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RESUMO: Este texto tem como objetivo refletir a pertinência dos conceitos de território, poder e lugar para a 
interpretação da realidade agrária brasileira. De modo didático, o território é entendido enquanto porção do espaço 
geográfico apropriada/dominada/produzida por classes/grupos sociais, por meio de processos (i)materiais, 
multidimensionais e multiescalares; o poder é um elemento atravessador das relações territoriais, exercendo-se a partir de 
diferentes escalas geográficas e formando redes de poderes; o lugar enquanto uma escala geográfica particularizada 
dentro do território, abrange as dimensões do habitar, do cotidiano e do corpo. 
Palavras-chave: Relações de poder. Territórios-lugares. Geografia Agrária. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este texto tem como objetivo refletir a pertinência dos conceitos de território, poder e 
lugar para a interpretação da realidade agrária brasileira. De modo didático, o território é entendido 
enquanto porção do espaço geográfico apropriada/dominada/produzida por classes/grupos sociais, 
por meio de processos (i)materiais, multidimensionais e multiescalares; o poder é um elemento 
atravessador das relações territoriais, exercendo-se a partir de diferentes escalas geográficas e 
formando redes de poderes; o lugar enquanto uma escala geográfica particularizada dentro do 
território, abrange as dimensões do habitar, do cotidiano e do corpo. 

Se para Milton Santos o espaço é um acúmulo desigual de tempos, o corpo pode ser 
entendido como um acúmulo desigual de opressões e de silenciamentos, especialmente no que se 
refere aos grupos sociais marginalizados dentro da sociedade capitalista moderna e burguesa. O peso 
de processos gerais, em âmbitos econômicos, políticos, sociais e culturais é sentido “na pele” por 
diferentes sujeitos sociais. O corpo acumula opressões e silenciamentos que variam no tempo e no 
espaço e de acordo com o sujeito (homens e mulheres pobres tomando-se como parâmetro a questão 
econômica, mulheres se o critério é o patriarcalismo, negros tratando-se do racismo, a população de 
homossexuais, transexuais, transgêneros refletindo-se sobre a heteronormatividade).  

Por outro lado, é o corpo também a escala primeira da possibilidade da (re)ação que 
torna-se espacializada e territorializada quando se torna coletiva. Essa coletividade de corpos atua 
sobre o espaço geográfico, apropria-se de suas frações e as transforma em territórios, nos quais 
constituem seus lugares da vida cotidiana. Dialeticamente, nestes lugares banais, não-exclusivos e/ou 
fechados, não apenas localizados, reproduzem-se os processos gerais de um espaço globalizado 
constituído por atores hegemônicos. Formado pela contiguidade de lugares, os territórios são 
atravessados pelos poderes que são exercidos em relações multiescalares (global, nacional, regional, 
local) e multidimensionais (economia, cultura, política, natureza). 

A pesquisa sobre os assentamentos rurais relaciona-se com o poder no sentido de que 
opta por revelar os conteúdos da realidade rural frente à hegemonia da realidade urbana tomada como 
símbolo da modernidade. A população rural permanece invisibilizada e é submetida ao estigma do 
atraso, da rusticidade, da tradição, do isolamento, da futura extinção por ser resquício histórico, do 
empobrecimento por meio de discursos de desqualificação proferidos “pelo olhar” da urbanização. 
Evidentemente, os setores do agronegócio não são submetidos ao mesmo processo de estigmatização, 
pois, no imaginário social, representam a agricultura moderna, tecnologizada, competitiva, 
exportadora e pulsante que acrescenta cifras importantes ao orçamento nacional. São os agricultores 
camponeses que enfrentam os estigmas e o agronegócio nas disputas territoriais em torno de modelos 
de desenvolvimento. Trata-se, portanto, de oferecer uma visão contra hegemônica ao apresentar a 



realidade rural diante da urbana e enfocar o campesinato em um contexto de expansão do 
agronegócio, no território brasileiro e nos discursos de seus defensores. 

Todavia, a proposta é entender os assentamentos como territórios de controle fabricados 
por uma sociedade capitalista atravessada por uma rede de poderes em forma de relações territoriais 
definidas e marcadas pela desigualdade e, ao mesmo tempo, os mecanismos de resistências 
elaborados territorialmente pelos grupos sociais que participam desta rede de poderes. Assim, parte-
se para a discussão conceitual de território, lugar e poder. 

 
2 OS CONCEITOS DE TERRITÓRIO E LUGAR COMO OBJETOS TEÓRICOS DA 
PESQUISA 

 
A Geografia, em sua pluralidade científica, possui conceitos para explicar a realidade 

social. São eles: espaço, território, paisagem, lugar e região. A título de contextualização, trata-se de 
anunciar que o espaço é uma dimensão estrutural da totalidade social, juntamente com a sociedade e 
o tempo. A estrutura espacial revela que o espaço não é neutro, mero reflexo do processo social. Não 
é apenas a base sobre a qual se manifesta uma determinada formação econômica e social (FES) 
produzida no âmbito de um modo de produção. Se o modo de produção particulariza-se em 
formações econômicas e sociais demarcadas historicamente, estas expressam-se espacialmente, por 
meio das formas espaciais e suas funções, que também possuem historicidade e dinamicidade. Ou 
seja, a estrutura espacial participa da processualidade social enquanto condição, meio e resultado. 
(SANTOS, 2012). 

Por isso, Moreira (2011) ressalta que nenhuma sociedade pode existir fora de um espaço 
e um tempo, sendo este um aprendizado exposto inicialmente por Descartes e Kant e que se tornou 
uma lição de base para a ciência geográfica. O modo de produção da sociedade é o modo de 
produção do seu espaço, relação estabelecida por autores como Henri Lefebvre e Milton Santos. Há 
um ordenamento geográfico da sociedade, estabelecido por sua estruturação espacial voltada para o 
consenso e para o dissenso, tendo na política de ordenamento territorial sua expressão. 

Metodologicamente, a análise realiza-se a partir de uma relação tripla: parte-se do recorte 
(singular) para o espaço (geral), retornando-se ao recorte que, neste momento, não é mais singular 
pois tornou-se particular, isto é, um real concreto denominado região, zona, território, lugar, a área 
sendo o conceito geral. (MOREIRA, 2011). Assim, tanto para Moreira (2011) quanto para Santos 
(2012) o território é uma fração do espaço. Contudo, o conceito possui conteúdos diferentes. 

De modo geral, Santos (2012) interpreta o território por uma perspectiva econômica e 
política, centrada na análise dos processos econômicos globais e seus rebatimentos espaciais, que 
atuam na divisão territorial do trabalho, promovem as especializações produtivas do território, novos 
usos do território, uma redefinição regional das atividades de produção, contribuem com a hegemonia 
das redes, a produção dos lugares e a constituição do meio técnico-científico-informacional. 

Sobre território estão as noções de continuidade espacial, extensão, contiguidade de 
lugares; a delimitação do Estado-nação como uma interpretação político-jurídica do território; seus 
conteúdos de ciência, tecnologia e informação (principalmente após os anos de 1945); sua 
composição técnica e orgânica (cibernética, biotecnologia, química, informática, eletrônica) que 
resulta em objetos geográficos; o território composto por fluxos de informação (circuitos de 
cooperação) e fluxos de matéria (circuitos espaciais da produção); como sinônimo de mercado, ao 
afirmar que o território é comandado por firmas hegemônicas (nacionais e estrangeiras) com o apoio 
do Estado. (SANTOS, 2012). 

Propõe as noções de horizontalidade e verticalidade como recortes territoriais. As 
horizontalidades são associadas à contiguidade, lugares vizinhos reunidos por continuidade 
territorial, sendo o alicerce de todos os cotidianos e do cotidiano de todos (indivíduos, coletividades, 
firmas e instituições). Por sua vez, as verticalidades são associadas à formação de pontos distantes 
uns dos outros, ligados por formas e processos sociais (lugares em rede) e/ou o agrupamento de áreas 
e pontos ao serviço dos atores hegemônicos, vetores da integração hierárquica regulada. (SANTOS, 
2012). O território é marcado pela multiescalaridade de processos econômicos. Por isso “seu 



entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido da 
existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro”. (SANTOS, 2012, p. 137). 

Para Moreira (2011) o território é o recorte espacial de domínio de um corpo-sujeito, 
portanto, um espaço de poder desse corpo-sujeito, o seu ponto de referência no âmbito das relações 
de hegemonia dentro da espacialidade diferencial no plano global do arranjo espacial. Assim: 

 
Cada recorte territorial é um nível escalar de domínio, o plano do corpo-sujeito na escala 
total dos recortes, o todo da espacialidade diferencial expressando o poder plural dos 
sujeitos em embate dentro do todo da sociedade e do Estado, e a especialidade (sic) 
[espacialidade] diferencial sendo, assim, a trama das territorialidades que faz do conjunto 
do arranjo um complexo de micropoderes, a rede de capilaridades densa e infinita que joga 
o conceito e a existência do poder para além do macropoder do Estado. Desse modo, a 
espacialidade diferencial é o todo do entrecruzamento dos recortes tanto do arranjo 
econômico, enquanto o poder capilar das empresas, quanto do arranjo superestrutural, seja 
do jurídico-político, enquanto o poder capilar dos organismos de representação da 
sociedade civil, seja do ideológico-cultural, enquanto o poder capilar das instituições do 
imaginário e das representações de mundo, o todo do complexo escalar definindo assim as 
possibilidades. (MOREIRA, 2011, p. 86). 
 

Haesbaert (2011) apresenta outras concepções sobre o território: 1) o binômio 
materialismo e idealismo, desdobrado depois em duas outras perspectivas, a visão mais totalizante e a 
visão mais parcial de território em relação a: i) o vínculo sociedade/natureza e ii) as dimensões 
sociais privilegiadas (economia, política e/ou cultura); 2) a historicidade do conceito, em dois 
sentidos: i) sua abrangência histórica – se é um componente ou condição geral de qualquer sociedade 
ou se está historicamente circunscrito a determinado(s) período(s) ou grupo(s) social(is); ii) seu 
caráter mais absoluto ou relacional – físico-concreto (“coisa”, objeto), a priori, (no sentido de espaço 
kantiano) ou social-histórico (enquanto relação). 

É possível também estudar o território por dimensões sociais (natural/biológica, política, 
cultural/simbólica e econômica) e por sua historicidade. A dimensão natural/biológica prioriza as 
“territorialidades” animais, com origem na etologia1; a dimensão política enfatiza as relações de 
poder na perspectiva clássica de compreender o poder enquanto o Estado-nação moderno; a dimensão 
cultural/simbólica prioriza as questões culturais emergentes; e a dimensão econômica aparece 
acoplada às questões políticas de uso do território por interesses econômicos. (HAESBAERT, 2011). 

Do ponto de vista da historicidade, é possível pensar o território de distintas maneiras. 
Em primeiro lugar, ao ser concebido atrelado ao Estado-nação moderno e sua sociedade, tem-se uma 
restrição do conceito a um determinado contexto histórico-social. Em segundo lugar, e em 
contraposição ao primeiro ponto, se tomado como condição da reprodução de qualquer grupo social, 
o conceito torna-se amplo e generalizável (ontológico) pois abrange toda a história humana. Há ainda 
a possibilidade de entender o território como abrangente de toda a história humana partindo-se de 
uma problemática específica, como, por exemplo, as relações de poder (desde que se evidencie a 
interpretação de poder como fenômeno “além” do Estado-nação moderno e que muda de 
configuração no tempo/espaço). (HAESBAERT, 2011). 

Por fim, há dois sentidos para o território: absoluto e relacional. Absoluto enquanto 
substrato físico, “coisa”, um a priori. Relacional como fruto de relações sociais e/ou relações de 
poder. No interior do entendimento absoluto, há variações: de um lado, o território interpretado como 
mero palco, reflexo e produto das relações sociais; de outro, entendido enquanto mediador e, em 
certos casos, determinante das relações sociais. No sentido relacional, há o território composto por 
relações sociais e a interferência das formas espaciais na relação da sociedade com o espaço. 
(HAESBAERT, 2011). 

Neste texto, particularmente, entende-se que o território é uma condição de superação (no 
plano científico/epistemológico) da dicotomia materialismo/idealismo porque o conceito admite uma 
noção de (i)materialidade. No plano do real, é, ao mesmo tempo, a base material (recorte espacial) 
das relações sociais e da sociedade com a natureza (primeira ou segunda); e é também o conjunto das 

                                                           
1 Ciência que estuda o comportamento dos animais. (FERREIRA, 2010, p. 325). 



representações (imaginário geográfico) criadas no território. Pensando os assentamentos rurais, o 
território é lugar de recursos e meios materiais de existência (fertilidade dos solos, presença de água 
para a agricultura e pecuária), mas também possibilita a (re)criação de cultura (valores sociais 
carregados em suas trajetórias de vida ou territorialidades, religiosidade). Assim, há identidade e 
também uma apropriação simbólico-religiosa. O território é uma dimensão da realidade, fundamento 
material da sociedade e da natureza que é apropriada/dominada/produzida pela sociedade (classes 
e/ou grupos sociais) e é definido, delimitado, marcado por relações sociais (e) de poder. 

A forma de desterritorialização que deve ser privilegiada é a que Haesbaert (2011) 
reconheceu como a que envolve os grupos sociais mais expropriados, aqueles que estão excluídos do 
acesso ao ciberespaço e aos circuitos técnico-informacionais globalizados e também sem acesso ao 
território em seu sentido elementar, de “terra”, “terreno”, que é o caso dos sem-terra, dos sem-teto, 
dos indígenas, entre outros. 

O processo de reterritorialização não é exclusivo das categorias sociais privilegiadas. 
Embora de modo distinto, por meio da organização política, da ação e da luta social, do 
enfrentamento com a ordem instituída e os poderes estabelecidos, as categorias menos ou não-
privilegiadas também se reterritorializam. Inseridas em uma rede de poderes, não apenas sofrem seus 
efeitos negativos, mas o exercem positivamente, produzindo uma brecha que lhes permite a 
(re)conquista do território, como ocorre nos assentamentos rurais. 

A diferenciação entre território e lugar se dá por meio da escala geográfica, sendo o lugar 
a escala da localização cotidiana, mas que sofre influências externas em sua constituição e dinâmica, 
ou seja, trata-se de uma escala mais nítida, detalhada, por isso, micro social e também multiescalar. O 
lugar é o acontecimento mais particular que compõe a estrutura territorial, são os momentos tempo-
territoriais das territorialidades dos corpos dos sujeitos. Porém, o período contemporâneo globalizado 
tensiona a noção de lugar e coloca a questão: Quais os sentidos globais dos lugares? Esta 
preocupação faz parte da discussão de Massey (2000) que questiona a associação tradicional entre 
lugares e localizações não permeadas pelas clivagens externas de um processo global de compressão 
tempo-espaço. 

Esse processo de compressão tempo-espaço compõe uma geometria de poder que 
envolve mais do que o acesso aos movimentos e comunicações senão o controle deste processo por 
determinados setores da sociedade globalizada. Diferentes grupos sociais têm relacionamentos 
distintos com a mobilidade diferenciada: algumas pessoas responsabilizam-se mais por ela do que 
outras; algumas dão início aos fluxos e movimentos, outras não; algumas ficam mais em sua 
extremidade receptora do que outras; algumas são efetivamente aprisionadas por ela. (MASSEY, 
2000). Os sujeitos sociais que participam do processo de luta pela terra foram, em última instância, 
desterritorializados e movimentam-se pelos territórios na tentativa de refazerem suas vidas mas sem 
responsabilidade por esse processo de movimentação. Ou seja, há uma complexa diferenciação social 
por trás da geometria do poder da compressão tempo-espaço. 

Sobre o lugar, Moreira (2011) apresenta dois modos filosóficos de interpretação: a) o 
modo aristotélico-leibniziano; b) o modo cartesiano. Em relação ao primeiro, trata-se de uma lógica 
que entende que o espaço nasce na forma inicial do lugar. A hierarquia da leitura seria: localização – 
lugar – espaço – sociedade – localização (retorno) e assim sucessivamente. Para a lógica aristotélica, 
o lugar é marcado, é a porção do espaço assinalada por um nome, que vem de um corpo material. 
Uma posição determinada; parte descrita de um espaço global, capaz de afetar os corpos que ocupam. 

Em contraposição, tem-se a lógica cartesiana, advinda da modernidade, na qual o lugar é 
um ponto no espaço. Foi esse o conceito que a modernidade seguiu, que inverteu, externalizou e 
dicotomizou a concepção e a direção da relação estabelecida por Aristóteles. Neste sentido, há o 
espaço, que é o amplo, e o lugar, que é o ponto do corpo localizado no espaço. Nessa concepção 
cartesiana, adotada depois por Newton, e a seguir por Kant, a relação genética de Aristóteles 
desaparece. O lugar é um ponto ocupado pelo corpo no espaço. (MOREIRA, 2011). 

De acordo com Relph (2012) o lugar fez parte das preocupações de filósofos da 
Antiguidade Clássica ao ano de 1600. Para Platão, o lugar era o “alimento do ser”, enquanto outros 
filósofos atribuíam um sentido mais geográfico ao termo: o lugar como o contexto em que os seres 



estão reunidos, juntos. No entanto, no século XVII as concepções cartesiana e newtoniana de espaço, 
enquanto uma dimensão mensurável, retiraram lugar da filosofia e das ciências físicas. 

Em um ponto de vista particular, Moreira (2011) argumenta que as localizações (e, 
portanto, os lugares, mesmo que em uma apreensão mais simplificada) não são apenas pontos no 
espaço, mas contêm vida ou guardam o poder da vida. Essência do espaço como corporeidade do 
corpo, porque fundamento ontológico do espaço pela via do quadro da posição geográfica, as 
localizações são, dentro da espacialidade diferencial, o fundamento do eu e do outro-eu da sociedade, 
a fonte dialética do espaço como o conflito da diferença e da identidade. 

Massey (2000) destaca distintas concepções de lugar. Uma primeira proposta de 
interpretação do lugar associa-o a características como o imobilismo, o esconderijo, a paz, o silêncio, 
o refúgio, a fixidez, a segurança, a identidade, o enraizamento, a estabilidade, ou seja, trata-se de uma 
visão romantizada produzida no interior de um processo globalizador que gera insegurança, 
desconforto, estresse, segregações e fragmentações. O lugar seria o ponto no território que permitiria 
um refúgio das atribulações do mundo moderno. Outra vertente entende que o lugar é uma instância a 
parte da realidade e da mudança social. Por isso, não é possível acreditar em seu potencial de 
“válvula de escape” como se não participasse da totalidade social. 

Para Massey (2000) é preciso um entendimento progressista do lugar que contribua para 
encarar o lugar a partir da relação global-local, própria do período contemporâneo. Isso para que não 
se compreenda o lugar de um ponto de vista romantizado ou reacionário, fechado, mas aberto e 
permeado por disputas políticas. Trata-se de um lugar com características próprias, com suas 
particularidades, mas não singularidades essenciais, no sentido de uma identidade coesa e coerente. 
Não é um lugar partilhado por todos da mesma forma (do ponto de vista das conexões, em aspectos 
físicos, comunicacionais, imaginários). Assim, “se se reconhece que as pessoas têm identidades 
múltiplas, pode-se dizer a mesma coisa dos lugares”. (MASSEY, 2000, p. 183). Esta é uma síntese 
importante do entendimento de lugar, cujo sentido será diferente para homens, mulheres, 
trabalhadores, capitalistas, negros, desempregados, idosos, jovens, homossexuais, ricos e pobres. 

Há uma dimensão das redes dos poderes que envolvem e se exercem pela sociedade 
quando Massey (2000, p. 184) ressalta que “as relações econômicas, políticas e socioculturais, cada 
qual cheia de poder e com estruturas internas de dominação e subordinação, estendem-se pelo planeta 
em todos os diferentes níveis, da família à área local e até a internacional”. Os sentidos dos lugares 
e/ou as experiências territoriais não são determinados apenas pelas estruturas econômicas capitalistas 
(embora estas sejam preponderantes).  

É o capitalismo e seu desenvolvimento que determinam nossa compreensão e nossa 
experiência do espaço [...] Mas isso, com certeza, é insuficiente. Entre as muitas outras 
coisas que influenciam claramente essa experiência, há, por exemplo, a raça e o gênero. [...] 
A aceleração atual talvez esteja fortemente determinada pelas forças econômicas, mas não é 
só a economia que determina nossa experiência de espaço e lugar. (MASSEY, 2000, p. 
179).2 

 
De modo geral, a conceituação de lugar em Massey (2000) pressupõe entendê-lo não 

apenas como área delimitada, mas um momento de articulação de redes de relações sociais que 
extrapolam a dimensão local e articulam-se em outras escalas, inclusive a global. O lugar não é 
estático, fronteira demarcatória entre o interno e externo; é processo pois é constituído de interações 
sociais e é conflitualidade (sobre o que foi seu passado, o que é seu presente e como deve ser o seu 
futuro); é constituído por uma relação do local com o mundo mais amplo, que deveria produzir uma 
consciência global do lugar. 

Também para Santos (2012) o lugar é um espaço particularizado que reproduz a ordem 
internacional, com arranjos espaciais diferenciais dos modos de produção em dada formação 
territorial. Os lugares são porções do espaço produtivo e locais de consumo, componentes do espaço. 
Suas principais características são: a) é condição e suporte de relações globais; b) diversidade; c) são 
articulados com a história em movimento através dos eventos; d) permite que o mundo seja percebido 

                                                           
2 É necessário ressaltar que Doreen Massey discute os conceitos de espaço e lugar. Contudo, nesta pesquisa, 
privilegiam-se os conceitos de território e lugar. 



empiricamente; e) subespaço; f) existência corpórea e relacional; g) fração do sistema de objetos e 
ações; h) possui densidade técnica (graus de artifício), densidade informacional e densidade 
comunicacional; i) seu papel na produção da história é elaborar projetos alternativos aos projetos 
hegemônicos; j) sobreposição entre razão global e razão local; l) partes funcionais do todo, mas que 
podem influenciá-lo; m) rebatimento/resposta do/ao processo econômico global; n) definido por suas 
funções econômicas em relação com a totalidade social; o) sede da resistência da sociedade civil ao 
processo global. (SANTOS, 2012). 

No pensamento de Santos (2012) predomina a ideia de que o lugar é uma produção das 
relações econômicas globais, desempenhando uma função produtiva e econômica. Mas, também são 
espaços de resistência frente aos processos hegemônicos e possibilidades de elaboração de projetos 
alternativos de desenvolvimento baseados na ordem local, centrada no cotidiano, na copresença, na 
vizinhança, na intimidade, na emoção, na cooperação, na socialização e na contiguidade. 

Assim como Massey (2000), Santos (2012, p. 152) admite a dialética entre mundo/lugar 
ao afirmar que: “Quanto mais a globalização se aprofunda, impondo regulações verticais novas a 
regulações horizontais preexistentes, tanto mais forte é a tensão entre globalidade e localidade, entre 
o mundo e o lugar. Mas, quanto mais o mundo se afirma no lugar, mais este último se torna único”. 
Há um jogo de poderes entre a ordem global e a do lugar que impede a homogeneização absoluta, a 
dominação plena da primeira sobre a segunda. Talvez, exista um princípio do pensamento de 
Foucault (2014): onde há poder, há resistência, como será discutido posteriormente. 

É importante destacar que o conceito de lugar adquiriu relevância na Geografia a partir 
dos anos de 1990. De acordo com Marandola Júnior (2012) e Relph (2012) as razões para isso 
seriam: a) a importância do conceito de lugar para as correntes humanista e cultural da Geografia; b) 
a mundialização da economia e da cultura que forjou a oposição entre global e local, entre mundo e 
lugar, subjugando o segundo em relação ao primeiro; c) o movimento intelectual geral de se afastar 
de proposições universalistas do pensamento moderno; e d) o projeto em direção ao pós-modernismo 
e a celebração da diferença (racial, étnica, sexual, política, arquitetônica). 

Pela fenomenologia, o conceito de lugar pressupõe a relação entre a vida e o tempo, ou 
seja, o lugar é tempo em espaço, tempo lugarizado, pois entre espaço e tempo se dá o lugar, o 
movimento e a matéria; não se restringe a limites/formas, matéria/substância e intervalo/vazio 
espacial; é um meio sociofísico, composto por estrutura e acontecimento; é formado por itinerâncias 
e radiâncias; para Yi-Fu Tuan, o lugar é formado pela experiência cotidiana: a familiaridade com 
uma porção do espaço torna-a um lugar (residência, bairro, pátria). Assim, o lugar é objeto do habitar 
e do desenvolvimento de sentimentos e emoções/significados. (OLIVEIRA, 2012). 

Em Relph (2012) o lugar pressupõe reunião, sendo o agrupamento de qualidades, 
experiências e significados; localização; fisionomia, ou seja, as formas; espírito de lugar, em relação 
a espaços sagrados, religiosos, de divindades, ou seja, lugares excepcionais; sentido de lugar, a partir 
da apreciação de lugares e de suas qualidades; raízes/enraizamento, que significa associação, 
pertencimento e, por vezes, imobilidade3. Por isso, o autor propõe um redimensionamento deste 
aspecto, pois, admite que os grupos sociais podem ter raízes simultâneas em distintos lugares, porém, 
mantendo conexões com todos (esta elaboração teórica parte das teorias rizomáticas de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari); o lugar é interioridade, que se refere à familiaridade (conhecer o lugar de 
dentro para fora); é o lar, que pressupõe raízes profundas e fortes no território onde se conhece e se é 
conhecido, onde se pertence. Pela experiência, o lar constitui o padrão contra o qual todos os outros 
lugares são julgados; o “nós” constituído por indivíduos e grupos sociais, além dos sentidos negativos 
de lugar, baseados no exclusivismo, no enraizamento preconceituoso que discrimina e exclui o 
diferente (do ponto de vista étnico, racial, sexual, político, cultural, em relação à renda). Essa noção 
“contaminada” de lugar sustenta ideias e práticas xenofóbicas, de limpeza étnica, de deslocamento 
compulsório dos diferentes; e as ideias de construção do lugar (advindas dos projetos de arquitetura e 
urbanismo) e fabricação de lugar, no sentido da apropriação mercadológica de identidades de lugares 
e diferenças. 

                                                           
3 Esta noção é parte da crítica feita por Massey (2000) às concepções de lugar, como apresentado anteriormente. 



De modo geral, o conceito de lugar associa-se à relação entre particularidade e 
conectividade por meio da qual experienciamos o mundo (enquanto produção histórica, territorial e 
social). Lugar reúne fisionomia, atividades econômicas e sociais, história local e seus significados. 
Além de ser porções do espaço geográfico que possuem significados, o lugar é também um elo de 
ligação com a existência humana e social. Por meio do lugar, os grupos sociais se relacionam com o 
mundo e o mundo se relaciona com eles. No lugar está o mundo: isto é ontológico e existencial, mas 
também econômico e social, pois há, de maneira geral, um sistema econômico capitalista global que 
sujeita, até certo ponto, a existência humana. (RELPH, 2012). 

Particularmente, entende-se que o lugar refere-se às porções do território, com base 
material e simbólica, em menor escala geográfica. Contém e está contido no cotidiano e relaciona-se 
com as experiências territoriais dos sujeitos/grupos sociais. É localização, mas também movimento, 
relação social, entrecruzamento de escalas globais e locais. Está ligado ao habitar, à família, ao corpo 
e suas atividades econômicas e culturais. Produz sentidos e é produzido por eles; forma saberes, 
consciências, discursos, visões de mundo. É componente ontológico da existência humana. 

A partir da associação entre os conceitos de território e lugar, faz-se a seguinte 
proposição metodológica: distinguir os territórios-com-lugares dos territórios-sem-lugares. 
Tomando como base o espaço rural, os primeiros são representados pelos assentamentos rurais, 
comunidades camponesas tradicionais, territórios indígenas e quilombolas e outros territórios com 
populações tradicionais (pescadores, ribeirinhos, faxinalenses, quebradoras de coco babaçu, povos 
das florestas). Os segundos, pelas áreas do agronegócio e da agricultura tecnologizada. Como pano 
de fundo, o que está em debate são os modelos de desenvolvimento territorial. Os territórios-com-
lugares são marcados pela pluralidade, pela heterogeneidade, pela diversidade, pela pulsação 
humana, pelo trabalho que produz renda, pelo compromisso territorial com o local, pela preocupação 
com a natureza e pela humanidade no sentido de estabelecer uma resistência a um processo global de 
desumanização ao passo que os territórios-sem-lugares são perpassados pela unicidade, pela 
homogeneidade, pelo pensamento único e pelo domínio das técnicas e tecnologias sobre o pulsar da 
vida humana, do lucro a partir da exploração do trabalho, do descompromisso com a localidade em 
favor da acumulação internacional do capital, refere-se a um domínio territorial no qual está em curso 
a destruição da humanidade em favor do sistema capitalista, sendo o humano cada vez mais reduzido 
à “coisificação” como se fosse um “robô de carne”. São lógicas distintas que acontecem no espaço e 
no tempo e compõem uma rede de relações de poder. 

Sobre o tema do poder situado na questão agrária brasileira, seu exercício impôs-se no 
interior de uma formação territorial centrada no domínio colonial europeu, na desterritorialização dos 
povos indígenas, na escravização dos africanos, na apropriação da terra e sua divisão em sesmarias, 
no estabelecimento da propriedade privada da terra e seu uso capitalista, nos movimentos de luta por 
terra e território, nas lutas de classes entre campesinato, burguesia e proprietários de terras. A terra, 
ou seu uso e propriedade, constitui-se em um importante elemento de poder no território brasileiro. É 
alvo de disputas territoriais e lutas políticas entre lógicas distintas: de um lado, pela agricultura 
capitalista e, por outro, pela agricultura camponesa; a terra é usada como reserva de valor, quando o 
proprietário de terras efetua a venda da sua propriedade ou, o que é mais comum no Brasil, seu uso 
como reserva patrimonial, quando há retenção da propriedade. São também exercícios do poder a 
obtenção de distintas formas de renda da terra e as grilagens de terras, enfim, elementos que 
compõem a rede de poderes que atravessam o espaço rural brasileiro. Em contrapartida têm-se as 
resistências históricas do campesinato que se constituiu (e continua se constituindo) de modos 
diferentes no território, com o estabelecimento de propriedades camponesas ou com modos de 
organização comunitária, sem propriedade privada da terra (por exemplo, os fundos de pastos e 
feixos de pastos na Bahia, terra solta na Paraíba, geraizeiros em Minas Gerais, faxinalenses no 
Paraná, retireiros do Araguaia no Mato Grosso).  

A questão do poder baseia-se nas proposições de Michel Foucault. Contudo, não há uma 
teoria geral do poder, no sentido de estabelecimento de leis gerais para seu funcionamento em todas 
as sociedades e territórios. Não foi esta a proposta foucaultiana. Seu intuito foi compreender a 
concretude, o funcionamento e os mecanismos do poder em contextos temporais e espaciais 



específicos. Do ponto de vista teórico, houve um avanço em relação à ciência política clássica, que 
atribuía o poder como instrumento único e exclusivo de um órgão central na sociedade, que é o 
Estado. Em última instância, todos os efeitos de poder que atingiam a sociedade emanariam do 
Estado. O pensamento de Foucault e suas obras revelaram, a partir de suas análises de espaços de 
controle e vigilância produzidos no interior de uma sociedade capitalista moderna e ocidental, como 
as prisões, os hospitais, os hospícios, as escolas, as fábricas, que há uma rede de poderes constituída 
historicamente e socialmente e que não resulta objetivamente da atuação do Estado, embora em 
certos casos estejam articuladas a ele. Mas o poder se exerce por meio das relações sociais e, 
acrescenta-se, territoriais. 

Tradicionalmente o poder foi interpretado pelos setores da direita política como soberania 
e constituição de uma nação; pelos setores da esquerda, especialmente pelos marxistas, foi tomado 
como aparelhos de Estado e dominação de classe. Com o movimento social de 1968 (na França, 
especificamente), a questão do poder adquiriu novo conteúdo, pois notou-se que permeava as lutas 
cotidianas de grupos sociais mais afetados pelas “malhas finas” do poder. (FOUCAULT, 2014). 

Assim, de acordo com Foucault (2014), o poder não parte do Estado e penetra a 
sociedade, como se esta estivesse isenta dele. Contudo, não se trata de negligenciar a participação do 
Estado nas relações de poder mas reconhecer que estas o ultrapassam, não são sempre dele derivadas 
ou seus efeitos.  

O poder não está localizado em nenhum ponto específico da estrutura social (e, portanto, 
territorial). Funciona como uma rede de dispositivos e mecanismos a que nada/ninguém escapa, não 
existindo um exterior possível. O poder não se detém como uma coisa, não existe enquanto natureza 
e/ou essência. Não há algo unitário e global denominado poder, mas formas díspares, desiguais que 
se constituem como práticas sociais historicamente produzidas. O poder desloca-se e transita pela 
sociedade e seus territórios, atingindo a vida cotidiana, atravessando corpos e lugares; também situa-
se em diversas escalas geográficas, ou seja, possui multiescalaridade. (FOUCAULT, 2014). 

As relações de poder possuem aspectos visíveis e invisíveis, presentes e ocultos, estando 
investidas em toda parte. Atuam promovendo controles, vigilâncias, coerções, proibições, mas 
também produzem coisas e saberes, induzem a prazeres, elaboram discursos. Isto significa que o 
poder não funciona somente por meio da repressão, da dominação, da violência, da censura e/ou da 
proibição/coerção. Não se apresenta apenas de modo negativo. Caso operasse com base unicamente 
neste critério, não seria obedecido, legitimado e reconhecido; ou não conseguiria ser, em diversos 
casos, imperceptível. O poder tem potencial produtivo e esta é uma de suas contradições, pois é este 
potencial que permite a produção de contrapoderes. (FOUCAULT, 2014). 

Nessa linha de raciocínio, é importante ressaltar que as relações/práticas/atravessamentos 
dos poderes em sociedades e seus territórios possibilitam a produção das resistências. Isto significa 
que, de acordo com Foucault (2014), o caráter relacional do poder implica que as lutas contra seu 
exercício sejam travadas no seu interior e não por seu exterior, pois nada está isento de poder. 
Qualquer luta é sinal de resistência dentro das redes de poderes que atravessam os corpos territoriais. 
No limite, é importante reconhecer que onde há poder, há resistência. Assim, tanto a rede de poderes 
quanto as formas de resistências são móveis nas sociedades e nos territórios. 

A transitoriedade/mobilidade multiescalar e multidimensional das redes de poderes que 
atravessam as relações sociais atinge países, regiões, territórios, lugares, a vida cotidiana dos 
grupos/classes sociais e seus corpos. Dessa maneira, o corpo aparece envolvido na trama histórica e, 
também, geográfica. Para Foucault (2014, p. 72) o corpo possui fisiologia e historicidade. “Ele é 
formado por uma série de regimes que o constroem; ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso 
e festa; ele é intoxicado por venenos – alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais 
simultaneamente; ele cria resistências”. 

No modo capitalista de produção, o corpo foi um dos primeiros objetos de socialização 
do capitalismo, enquanto força de trabalho, especialmente nos séculos XVIII e XIX (na Inglaterra, 
berço da Revolução Industrial em 1750, houve a criação de uma medicina social preocupada com o 
controle da saúde do proletariado. Isso para garantir sua capacidade de trabalho e prevenir as classes 



dominantes de possíveis doenças do proletariado). O corpo tornou-se uma realidade biopolítica. Em 
síntese, o poder atua para manter a exploração capitalista. (FOUCAULT, 2014). 

Assim, o objetivo do poder não é retirar os homens/mulheres da vida social, mas 
controlá-los, gerir suas vidas, ações e seus territórios. É intenção do poder utilizar ao máximo sua 
capacidade de trabalho na economia e enfraquecê-los politicamente, para evitar revoltas, 
insurgências, resistências, lutas e outros movimentos políticos de contestação das ordens do poder. 
Aumentar a utilidade e força econômica e reduzir a capacidade política, produzindo corpos dóceis 
politicamente. Tem-se, deste modo, pistas da mecânica do poder. (FOUCAULT, 2014). 
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