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Resumo: O conceito de território assume diversos significados, em função dos processos históricos e 
das temporalidades construídas, conservando, contudo em seu bojo a idéia apropriação, dominação, 
controle social e poder. Neste estudo busca-se discutir alguns pressupostos teóricos inerentes ao 
conceito de território, essenciais para a compreensão dos assentamentos rurais expressos como 
territórios e das identidades territoriais construídas. Os assentamentos rurais representam atualmente um 
novo componente no processo de produção e organização do espaço agrário brasileiro, sendo 
necessário compreendê-los a partir de suas especificidades indentitárias e territorial. Enquanto novos 
territórios, esse espaço adquire uma outra forma de organização territorial, estabelecendo novas 
relações econômicas, políticas e de identidade social e territorial. Muito mais do que uma lugar de 
morada, esses assentamentos passam a representar um espaço onde novos laços de sociabilidade e 
de solidariedade são estabelecidos, construindo uma nova coletividade, marcada pela confluência de 
trajetórias individuais e coletivas. Considerando as especificidades do objeto de estudo, a proposta de 
análise desse trabalho alicerça-se, sobretudo na compreensão de que as identidades situam-se frente 
ou num espaço simbólico, socialmente produzidas, sendo, portanto uma construção histórica e 
relacional. Em se tratando dos assentamentos rurais, considera-se também que o processo de 
construção da identidade territorial, seja histórica e relacional, conjugando elementos materiais e 
simbólicos. Esses elementos podem ser podem ser traduzidos como o espaço de referência identitária 
(referente espacial no sentido concreto e simbólico onde se ancora a construção de uma determinada 
identidade social e cultural) e a consciência socioespacial de pertencimento (a construção do sentimento 
de pertença e do auto-reconhecimento, o que implica em nós nos reconhecermos como pertencentes a 
um grupo e a um território específico). Nas pesquisas de campo realizadas (observações, entrevistas) 
considerou-se o assentamento (espaço físico, social e simbólico), como base de analise do espaço de 
referência identitária, a partir do qual é construída a consciência socioespacial de pertencimento (sentido 
de pertença, solidariedade, reconhecimento enquanto sujeitos ou grupo social, apropriação).  
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 Introdução  

 

As teorias e os conceitos são resultado de situações históricas, sendo além de uma reflexão 

abstrata, produto de uma dada realidade, relacionando-se diretamente aos processos sociais e 

históricos. A produção do conhecimento no campo da Geografia também não foge a esta regra, sendo 

necessário considerar tempo e história, na elaboração das teorias e dos conceitos. 

Em relação ao conceito de território faz-se necessário clarificar que o mesmo foi elaborado, 

num contexto de organização do espaço, assumindo conotações diferentes em função dos processos 

históricos e das formas de organização social e política de cada sociedade. Cada sociedade produz 

seu(s) território(s) e territorialidade(s), a seu modo, em consonância com suas normas, regras, crenças, 

valores, ritos e mitos e em função de suas atividades cotidianas, podendo significar natureza e 

sociedade; economia; política; e cultura, idéia e matéria, identidades e representações, apropriação, 

controle e poder. O território seria então o resultado das mediações entre os processos históricos e 

relacionais, com base nas relações sociais estabelecidas, uma vez que não há territórios sem uma 

trama de relações sociais (SAQUET, 20010/2009). 

Se por um longo período histórico o conceito de território trazia no seu bojo uma forte influência 

da matriz biológica ou com base na atuação do Estado-Nação, na atualidade esse conceito vale-se de 

abordagens que dão ênfase aos processos sociais e história, reconhecendo-se como inerente ao 

território as relações de poder, os conflitos, e a apropriação. 

O movimento histórico e multiescalar têm produzido territórios espaço/temporalmente 

(temporários ou permanentes) pelo exercício do poder de um determinado grupo num processo de 

apropriação ideológico-cultural. O espaço é transformado em território a partir da apropriação dos sujeitos, e 

essa apropriação se manifesta nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais. A gênese, a dinâmica 

e a diferenciação dos territórios vinculam-se a uma variedade de dimensões (física, econômica, simbólica, 

sociopolítica). Cada território é moldado a partir de condições e forças internas (dimensões) e externas 

(dinâmicas).   

O território é indissociável da noção de poder, sendo visto como um espaço de controle. 

Contudo este poder, este controle, não se limita somente as relações envolvendo Estado-nação, pois o 

território é um espaço apropriado pelo homem, definido e delimitado por e a partir de relações de poder 

em suas múltiplas dimensões, sendo um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais, onde 

constrói malhas nas superfícies do sistema territorial para delimitar campos operatórios (RAFFESTIN, 

1993). 



Nessa perspectiva o objetivo do trabalho em questão é discutir alguns pressupostos teóricos 

inerentes ao conceito de território, essenciais para a compreensão dos assentamentos rurais expressos 

como territórios e das identidades territoriais construídas. Esses assentamentos podem ser 

compreendidos como espaços definidos a partir de novas relações de poder, sendo resultado da luta 

de um grupo social que a partir da apropriação produz e usa esse território a partir de complexas 

relações. Para além de delimitações naturais ou de políticas públicas, os territórios dos assentamentos 

são transformados em espaços de vida e de trabalho, passando conformar múltiplas identidades que 

são construídas por meio da vivência, resistência e luta por um projeto de vida. 

Nesse território que se configura, propõe-se outra forma de organização do espaço e de 

organização social. Assim, por meio da posse da terra, as famílias, adquirem novas orientações de 

suas práticas diárias, de trabalho, de relações internas, e de relações externas, ou seja, constroem um 

outro espaço, uma outra identidade. O sentido de pertencer e dar continuidade a uma trajetória que se 

inicia com o desejo de possuir um lugar de vida e de trabalho e que se materializa com a conquista da terra, 

ganha sentido quando novas territorialidades são construídas, com seus próprios símbolos e suas próprias 

significações.  

1. Território: pressupostos e conceitos...  

 

O conceito de território traz no seu bojo uma forte influência da matriz biológica ou com base 

na atuação do Estado-Nação e tem suas raízes sedimentadas em concepções da Biologia e da 

Filosofia. Para Bonnmaison (2002, p. 98/99/103):  

 

Nas sociedades animais o território esta ligada á idéia de apropriação biológica, 
sendo exclusivo e limitado por fronteiras. Já as sociedades humanas têm uma 
concepção diferente de território. Ele não é obrigatoriamente fechado, não é sempre 
um tecido espacial unido nem induz a um comportamento estável. (...) Ele é ao 
mesmo tempo “espaço social” e “espaço cultural”: ele esta associado tanto à função 
social quanto á função simbólica. 
 

 
No campo geográfico a origem do conceito de território está associado à idéia de soberania 

nacional e de afirmação do Estado-Nação, e marca o período de institucionalização da Geografia como 

disciplina, na década de 1870. O conceito construído nesse contexto, tem o Estado como referência, com 

suas subdivisões e contradições internas, justificando-se a sua defesa, assim como a conquista de novos 

territórios. Para Fernandes (2009, p. 201) “(...) o sentido da disputa está na essência do conceito território, 

que contém como princípios: soberania, totalidade, multidimensionalidade, pluriescalaridade, 

intencionalidade e conflitualidade”.  



Delimitado temporalmente, o surgimento do conceito tem coma referência, o processo de unificação 

do Estado alemão. As proposições teóricas de Ratzel vinculam o território como imprescindível para 

alcançar objetivos políticos, teorizando a respeito de sua relevância na constituição do Estado-nação. O 

território seria a expressão legal e moral do Estado, justificando sua defesa, manutenção e a conquista de 

poder, mediante disputa para incorporação de novos territórios. 

Moraes (1990), analisando as proposições Friedrich Ratzel indica que seu conceito de território em 

foi determinante na configuração da geopolítica da época, já que afirmava que uma teoria de estado 

necessariamente teria que levar em consideração a questão do território, enquanto espaço vital, onde de 

reproduz um grupo social, considerando os recursos disponíveis. O território pensado por Ratzel considera a 

dimensão natural, física e a dimensão política do espaço como elos indissociáveis. Essa dimensão política 

pode ser traduzida como a expressão do poder do estado sobre o território construído ou conquistado. 

Historicamente as relações de poder tem sido efetivadas de acordo com as características de 

cada sociedade envolvendo relações materiais e imateriais, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto 

econômico e cultural. O pensamento de Ratzel também expressa a presença desse poder quando 

vincula o território como imprescindível para alcançar os objetivos políticos. Para Ratzel a análise, da 

constituição do Estado como principal forma de poder e de controle, deve levar em conta a importância 

da natureza exterior ao homem, condicionando a sua expansão no espaço, a miscigenação e a própria 

organização social. Assim natureza e Estado assumem centralidade na sua argumentação e 

compreensão do conceito de território. 

O território na tradicional Geografia Política, além das questões relacionadas ao poder do estado-

nação, tem característica principal a presença do espaço concreto em si (com seus atributos naturais e 

socialmente construídos), ocupado e apropriado por um grupo social. Esse processo de apropriação é vista 

como algo gerador de raízes e identidade, no sentido de que a identidade sócio-cultural das pessoas estaria 

relacionada aos atributos do espaço concreto (natureza, patrimônio arquitetônico, “paisagem”). 

 Esse tipo de território sempre foi associado (num discurso ideológico) ao recorte do “território 

nacional”, assumindo relevância na teoria política a partir do século XIV. Assim esse “(...) território seria 

resultado das ações dos homens em sociedade, demarcando e organizando o espaço tanto jurídico como 

cultural e economicamente” (SAQUET, 2010, p. 69). 

Derivado do latim, territorium (terra), a palavra território tem sua significação ligada à idéia de 

apropriação, terra apropriada, sendo o uso social, seu elemento definidor, expressando a conjugação de um 

povo e de uma terra. Segundo Moraes (2002, p. 57) “(...) é a própria idéia de apropriação que qualifica uma 

poção da Terra como território”. Essa “(...) apropriação (...) implica a constante reverificação das formas 

herdadas, atribuindo-lhes uma funcionalidade em face da organização social vigente” (p.54).  



Sobre a origem do território Haesbaert (2004b, p.1), destaca que o mesmo traz em seu bojo uma 

dupla conotação, conjugando aspectos da materialidade e do simbolismo:  

 

(...) desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e 
simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de 
terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-
política) da terra e com a inspiração do terror, do medo, especialmente para aqueles 
que, com esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são impedidos 
de entrar. Ao mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles que 
têm o privilégio de usufruí-lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva 
“apropriação”. 
 

Ainda em referência a construção e origem do território Bonnmaison (2002, p. 106) afirma que 

“(...) o território se constrói, ao mesmo tempo, como um sistema de símbolos. Um sistema porque ele 

se organiza e se hierarquiza para responder às necessidades e funções assumidas pelo grupo que o 

constitui (...)”.         

Território é um conceito polissêmico e essa polissemia intelectual se dá em função das 

diferentes abordagens, além do mesmo possuir certa tradição em outras áreas, cada uma com um 

enfoque centrado em uma determinada perspectiva. Em relação à Geografia pode-se dizer que essa 

polissemia também existe e a categoria território é definida a partir de diversos argumentos e 

concepções (jurídico-políticos, culturais, econômicos, simbólicos, psicossociológicos...). Ao se analisar 

o território é necessário que se “(...) reconheça as articulações existentes entre as dimensões sociais 

do território (economia, política, e cultura), entre estas e a natureza exterior do homem, e ao processo 

histórico e multiescalar de processos territoriais” (SAQUET; GALIOTTO, 2009, p. 42).     

A título de apresentação didática destaca-se três vertentes relacionadas a constituição e 

conformação dos territórios. A vertente política relaciona-se as relações espaço-poder em geral, ou 

jurídico-política com destaque para as relações espaço-poder institucionalizadas, onde o território é 

visto como um espaço controlado por determinado poder, mas não circunscrito somente a este. O 

território seria o espaço apropriado pelo homem, sendo definido e delimitado por e a partir de relações 

de poder em suas múltiplas dimensões, sendo um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais (RAFFESTIN, 1993). Haesbaert (2004b, p.1) afirma o “Território, assim, em qualquer acepção, 

tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional, ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no 

sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação”.  

Já a vertente cultural prioriza a dimensão simbólica e subjetiva. Território é visto como uma 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao espaço vivido. O vivido assim se 

configura nas práticas, ou seja, num conjunto de relações culturais e afetivas entre um grupo e lugares 

particulares, sendo a dimensão simbólica e subjetiva responsável pela formação e visibilidade do 



território. A valorização dos aspectos culturais e identitários seria o diferencial para a compreensão das 

especificidades dos territórios e para assimilação desse território como espaço de referência cultural. 

No que diz respeito aos aspectos econômicos e sua relação com a formação do território, 

destaca-se que a dimensão espacial das relações econômicas, concebendo o território como palco de 

disputas, embate entre classes sociais na relação capital-trabalho e o movimento do território, se daria 

a partir de sua apropriação e de seu uso pelos agentes do capital. Esse uso imprimiria ao território um 

caráter de movimento e se constituiria num todo complexo, com relações complementares e 

conflitantes. O território seria sinônimo de recursos, da relação capital-trabalho ou da divisão territorial 

do trabalho e o espaço geográfico, resultado da interação entre um sistema de objetos e um sistema de 

ação.  

A designação nesse sentido seria “território usado” e se constituiria num todo complexo, com 

relações complementares e conflitantes. Destaca-se assim o vigor do conceito, convidado a pensar 

processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo 

(SANTOS et al., 2000). Saquet (2009) analisando o percurso metodológico de afirmação da categoria 

território na Geografia enfatiza que essa atribuição de território usado foi responsável pela ampliação 

da discussão desse conceito na obra Milton Santos, para além da concepção de área ou restrita as 

dimensões do Estado-nação, evidenciando o uso e controle social cristalizado no território.    

O território inexiste enquanto realidade apenas natural, logo é imprescindível a existência de um 

grupo social que explora esse espaço (o território), sendo produzido historicamente. Então pode-se afirmar 

que o território, imerso em relações de dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, “(...) 

desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e 

‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (HAESBAERT, 2004a, p.95/96). 

Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, 

funcional e simbólico, pois exerce- se um domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto 

para produzir “significados”. O território é funcional a começar pelo território como recurso, seja como 

proteção ou abrigo (“lar” para o nosso repouso), seja como fonte de “recursos naturais” – “matérias-

primas” que variam em importância de acordo com o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) 

(HAESBAERT, 2004b). 

Permeado por concepções de ordem política, econômica e cultural no processo constituição e 

conformação dos territórios, essas concepções, contudo não podem ser tomadas isoladamente, pois a 

idéia da construção do território é dinâmica, processual e relacional. “O território significa natureza e 

sociedade; economia; política; e cultura, Idéia e matéria, identidades e representações, apropriação, e 

controle (...)”. “Isso significa a existência de interações no e do processo de territorialização, que 

envolve e são envolvidas por processos sociais semelhantes e diferentes (...)”. “Cada combinação 



específica de cada relação espaço-tempo é produto, acompanha e condiciona os fenômenos e 

processos territoriais” (SAQUET, 2010, p. 83). 

Assim destaca-se que qualquer concepção deve reconhecer as características fundamentais 

do território como apropriação, dominação e relações de poder, identidades simbólicas-culturais e 

territorialidades, as contradições, desigualdades e diferenças, as mudanças e permanências, as redes 

de comunicação e circulação. Essa perspectiva de leitura do território sinaliza que o mesmo deve ser 

“(...) entendido como espaço geográfico para além de Estado-Nação ou de natureza (...)” (SAQUET, 

2010, p. 83/; 2009).  

 

2. A trilogia do território: relações de poder, identidades, territorialidades... 

 

O entendimento sobre as diversas concepções de território perpassa necessariamente pela 

compreensão das relações de poder e das identidades no processo de construção dos territórios e da 

afirmação da(s) territorialidade(s). Historicamente as relações de poder têm sido efetivadas de acordo 

com as características de cada sociedade envolvendo relações materiais e imateriais, tanto do ponto 

de vista geopolítico, quanto econômico e cultural.  

Claude Raffestin é na Geografia um dos principais expoentes do conceito de poder numa 

perspectiva multidimensional. Raffestin teve como referência Michael Foucault que considerou as 

distintas variantes do poder, desde a atuação do Estado até as relações que se estabelecem em outras 

situações da vida cotidiana. 

O poder em Foucault é produzido nas relações, em cada instante, não é somente um conjunto 

de instituições e de aparatos que garantem a submissão dos cidadãos a um determinado Estado, mas 

o nome que se dá a uma situação complexa de vida em sociedade, envolvendo uma multiplicidade de 

relações de forças inerentes ao campo onde o mesmo se expressa, como segue: 

 
(...) o poder não é algo que se adquire, (...) o poder se exerce a partir de inúmeros 
pontos e em meio a relações desiguais e móveis (...); 
(...) as relações de poder não se encontram em posição de exterioridade com 
respeito a outros tipos de relações; (...) mas lhe são imanentes, (...) são os efeitos 
imediatos das partilhas, desigualdades e desequilíbrios (...); 
(...) o poder vem de baixo (...) e não há uma posição binária e global entre os 
dominadores e dominados, dualidade que repercute de alto a baixo e sobre grupos 
cada vez mais restritos até as profundezas do corpo social (...); 
(...) as relações de poder são (...) intencionais e não subjetivas (...); não há poder 
que se exerça sem uma série de miras e objetivos (...);  
(...) onde há poder há resistência (...) e esta nunca se encontra em posição de 
exterioridade em relação ao poder (...). Elas não podem existir senão em função de 
uma multiplicidade de pontos de resistência (...). Estes pontos de resistência estão 
presentes em toda rede do poder (...) (FOUCAULT, 1988, p. 89/91). 

 



  Raffestin expressa suas afinidades com as concepções de poder defendidas por Foucault, 

principalmente quando analisa as relações de poder como um componente indispensável na efetivação 

de um território. “O campo da relação é um campo de poder que organiza os elementos e as 

configurações. (...) o território é a cena do poder e o lugar de todas as relações” (RAFFESTIN, 1993, p. 

53-58). A vinculação entre território e poder é amplamente mencionada por Raffestin (1993, p. 144) que 

concebe o território como:  

(...) um espaço, onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e por 
consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão original’, o 
território a prisão que o homem constrói para si. (...) o território se apóia no espaço, 
mas não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço (...) que se inscreve num 
campo de poder. (...) Qualquer projeto no espaço que é expresso por uma 
representação revela a imagem desejada de um território, de um local de relações 
(...).      
 

Para Candiotto e Santos (2009), Raffestin inclui novas variáveis em sua busca pela 

sistematização de uma Geografia do Poder. O autor diferencia o poder da seguinte forma: o Poder 

manifestado através dos aparelhos institucionais complexos que encerram o território controlam a 

população e domina os recursos, sendo visível, identificável e controlado pelo estado, e o Poder 

presente em cada relação, que esconde-se em todos os lugares atrás do Poder do Estado, sendo 

invisível e mais perigoso. Assim sua abordagem do poder também é multidimensional, e se traduz na 

compreensão múltipla de território e da territorialidade. 

 Saquet e Galiotto (2009, p. 49), analisando as idéias de Rafesstin sobre a relação poder e 

território concluem que para o autor “(...) as relações de poder são o componente indispensável na 

efetivação de um território. São elas que cristalizam o território e as territorialidades. O território é o 

lugar de relações a partir da apropriação e produção do espaço geográfico.”     

Nesse sentido destaca-se que o território enquanto espaço apropriado e componente do 

processo de organização do espaço geográfico assume novos significados, contudo sempre 

relacionado à dominação e controle social.  O conceito de território quer sejam materialista ou idealista, 

quer atribuam um caráter absoluto ou relacional ao território deve-se levar em consideração a 

necessidade de compreensão e redimensionamento das relações de poder, relações estas que estão 

em toda a parte e em todos os níveis, desde a família até o Estado (SAQUET, 2010). 

Além das relações de poder, pensar o território perpassa pela necessidade de compreensão dos 

processos identitários que são desenvolvidos na apropriação do mesmo. Cabe ressaltar que o conceito de 

identidade evoluiu pari passu com o conceito de território e apresenta também uma amplitude 

conceitual, podendo assumir conotações diferentes em função dos processos históricos e das formas 

de organização social e política de cada sociedade. 



Na atualidade tem-se buscado compreender os aspectos indentitários privilegiando o contraste, a 

multiplicidade e a diferença, expressando a diversidade das relações e dos papéis sociais (modos de 

autopercepção). No entendimento sobre o processo de construção de identidades deve-se considerar 

caráter contextual e relacional da mesma, tendo em vista que toda e qualquer identidade é construída, 

buscando-se compreender como, por que, por quem e para que isso acontece (CASTELLS, 2008).  

A identidade sob essa perspectiva é definida como:   

(...) o processo de construção de significados com base em um atributo cultural, ou ainda 

um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre 

outras fontes de significados,  podendo haver múltiplas identidades para determinado 

indivíduo ou ator coletivo(CASTELLS, 2008, p. 22). 

 

O caráter dinâmico da identidade também é mencionado por Haesbaert (2007), utilizando-se do 

termo “processos de identificação” que traduz melhor a idéia de dinamismo e o caráter relacional da 

mesma. Destaca-se, contudo que o caráter dinâmico e relacional da identidade, não significa 

necessariamente fragilidade frente ao dinamismo imposto pelas relações estabelecidas no território. 

Rossetto (2006) destaca que os elementos necessários para a construção da(s) identidade(s) são a 

história, a geografia, a biologia, as instituições produtivas, além das fantasias pessoais e da memória 

coletiva. Elementos esses que Castells (2008) denomina de matéria-prima, essenciais para a compreensão 

da identidade sob essa perspectiva construtivista e processual, evidenciando que devido a esse caráter 

processual: 

(...) a construção de identidades vale-se de matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva (...) 
pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso (...). Esses (...) materiais são 
processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu 
significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 
estrutura social, bem como em sua visão tempo/espaço (p. 23).  
 
 

Almeida destaca que (2008, p. 70) “(...) as identidades são dinâmicas (...)” e se relacionam a 

processos sociais e históricos atentando para “(...) a existência de identidades híbridas (...)”. É 

importante ressaltar que as identidades contemporâneas não são mais fixas ou permanentes elas 

sempre estão em transformações, como afirma a citação:  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente  (HALL, 2000, p. 13). 

 

 



Na perspectiva da identidade territorial, Haesbaert (1999, p. 172) analisa que:   

 
(...) toda identidade territorial é uma identidade social definida fundamentalmente através 
do território, ou seja, dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo 
das idéias quanto no da realidade concreta, o espaço geográfico constituindo assim 
parte fundamental dos processos de identificação social (...) trata-se de uma identidade 
em que um dos aspectos fundamentais para sua estruturação está na alusão ou 
referência a um território, tanto no sentido simbólico quanto concreto.   
 
 

As considerações de Haesbaert (1999) apontam uma estreita relação entre o território e os 

processos de construção identitária. Se toda identidade territorial é uma identidade social, o inverso pode 

não ocorrer. A identidade territorial toma como referencial obrigatório o território, uma fração mais restrita do 

espaço, podendo-se seguramente “(...) afirmar que não há território sem algum tipo de identificação e 

valoração simbólica (positiva ou negativa) do espaço pelos habitantes” (p. 172). Por outro lado “A identidade 

social é também uma identidade territorial quando o referente simbólico central para a construção desta 

identidade parte do ou transpassa o território” (178).      

A identidade territorial por apresentar como aspecto definidor a referência a um território deve 

também considerar essa identificação no âmbito humano-social. Identificar-se é sempre uma relação social, 

um processo reflexivo, relacional e dialógico, pois:  

 

(...) trata-se sempre de uma identificação em curso, e por estar sempre em 
processo/relação, ela nunca é una, mas múltipla. Toda identidade só se define em 
relação a outras identidades, numa relação complexa de escalas territoriais e valorações 
negativas e positivas (HAESBAERT, 1999, p. 174/175).   

 

Na mesma perspectiva da identidade territorial Cruz (2007) afirma que a construção de uma 

identidade territorial pressupõe dois elementos considerados fundamentais que são o espaço de referência 

identitária e a consciência socioespacial de pertencimento.  

O espaço de referência identitária refere-se ao recorte espaço-temporal, é onde se realiza a 

experiência social e cultural, onde se desdobram as práticas materiais (uso, formas de organização do 

espaço, produção, consumo, circulação) e as representações espaciais (simbolização, formas de 

significação). Essas práticas e essas representações espaciais serão responsáveis pela construção dos 

sentimentos e do significado de pertencimento dos grupos (atores/sujeitos) em relação a um território.   

A consciência socioespacial de pertencimento diz respeito ao sentido de pertença, dos laços de 

solidariedade, ao sentido de pertencer e de se reconhecer como ator/sujeito ou grupo em relação a uma 

comunidade, a um lugar, a um território. Esse sentimento não é algo natural, mas é uma construção 

humana/social e, portanto histórica, que se desenvolve a partir das práticas que são estabelecidas no 

território e das representações espaciais. As identidades territoriais podem ser construídas tendo como 



referência a funcionalidade do espaço pelo poder econômico e político, ou mesmo a partir de uma 

apropriação simbólica. Cruz (2007) chama atenção, contudo que essas duas formas de construção de 

identidades não podem ser tomadas isoladamente, numa relação dicotômica ou de oposição, com quebras 

e rupturas, já que o território é um “continnun funcional simbólico”.  O território pode ser um “abrigo”, “lar” 

e/ou “segurança afetiva”, mas pode também ser expresso num sentido funcional, como “(...) controle 

físico, a produção e o lucro” (HAESBAERT, 2005, p. 67/77).      

A consciência socioespacial de pertencimento, a apropriação simbólica e ideológica do território 

produz e cristaliza a territorialidade, o sentimento de pertencimento do sujeito com o lugar, lugar esse que 

se traduz em vivências, sentimentos, onde se manifestam anseios, onde desdobram-se relações, que se 

internalizam e produzem a idéia de pertencer a algo, ao território. Esse pertencimento e “(...) muitos laços 

de identidade se manifestam na convivência com o lugar, com o território (...)” (ALMEIDA, 2008, p, 59).  

O conceito de territorialidade refere-se às relações do indivíduo com seu meio de referência, 

manifestando-se em diversas escalas (localidade, região, país) e expressando um sentimento de 

pertencimento e um modo de agir no âmbito de determinado espaço, ou seja, é um conjunto de relações 

que se origina num sistema engloba sociedade, tempo e espaço). 

Do ponto de vista coletivo, a territorialidade regula as interações sociais e reforça a identidade do 

grupo, de acordo com as normas sociais e valores culturais historicamente dinâmicos. Bonnemaison (2002, 

p. 107) destaca que:  

  
A territorialidade é a expressão de um comportamento vivido: ela engloba, ao 
mesmo tempo, a relação com o território e, a partir dela, a relação com o espaço 
“estrangeiro”. Ela inclui aquilo que fixa o homem aos lugares que são seus e aquilo 
que o impele para fora do território, lá onde começa o “espaço”.  
 

 
Ao analisar a territorialidade como a expressão de um comportamento que se desenvolve 

tendo como referência o lugar, o território, o autor afirma que a territorialidade ao se apoiar sobre uma 

relação interna e sobre uma relação externa, oscila continuamente entre o fixo e móvel, 

circunscrevendo-se entre as características inerentes ao território, a identidade e as relações de poder: 

a idéia de mobilidade, processualidade, dinamismo, fluidez...  

 

3. Assentamentos: outros territórios... outras identidades... outras relações...  

 

A formação dos assentamentos rurais no Brasil envolve uma diversidade de processos sociais 

e personagens envolvidos na trajetória dessas unidades, sendo resultado da heterogeneidade de 

situações presentes na questão agrária no país. 



O entendimento sobre a formação dos assentamentos, que permeia este trabalho, perpassa, 

portanto pela compreensão de que esses territórios circunscrevem-se na perspectiva da 

processualidade histórica, por isso apresentam a apropriação desse território como característica 

principal, seja pelo uso ou pela multidimensionalidade das relações de poder. Procura-se assim 

entender que os territórios dos assentamentos são forjados pela apropriação simbólica e funcional do 

espaço geográfico, permeado por disputas e conflitos sociais, para além da atuação do Estado.  

Nesse sentido destaca-se que o poder presente nos territórios dos assentamentos, só pode ser 

entendido de forma multidimensional, para além da atuação do Estado, considerando suas variantes, 

seus trunfos, “(...) presente em cada relação, na curva de cada ação (...)” (RAFFESTIN, 1993, p. 52). 

Como territórios criados e apropriados, nas dimensões da luta pela terra, os assentamentos 

representam “(...) um espaço concreto, definido por fronteiras e delimitado por e a partir de relações de 

poder que se estabelecem e se transformam ao longo do tempo históricos (...)” um “(...) espaço 

socialmente produzido, que exprime as características do espaço a que pertence, porém, destaca-se 

pela dimensão que assume enquanto objeto de disputa e de enfrentamentos (...)” um espaço cuja 

apropriação “(...) se dá tanto de forma concreta como abstrata”, pois “(...) enquanto processo efetivo de 

territorialização (...) assume também, uma dimensão tanto concreta como simbólica” (MOREIRA; 

TARGINO, 2007, p. 4/5).  

Se a apropriação é inerente ao território, o espaço apropriado e transformado em 

assentamento traz em si uma das características principais do conceito de território, a ideia de 

apropriação com a constante reverificação das formas herdadas e outras funcionalidades em face da 

organização social vigente (MORAES, 2002).  Essa funcionalidade, no caso dos assentamentos, é 

fortemente influenciada pela cultura, pois homens e mulheres na sua nova condição de assentados, e a 

partir de suas histórias de vida, retomam trajetórias interrompidas e laços familiares e estabelecem 

novos espaços de sociabilidade comunitária e novos situações de inserção econômica, política e social 

(MEDEIROS; LEITE et al., 2009).  

Com a conquista da terra, as famílias organizam outras formas de vida, e de trabalho e 

adquirem novas orientações de suas práticas diárias, transformando a constituição desse território num 

processo cumulativo, a cada momento resultado e possibilidade, um contínuo em movimento, produto 

da intervenção e do trabalho do homem sobre determinado espaço, transformando e interagindo com a 

natureza (MORAES, 2002). Nesse processo de interação com a natureza, Almeida (2008), referenciando 

Claval (1995) destaca que as populações ao interagirem, fazem a sua mediação com o mundo e 

constroem um modo de vida particular, além de se enraizarem no território. 

Nesse continuo em movimento que é o território, a cultura passa a exercer um papel 

fundamental, pois o mesmo passa a ser organizado, expressando os jeitos, as práticas, as crenças, o 



saber-fazer de quem passa a habitá-lo, de quem “escolheu aquele chão chamar de seu”, apropriando-

se e imprimindo a esse território uma especificidade.  

De acordo com Massey (2000, p. 184) “(...) o que dá a um lugar sua especificidade não é uma 

história longa e internalizada, mas o fato de que ele se constrói a partir de uma constelação particular 

de relações sociais, que se encontram e se entrelaçam num locus particular”. Nessa construção se 

estabelecem relações mediadas, sobretudo por uma nova cultura que se afirma e se enraíza definida 

por Claval (2001, p. 65) como “(...) a soma dos comportamentos, dos saberes, e dos valores 

acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e em uma outra escala, pelo conjunto de grupos que 

fazem parte.”   

O assentamento traz em si essas especificidades, pois representa esse outro território:  

 

(...) um território alternativo que se configura propondo uma outra forma de 
organização social do espaço geográfico que deixa de ser  abstrato, que passa do 
sonho a concretude expressa através da conquista da terra, da re-construção da 
identidade e da territorialidade. São as novas relações que surgem do novo território 
(MEDEIROS, 2009, p. 219). 

 
Neste território construído pelos assentamentos, deve-se destacar que a territorialidade e a 

identidade são elementos que compõem sua construção. Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o 

processo territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 

produtivistas. Esse território “(...) é um trunfo particular, recurso e entrave, continente e conteúdo, tudo 

ao mesmo tempo. O território é o espaço político por excelência, o campo da ação dos trunfos” 

(RAFFESTIN, 1993, p.59/60). 

Acredita-se que a afirmação das identidades em se tratando dos assentamentos, enquanto 

processo de significação construída, também por suas representações, posicionam os sujeitos dentro de um 

grupo, dando sentido aquilo que são e o que podem ser. Ao reafirmar o sentido de pertencer a algo, ou no 

qual o sujeito está inserido, a identidade cria as condições para a continuidade de uma trajetória. Essa(s) 

identidade(s) constituem fontes de significados para os próprios sujeitos, construídas por meio de um 

processo de individualização e servem para orientar seus comportamentos.  

No conjunto das relações sociais desenvolvidas em cada espaço os indivíduos desempenham 

papéis sociais estabelecidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações sociais, que variam 

conforme a cultura e o tempo, contudo há uma clara distinção entre as identidades e os papéis sociais.  

Esse território é, antes de tudo “(...) uma convivialidade, uma espécie de relação social, política 

e simbólica que liga o homem à sua terra e, simultaneamente, estabelece sua identidade cultural” 

(ALMEIDA, 2008, p. 58).  Nesse sentido, as relações estabelecidas ao longo do processo histórico de 



formação e consolidação do assentamento é que definirão o papel dos grupos de pessoas ou da 

coletividade sobre o território.  

Quer seja produto direto de conflito aberto, quer seja resultado de desapropriações ou compra 

de terra, os assentamentos conformam um grupo social formado no contexto das lutas pela terra e da 

ideologia do próprio movimento que organiza e materializa a luta. O grupo desenvolve uma identidade 

que é social, fenômeno sociocultural, empregado para a consciência de pertencer a um determinado 

grupo e a carga afetiva que esse pertencimento implica. Azevedo (2011, p. 34) entende “(...) a 

identidade social como um conjunto de características comuns com o qual grupos humanos se 

identificam” (...) e se estabelece “(...) de acordo com as condições espaço-temporal em que o grupo 

está inserido.”  

Organizados em territórios, o assentado ao conquistar o seu espaço, segundo Fernandes 

(1999) territorializa sua luta e cria uma identidade com o assentamento, não simplesmente porque se 

identificam com as pessoas que o compõe, mas porque se engajou numa luta, cuja identidade comum 

era o estigma de ser “sem terra” e se transforma no sentido de pertencer e dar continuidade a uma 

trajetória, pois pelas as ações coletivas desenvolvidas e pela vivência de experiências comuns, 

contribuam para a construção de novas identidades. “Portanto, a construção dessas novas identidades 

acontece num espaço coletivo de reflexões, organizações e mobilizações, além de favorecer a 

descoberta de que caminhar junto pode ser mais eficaz ou recompensador, do que sozinho ou isolado” 

(OLIVEIRA, 2011, p.165/66). 

O território dos assentamentos, nessa nova etapa, tem pela frente o grande desafio de viver 

na terra e construir uma nova territorialidade. Para além do conflito de classe e a definição de novas 

relações de poder:  

(...) é a partir de então que uma nova necessidade de impõe, ou seja, que é preciso 
mudar o modo de ver o mundo interno e o mundo externo dando espaço para o 
surgimento de novos valores que lhe orientarão e lhe permitirão organiza-se no novo 
ambiente (MEDEIROS, 2009, p. 225).  

 
Se num primeiro momento esse novo território, para os alijados do processo de posse da terra-

territorium ou no “territorium” (HAESBERT, 2004), são impedidos de entrar, aparece principalmente 

próximo de terreo-territor (terror, aterrorizar), dominação (jurídico-política) da terra, inspirando terror e 

medo. Só com a posse da terra, para aqueles que têm (ou terão) o privilégio de usufruí-lo, o território 

passa a inspirar a identificação (positiva) e a efetiva “apropriação” (MEDEIROS, 2011). 

Compreende-se que essa apropriação é simbólica e também material, pois se efetiva por 

meio do trabalho humano, em cada território particular, apresentando múltiplas configurações e 

determinações através de aspectos econômicos, culturais, sociais, simbólicos etc.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os assentamentos enquanto territórios criados representam atualmente um outro componente 

no processo de produção e organização do espaço agrário brasileiro. Enquanto territórios, esse espaço 

adquire uma outra  forma de organização territorial, uma nova paisagem, redimensionando também das 

relações de poder, pois enquanto território criado/construído essas relações estarão presentes em 

todos os níveis, expressando-se na efetivação do território e nas territorialidade construídas.  

Pode-se afirmar que os assentamentos, são construídos “(...) no jogo entre material e imaterial, 

funcional e simbólico” (SAQUET, 2010, p.37) e representam um espaço para além da simples moradia, 

pois os assentados desenvolvem uma identificação e uma valoração simbólica, construindo uma nova 

coletividade, marcada pela confluência de trajetórias individuais e coletivas. Se antes se viam e eram 

vistos com uma identidade de sem-terra a conquista da terra inaugura um novo tempo, em que a 

condição de assentado traz à tona expectativas individuais no tocante a viver e produzir na terra (DA 

ROS, 2002).  

Essa vivência será responsável pela criação de outras territorialidades, “(...) inclui aquilo que fixa 

o homem aos lugares que são seus e aquilo que o impele para fora do território, lá onde começa o 

‘espaço’” (BONNEMAISON, 2002, 107).  

Os assentamentos hoje representam a busca pela construção de uma outra identidade, de um 

outro sentido para a existência de trabalhadores que antes estavam alijados das suas condições de 

trabalhos. As relações que os indivíduos estabelecem no assentamento com base na vivência coletiva 

serão responsáveis pela definição de novos papéis sociais, consolidando o sentimento de 

pertencimento. 

Almeida (2006, p. 293) destaca que “(...) os assentados apresentam-se como diferentes, mas no 

encontro na terra do assentamento percebem-se iguais em suas diferenças, visto que sonham o mesmo 

sonho e partilham as mesmas esperanças de ver a vida melhorar.” A analise sobre a construção da 

identidade num assentamento pressupõe:  

 

(...) entender o desenrolar da história no assentamento e, mais especificamente, os 
encontros, entre histórias de vida singulares, diferentes, porém amalgamadas num 
mesmo sentido: o assentamento como conquista da terra de trabalho, morada de vida”   
(ALMEIDA, 2006, p. 293) 

 

 
Deve-se ressaltar que essa historicidade da identidade num assentamento, quando analisada na 

esfera politica revela que a mesma também possui um caráter posicional e conjuntural, podendo ser 

construída ou descontruída de acordo com a conjuntura. Identidades construídas sob a influência dos 



movimentos sociais podem articular múltiplas posições e identificações dos sujeitos, podem significar 

tradições, “raízes”, heranças, passado, memórias de lutas de resistência, mas, também relaciona-se com 

estratégias para o futuro, “rotas”, “rumos”, projetos, mudanças, progresso, “esperanças de ver a vida 

melhorar”.  

Assim infere-se que o processo de construção da identidade territorial nos assentamentos é  

histórica e relacional, conjugando elementos materiais e simbólicos. Esses elementos podem ser 

podem ser traduzidos como o espaço de referência identitária (referente espacial no sentido concreto e 

simbólico onde se ancora a construção de uma determinada identidade social e cultural) e a consciência 

socioespacial de pertencimento (a construção do sentimento de pertença e do auto-reconhecimento, o 

que implica em nós nos reconhecermos como pertencentes a um grupo e a um território específico).  
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