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Resumo: Este artigo aborda o conceito de território usado, na 
perspectiva de entendê-lo como possibilidade de contribuição 
para o aprimoramento da gestão de políticas sociais. Para essa 
discussão utiliza-se as considerações de Milton Santos, autor 
brasileiro de grande referência sobre o tema. Destaca-se que 
essa reflexão teórica é resultado do processo de pesquisa de 
mestrado, realizado no âmbito do Programa de Pós-graduação 
em Política Social e Serviço Social, oferecido pela 
Universidade Estadual de Londrina. 
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Abstract: This article discusses the concept of territory used 
with a view to understand it as a possible contribution to the 
improvement of social policy management . For this discussion 
is used considerations of Milton Santos, Brazilian author of 
great reference on the subject . It is noteworthy that this 
theoretical reflection is the result of the master's research 
process , carried out under the Graduate Program in Social 
Policy and Social Work, offered by the State University of 
Londrina. 

 
Keywords: Territory; social policies; management. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe-se a problematizar o conceito de território usado e tem 

como perspectiva colaborar com o aprimoramento da gestão de políticas sociais brasileiras, 

é resultado do desenvolvimento da pesquisa de mestrado realizada no âmbito do Programa 

de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de 

Londrina, cujo título é “Gestão democrática: o território como estratégia de viabilização”. 

É importante salientar que o conceito de território, tal como será utilizado 

nesta abordagem, apresenta aspectos inovadores também para a análise de realidade. Por 

isto, é necessário destacar que tais considerações despertam discordâncias entre correntes 

e autores importantes desta área de conhecimento. 
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Por não se tratar de um tema pacífico no âmbito acadêmico, respaldar-se-

á nas considerações de Milton Santos, autor de referência sobre o tema, que aborda a 

discussão pautado no método de análise crítica. 

É necessário pontuar que esta abordagem está direcionada para análise 

do potencial de contribuição que este “novo” conceito pode trazer para a gestão de políticas 

sociais. Sendo assim a problematização abordará de maneira sucinta as potencialidades 

desta proposta. 

O artigo está dividido em três tópicos de discussão teórica e apresenta 

uma breve consideração sobre as reflexões realizadas. 

 

2. A ANÁLISE DE MILTON SANTOS SOBRE O TERRITÓRIO USADO 

 

Milton Santos é um autor de referência no debate sobre o conceito de 

território e a abordagem sob a perspectiva de seu uso. Por entender que as bases de sua 

construção teórica estão respaldadas na concepção materialista da história, bem como o 

método de análise da realidade esta subsidiado na teoria crítica1, o livro “A natureza do 

espaço” é central na construção deste artigo. 

 

Falar em objeto sem falar em método pode ser apenas o anúncio de um problema, 
sem, todavia, enunciá-lo. É indispensável uma preocupação ontológica, um esforço 
interpretativo de dentro, o que tanto contribui para identificar a natureza do espaço, 
como para encontrar as categorias de estudo que permitam corretamente analisá-lo. 
(SANTOS, 2006, pg. 10) 

 

O autor em referência se dedica ao debate sobre o espaço, enquanto 

objeto de estudo da geografia, área de conhecimento onde está embasada toda a 

contribuição teórica proposta pelo autor. “O desafio está em separar da realidade total um 

campo particular, susceptível de mostrar–se autônomo e que, ao mesmo tempo, permaneça 

integrado nessa realidade total” (SANTOS, 2006, pg. 11) 

Isso posto, é relevante destacar que ao longo de sua construção teórica, o 

autor apresenta conceitos importantes para a geografia. Conceitos esses que serão 

abordados de maneira breve pelo artigo por hora apresentado e que subsidiam a reflexão 

sobre território usado, apresentada na sequencia do trabalho. 

Milton Santos (2006) apresenta uma definição do que a geografia trata 

como paisagem. Esse conceito aborda o meio onde vivem os homens, sem levar em 

                                                 
1 A partir de tais premissas, este livro deseja ser uma contribuição geográfica à produção de uma teoria social 
crítica [...] (SANTOS, 2006, pg. 13) 
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consideração as relações sociais que desencadearam seu processo de transformação. “A 

paisagem é história congelada [...]” (SANTOS, 2006, pg. 69) 

Deste modo, a paisagem é algo que pode ser chamado de fixo, ou seja, 

não muda de lugar. Propõe-se através dessa abordagem a análise “congelada” do meio, ou 

seja, uma análise que leva em consideração determinado tempo, em determinado lugar, não 

analisa sua evolução e modificações. 

Como exemplo para esta conceituação, o autor propõe referência a objetos 

fixos, como uma ponte qualquer, localizada em qualquer parte do mundo. Esta ponte, no 

momento em que se realiza a análise, levando em consideração que ela já esteja 

construída, não será modificada. Ou seja, mesmo que os homens não necessitem mais 

utilizá-la, no momento em que for efetuada a análise, ela ainda continuará sendo uma ponte, 

e não mudará geograficamente de lugar. Dito de outro modo, é um objeto fixo, que existe na 

realidade e no momento da análise será observada sem levar em consideração a ação 

humana que pode ter colaborado para sua existência. 

Ainda pautado nas contribuições de Milton Santos, outro conceito 

importante para a reflexão é o espaço. O espaço para o autor comporta objetos fixos e 

fluxos, ou seja, relaciona as paisagens existentes e as relações humanas que por vezes 

podem culminar em sua modificação.  

Pode-se analisar que esta proposição teórica de abordagem se fez 

necessária ao longo do desenvolvimento humano e sua interferência na paisagem natural. 

Para realizar essa problematização, utiliza-se os mesmos exemplos apresentados para a 

reflexão sobre paisagem. 

Nesses termos, entende-se que a análise da paisagem é “congelada”, ou 

seja, só se refere a um determinado tempo, sem considerar o que aconteceu antes para 

realização desta paisagem e o que pode acontecer depois. Sendo assim, a ponte construída 

pode ser uma paisagem. Contudo, esta mesma ponte também pode ser compreendida 

como componente de um espaço, uma vez que, essa ponte pode ser definida como o 

resultado da interferência do homem na natureza, através de seu trabalho e uso de técnicas, 

e do mesmo modo que foi construída pode ser destruída para realização de outra coisa que 

seja necessária para a vida humana naquele lugar. 

Nesses termos, o mesmo objeto pode ser analisado por diferentes 

conceitos, e cada nova abordagem pode reservar novos elementos para a aproximação com 

a realidade. 

Os seguintes exemplos se referem a paisagens naturais, ou seja, 

montanhas, rios. Esses elementos são aparentemente fixos e não necessitaram da 

interferência humana para sua existência, todavia, caso haja a interferência humana, por 

exemplo, na mudança do curso de um rio, atendendo a necessidade de abastecimento de 
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água urbano, a implosão de montanhas para a passagem de estradas, a modificação da 

paisagem, até então fixa, estabelece fluxos sobre ela. A partir desse processo a paisagem 

passa a ter características de espaço modificado pelo homem. 

Ainda neste debate, Milton Santos (2006) ressalta a importância da 

técnica, para o processo de modificação de paisagens. Vale destacar que a técnica nada 

mais é do que os meios utilizados para realizar a interferência humana na natureza, através 

de seu trabalho. 

O autor destaca que mesmo na antiguidade, o homem utilizou técnicas 

para a modificação da natureza, ou seja, o arco e flecha, a confecção de armas primitivas, a 

descoberta do fogo. Dito de outro modo, todos esses são elementos que foram descobertos 

de acordo com a evolução humana e contribuíram para o aprimoramento desta interferência 

na natureza podem ser classificados como técnica. 

Esse debate é importante para discutir que são as técnicas e seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, que permitiram e continuam permitindo a modificação 

da paisagem pelos homens, de forma a desencadear a construção do espaço. 

A atualidade reserva ainda mais complexidade para este debate. O 

pressuposto da desigualdade que é fundador das relações sociais no modo de produção 

capitalista, impacta no desenvolvimento das técnicas e sua aplicação em diferentes lugares. 

Esse processo de diferença entre os espaços, uma vez que a aplicação 

das técnicas é realizada de maneira desigual, atendendo as necessidades do modo de 

produção capitalista, proporciona as especificidades dos espaços, posto que as relações 

sociais são permeadas por técnicas de modificação da natureza. 

 

A lei, o costume, a família acabam conduzindo ou se relacionando a um tipo de 
organização geográfica. A propriedade é um bom exemplo porque é, ao mesmo 
tempo, uma forma jurídica e uma forma espacial. A evolução social cria de um lado 
formas espaciais e de outro lado formas não-espaciais, mas, no momento seguinte, 
as formas não-espaciais se transformam em formas geográficas. (SANTOS, 2006, 
pg.48) 

 

Por esse fato Milton Santos apresenta uma abordagem inovadora ao 

objeto da geografia, uma vez que, em sua análise, com o processo de desenvolvimento 

humano, aprimoramento das técnicas e diferentes formas de sua aplicação, os espaços 

cada vez mais se tornam específicos, ou seja, apresentam diferenças nas relações sociais. 

Neste processo de análise é desenvolvido o conceito de território usado. 

 

A ação não se dá sem que haja um objeto; e, quando exercida, acaba por se 
redefinir como ação e por redefinir o objeto. Por isso os eventos estão no próprio 
coração da interpretação geográfica dos fenômenos sociais. (SANTOS, 2006, pg. 
61) 
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Deste modo, o território é o espaço específico, que comporta relações 

humanas específicas, pautadas em diferentes técnicas que modificam a natureza. Sendo 

assim, a proposta de análise do território usado, apresenta a reflexão sobre a paisagem 

acrescida das relações humanas específicas2. 

É importante destacar ainda que o modo de produção capitalista se 

desenvolve constantemente, apresentando novas técnicas e processos de relações 

humanas, pautadas pelo trabalho. Nesses termos, o processo de globalização, ou seja, a 

disseminação das técnicas capitalistas e a abrangência do mercado, construíram a 

realidade do mundo sem fronteiras para produção, o que significa que, um produto pode ter 

partes que são fabricadas em diferentes lugares. 

Todavia, mesmo com esse processo de globalização, Milton Santos (2006) 

defende a importância do conceito de território usado, posta a relevância de analisar um 

determinado espaço sob as relações sociais específicas que ali acontecem.  

 
Mas, de fato, nenhum recurso tem, por si mesmo, um valor absoluto, seja ele um 
estoque de produtos, de população, de emprego ou de inovações, ou uma soma de 
dinheiro. O valor real de cada um não depende de sua existência separada, mas de 
sua qualificação geográfica, isto é, da significação conjunta que todos e cada qual 
obtêm pelo fato de participar de um lugar. Fora dos lugares, produtos, inovações, 
populações, dinheiro, por mais concretos que pareçam, são abstrações. A definição 
conjunta e individual de cada qual depende de uma dada localização. Por isso a 
formação socioespacial e não o modo de produção constitui o instrumento adequado 
para entender a história e o presente de um país. Cada atividade é uma 
manifestação do fenômeno social total. E o seu efetivo valor somente é dado pelo 
lugar em que se manifesta, juntamente com outras atividades. (SANTOS, 2006, pg. 
86) 

 

Essa perspectiva de análise se torna válida tendo em vista o processo de 

conhecimento da realidade, bem como as possibilidades de modificações particulares 

destes territórios. A proposta do autor em referência é ressaltar que a geografia precisa da 

interface com outras áreas do conhecimento com vistas a desvendar da realidade e analisar 

com mais efetividade os fenômenos espaciais. 

O processo de globalização está na contramão das especificidades, uma 

vez que tende a generalizar as técnicas, (des)territorializar a produção. No entanto, Milton 

Santos (2006) ressalta que mesmo com a globalização a aplicação das técnicas revela as 

especificidades do território, que são desencadeadas pelas diferentes relações sociais. 

Neste ínterim é importante reiterar que não são as mesmas técnicas 

aplicadas em todos os territórios; por exemplo, quando se analisa o processo de produção 

de um avião, é possível identificar que as peças que necessitam de maior tecnologia, são 

                                                 
2 O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço 
habitado. (SANTOS, 1998, pg. 16) 
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fabricadas em países mais desenvolvidos financeiramente, já os produtos que não utilizam  

técnicas complexas são fabricados em países que apresentam maior atraso. 

 

A evolução que marca as etapas do processo de trabalho e das relações sociais 
marca, também, as mudanças verificadas no espaço geográfico, tanto 
morfologicamente, quanto do ponto de vista das funções e dos processos. É assim 
que as épocas se distinguem umas das outras. 
Todo e qualquer período histórico se afirma com um elenco correspondente de 
técnicas que o caracterizam e com uma família correspondente de objetos. Ao longo 
do tempo, um novo sistema de objetos responde ao surgimento de cada novo 
sistema de técnicas. (SANTOS, 2006, pg. 61) 

 

É por esse fato, que para análise do território de uma forma aproximada ao 

seu cotidiano e realidade objetiva, é necessário identificar as técnicas de modificação da 

natureza, bem como as relações sociais que as desencadeiam.  

 

3. AS RELAÇÕES SOCIAIS COMO CONSTITUINTES DO TERRITÓRIO USADO 

 

As relações sociais são objeto de estudo de muitas áreas do 

conhecimento, posto que, a forma como os homens se relacionam entre si e com o 

ambiente podem explicitar seu grau de desenvolvimento. “[...] Quando, através do trabalho, 

o homem exerce ação sobre a natureza, isto é, sobre o meio, ele muda a si mesmo, sua 

natureza íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa”. (SANTOS, 2006, 

pg. 50) 

Neste âmbito de discussão é importante refletir que as relações sociais são 

o resultado da interação entre os homens, e é esse processo que desencadeia, e 

desencadeou o desenvolvimento humano. Teóricos que apresentaram grande contribuição 

para análise da sociabilidade humana se valeram da reflexão sobre as relações sociais e 

seu desenvolvimento ao longo do tempo. Dentre estes, pode-se destacar as contribuições 

de Rousseau sobre a convivência em sociedade. 

 

À medida que aumentou o gênero humano, os trabalhos se multiplicaram com os 
homens. A diferença das terras, dos climas, das estações pôde forçá-los na sua 
própria maneira de viver. [...] 
Essa adequação reiterada dos vários seres a si mesmos de uns a outros levou, 
naturalmente, o espírito do homem a perceber certas relações.[...] 
As novas luzes, que resultaram desse desenvolvimento, aumentaram sua 
superioridade sobre os demais animais, dando-lhe consciência dela.[...] 
(ROUSSEAU, [s.d.], pg. 88) 
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O autor ressalta que a forma como as relações são desenvolvidas pelos 

homens, o uso das técnicas nas relações de trabalho que desencadearam o 

desenvolvimento humano e o surgimento da sociedade civilizada. 

Pode-se destacar ainda a contribuição teórica de Karl Marx ao analisar a 

forma de relação e interação humana no que tange ao desenvolvimento do modo de 

produção capitalista. Para Marx a economia nada mais é do que as relações sociais, ou 

seja, interação entre homem e natureza através do trabalho3. Deste modo, são as relações 

sociais, o desenvolvimento das técnicas de trabalho que desencadearam o processo de 

produção e reprodução da vida social. 

 

As relações sociais em que os indivíduos produzem, as relações sociais de 
produção alternam-se, portanto, transformam-se com a alteração e o 
desenvolvimento dos meios materiais de produção, as forças de produção. As 
relações de produção, na sua totalidade, formam aquilo a que se dá o nome de 
relações sociais, a sociedade, é, na verdade, uma sociedade num estágio histórico e 
determinado de desenvolvimento, uma sociedade com caráter próprio, diferenciado. 
A sociedade antiga, a sociedade feudal, a sociedade burguesa são conjuntos de 
relações de produção desse tipo, e cada uma delas caracteriza, ao mesmo tempo, 
um estágio particular de desenvolvimento na história da humanidade. (MARX, 2010, 
pg. 46) 

 

Avançando no processo de discussão, destaca-se também as 

contribuições de Antônio Gramsci, autor que se dedica a análise do modo de produção 

capitalista, pautado na interferência que as relações sociais podem produzir e desencadear 

um processo de mudanças gradativas ao modo de produção operante. 

 

A estrutura e as superestruturas formam um “bloco histórico”, isto é, o conjunto 
complexo e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações 
sociais de produção. Disso decorre: só um sistema totalitário de ideologias reflete 
racionalmente a contradição da estrutura e representa a existência das condições 
objetivas para a subversão da práxis. (COUTINHO, 2011, pg. 188) 

 

Milton Santos (2006) destaca a grande importância das contribuições 

teóricas destes e de outros autores clássicos no processo de análise de realidade; no 

entanto, afirma que essas propostas teóricas precisam ser “complementadas” com a análise 

do território usado, posto que, a potencialidade de modificação da realidade é diferente nos 

diferentes territórios e está respaldada no processo de desenvolvimento e aplicação das 

técnicas neste determinado espaço. 

Por esse fato, a análise da realidade, para Milton Santos (2006), precisa se 

aproximar do território e entender o uso feito pelos homens que o habitam, uma vez que, a 

                                                 
3
 “No momento em que Marx faz da produção e da reprodução da vida humana o problema central, surgem tanto 

no próprio ser humano como em todos os seus objetos, relações, vínculos etc. como dupla determinação de uma 
insuperável base natural e de uma ininterrupta transformação social dessa base.” (LUKÁCS, 2012, pg. 285) 
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capacidade de mudança pode ser diferente de acordo com esse desenvolvimento e 

aplicação de técnicas. 

 

4. A CONTRIBUIÇÃO DO CONCEITO DE TERRITÓRIO USADO PARA O 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 

 

A Política Social é um dos modos de interferência imposto pelo Estado na 

vida dos cidadãos, tem como perspectiva oportunizar a viabilização das condições 

essenciais para a manutenção da vida humana. É válido destacar que o tema resguarda 

ampla complexidade posto que, existem diferentes definições, propostas por diferentes 

autores contemporâneos. Deste modo parte-se da compreensão que as Políticas Sociais, 

expressam a convergência de interesses econômicos e políticos. 

 

É a política social do estado burguês no capitalismo monopolista (e, como se infere 
desta argumentação, só é possível pensar-se em política social pública na 
sociedade burguesa com a emergência do capitalismo monopolista), configurando a 
sua intervenção contínua, sistemática, estratégica sobre as sequelas da “questão 
social”, que oferece o mais canônico paradigma dessa indissociabilidade de funções 
econômicas e políticas que é própria do sistema estatal da sociedade burguesa 
madura e consolidada. (NETTO, 2011, pg. 30)  

 

Não se pretende neste artigo tratar das (im)possibilidades emancipatórias 

que esse modelo interventivo resguarda para a população que vive as refrações da questão 

social4. A proposta de problematização se dá na busca de refletir sobre os aspectos que 

podem contribuir para o aprimoramento da gestão5 de tais políticas.  

Pautando-se em uma concepção de Estado que evidencia a necessidade 

de mediação entre os diferentes interesses postos perante o modo de produção, pensar em 

modernizar os mecanismos de gestão de políticas públicas pode significar um avanço para o 

aprofundamento da democracia, bem como da sociabilidade humana. 

 

                                                 
4
 “A expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da Europa Ocidental que 

experimentava os impactos da primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra no último quartel do século 
XVIII: trata-se do fenômeno do pauperismo”. (NETTO, 2011, pg. 152) 
“Ora a “questão social” é determinada por esta lei [lei geral da acumulação]; tal “questão”, obviamente, ganha 
novas dimensões e expressões à medida que avança a acumulação e o próprio capitalismo experimenta 
mudanças. Mas ela é insuprimível nos marcos da sociedade onde domina o MPC (modo de produção 
capitalista)”. (NETTO, 2012, pg. 152) 
5 A gestão é um lócus privilegiado de disputa de interesses e de correlação de forças, pois a decisão sobre a 
alocação de recursos e/ou sobre a demanda a ser atendida passa por este lugar e pelos que o ocupam. É claro 
que o tencionamento não se dá somente no Estado e sua gestão; é imprescindível levar em consideração a 
importância dos movimentos sociais e de outras formas de organização que pressionam o Estado para o 
atendimento aos direitos sociais e/ou para a implementação de políticas sociais. 
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Esse território que expande sua definição para além dos limites geográficos 
alcançando as gamas de relações nas suas formas objetivas e subjetivas, de vida 
individual e coletiva, literalmente ganha espaço à medida que se complexifica e faz 
voltar a reflexão sobre a comunidade. Em contextos de fortes desigualdades sociais, 
de tendências à focalização cada vez mais presentes nas propostas de políticas 
sociais, o território representa uma forma de fazer valer as diferenças sociais, 
culturais que também deveriam ser consideradas nos desenhos das políticas 
públicas locais. (KOGA, 2003, pg. 56) 

 

Nesses termos, entendendo o território como um conceito que desvenda o 

cotidiano das relações sociais6, espera-se que quando utilizado para a gestão de políticas 

sociais, esse conceito possibilite intervenções com maior ressonância na vida da população 

atendida. 

Sendo assim, o conceito de território pode impulsionar para que as 

intervenções do Estado partam do conhecimento da realidade da população; pois existe 

uma perspectiva de que as intervenções sejam específicas, ou seja, respeitem as diferentes 

formas de relação entre os cidadãos, numa proposta de ampliação de direitos sociais. “Ou 

seja, quanto mais se aproxima das desigualdades internas de um território, aumentam-se as 

chances de se obter uma radiografia que reflita de forma mais concreta a dinâmica da 

realidade vivida.” (KOGA, 2003, pg. 79) 

Nesses termos, a gestão de políticas sociais, historicamente construída 

através de formas burocráticas de intervenção, é desafiada pelo conceito de território usado, 

a se aproximar da realidade cotidiana da população, com vistas a buscar maior efetividade 

para as ações propostas.  

Entende-se que essa proposta resguarda uma inovação importante, uma 

vez que converge aspectos teóricos essenciais para a construção de teorias e leituras 

políticas do processo de construção e permanência do modo de produção capitalista, com a 

realidade de intervenção do Estado na vida da população de forma geral. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da problematização apresentada foi possível perceber que o 

conceito de território usado não tem um entendimento consensual, tanto no âmbito da 

geografia, como no âmbito da ciência política. Todavia, essa instabilidade de definições não 

                                                 
6 A compreensão das tramas que se tecem no cotidiano pode revelar um mundo desconhecido pelos 
diagnósticos normais de apreensão da realidade; nuanças que os dados objetivos não costumam prever em 
seus questionários. A trama da exclusão/inclusão social também passa por este caminho, onde a organização 
interna do “pedaço” tem seu significado para as populações que ali residem, que por ali transitam. (KOGA, 2003, 
pg. 57) 
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impossibilita que o conceito seja constantemente problematizado, na perspectiva de seu 

aprimoramento, bem como contribuição social. 

Nesta perspectiva de análise apresentou-se também as afirmações de 

autores clássicos no âmbito da definição e apropriação das relações sociais para a leitura do 

processo econômico. 

Pautando-se nesta leitura de realidade, entende-se que a utilização do 

conceito de território usado pode contribuir para a aproximação das intervenções propostas 

pelo Estado com as demandas/reivindicações da população. Sendo assim, quando se trata 

de gestão de políticas sociais, se espera que a intervenção do Estado crie condições para a 

manutenção da vida humana, entende-se que a aproximação com a realidade vivida pela 

população permite a apropriação de elementos concretos que podem subsidiar a 

intervenção. 

O que se quer afirmar com essa construção teórica, é que, mesmo que 

não seja papel do Estado a proposta e mudança do modo de produção vigente, é possível 

afirmar que é papel do Estado proporcionar intervenções na realidade dos cidadãos, 

objetivando melhor condição de vida e sobrevivência. 

Sendo assim, a preocupação com o aprimoramento constante da gestão 

de políticas públicas torna-se importante contribuição para a sociedade contemporânea. 

Nesses termos, entende-se a proposta de apropriação do conceito de território usado, como 

pertinente a conjuntura brasileira atual das políticas sociais, tendo em vista o direcionamento 

democrático proposto pela Constituição Federal de 1988. 
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