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Cada indivíduo possui uma relação social com uma parcela de espaço, a um 

território, há de uma certa forma um “apego” a um local ou a um objeto 

específico do território para cada pessoa, existe a política, a geopolítica, a 

identidade religiosa, nacional, regional e étnica de cada sociedade. 

(CASTELLS, 1998.b). Tudo isso faz parte de uma relação de acordo com o 

território e a população. 
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INTRODUÇÂO 

 

Uma outra questão, que corre paralela à questão da identidade e que possui 

um grande interesse para os geógrafos, é a dos chamados processos de 

desterritorialização. Confundindo-se muitas vezes o desaparecimento dos 

territórios com o simples debilitamento da mediação espacial nas relações 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS IDENTIDADES DENTRO DE TERRITÓRIOS 

 

Inicialmente, as noções de identidade social, identidades territorial e 

identidades transterritoriais.  Toda identidade territorial é uma identidade social 

definida fundamentalmente através do território. 

Frege observam que a identidade é “indefinível”, pois se toda definição é uma 

identidade, a identidade, a identidade não pode ser definida. 

Webster´s e o Aurélio, nenhum faz referência à identidade neste caráter social, 

coletivo. 

Há casos em que o papel de uma identidade  individual, aparentemente 

isolada, pode se tornar fundamental na formação de uma identidade social, 

muito mais ampla. Pode ser trabalhada de forma local, regional ou nacionais. 

A maioria dos autores não considera a existência “concreta” da identidade 

,campo Lévi-Strauss (1981). 

 

Desterritorialização para os ricos, pode ser confundida como uma Multiterritorialidade 

segura, mergulhada, na flexibilidade e em experiências múltiplas de uma mobilidade 

“opcional” ( a “topologia”  ou o “casamento” com vários lugares a que se refere 

Beck, 1999). Enquanto isto, para os mais pobres a desterritorialização é uma multi ou 

no limite, a territorialidade insegura, onde a mobilidade é compulsória, resultado do 

total falta de opção, de alternativas, de “flexibilidade”, em “experiências múltiplas” 

imprevisíveis em busca da simples sobrevivência física cotidiana. (Haesbaert, 2001, p. 

1775). 

Haesbaert trata da desterritorialização que é o que o pobre sofre, fica sem saber onde ir. 

Desterritorialização é um processo de exclusão social ou melhor de exclusão social. 

espacial” (Haesbaert, 1995). 

Há um Desleixo da administração pública, por isso há civil, eclesiásticas, Solicitação ao 

governo central. Movimento demográfico; Nascimentos; Óbitos; Ocupações, Comércios 

preços.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Resumo tudo isso nesta pequena fragmentação de poesia. 

Quando vim da minha terra, 

Se é que vim da minha terra 

(não estou morto por lá), 

A correnteza do rio 

Me sussurrou vagamente  

Que eu havia de quedar lá donde me despedia. 

(...) Quando vim de minha terra não vim, perdi-me no espaço 

Na ilusão de ter saído. 

Ai de mim. Nunca saí. 

(“A ilusão do imigrante”, 

Carlos Drummond de Andrade). Desterritorialização para os ricos, pode ser 

confundida como uma Multiterritorialidade segura, mergulhada, na flexibilidade e em 

experiências múltiplas de uma mobilidade “opcional” ( a “topologia”  ou o 

“casamento” com vários lugares a que se refere Beck, 1999). Enquanto isto, para os 

mais pobres a desterritorialização é uma multi ou no limite, a territorialidade insegura, 

onde a mobilidade é compulsória, resultado do total falta de opção, de alternativas, de 

“flexibilidade”, em “experiências múltiplas” imprevisíveis em busca da simples 

sobrevivência física cotidiana. (Haesbaert, 2001, p. 1775). 

Haesbaert trata da desterritorialização que é o que o pobre sofre, fica sem saber onde ir. 

Desterritorialização é um processo de exclusão social ou melhor de exclusão social. 

espacial” (Haesbaert, 1995). 

Há um Desleixo da administração pública, por isso há civil, eclesiásticas, Solicitação ao 

governo central. Movimento demográfico; Nascimentos; Óbitos; Ocupações, Comércios 

preços.  

 


