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RESUMO: O conceito de território tem ganhado grande importância na abordagem dos mais 
diversos temas nas áreas de ciências humanas e principalmente para a geografia, 
aprofundar o conhecimento sobre este conceito é fundamental para uma análise mais 
precisa da realidade. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo trazer discussões 
acerca do conceito de território a partir da perspectiva geográfica, utilizando como base as 
concepções de diversos geógrafos brasileiros. 
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ABSTRACT: The concept of territory has gained great importance in addressing the different 
themes in the fields of humanities and mainly for geography, deepen understanding of this 
concept is crucial for a more precise analysis of reality. Thus, this article aims to bring 
discussions about the concept of territory from the geographic perspective, using as a basis 
the views of several Brazilian geographers. 
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1: INTRODUÇÃO 

 Nesse início do século XXI a Geografia e o conceito de território alcançam grande 

importância na análise e compreensão da realidade dos fenômenos no campo das ciências 

humanas, Milton Santos evidencia que: “A geograficidade se impõe como condição histórica, 

na medida em que nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir 

do conhecimento do que é o Território.” (SANTOS, 1999, p. 7) 

 No âmbito das ciências naturais, o território compreende o espaço de predomínio e 

influência de um determinado animal que exerce o controle dela de forma mais intensa no 

centro perdendo gradativamente sua força na medida em que se aproxima de suas 

extremidades, onde passa a receber influência das áreas de domínio de outros animais. 

 Na abordagem da Geografia e ciências humanas a concepção de território ganha 

outras significações, sendo nossa análise centrada em tais concepções, onde a importância 

do território consiste em suas dimensões identitárias e de pertencimento dos sujeitos: 
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O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 1999, p. 7) 

 
 Durante muito tempo o conceito de espaço e território foram tomados como 

sinônimos e mesmo equivalentes, no entanto, a utilização desses termos sem a devida 

distinção pode criar grande confusão durante suas análises, pois: 

 
Espaço e território não são termos equivalentes... É essencial compreender 
bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do 
espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator 
que realiza um programa) em qualquer nível. Ao apropriar de um espaço 
concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
"territorializa" o espaço. 

Evidentemente, o território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma 
produção, a partir do espaço. (RAFFESTIN, 1994, p. 2) 

Nessa abordagem, o território é um espaço no qual através do trabalho (informação 

energia) se produziu relações de poder que o caracterizam como a área de influência de 

determinado ator social, esses atores não se contrapõem, tem ações voltadas para garantir 

seu domínio, criando redes entre si. 

No século passado, a concepção de território utilizada por geógrafos como Frederico 

Ratzel tinha como objetivo estudar o papel desempenhado pelo Estado no controle da 

nação e Élisee Reclus que estabelecia relações entre o espaço dominado e ocupado e as 

classes sociais. 

Com o avanço do pensamento geográfico o território passa a ser pensado para além 

das relações com o Estado sendo importante também a discussão acerca da territorialidade, 

desterritorialização, reterritorialização e a multiterritorialidade que também serão abordados 

neste trabalho.  

Motivado por essas considerações preliminares, a busca por referências 

bibliográficas foi indispensável na tarefa de compreender as diferentes concepções de 

territórios e a importância da sua abordagem nas ciências humanas analisar diferentes 

problemas e possibilidades da sociedade contemporânea. 

A leitura de Raffestin (1994) é importante por elucidar a dimensão das relações de 

poder no território como sua característica marcante, fazendo a distinção entre espaço e  
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território e trazendo importantes contribuições para compreendermos como ocorre a 

territorialidade. 

Santos (1999) aborda a questão do território e do dinheiro e as metamorfoses que 

sofreram ao longo do tempo, evidenciando como se caracterizam em tempos de 

globalização e desregulação do território nacional e o papel no sistema ideológico que o 

território assume ao ser regido pelo dinheiro. 

A análise de Haesbaert (2004), traz à tona o mito da desterritorialização afirmando as 

multiterritorialidades como uma resposta a esse processo, para além da perda ou extinção 

de territórios, propondo discutir a complexidade dos processos de (re)terrirtorialização que 

constituem territórios múltiplos que torna mais complexa a tarefa de compreendê-los. 

Outras obras serão referenciadas no decorrer do presente trabalho por serem 

relevantes na compreensão das questões que serão debatidas formando o arcabouço 

teórico de sustentação das argumentações e proposições que serão levantadas. 

Um dos momentos primordiais durante o processo de investigação científica para a 

elaboração do artigo foi a metodologia empregada. Segundo Nossa (2005) esta etapa 

compreende-se como um processo interligado de procedimentos, convergidos na 

problemática do acesso, tratamento e emprego dos dados e informações. 

Foram realizados levantamento e estudo bibliográfico, pesquisa documental em 

jornais, revistas, sites, biblioteca e Centro de Documentação Regional (CDR) e a partir das 

leituras a tarefa da reflexão e escrita do presente artigo. 

Dessa forma, o presente artigo pretende tecer breves considerações sobre o 

conceito de território dada a importância que este assume para abordagem das mais 

diversas temáticas da Geografia como das demais ciências humanas. 

2: O TERRITÓRIO: DO MITO DA DESTERRITORIALIZAÇÃO ÀS 
MULTITERRITORIALIDADES 

 Para iniciarmos a discussão acerca de multiterritorialidade é necessário previamente 

definir o que se entende por território e territorialidade. O território precisa ser compreendido 

enquanto território usado (SANTOS, 1999) e em suas dimensões materiais e simbólicas, se 

atendo ao seu significado etimológico: 
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Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e 
simbólica, pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium 
quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com 
dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo – 
especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da 
terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por 
extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufrui-lo, 
o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva “apropriação”. 
(HAESBAERT, 2005, p. 6774) 
 

 O território na acepção dos autores analisados (ANDRADE 2004; HAESBAERT, 

2005; RAFFESTIN, 1994; SANTOS, 1999; SAQUET, 2007) se relaciona com o poder e não 

somente ao poder político, mas, em seu sentido mais concreto quando dominação e ao 

poder no sentido simbólico quando apropriação, ignorando muitas vezes até mesmo as 

fronteiras políticas quando pensamos, por exemplo, o poder de grandes empresas e 

corporações no mundo: 

Assim, deve-se ligar sempre a idéia de território à idéia de poder, quer se faça 
referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas 
que estendem seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as 
fronteiras políticas. (ANDRADE, 2004, p. 19) 

Podemos afirmar que o território baseado nas relações de poder vai da dominação 

política e econômica que pode ser entendida como concreta ou funcional à uma apoderação 

mais subjetiva nas perspectivas culturais e simbólicas. 

Sobre as relações de poder empreendidas no território (RAFFESTIN, 1994, p. 14) faz 

a seguinte afirmação: 

Quer se trate de relações existenciais ou produtivistas, todas são relações de 
poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto as 
relações com a natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem 
conta disso, se automodificam também. O poder é inevitável e, de modo 
algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação que não seja 
marcada por ele. 

 
Nesse exercício de poder, o território assume ao mesmo tempo suas instâncias no 

plano funcional e simbólico, ao se dominar o espaço para que este tenha determinada 

finalidade como também crie significados: 

O território é funcional a começar pelo território como recurso, seja como 
proteção ou abrigo (“lar” para o nosso repouso), seja como fonte de “recursos 
naturais” – “matérias-primas” que variam em importância de acordo com o(s) 
modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) (como é o caso do petróleo no atual 
modelo energético capitalista). (HAESBAERT, 2005, p. 6776) 

 
Com relação à territorialidade, podemos dizer que além de sua dimensão política se 

refere ainda às relações econômicas e culturais, diretamente relacionado à maneira como 

os sujeitos usam a terra, se organizam no espaço e significam o lugar. (SACK, 1986) 
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A territorialidade tem a participação direta dos sujeitos que compõem a sociedade, 

na medida em que “a formação de um território dá às pessoas que nele habitam a 

consciência de sua participação, provocando o sentido da territorialidade que, de forma 

subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre elas.” (ANDRADE, 2004, p. 20) 

A territorialidade assume sua feição como “algo abstrato” enquanto símbolo de um 

território, se inserindo como uma tática cultural e política, deixando claro que o poder na sua 

dimensão simbólica também é relevante e precisa ser considerado quando analisamos o 

conceito de território.  

Raffestin (1994) exemplifica a questão da territorialidade como sendo composta pela 

totalidade das relações vivenciadas cotidianamente pelo sujeito, como por exemplo, no 

trabalho, na família, no âmbito da política e assim por diante, compreendendo essa 

territorialidade a partir do que a construiu, lugares em que surge e os ritmos que resultam 

nesse processo. Sendo assim, de acordo com essa perspectiva: 

...a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do "vivido" territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens "vivem", ao mesmo 
tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 
sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. (RAFFESTIN, 1994, p. 
14) 

 A noção de territorialidade não é colocada sem também apontarmos alguns 

problemas em sua abordagem, principalmente pelo fato da terminologia ter vindo dos 

naturalistas a partir de suas análises ao observarem a territorialidade animal e não humana, 

sendo necessário compreendermos sua projeção na produção, troca e consumo de coisas, 

concebendo-a como uma relação com outros atores sociais. 

 Com relação as concepções de múltiplos territórios e multiterritorialidade Haesbaert 

(2004 e 2005) traz contribuições importantes e que merecem ser destacadas. A começar 

pela distinção dos dois termos, entendendo os “múltiplos territórios” como uma condição 

necessária mas, não suficiente para a multiterritorialidade. 

 De forma mais clara, propõe a identificação dos “múltiplos territórios” através de 

quatro modalidades, sendo a primeira mais restringida, basicamente “uniterritorial” como 

territórios de grupos étnicos que exercem hegemonia cultural sobre determinada área não 

permitindo a pluralidade em seu território. 
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Em segundo lugar, territorializações como a do Estado-nação, na esfera político-

funcional que pode até admitir alguma pluralidade cultural, mas, em hipótese alguma 

admitirá pluralidade de poder.  

 Seu terceiro apontamento faz menção a territorializações mais flexíveis, que podem 

aceitar sobreposição territorial como nos territórios periódicos (como por exemplo as feiras e 

os pontos de prostituição nas cidades). 

 E por fim, as territorializações concebidas como “multiterritorialidade”, composta por 

sujeitos e grupos que edificam seus territórios “na conexão flexível de territórios 

multifuncionais e multi-identitários.” (HAESBAERT, 2005, p. 6780) 

 A concepção de multiterritorialidade surge no sentido de tratar enquanto mito a 

chamada desterritorialização, levando o foco das discussões para o processo de (re) 

territorialização: 

... mais do que a perda ou o desaparecimento dos territórios, propomos 
discutir a complexidade dos processos de (re)territorialização em que 
estamos envolvidos, construindo territórios muito mais múltiplos ou, de forma 
mais adequada, tornando muito mais complexa nossa multiterritorialidade. 
(HAESBAERT, 2005, p. 6774) 

 

 Para além de focalizarmos a desterriorialização desenraizadora é necessário 

compreender as formas como ocorrem os processos de reterritorialização que ocorre de 

forma bastante variada, espacialmente descontínua e em um processo extremamente 

complexo (HAESBAERT, 1994) 

 Então, para entendermos a multiterritorialidade atual é preciso levar em consideração 

sua complexidade e não ignorar a ocorrência simultânea entre o território material (enquanto 

dominação) e simbólico (enquanto apropriação). 

 Apesar da abordagem da concepção de multiterritorialidade ser proposta mais 

recentemente, pode-se afirmar que desde a organização de pequenos grupos sociais se 

vive uma multiterritorialidade: 

A existência do que estamos denominando multiterritorialidade, pelo 
menos no sentido de experimentar vários territórios ao mesmo tempo 
e de, a partir daí, formular uma territorialização efetivamente múltipla, 
não é exatamente uma novidade, pelo simples fato de que, se o 
processo de territorialização parte do nível individual ou de pequenos 
grupos, toda relação social implica uma interação territorial, um  
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entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos 
vivido sempre uma “multiterritorialidade”. (Haesbaert, 2004, p. 344)  

No entanto, este tipo de multiterritorialidade, decorrente da sobreposição de 

territórios, tem uma significação mais tradicional onde ocorria o “encaixe” de território nas 

mais diversas escalas e dimensões. 

Dessa forma, Haesbaert identifica dois tipos de multiterritorialidade, sendo uma 

considerada “moderna” e a outra “pós-moderna”: 

(...) aquela que diz respeito a uma multiterritorialidade “moderna”, zonal ou de 
territórios de redes, embrionária, e a que se refere à multiterritorialidade “pós-
moderna”, reticular ou de territórios-rede propriamente ditos, ou seja, a 
multiterritorialidade em sentido estrito. (Haesbaert, 2004:348) 

 
Na contemporaneidade, (BAREL, 1986) exemplifica a multiterritorialidade através da 

política de emprego onde a luta pelo emprego extrapolam as dimensões das iniciativas no 

âmbito estatal-nacional, por ter ganhando contornos enquanto fato internacional e até global, 

evidenciando que a adoção de políticas locais se mostram ineficientes para lidar com a 

questão. 

3: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de território ganhou grande importância na contemporaneidade para a 

abordagem de diversas temáticas nas áreas das ciências humanas, sendo o 

aprofundamento do conhecimento acerca deste conceito fundamental. 

O presente artigo, trouxe de forma breve e introdutória as definições sobre o conceito 

de território e suas variações focando a perspectiva geográfica do conceito, trazendo como 

base teórica as concepções de diversos geógrafos brasileiros. 

É importante a compreensão do território para além da perspectiva naturalista que 

foca suas análises no território animal entendendo o território como “usado” que é a terra 

mais a identidade e o sentimento de pertencimento, fundamentando as relações com o 

trabalho, com a família, o lugar das trocas espirituais e materiais da vivência humana. 

A partir do conceito de território tecemos considerações também acerca da 

territorialidade, do mito da desterritorialização, dos processos de (re)territriaização e seus 

tensionamentos e por fim, a multiterritorialidade que abarca as mais diversas possibilidades 

de compreensão e análise para as ciências humanas. 
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Portanto, o aprofundamento do conhecimento de território é necessário, sendo o 

presente artigo composto apenas por breves considerações que norteiam as reflexões para 

ampliarmos a abordagem deste conceito. 
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