivenciado o processo pelos agentes sociais. 

Em outras palavras, postulamos que o caráter heterogêneo, móbil e dinâmico que 

conforma o processo próprio da ruralidade se estabelece em ambiências que não têm, 

necessariamente, uma base física. Daí a importância de incluir o conceito de território na 

análise, pois este aponta para a reflexão das situações de mobilidade de fronteiras físicas e 

sociais, próprias do universo social estudado (Moreira, 2004). 

Quando se trata de compreender os processos de mediação presentes na dialética 

global e sobre tudo compreender que, a mundialização não é sinônimo de homogeneização, 

antes pode constituir uma revalorização das heterogeneidades, torna-se necessário avaliar 

qual é a natureza dos processos de âmbito mais reduzido e por isso reapreciar o quadro 

espacial em que eles se inscrevem. 

Para Kayser (1994) apesar da globalização universal da comunicação e dos 

contactos, o encerramento nas culturas próprias é hoje freqüentemente a origem ou o 

pretexto de separatismos ou de fundamentalismos, e por isso, de conflitos territoriais. O que 

só prova à importância da cultura ao nível dos grupos étnicos ou regionais. Mas a 

reivindicação cultural ganha também importância à escala local. É certo que pode algumas 

vezes criar conflitos, gorando os esforços de desenvolvimento. Mas é preciso admitir que 

mais freqüentemente o favorece e dinamiza. Não é difícil compreender isso, se não 
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esquecermos que a cultura não inclui somente as artes e as letras, mas também os modos 

de vida, os valores, numa palavra: a civilização. 

O território na geografia é o espaço geográfico e não só físico, é apreendido pelas 

ações decorrentes da problemática humana, tornando-se dominado e apropriado. O 

território torna-se produto de uma relação desigual de forças que envolvem o domínio e 

controle político- econômico do espaço, bem como sua apropriação simbólica (Blume, 

2004). 

Blume (2004) destaca ainda que para qualquer entendimento sobre este conceito é 

necessário que se considere o poder e as escalas espaciais. Para definir poder uso uma 

referência de Rafesttin (1993): a medida que o ator busca atingir um objetivo pela pratica e 

pelo exercício do poder, este invariavelmente terá de agir sobre o espaço. Esta ação 

abstrata (mentalizada) ou concreta (realizada) é que induz a transformação do espaço em 

território. 

As escalas espaciais são as condicionantes que medem o nível de observação e 

representação da realidade, escalas geográficas que buscam compreender as informações 

qualitativas do espaço ou escalas cartográficas que analisam os dados físicos 

representados em cartas e mapas. 

Nos estudos da geografia as escalas territoriais sempre foram diversificadas, mas se 

pensarmos pelas demais disciplinas das ciências sociais sempre predominou a tendência a 

considerar o Estado nacional como a única da unidade de analise relevante, com 

conseqüente desconsideração teórica dos níveis sub-nacionais. O local era entendido como 

objeto de estudo desprovido de capacidade de iniciativa e protagonismo, estando moldado 

por estruturas e processo superiores e exteriores. 

O local como categoria analítica promove a explosão do território, é uma entidade 

revalorizada porque apresenta características de um agente mediador entre o âmbito 

mundial onde a integração se faz mais por seu produto que por seu setor, e no âmbito 

interno, pois as novas condições organizacionais apelam para culturas especializadas e 

permitem formas de iniciativa em que se tornam relevantes as formas de comunicação e de 

sociedade locais. 

Neste sentido Reis (1992) coloca que o local é em certo sentido o outro lado da 

mundialização das estratégias produtivas no quadro da divisão internacional do trabalho, 

não sendo uma entidade desprovida de qualidades, o local é um espaço com capacidade, 

sempre particular para cada caso, de oferta e de iniciativa como, por exemplo, as 

estratégias de complementaridade presentes nas economias familiares. 
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Como fica ou como pensar o território frente a estes novos processos? E os espaços, 

territórios, locais essencialmente rurais, como são constituídos e quais devem as suas 

estratégias de desenvolvimento? Num país onde a agricultura familiar representa a forma 

social mais característica dos ambientes rurais, discute-se muito em encontrar a maneira de 

proporcionar desenvolvimento ali onde ele não se apresenta de forma concreta. Por estar 

distante de centros urbanos a maioria dos pequenos municípios carecem de algum tipo de 

infra-estrutura e de capitais para propor estratégias de desenvolvimento local compatíveis 

com a sua realidade. 

Para Reis (1992) a superação da dicotomia rural/urbano permite, freqüentemente, 

que se associem espaços a modelos territoriais de desenvolvimento relativamente originais. 

Então o ambiente em que se desenvolvem as relações produtivas e as atividades sociais de 

uma comunidade não precisa ser delimitado por parâmetros globais de desenvolvimento, 

como industrialização, urbanização, produtividade agrícola. O território é construído e 

reconstruído pelo uso do espaço, pela sua transformação e conseqüentemente pelas 

relações internas e externas que ocorrem no local. 

Para Moreira (2004) o território refere-se aos contextos sociais, culturais e espaciais 

em que acontece a interconexão entre o urbano e o rural, isto é, quando não é possível 

considerar o urbano sem o rural e vice-versa. Por outro lado, a indiferenciação espacial, 

social e cultural do rural e do urbano se reflete na construção de novas identidades. Quer 

dizer, nesse contexto em que convivem pessoas de origem urbana e rural, elas se unem em 

torno de práticas e valores; as diferenças são expressas nas identidades. Dessa maneira, a 

identidade torna-se importante na análise – e na prática social –, pois nos remete – e aos 

atores sociais – aos elementos que sustentam o pertencimento e as relações de alteridade, 

assim como situações em que eles são acionados, permitindo-nos falar em ambiências das 

identidades. 

A noção de território deveria ser pensada não em função do Estado, mas a partir da 

necessidade e interesse de cada localidade, sendo este território apreendido como o espaço 

onde se estabelece “a comunicação simbólica entre os homens e o espaço com base na 

produção, experiência e poder cristalizam-se ao longo da historia em territórios específicos e 

assim geram culturas e identidades coletivas” CASTELLS (2002: 33). 

Desta forma, as demandas e conflitos locais se configuram em contraste com a 

experiência compartilhada, o que pode se expressar no sentimento de que as questões e 

soluções apresentadas implicam antes na imposição de poderes externos, ou na produção 

de atores coletivos que, ao mesmo tempo estão enraizados num contexto local e se definem 

em termos globais. 
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Para Milton Santos o encontro dos sujeitos em um mesmo espaço, vivendo as 

mesmas situações, pode provocar mudanças surpreendentes, movidas pela afetividade e 

pela paixão, elevar a construção de uma percepção global, holística, do mundo e dos 

homens. 

“Através do entendimento desse conteúdo geográfico do cotidiano podemos, talvez, 

contribuir para o necessário entendimento (e talvez, teorização) dessa relação entre o 

espaço e movimentos sociais, enxergando na materialidade, esse componente 

imprescindível do espaço geográfico, que é, ao mesmo tempo uma condição para a ação; 

uma estrutura de controle, um limite à ação; um convite à ação. Nada fazemos hoje que não 

seja a partir dos objetos que nos cercam”. (SANTOS, 1994, p. 257). 

Segundo José Reis (1988) os espaços territoriais não podem ser vistos somente 

como um lugar de projeção de racionalidades econômicas exteriores, mas também deverão 

ser analisados na sua espessura, isto é, através de seus elementos constituintes sejam de 

natureza material, seja de natureza simbólica e cultural. Tornando de significativa 

importância partir de uma concepção de território que abarque as novas relações e 

realidades emergentes no espaço. 

“...assim os territórios não são peças idênticas de um conjunto uniforme nem são, tão 

pouco, meros suportes físicos de estratégias que lhe são completamente exteriores. Os 

espaços locais possuem uma materialidade sócio-econômica no quadro da qual se 

desenvolvem as ações dos poderes disseminados na sociedade loca.” (Reis, 1988:138). 

As diferenciações espaciais e culturais têm relação direta com a intervenção do/no 

local e com o tipo de relação que se estabelece entre atores, com ambiente que a 

comunidade constrói, que chamo de território. Para Raffestin (1993: 144) “O espaço é a 

prisão original, o território é a prisão que os homens constroem para si”. 

Nas abordagens sociológicas o território é uma referencia globalizante algo que está 

sendo construído paralelo ao conceito de globalização, opondo-se ao discurso 

homogeinizador do espaço, mostrando possibilidades de reconhecer e valorizar as 

especificidades locais e regionais. Propícia a invenção de alternativas de competitividade 

dos produtos gerados no interior desse território, vantagem que pode ser compartilhada 

coletivamente. Este processo constrói um patrimônio sociocultural respaldado na tradição 

(história local) e possibilita apontar alternativas inovadoras. Aos poucos, sedimenta uma 

memória coletiva rearticulado os saberes e as relações com o meio natural e com o 

patrimônio material e simbólico e desencadeando processos de construção de cidadania. 

(Ivaldo Gehlen e Alberto Riella, 2004) 
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Na busca de uma nova abordagem espacial para o desenvolvimento o território 

emerge como uma unidade de referência para as ações na expressão de desenvolvimento 

territorial, sendo entendido numa perspectiva política, de ação estatal e na busca de 

desenvolvimento local. 

Para o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO o território é: 

“um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 

cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a 

economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população, com grupos 

sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial” (2003: 23). 

E o território rural são os territórios, conforme anteriormente, onde os critérios 

multidimensionais que os caracterizam, apresentam, explicita ou implicitamente, a 

predominância de elementos “rurais” como um ambiente natural pouco modificado ou 

parcialmente convertido a atividades agro-silvo-pastoris; baixa densidade demográfica, base 

na economia primária, hábitos culturais e tradições típicas do universo rural. Nestes 

territórios incluem-se os espaços urbanizados que compreendem pequenas e médias 

cidades, vilas e povoados. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004) 

O território dentro de uma abordagem econômica pode ser entendido na perspectiva 

de Jose Reis quando este define o conceito de um “sistema produtivo local” para os espaços 

da industria quando estuda o caso de Portugal: 

“é um espaço de produção característico das formas de desenvolvimento intermédio 

e não metropolitano, definido simultaneamente por condições industriais próprias, por 

formas de representação coletiva e por condições socioeconômicas e territoriais 

significativamente relacionadas com os modos de reprodução social predominantes” ( 

1992:122). 

Tal qual aqui compreendida, a atual agricultura familiar existente no território de 

Arroio Grande, é resultado da evolução de uma agricultura colonial, com certas 

características similares como a chamada agricultura camponesa ou modo de vida colonial. 

Nesse sentido, a questão que se coloca para a pesquisa, é mostrar quais as dinâmicas 

territoriais tem ocorrido e como estas são capazes de transformar as identidades 

profissionais dos agricultores. 

Kayser (1994) coloca que a procura ou a reconstrução de identidades territoriais é 

evidentemente responsabilidade dos indivíduos, grupos, localidades e espaços motivados 

pelo desejo de referências e de enraizamento numa sociedade à deriva ou sentida como tal. 
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É assim, em particular, que a conotação cultural regional é reconhecida por todos, através 

das especificidades legadas pelo passado e ainda vivas: a pronúncia, ou mesmo a língua ou 

o dialeto, os gostos, os comportamentos coletivos e individuais, etc. 

Este artigo Teve o objetivo analisar como o conceito de território pode servir de 

ferramenta analítica nas pesquisas acadêmicas nas mais diversas disciplinas. O estudo de 

caso procura compreender todo processo de dinâmica territorial da agricultura familiar, 

investigando as atividades econômicas e socais que se estabeleceram no território de Arroio 

Grande e que modificam o modo de vida das famílias rurais. Procurando explorar o sentido 

de pertença dos agricultores, como se dá o processo de identificação com a produção, como 

as novas atividades têm sido incorporadas no cotidiano e como são construídas as 

identidades sócio-profissionais. 

Já que se torna cada dia mais evidente que o processo de modernização da 

agricultura não produz a uniformização e sim a diferenciação entre os produtores rurais, 

torna-se visível o desenvolvimento não só de diferentes profissões na agricultura, mas sobre 

tudo, a tendência a formação de dimensões novas da profissionalidade que requerem um 

olhar mais aberto, não encaixando-os em uma única profissão mas que possam se 

desenvolver criando novos saberes, como na chamada agricultura alternativa, que não limita 

a sua capacidade as vias econômicas sobre as habilidades tecnológico-financeiras do 

produtor rural. 

Segundo Giuliani (1997) a partir das considerações sobre a sociologia das 

profissões, pode-se sustentar que a atividade de produtor rural tem aspectos que, em 

principio, permitem considerá-la uma profissão: 

“com efeito, o exercício dessa atividade requer conhecimentos e habilidades 

especificas, fornece a sociedade produtos indispensáveis e os produtores tem suas próprias 

associações. Entretanto, as características que identificam empírica e historicamente os 

indivíduos que se dedicam à produção agrícola não expressam nenhum reconhecimento 

social no sentido da profissionalização, nem os agricultores têm demonstrado uma clara 

identidade profissional.” (Giuliani, 1997 :106,107) 

Em função da modernização da agricultura e da crescente mercantilização da 

produção, a agricultura colonial acaba se especializando em determinados cultivos e 

criações. Esta profissionalização técnico-produtiva também envolve um processo de 

transformação sócio-cultural nas famílias principalmente no que toca a questão ambiental e 

práticas alternativas. 

Assim os agricultores têm transformado sua identidade sócio-profissional na 

competitividade estabelecida nas relações com o mercado, no reconhecimento de valores 
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culturais e ambientais e na busca de alternativas ecológicas para o uso do território, pois 

nas feiras de comercialização ocorre o reconhecimento social de seu produto e trabalho. 

A abordagem da realidade sob o enfoque de território leva a repensar a dicotomia 

elaborada, na modernidade, entre o rural e urbano e suas respectivas funções. A agregação 

de novos valores, não necessariamente econômicos, às atividades agropecuárias, como por 

exemplo, a qualidade nutritiva e a sanidade dos alimentos se soma à preservação ambiental 

e ao desenvolvimento cultura das tradições, das identidades e de novas organizações 

societárias. 

Neste estudo a delimitação do rural é desnecessária, até porque o dinamismo se 

deve a uma inter-relação muito profícua que se estabeleceu entre os atores (produtores e 

consumidores), sendo que para os agricultores o território passa a ser sua área de trabalho, 

que não é mais somente sua área de produção, havendo assim uma expansão e dinâmica 

constante do território, pois esse representa toda a flexibilidade com que se dão as relações 

econômicas e sociais que perpassam na vida dos agricultores. 

Para finalizar 

Este texto buscou reflexões sobre a construção do conceito de território para 

subsidiar interpretação sobre a formação do território estudado. Assim acredita-se que o 

exercício feito e as varias possibilidades de se estudar o território desde sua discussão 

conceitual ate um estudo de caso. 

Assim, alem de sua validade para o conhecimento acadêmico, o estudo poderá ser 

útil na elaboração de políticas públicas municipais, de enfoque local, desenvolvimento de 

projetos institucionais. Pois conhecendo os diversos usos do conceito, seja como elemento 

teórico ou metodológico, esta insipiente busca de resposta pode ajudar na definição de 

elementos importantes para se entender uma realidade empírica. 

Se pensarmos em território, vimos a discussão de um conjunto de novas 

territorialidades suplantando a antiga concepção de território enquanto Estado Nação, 

fundamento da Geografia construída na Modernidade. Se pensarmos em Política, 

visualizamos o caminho e a valorização da cultura. Alicerçada na valorização das 

diferenças, do sentimento de pertencimento pelo viés da identidade regional ou local. 

A Geografia dos anos 90 busca a construção de seu objeto/espaço a partir das 

rápidas transformações desta fase do capitalismo. Diríamos que a Geografia não é una. E 

será um dia? Está constantemente se repensando (ou em crise), pois seu conceito balizador 

- o espaço geográfico - está em constante metamorfose. A aceleração tecnológica reduziu, 

pela velocidade, as distâncias temporais. A vida moderna assenta-se na valorização do 

espaço e de sua qualidade. As análises se singularizam, por vezes se fragmentam, daí a 

 8249



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

necessidade do constante repensar epistemológico. Através dele poder-se-á encontrar o elo 

unificador da pluralidade de leituras se é que ele é ainda desejado. 
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