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RESUMO

Este artigo discute as acepções de Terra, Territorialidade e Movimentos Sociais, configurados a partir das
expressões simbólicas, empíricas e categoriais de cursistas em encontro de formação do PIBID. O encontro
representou mais do que espaço de formação, mas um lugar de pesquisa e para tanto entendimento
epistemológico de objeto de estudo sobre os temas. O princípio metodológico desenvolvido no planejamento e
execução do encontro, apresenta coerência com a postura de pesquisadores em campo acadêmico. Dessa
forma, a Etnometodologia como ciência dos etnometodos, revela achados interativo, indicial e intersubjetivo
onde a reflexividade é um procedimento que visa estabelecer relação entre pesquisa, pesquisador e sujeito,
daí a importância de sistematizar tais enunciados empíricos como campo que fundamenta o conhecimento. As
considerações desse estudo, perpassa por reflexões sobre os sentimentos de pertencimento, logo da
territorialidade, que impulsiona a formação dos Movimentos Sociais e, consequentemente, das ações políticas
e sociais, viabilizando conquistas nesse campo.
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ABSTRACT

This article discusses the meanings of Land, Territoriality and Social Movements, configured from the
symbolic, empirical and categorical teacher students in meeting the training PIBID expressions. The meeting
represented more than training space, but a place for both research and epistemological understanding of
subject matter on the issues. The methodological principle developed in the planning and execution of the
meeting, presents consistent with the stance of researchers in the academic field. Thus, the
Ethnomethodology as science ethnomethods, interactive shows, indexical, intersubjective findings where
reflexivity is a procedure that aims to establish relatedness between research, researcher and subject, hence
the importance of systematic empirical statements such as field based knowledge. The considerations of this
study, permeates reflections on the feelings of belonging, so, of territoriality, which drives the formation of
social movements and, consequently, political and social actions, enabling achievements in this field.
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INTRODUÇÃO

As expressões de pertencimento são relacionais entre sujeitos na sociedade e por isso envolvem categorias
diversas que estão imbricadas entre si. Essas categorias são especificamente delimitadas, nessa
circunstância, em acepções de terra, territorialidade no campo dos Movimentos Sociais. Assim, a proposta
intenciona ampliar discussões nesse sentido, a partir da “monitoração reflexiva da ação” (GIDDENS, 1991,
p.46) observadas em encontro de formação de bolsistas, estudantes de Licenciatura em Biologia,
Coordenadores e Gestores de Escolas Públicas e Coordenadores do PIBID, que revelaram em vozes interativas
e interpretativas as significações desses termos, colocados em ótica conceitual, a partir de análises nesse
campo de conhecimento.

O encontro foi planejado em três eixos fundamentais, a saber: conceito de terra; expressões de
territorialidade e o entendimento sobre conflitos de terra na ótica de conquista de direitos sociais e políticos.
Dessa maneira, o delineamento da abordagem utiliza dessa organização em reflexões pertinentes, com eixos
relevantes que se inter-relacionam a partir das considerações acumuladas no percurso do encontro. Tais eixos
foram inseridos para permitir que as vozes dos sujeitos, participantes do encontro, pudessem aparecer de
forma a oferecer margem de interpretação possível de inferência.

Assim, ao longo dessa discussão apresentaremos as expressões dos discursos em forma de excerto que
fundamentam conceitos de territorialidade e também a perspectiva de direitos políticos dos movimentos
sociais. Os depoimentos serão intercalados em similar importância com os autores que revelam teoricamente
e categoricamente conteúdos acerca do tema. A seguir, os procedimentos metodológicos mostram uma busca
de compreensão empírica e teórica nesse campo temático.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A discussão proposta constitui resultado de reflexões construídas em encontro ocorrido na Universidade
Estadual da Bahia/ UNEB – Campus VIII, intencionado a oferecer um sentido maior do que a formação estrita
de um grupo, mas um espaço de pesquisa, uma escuta interativa e atenta das vozes em dinâmicas
elaboradas com a aplicação de questionário. A finalidade e o efeito foi um estudo ampliado sobre o tema
pretendido, tanto de forma teórica como empírica.

A equipe formadora do encontro, composta de sujeitos que participam em grupo de estudo na Universidade,
vivenciam discussões em espaços específicos; são pesquisadores do tema territorialidade e movimentos
sociais, além de outros. O aporte teórico do grupo se refaz em considerações etnometodológicas, pois a
intersubjetividade, a interculturalidade, espaços de sociabilidade interativa e territorialidade são temas
vivenciados em objetos de pesquisas e como tal, categorias de análise que fazem parte de pesquisa de
mestrado, especialização, monografias de conclusão de curso do grupo em particular. Essa tendência
interacionista simbólica no campus, é representativa porque envolve princípios ontológicos porque políticos e
ideológicos que implica na desenvoltura de pesquisadores diante das relações na coletividade acadêmica, com
a pesquisa e a extensão.

Para efeito desse estudo, foi aplicado questionário entre os participantes a fim de permitir entender
empiricamente os eixos da discussão proposta. Das pessoas que disponibilizaram a responder, totaliza-se 26
(vinte e seis) contribuições. Esse universo constitui significativo e viável para tecer considerações do ponto de
vista empírico do objeto em discussão. As respostas consideradas fundamentais para essa abordagem, refaz
de simbologias representativas e valorativas de um processo epistemológico construído nas vias da pesquisa
qualitativa, a partir das metodologias participativas, Coulon (1995). Os princípios categóricos que especificam
esse aporte são: a intersubjetividade, subjetivação, pertencimento, interatividade, contingência,
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convergência, reflexividade, mutualidade, reciprocidade, indicialidade, indexicalidade.

No entanto, as vozes desses sujeitos serão reafirmadas, em pertinência metodológica com a significância
interativa e intersubjetiva na perspectiva da valorização da subjetivação dos atores sociais que corroboram
ativamente como protagonistas de categoriais construídas em realidade vivenciais. A reflexividade constitui
outro aspecto dessa relevância e implica característica definidora das ações humanas, pois “todos os seres
humanos rotineiramente ‘se mantém em contato’ com as bases do que fazem como parte integrante do fazer”
(GIDDENS, 1991, p.46).

A relevância da subjetivação e da interação foram considerados como procedimentos porque a participação
dos sujeitos entrevistados representou pertinência etnometodológica. Nessa circunstância, há significação das
experiências vivenciadas no transcorrer das trajetórias de vida. No processo de formação tais conhecimentos
aparecem como fundamento histórico, epistemológico e consagra a ruptura com as formas tradicionais de
fazer ciência. Em corroboração com essa questão, (BOURDIEU, 2009, p.25) afirma que:

“[...] os interacionistas sendo conhecido por exemplo pelo seu culto da ‘etnografia’,
os etnometodólogos pela sua exclusiva paixão pela análise da conversação. E será
tido como uma ruptura estrondosa com o monoteísmo metodológico o fato de se
combinar a análise de discurso com a análise etnográfica[...]

A abordagem na ótica interacionista, etnometodológica discute, a seguir, preceitos retirados na análise de
discurso. Essa pertinência consegue aproximação objetiva e significativa existente no limiar do conhecimento
entre o ethos e o logos, que juntos dão suporte para a (re)construção do conhecimento. As implicações
vivenciais e conceituais no percurso de vida dos sujeitos são instrumentos necessários para a reconfiguração
de uma criticidade fundamental para a ciência que dá suporte racional da vida em sociedade.

TERRA, TERRITORIALIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS: expressões simbólicas de pertencimento e
luta por direitos sociais.

Esta abordagem intenciona analisar as indagações empíricas em concomitância com a fundamentação teórica,
caracterizada de forma a fundamentar tais achados, que juntos permitirão parecer consubstanciado sobre o
tema. A discussão será dinamizada a partir de três pontos relevantes. O primeiro ponto, analisaremos as
respostas que foram interpostas em palavras[2], para conceituar categoria terra como atributo significativo
no percurso de vida dos sujeitos. O segundo as expressões categoriais de respostas elaboradas sobre o
conceito de territorialidade, ao passo que o terceiro apresentaremos análises sobre os direitos sociais da
terra, a partir do Movimento dos Sem Terra (MST).

O primeiro ponto permite entender que as inter-relações sociais são produtoras de lugares, por exemplo, a
escola, o lar, a rua, a praça onde o grupo se reúne, entre outros. Sua compreensão se efetiva por meio da
linguagem quando partilhada, atribui sentidos sócio-afetivos: memórias, identidades para esses lugares. Nas
instâncias objetivas, subjetivas e intersubjetivas, os sujeitos se localizam para compartilharem sentidos de si,
do outro e do território em que habitam. Para esses sujeitos, estarem “inseridos num determinado contexto
geográfico, ‘territorial’” (HAESBAERT, 2004, p. 20) é a condição necessária para desenvolverem sentidos de
identidade e copertencimento.

O questionamento sobre as vivências no percurso da vida, retiradas de palavras do questionário aplicado,
define o conceito de terra. Na primeira indagação, buscou-se deixar falar as fontes humanas quanto à sua
relação de territorialidade, no intuito de apresentar os “discursos imagéticos” (ABULQUERQUE JR., 2011)
compartilhados na ocasião.

Segundo Foucault (2010), discurso é o “conjunto de enunciados que se apóia em um mesmo sistema de
formação [área do conhecimento]”; por exemplo, “discurso clínico, discurso econômico, discurso da história
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natural, discurso psiquiátrico” (FOUCAULT, 2010, p.122). A partir dessa perspectiva representacional, “[...]
são os conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem especificar e validar o ethos, bem como sua
cenografia, por meio dos quais esses conteúdos surgem” (MAINGUENEAU, 2008, p. 71). Tendo isso em vista,
foi possível correlacionar as falas com os integrantes da formação do PIBID, bolsistas do curso de Biologia, no
âmbito das reflexões acerca de Terra, Territorialidade, Movimentos Sociais, Conceito de Território, Ecologia e
Geografia Humana, etc. como verificação da “subjetividade dos indivíduos interagindo com a objetividade do
mundo” (FERRATER MORA, 2005, p.1550).

Considerando os resultados aqui apresentados não como a totalidade das discussões vivenciadas na ocasião,
pôde-se observar que algumas palavras foram reconceituadas pelos participantes conforme o
desenvolvimento dos diálogos. Expressões como: chão, casa ou terra (topos) foram relacionadas à ideia de
propriedade, de vínculo, de regionalidade, de bens adquiridos e de origens; lugar de construção de
identidades, espaços conquistados no âmbito da luta por direitos, do trabalho, do dinheiro, das possibilidades
de aquisição da terra pela via financeira, e/ou posteriormente legitimados através da resistência em lutar
(MST), da copertença, cooperativismo, da identificação territorial étnica como lugar aonde nascemos, vivemos
e estamos[3]. Ainda fora reconhecido o conceito ideológico de tais palavras, bem como seu uso legitimador
nos discursos e nas experiências sociais e políticas, discutidas na perspectiva de posse capitalista, de
latifúndios e preconceitos étnicos.

Por outro lado, quando chão, casa ou terra são postos como espaço geográfico não habitado, remete-se ao
conceito de “espaço indiferenciado” (TUAN, 2013, p 3). Ora, numa perspectiva ambiental e, sobretudo
ecológica, esse espaço indiferenciado não necessariamente deve estar isolado à presença de humanos[4] ou
propositalmente afastado do olhar afetivo, do cuidado, do reconhecimento e das ações sustentáveis.

Sobre território como habitação dos sujeitos, a correlação entre terra e territorialidade no discurso, se efetiva
como: “lugar de origem, território em transformação e transformador dos sujeitos”, onde as identidades são
co-construídas, afirmadas e vivenciadas, enfim, partilhadas como um primado da Cultura do lugar, por meio
dos processos de “sobrevivência e da satisfação de necessidade”. Nesse contexto de copertencimento, terra
“é uma representação de lugar de habitar, de sentimentos e de vínculos culturais”, sobretudo para
determinadas pessoas que vivem ou nasceram neste lugar. Assim, para a compreensão desse conceito,
Santos (2009) afirma que “o ‘tradicional’ não está ligado, necessariamente, a uma ideia de ‘origem’. São
processos político-organizativos, o modo de se relacionar com o território” (SANTOS, 2009, p. 67).

O lugar representa também territorialidade de afetos, referenciando “segurança, lar e representação da casa”.
Nesse sentido, territorialidade corresponderia “a ligação a lugares precisos, resultado de um longo
investimento material e simbólico e que se exprime por um sistema de representações” (GODOI, 2014,
P.446). Essa “composição social da terra” (WILLIAMS, 1990, p. 167), em instância imagética e discursiva do
território como “espaço social” assegura a manutenção da vida pelas responsabilidades e pela consciência de
igualdade, de identidade e de sustentabilidade.

O território constituído é pré-condição de partilha intersubjetiva[5] de sentidos, afirmações e discursos, como
práticas de territorialidade, para os sujeitos e seus lugares de habitar. No entanto, o reconhecimento dos
aspectos ecológicos da perspectiva de espaço como natureza, faz reconsiderar as interações entre cultura
humana e meio ambiente também como um processo identitário, sobretudo a partir da “restituição” de
importância à natureza como casa (oikos) e não como espaço “indiferenciado” (TUAN, 2013), construindo
assim novas condições de possibilidades de interação antropológica e natural.

O segundo ponto de discussão reflete sobre territorialidade como expressão simbólica de pertencimento a um
território a partir das reflexões analisadas. O sentido de territorialidade está relacionado ao “[...] esforço
coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu
ambiente biofísico[...] (LITTLE, 2002, p. 2). Aqui, esse sentido será priorizado porque há um esforço
coletivizado de estudantes de Biologia, coordenadores de projeto do PIBID para usar, controlar espaços com
temáticas tendo em vista processos de identificação em trabalhos de natureza interdisciplinar e acadêmico

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/terra_territorialidade_e_movimentos_sociais_as_expressoes_categor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



que envolvem demais esferas de conhecimentos e práticas escolares. Tais comportamentos abrangem a
discussão em curso, pois constitui forma de apropriação de saberes importantes que subsidiarão práticas
operacionalizáveis do projeto em execução.

Dessa forma, a acepção territorialidade é definida relacionalmente com a noção de território. Essa
relacionalidade acontece conceitualmente de forma empírica e teórica, para tanto epistemológica. Como
categoria teórica representa uma constituição [...] plural, uma vez que se reporta, como propomos, a
processos de construção de territórios, isto é, de apropriação, [...] e atribuição de significados. (BORGES,
2014, p. 446). Para tanto, a significação atribuída à base estrutural a qual denominamos território é formado
diante das relações construídas no percurso de vida e como tal perpassa pelo pertencimento.

Os depoimentos empíricos como resposta à definição de territorialidade, delineado nesse texto, como: “[...]
fixação das raízes onde deposita suas vivencias”. Nota-se, que a afirmação fixação, representa como
delimitação vivencial e significa manter-se a um espaço, base biofísica, ao longo da trajetória de vida. Em
outro, o conceito de territorialidade apresenta relevante em sua significação por que direciona a
pertencimento, construções de relações e direitos sociais. Eis o que diz o entrevistado:

Territorialidade é algo intrínseco às relações sociais. É uma representação de uma
sociedade, seja ela de forma política, cultural, religiosa, etc. Como exemplo, o
indígena que está ligado à sua cultura como um ser natureza, com pensamentos de
preservação daquilo que o cerca.

O conceito acima atribuído está ligado a construções de relações como representação e busca de reafirmação
de territórios, no sentido de conquista e reconhecimento de direitos, nesse caso os indígenas. Essa
pertinência categórica tem coerência com a discussão teórica ora pretendida como objeto de pesquisa.

Para um esforço teórico sobre o tema, Little ( 2002) em análise sobre as acepções de territorialidade, afirma
que os processos de etnocídios sofridos pelas distintas sociedades indígenas muitas vezes deram lugar a
novos processos de etnogênese. Também para Borges (2014) a acepção é mais pensada em termos de
apropriação de uma porção de espaço, no sentido conferido por Lefebvre (2000), e como ato de atribuição de
significação, isto é, [...] diz respeito a um espaço “ocupado por símbolos”. Na mesma coerência de sentidos,
(HAESBAERT, 2004, p. 3), ratifica sobre a questão:

“A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz
respeito também às relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada
ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no
espaço e como elas dão significado ao lugar

A significação que os autores atribuem ao termo, está associada a construção de valores comuns entre
sujeitos na sociedade em dimensão política, econômica, ideológica no percurso e trajetória de vida. São
simbolicamente atributos que repercutem na fixação, pertencimento, identificação, afetividade e conflitos em
relação ao território, que reconhecidos a partir da racionalização desses preceitos constituem em simbologias
culturais, saberes imateriais. Tal processo humano ligados a territorialidade, apresenta como significação
dinâmica, a partir da perda , conquista, luta, reconquista, “desterritorialização, reterritorialização,
multiterritorialidade” (HAESBAERT, 2004) e “etnogêneses” (BORGES, 2014).

Os sentimentos de pertencimento relacionados ao território na construção da territorialidade, associado à
dinâmica do processo de identificação nas estruturas relacionais que os envolvem, nas interações pessoais e
grupais, estão atrelados aos condicionamentos dominantes capitalistas, entretanto, expressa também uma
visão contra-hegemônica de realidade social. Dessa maneira, o depoimento de um entrevistado, confirma o
processo condicionante e de dominação porque relaciona territorialidade com aquisição e manutenção de
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bens, para ele constitui territorialidade: “Identidade pessoal, convívio com os outros, o cuidado com seus
bens”.

Em outro aparece o simbolismo atribuído a pertencimento associado a reconhecimento de direitos, pois,
consiste em “[...] amar a terra ou lugar ou região a qual nós habitamos. É cuidar pra que haja os nossos
direitos”.

Para entender as acepções de território, territorialidade, muitas vertentes estão associadas como condição de
representação conceitual. Tais expressões aparecem sinteticamente problematizadas nas noções de espaço e
lugar. Na contribuição de Tuan (1930) esses elementos constituem um paradigma de interpretação que
oferece sentido experiencial, pois localizam tais categorias nas escalas vivenciais atribuídas. Essa coerência
teórica e empiricamente enfatizada nos dá a certeza de quebra do tradicionalismo da pesquisa que impulsiona
a construção de conhecimentos neutros e imparciais. O autor, na riqueza de seus enunciados, interpreta as
representações de espaço e lugar, oferecendo sentido nas expressões inferidas, assim:

Na experiência o significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar.
‘Espaço’ é mais abstrato do que ‘lugar’. O que começa como espaço indiferenciado
transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e o dotamos de valor.
(TUAN, YI-FU, 1930, p. 14)

A disciplinaridade do modelo clássico permite fragmentar conceitos e categorizar de forma a admitir o sentido
de unicidade do conhecimento. Nessa perspectiva de “quebra” de paradigmas, as acepções se confundem, se
aplicam nas esferas que se caracterizam, dinamizam em sentido ora oposto ora coerente. Os conceitos são
apreensões racionais e dão sentido à experiência humana. Dessa forma, voltando a interpretação de espaço e
lugar em Tuan(1930), o lugar apresenta como uma atribuição de significados a partir de pertencimento, para
tanto de significação pela identificação reafirmada nas relações culturais. Ao passo que o espaço aparece
como sentido material, biofísico, que estrutura tais relações de modo a parecer solidificada e aparente.

Nesse ínterim, podemos refletir analogicamente sobre o lugar como territorialidade e o espaço como
território. Então, lugar significa o sentido atrelado a significação, a identificação, a subjetivação construídos
nas relações sociais, sendo que apresenta em Tuan (1930, p. 13) como segurança e espaço como liberdade”.
Segurança e liberdade são interpolações de conceitos significadores de relações, erguidas pela luta constante
de atores sociais que protagonizam conquistas, diante da estrutura social de desigualdade. Tal estrutura, se
apropria da sobrevivência subjetiva dos indivíduos para estabelecer uma cultura ligada a manutenção do
capital.

Para tanto, finalizamos esse ponto fazendo relevar as diversas contribuições dos entrevistados,
principalmente aquelas que não tiveram como inferir, diante da limitação desse espaço, entretanto, ficam
registrados como referencia a outros trabalhos desse campo.

As inferências sobre conflitos de terra e a busca por direitos sociais, terceiro e último ponto da discussão terá
como alusão o Movimento Social dos Sem Terra, pois constitui expressão de territorialidade diante de
sentimentos e experiências vivenciadas e atribuídas a espaço e a lugar, como conquista política. Tais
expressões promovem reações de repercussão nacional e internacional, denuncia as injustiças condicionadas
pelos valores interpostos pela lógica capitalista. A construção de identidade aglutinadora de ação e
organização desse Movimento Social, a partir do sentimento de pertencimento, também em relação à terra,
constitui reação contra-hegemônica, pois parte da revisão das noções valorativas de propriedade privada,
equitatividade, distribuição de renda, retenção da alienação a fim de construir uma sinonímia contínua de
lutas por direitos sociais.

O curso de formação, subsídio dessa análise, teve de antemão a missão de conhecer o olhar dos presentes a
respeito de terra, territorialidade e conflito de terra tomando por base a realidade social brasileira e local.
Desta forma, os questionários foram entregues ao passo que os convidados iam chegando, para que fossem
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colhidas as informações necessárias, sem que estes fossem influenciados pelo arcabouço teórico-prático do
curso, logo, preservou as expressões indiciais, a linguagem usada no cotidiano de cada sujeito, que é em
essência reflexo de suas interações e base de sua subjetividade, compreensão, ou não, dos temas.

A perspectiva de conceituar terra, apresentada pelos participantes do evento, permearam noções
abrangentes: terra enquanto planeta que faz parte do espaço sideral, em uma visão holística, escrita com
letra maiúscula; lugar onde todos os seres vivos habitam, bem como, a terra enquanto lugar de origem,
espaço representativo de identidade, de afirmação de culturas, conjunto de costumes, ideologias, tradições,
logo, um lugar de afeto, de histórias de vida, de regionalismo, abrigo onde se pode sentir segurança,
acolhida. Propriedade, espaço agora com limites, determinação do poder a partir de índices de expansão
territorial e de produtividade, de separação de classes, ou seja, mais do que a terra enquanto elemento físico,
concreto e necessário à sobrevivência, a terra está arraigada à subjetividade humana e por isto suscita
conflitos e relações políticas em contextos específicos.

Essas expressões indiciais demonstram o sentido que cada participante encontra e afirma a partir do contato
diário, do diálogo e das experiências de vida na sociedade, bem como, do modo como percebem as relações
humanas, porque fazem parte delas ou como a terra é compreendida em outros contextos sociais que é, em
suma, concórdia com o que MARX (1994) afirma em seus estudos a este respeito:

O espólio das propriedades da Igreja, a alienação fraudulenta dos domínios do Estado, o
roubo das terras comunais, a usurpação das propriedades clânicas e feudais e sua
transformação em propriedade privada moderna por meio de ações terroristas
implacáveis são apenas alguns dos métodos da acumulação primitiva. Eles conquistaram
o campo para a agricultura capitalista, fizeram do solo parte e parcela do capital, e
criaram para as indústrias da cidade o suprimento necessário: um proletariado ‘livre’ e
fora-da-lei.

A partir da afirmação de Marx, podemos entender a historicidade das relações estabelecidas entre Estado e as
facções que representam a governabilidade dominante e condicionada a estabelecer o processo de
desigualdades sociais. As relações capitalistas e as inclusões do capital nos processos identitários, geram as
noções de propriedade e de terra. Esse despertencimento histórico condicionante, proporciona tanto a
passividade e o conformismo diante das expressões ideológicas que reforçam a manutenção da dominação,
quanto reações de indignação, inquietação, revolta e impulsionamento para lutar por direitos sociais, dai
percebe-se as demonstrações de territorialidade atribuídas aos agentes sociais, enquanto sujeitos e
movimentos.

A territorialidade como expressão simbólica de pertencimento, na prática da reflexividade e indicialidade,
tomando como substrato os conhecimentos dos respondentes é perceptível de reflexão, em relação sinônima
com conceitos pré-formados anteriormente e de forma fundamentada. Então, a palavra terra, nesse contexto,
tem relacionalidade com territorialidade e apresenta derivação da primeira. No entanto, ao que se pode
inferir, com base na exegese do termo, leva-se a entender que territorialidade está relacionada à dimensão
política e as relações de poder.

Dentro desta ideia de políticas, estão, obviamente, atreladas as várias dimensões da vida social e implica
primariamente no reconhecimento de direitos sobre um espaço de vida e trabalho, produzido por muitos
autores, logo, a discussão em torno da territorialidade se aprofunda na subjetividade imbricada nas relações e
processos sociais, sem deixar à revelia o conceito de terra e território dentro da perspectiva de lugar, espaço,
propriedade e pertencimento. Para o entendimento da palavra Territorialidade, esta remete às relações entre
pessoas num dado lugar e a construção de sentimentos de pertencimento que se confundem coicidentemente
com as relações construídas, lugar de moradia, reconfiguração de identidades entre saberes imateriais e
materiais.
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Para a reflexão da categoria terra no movimento dos sem terra, partiremos do entendimento de movimento
como representação que sempre envolve um coletivo de pessoas, demandando algum bem material ou
simbólico, Gohn (2004, p. 242) e considerando o histórico brasileiro de apropriações latifundiárias amparadas
por leis, que não só autorizam cercar áreas, mas também expropriar pessoas.

Ainda fazendo uso das balizas do Interacionismo simbólico, da indicialidade e da reflexividade muito comum
em formações que transcendem de forma interdisciplinar, no conhecimento dos membros do programa PIBID,
é possível notar o delineado pensar consciente e com vista a uma práxis bem fundamentada, junto aos
estudantes, sobre extensão participativa do processo de docência destes primeiros.

Isso pode ser identificado através das falas que evidenciam, em unanimidade, a visão de que o Movimento
Sem Terra parte de lutas sociais, políticas, econômicas, discussões, acordos e conquistas territoriais. No
entanto, temas complexos como estes sempre carecerão de continuidade em discussões, a fim de aprofundar
e esclarecer o entendimento do processo de apropriação e o modo como é conquistado a terra por parte
destes movimentos, dentre das possibilidades e entraves. Salutar é tentar deixar claro na consciência dos
estudantes a importância da representatividade do Movimento Sem Terra, sua afirmação, reivindicação
através de conquistas de direitos à custa de duros embates.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca de considerações que referenciam o processo de construção do conhecimento é algo que perpassa
pela dinamicidade do percurso da vida dos sujeitos. Por isso torna-se importante que a pesquisa encontre
procedimentos metodológicos dinâmicos, interativos, relacionais e significadores em momentos que parecem
pontuais, mas que revelam achados importantes para a reafirmação de saberes e fazeres. Dessa maneira, o
encontro de formação sobre territorialidade do PIBID revelou essa significação acadêmica porque foi
planejado também, na perspectiva da pesquisa empírica. As perguntas e respostas foram “pontos chaves”
para subsidiar essa discussão. A experiência desse momento teve importância como reflexão sobre as
temáticas apresentadas.

Nesse sentido, a persistência investigativa sobre Territorialidade e Movimentos Sociais, revela que o
pertencimento apresenta como sentimento mediador de ações circunstanciais de afirmação. O que movimenta
a existência de fenômenos racionais ligados a conquista de direitos sociais e políticos é o grau de pertença
existente, que permite a organização e operacionalização de movimentos associativistas. Nota-se que a
territorialidade como atributo racional subsidiado pela intersubjetividade, pela (re)afirmação de processos de
identificação na relação com o espaço, o lugar, o território, constitui uma representação que antecede a
dinâmica de formação dos Movimentos Sociais.

Para tanto, a reação inquietante de organizações coletivistas na sociedade, permite entender o sentido de
busca pela sobrevivência social negada pela lógica do sistema capitalista, que tanto condiciona a passividade
quanto impulsiona e dinamiza ações coletivas de pressão às estruturas dominantes.
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