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DEGEO/PPGEO/UFF



 I- Localizações, situações e posições: nosso lugar
de enunciação

 II- Sobre os usos do conceito de território:
território como categoria de análise e como
categoria da práxis.

 III -Considerações metodológicas para debater o
conceito de território como categoria de análise.

 IV- Sobre os desafios teóricos e políticos para
a construção de uma abordagem territorial.



1-Geógrafo – um olhar com marcas disciplinares, mas não
com corporativismo disciplinar

2-Um pesquisador que realiza pesquisas junto a povos e
comunidades tradicionais e movimentos sociais
envolvidos em conflitos ambientais/territórios e na luta
pelo direito ao território;

3-Um pesquisador que pensa partir de uma pluralidade de
referências do pensamento crítico (materialismo histórico
e geográfico, o pós-estruturalismo e o pensamento
descolonial) .

4- um pesquisador que tem a Amazônia como lugar
privilegiado de observação da dinâmica territorial
brasileira e latino-americana.



1.Território como categoria da práxis 

1.1 Categoria da práxis normativa/instituída : 

 Aparato jurídico Ordenamento territorial/ambiental  estatal

 Planejamento estratégico estatal e corporativo

 Implementação de política públicas estatais

1.2. Categoria da práxis Insurgente/instituinte:

 Discursos, práticas e experiências de povos originários,
povos e comunidades tradicionais, camponeses e movimentos
sociais urbanos na luta pelo reconhecimento ou mesmo pela
criação /invenção de novos direitos territoriais

2. Território  como categoria de análise

 Conceito estruturante da Geografia como campo disciplinar;

 Categoria  que ganha cada vez mais importância em campos 
como Antropologia, Sociologia, Economia , Ciência Política etc;

 Disputas  interpretativas /Disputas  disciplinares



 Degradação tecnicista- Conserva-se da teoria aquilo que é
operacional, manipulador, aquilo que pode ser aplicado; a
teoria deixa de ser logos e torna-se techné .

 Degradação doutrinária- A teoria torna-se doutrina, ou seja,
torna-se cada vez menos capaz de abrir-se à contestação da
experiência, à prova do mundo exterior, e resta-lhe, então,
abafar e fazer calar no mundo aquilo que a contradiz.

 A Pop-degradação- Eliminam-se as obscuridades, as
dificuldades, reduz-se a teoria a uma ou duas fórmulas de
choque; assim, a teoria vulgariza-se e difunde-se, à custa
dessa simplificação de consumo. (Morin, 1999)



1-O conceito de território sua heterogênese e sua
historicidade;

2- O conceito de  território  e seu campo de problematizações
da  geograficidade/espacialidade humana;

3-O conceito território  e seu  solo/núcleo epistemológico;

4-O conceito  de território e sua complexidade. 



ORIGEM  DO CONCEITO:  “SOLO PÁTRIO “   “TERRITÓRIO 

NACIONAL”  BASE MATERIAL DO ESTADO- NAÇÃO 

PRIMEIRA FASE DA VIRADA ESPACIAL FINAL  DOS ANOS DE  
1960

 Henri Lefebvre

 Michel Foucault e  Deleuze e Guattari

 Merleau-Ponty  e  Gaston Bachelard

A SEGUNDA FASE DA  VIRADA ESPACIAL - 1980/1990

 Estudos feministas

 Estudas anti-raciais ,

 Estudos subalternos

 Estudos/ pós-colonias e  descolonias

DESDOBRAMENTOS CONTEMPORÂNEOS : AS LUTAS SOCIAIS  E 
GIRO TERRITORIAL LATINO-AMERICANO 
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 Para Sack (1986) a territorialidade como Forma Espacial Primária Do
Poder é fundamentalmente uma estratégia humana para afetar,
influenciar e controlar. A realização de tal estratégia se materializa
pelo estabelecimento de diferentes graus de acesso às pessoas, coisas
e relações

 A Territorialidade como uma estratégia para acessos diferenciados,
seu uso, depende de quem está influenciando e controlando o quê e
quem e ainda o porquê de tal afeto/controle/influência. (SACK)

 O território (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado
por e a partir de relações de poder. quem domina ou influência e como
domina ou influência esse espaço? (SOUZA)

 o território se define mais estritamente a partir de uma abordagem
sobre o espaço que prioriza ou que coloca seu foco, no interior dessa
dimensão espacial, n-a “dimensão”, ou melhor, n-as problemáticas de
caráter político ou que envolvem a manifestação/realização das
relações de poder, em suas múltiplas esferas.(HAESBAERT)



 A dimensão política da espacialidade humana

 Relações de poder  espacializada/ relações de força –
campo de força  projetados no espaço

 O exercício do poder no e pelo espaço

 Práticas  espaciais  de poder - táticas/estratégias  
espaciais de poder 

 Dominação – apropriação –disciplinarização do espaço

 Controle - gestão - governo  do espaço

 Antagonismo - conflitos –resistências espaciais

 Fronteiras, limites,  malhas,  áreas  etc.



 GEOECOLOGIA DO ESPAÇO – a espaçialidade entendida como um
sistema composto de fluxos de matéria e energia – espaço fisico-
ecológico

 FENOMENOLOGIA DO ESPAÇO: a espacialidade entendida como
experiência subjetiva , corpóreo sensual e sensível : o espaço vivido

 SEMIÓTICA DO ESPAÇO: a espacialidade entendida como linguagem,
um conjunto de signos, símbolos e significados – o espaço
simbólico-cutural

 ECONOMIA POLÍTICA DO ESPAÇO - a espacialidade entendida como
produto, condição e meio das relações sociais de produção – o
espaço socialmente produzido

 GOVERNAMENTALIDADE DO ESPAÇO: a espacialidade entendida
como um campo de forças e antagonismos, um campo de disputas,
poder e conflito – o espaço politicamente disputado



A) CONSTRUTIVISMO RELACIONAL: os processos de territorialização são
construções histórica e relacionais .

B) A PLURALIDADE DE AGENTES: os processos de territorialização podem ser
protagonizados por múltiplos e diferentes agentes (hegemônicos ou
subalternos)

C) A MULTIDIMENSIONALIDADE: os processos de territorialização podem
envolver uma multidimensionalidade do exercício do poder no e através
espaço ( do poder ou “capital” econômico até o poder ou “capital”
simbólico)

D) A MULTIESCARIDADE: Os processos de territorialização pode se realizar de
maneira multiescalar, com diferentes configurações geo-históricas ,
diferentes arrranjos espaço-temporais (do micro ao macro, do local ao
global – da breve a longa duração )

E) A PLURALIDADE MORFOLÓGICA: Os processos de territorialização podem se
configurar a partir de uma de morfologia socio-espacial diversa (zonal ou
reticular; contínuos/descontínuos, estáveis/instáveis fechados/abertos ,etc)

d) A MULTI-SITUACIONALIDADE: Os processos de territorialização podem ser
efetivados em diferentes contextos e situações sócio-espaciais
(rural/urbano) .



 1) AGENTES/SUJEITOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO

 2) O TIPO DE OBJETIVOS QUE ENVOLVEM OS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO

 3-AS MODALIDADES INSTRUMENTAIS DE EXERCÍCIO DE PODER NO E ATRAVÉS DO
ESPAÇO QUE ENVOLVEM OS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO.

4) CONFLITOS/ANTAGONISMOS PRODUZIDOS E PRODUTORES DOS PROCESSOS DE
TERRITORIALIZAÇÃO

5) AS ESCALAS ESPAÇO-TEMPORAIS DOS PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO

6) A CONFIGURAÇÃO DA MORFOLOGICA SOCIO-ESPACIAL DOS PROCESSOS DE
TERRITORIALIZAÇÃO

 7-OS SISTEMAS DE DIFERENCIAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS
PRODUTOS E PRODUTORES DOS PROCESSOS DE TERITORRIALIZAÇÃO.

 8) PRÁTICAS E PROCESSOS DE NORMATIZAÇÃO SÓCIO-ESPACIAIS (REGRAS,
NORMAS, LEIS) ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO.

 9) FORMAS DE USO SOCIAL (ECONÔMICO, ECOLOGICO, SIMBÓLICO) DO ESPAÇO
ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE TERRITORILIZAÇÃO :



1- O desafio da contemporaneidade

2- O desafio  da complexidade

3- O desafio da descolonialidade


