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Apresentação 

O processo de apropriação e produção do espaço geográfico é constituído pelo 

movimento histórico e por simultaneidades. Há um movimento constante que se materializa 

na vida cotidiano e no espaço, centrado na intersecção entre os tempos histórico e 

coexistente. O espaço é resultado de relações históricas e escalares, em que há uma 

conjugação entre aspectos da economia, política, cultura e da natureza exterior ao homem 

(E-P-C-N). Este espaço está contido no território e é condição para a reprodução territorial. 

Assim, a relação espaço-tempo é central na compreensão do conceito e da formação 

do território no nível do vivido, pois espaço e território, embora diferentes, estão 

entrelaçados. Esta é a questão central que tratamos neste texto. 

Outras, correlatas e também fundamentais, são o movimento e a relação recíproca 

existente entre as dimensões sociais do território (economia, política e cultura ou E-P-C), 

ambas inerentes à dinâmica socioespacial. A articulação entre os processos de 

territorialização, des-territorialização e re-territorialização também é contemplada, pois todos 

estes processos interligam-se, complementam-se, no território e entre os territórios. 

Ou seja, inicialmente, tratamos de diferentes abordagens do território, no intuito de 

apontar alguns caminhos para o pesquisador que estiver preocupado com o conceito e com 

a efetivação do território no real. Neste primeiro momento já elucidamos os elementos 

principais em nossa compreensão destes processos. A seguir, fizemos algumas 

considerações sobre a relação espaço-tempo, o movimento e articulações territoriais, 

destacando aspectos e questões que julgamos centrais para um estudo coerente, o que 

estamos denominando de abordagem territorial. 

Evidentemente, esta divisão, em itens, é apenas didática, pois no real e mesmo em 

nosso pensamento, o território é uno, movimento, interação, enfim, relações sociais, para 

além de edificações, estradas, chão, área, como mostramos no decorrer do texto. 

Diferentes abordagens do território 

Em Saquet (2003/2001 e 2004) já fizemos considerações sobre as diferentes 

abordagens do território, dando uma ênfase, neste último texto, à literatura italiana, pois há 
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uma lacuna em nossas pesquisas e reflexões quando tratamos da literatura internacional 

sobre o conceito de território. No Brasil, praticamente desconhecemos tratamentos pioneiros 

e renovados do território/territorialização, feitos na Itália. Por isto, aqui, também, 

mencionamos algumas obras desta literatura. 

Haesbaert (1997 e 2004), entre outras obras, antecedera esta discussão tão 

importante, destacando abordagens de autores franceses. Faz uma intensa discussão, das 

mais profundas existentes no Brasil sobre esta temática, identificando estudos materialistas, 

idealistas e apontando para a necessidade de uma perspectiva de análise integradora. Para 

aprofundamento, é importante que estas obras sejam visitadas. 

Mesmo sucintamente, pensando em elucidar ao leitor diferentes abordagens do 

território, acreditamos que vale a pena destacar aspectos de estudos já clássicos sobre o 

território como, no nosso entendimento, os de Friedrich Ratzel, Claude Raffestin, Robert 

Sack, Arnaldo Bagnasco e Giuseppe Dematteis. 

Raffestin (1993) faz uma crítica forte à geografia política de F. Ratzel, sobretudo, no 

que diz respeito à sua compreensão de poder, estreitamente ligada às estratégias de ação 

do Estado-Nação. Assim, para Raffestin: “O campo da relação é um campo de poder que 

organiza os elementos e as configurações” (Raffestin, 1993, p.53). E são estas relações que 

cristalizam o território e as múltiplas territorialidades. “O território (...) é a cena do poder e o 

lugar de todas as relações (...)” (Idem, p.58). Faz uma abordagem relacional destacando o 

poder, exercido e inerente às relações políticas, econômicas e culturais. Uma de suas 

principais contribuições, nesta obra, está na reflexão que faz sobre redes de circulação e 

comunicação. 

Raffestin (1993), destaca o caráter político do território. No entanto, referenciando-se 

em Henri Lefebvre, afirma que o território é um espaço modificado pelo trabalho e revela 

relações de poder: “Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas 

ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que ‘produzem’ o território. (...) Em graus 

diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos atores sintagmáticos 

que produzem ‘territórios’.” (Raffestin, 1993, p.152). O território é objetivado por relações de 

poder e dominação, o que implica a cristalização de uma territorialidade, ou de 

territorialidades, no espaço, a partir das diferentes atividades cotidianas. Isso, de acordo 

com Raffestin, assenta-se na construção de malhas, nós e redes, delimitando campos de 

ações, de poder, nas práticas espaciais e constituem o território. 

Um aspecto quase negligenciado nas abordagens referentes à contribuição de 

Raffestin (1993), embora não desenvolva suficientemente, diz respeito ao que ele denomina 

                                                                                                                                                                                     
1 UNIOESTE; saquetmarcos@hotmail.com 

 13883



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de sistema territorial, resultado das relações de poder do Estado, das empresas e outras 

organizações e dos indivíduos. Estes atores produzem as tessituras, mais ou menos 

delimitáveis e territorialidades que se inscrevem nas dinâmicas políticas, econômicas e 

culturais. Ou seja, oferece-nos indícios para uma articulação, não trabalhados 

coerentemente em sua obra, entre as dimensões materiais e não materiais (das formas 

espaciais e diferentes relações sociais), simultaneamente. 

Já Ratzel, tendo como principais referências Karl Ritter, Herder, Spencer, Darwin, 

Haeckel, Lamarck, Auguste Comte e Forster, gera uma Geografia, em linhas gerais, pautada 

nos pressupostos metodológicos e filosóficos positivistas. Seu método estava centrado na 

indução: observação, descrição, comparação e classificação. 

A ciência geográfica, na acepção ratzeliana, é uma ciência empírica e de síntese. Este 

entendimento da Geografia como uma ciência empírica e de síntese revela a vinculação do 

autor com o ideário positivista. A redução da Geografia à descrição também evidencia o 

limite da análise ratzeliana aos fatos observáveis. O próprio Ratzel afirma: “Assim como toda 

a geografia, também a geografia do homem é principalmente uma ciência descritiva” 

(Ratzel, 1990, p.94). Deste modo, tem um entendimento conservador do território, como 

palco, solo, recursos naturais, dispostos e a serem usados por um determinado povo. Este, 

organizando-se, cria o Estado para controle e uso dos elementos da natureza. 

Para Robert Sack (1986), por sua vez, há território quando alguma autoridade usa 

uma área para influenciar, moldar ou controlar atividades e indivíduos, sendo que esta 

autoridade pode estar fora da área/território. A territorialidade é uma tentativa de um 

indivíduo ou grupo social para influenciar, controlar pessoas, recursos, fenômenos e 

relações, delimitando e efetivando o controle sobre uma área. Um lugar pode ser um 

território por um tempo determinado e não por outro, depende do exercício de controle. 

Diferentes sociedades ou grupos sociais usam diferentes formas de poder. O território é 

resultado de estratégias de influência e controle de pessoas, fenômenos, relações. Enfim, 

pautado na dimensão política da territorialidade humana, também faz uma abordagem 

relacional. 

Já o sociólogo italiano Arnaldo Bagnasco, em uma obra (1977) que tem marcado a 

discussão italiana sobre o desenvolvimento territorial e mesmo sobre o conceito de território, 

compreende este como área, com características econômicas, políticas e culturais 

específicas (E-P-C). Nesta, os atores sociais mantêm relações com os de outras áreas, o 

que denomina de articulação territorial, conexão entre diferentes áreas/territórios. É uma 

articulação entre parti territoriali. 

Estas partes territoriais têm características específicas que diferenciam umas das 

outras, produto das dinâmicas social e econômica e estão ligadas no tempo e no espaço. O 
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território, nesta abordagem também relacional, é compreendido como área, edificações, 

conexão, articulação; com mudanças e permanências que se materializam decorrer do 

tempo e estão dispostos diferentemente no espaço. Eis um dos trabalhos já clássicos nas 

discussões territoriais e que nós precisamos conhecer mais detalhadamente. 

Dematteis (1995) considera um elemento que aparece apenas muito sutilmente na 

argumentação de Bagnasco, qual seja, a natureza exterior ao homem. Para este autor, o 

território significa economia, cultura, política e natureza: ambiente, chão, formas espaciais, 

relações entre sujeitos. Também trata de transformações e permanências territoriais do 

desenvolvimento, mostrando a conexão e integração entre diferentes lugares, sem reduzir o 

local à uma parte nem o global à uma soma de partes. O local e o global interagem-se, 

sendo que os sistemas locais respondem de diferentes modos às forças globais. Sua 

abordagem também é relacional. 

Enfim, observando e estudando obras da literatura de diferentes países e momentos, 

parece-nos claro que alguns elementos e/ou aspectos são centrais ao território. São eles: as 

redes de circulação e comunicação (movimento); as relações de poder, que significam 

resumidamente dominação e subordinação que se cristalizam no âmbito da E-P-C 

(movimento), e, a formação de identidades locais/enraizamento/ligação/lugar (movimento). 

Nesse sentido, o território é por nós entendido como fruto e condição ele mesmo da 

territorialização. É substantivado por territorialidades, ou, por obras e relações, formas e 

conteúdos, considerando-se uma abordagem a partir do pensamento lefebvreano sobre a 

produção do espaço geográfico. 

Como afirmamos e mostramos em Saquet (2003/2001), as forças econômicas, 

políticas e culturais (E-P-C), reciprocamente relacionadas, efetivam o território (...) no (e com 

o) espaço geográfico, centrado e emanado na e da territorialidade cotidiana dos indivíduos. 

A apropriação e a produção territorial são processos econômicos, políticos e culturais. Esta 

está intimamente ligada à produção do território. 

Outrossim, os processos de territorialização, des-territorialização e re-territorialização 

(T-D-R) estão ligados, complementam-se incessantemente. Como detalharemos na 

seqüência, na descontinuidade, há continuidade, ou seja, há re-produção de 

elementos/aspectos inerentes à vida diária dos sujeitos, material e ideologicamente. Na 

mobilidade de força de trabalho, a título de ilustração, mesmo no trânsito, na viagem, os 

migrantes vivem, experenciam, têm relações, territorialidades. E, re-territorializando-se, re-

produzem aspectos da forma de vida anterior, cultural, econômica e politicamente. A 

desterritorialização (agora sem hífen) está no interior da territorialização e esta daquela. 
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Uma importante contribuição de Haesbaert (1995 e 1997), é justamente sobre esta 

questão, quando afirma que o processo de produção do espaço envolve sempre, ao mesmo 

tempo, a desterritorialização e a reterritorialização. Esse autor apresenta, como dimensões 

sociais da des-territorialização, a econômica e a política, e da territorialização, a política e a 

cultural. Para nós, os processos de des-territorialização (perda do território, centrada na 

mobilidade da força de trabalho no espaço) e re-territorialização também estão intimamente 

ligados, dinamizados por diferentes estratégias; são processos historicamente determinados 

pela expansão do capitalismo e seus aspectos culturais; são produtos socioespaciais do 

movimento e das contradições sociais, sob a tríade economia, política e cultura (E-P-C), que 

determinam as diferentes territorialidades, no tempo e no espaço, as des-territorialidades e 

as re-territorialidades. 

As forças econômicas, políticas e culturais que condicionam o território e a 

territorialidade, geram a des-territorialidade e as novas territorialidades, nas quais estão 

intimamente articulados o Estado e o capital, como mostramos em Saquet (2003/2001). Por 

isso, é necessário contextualizar esses processos (des e re-territorialização) em cada 

momento/período e lugar, no desigual desenvolver do Modo Capitalista de Produção, num 

constante movimento de des-territorialização e re-territorialização, ou, de des-re-

territorialização como afirma Haesbaert (1997). Ou ainda, no processo de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização (TDR) como apontara Raffestin (1984), ou, de 

territorialização e desterritorialização como propugnaram Deleuze e Guattari (1976); cada 

um, com suas preocupações e abordagem. 

A territorialização constitui e é substantivada por diferentes temporalidades e 

territorialidades, resultado e condição dos processos sociais em interação com a natureza 

exterior ao homem; é marcada pelo movimento de re-produção de relações sociais e por 

uma complexidade cada vez maior nas forças produtivas (máquinas, redes de circulação e 

comunicação...). O real é efetivado por relações e contradições, historicamente 

condicionado; é produto de condições estruturais e conjunturais; é movimento da relação 

idéia-matéria. 

Assim, como o abstrato substantiva o concreto e este aquele, o heterogêneo 

consubstancia o homogêneo e este, paradoxalmente, confere o concreto ao heterogêneo, 

às desigualdades e diferenças, aos tempos e aos territórios. A relação concreto-abstrata 

está no interior do território e mesmo de sua superação. 

Desta forma, a definição de territorialidade extrapola as relações de poder político, os 

simbolismos dos diferentes grupos sociais e envolve, ao mesmo tempo, a dinâmica 

econômica centrada em seus agentes sociais. Materialidade e imaterialidade conjugam-se 

na(s) territorialidade(s) e no(s) território(s). 
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A relação espaço-tempo 

Para entender o território em movimento e este no território, a relação tempo-espaço é 

central, como já mencionamos, pois esta relação, em-si, é movimento. As mudanças e 

permanências, conjugadas, relacionadas, estão em constante movimento; são processuais 

e relacionais; estruturais e conjunturais. O território é relacional e processual. É produto e 

condição da articulação existente entre o tempo histórico e os coexistentes 

(pluriescalaridade). 

Aqui, enfatizamos algumas considerações que julgamos mais relevantes para nossa 

reflexão, tratando inicialmente do tempo histórico. 

Uma obra sempre importante é Braudel (1978). Este chama a atenção para a 

existência de permanências e regularidades de sistemas econômicos que a longa duração 

permite compreender. A atualidade, para este autor, resulta de movimentos com origens em 

momentos históricos distintos. “O presente e o passado esclarecem-se mutuamente, com 

uma luz recíproca” (Braudel, 1978, p.21). Assim, precisa sua argumentação em favor da 

passagem do tempo breve para o menos breve e para o muito longo; atenta para a duração 

dos processos sociais. 

Vasconcelos (1997), ao referir-se ao avanço de Braudel em seu artigo História e 

Ciências Sociais. A longa duração comenta o trato da dialética da duração entre o instante e 

o tempo lento. No entanto, nem F. Braudel nem P. Vasconcelos contemplam as 

temporalidades simultâneas de forma a interagir (e complementar) com o tempo histórico. 

Este último menciona apenas a necessidade do exame do contexto de cada período 

estudado (diferentes escalas: internacional, nacional, regional e local), sem detalhar. 

Já Santos (1997), alertara coerentemente que, nos dias atuais, a proposta de Braudel 

perde eficácia se trabalhada isoladamente. É necessário ligá-la à concepção de tempo 

coexistente, que denomina de tempos rápidos e lentos, que trabalharemos mais adiante. 

Ainda sobre a relação espaço-tempo, como chamara a atenção Vasconcelos (1997), 

uma obra de referência obrigatória é Santos (1980). Este, já destacara a importância da 

relação espaço-tempo para estudos geográficos. O estudo da produção do espaço deve 

contemplar uma periodização baseada em parâmetros empiricizáveis e as ligações 

existentes entre diferentes períodos históricos e organizações espaciais. 

Milton Santos compreende o espaço como acumulação desigual de tempos; a ação 

histórica deixa resíduos; os elementos têm datações/distintas idades. “(...) o espaço se 

caracteriza, entre outras coisas, pela diferença de idade entre os elementos que o formam” 

(Santos, 1980, p.210). Este processo é fundamental na diferenciação entre os lugares que, 
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na opinião do autor, os torna únicos. O espaço geográfico é produto do processo histórico 

em que há relações locais e extra-locais e substantiva a diversidade entre os lugares. 

Outras abordagens importantes fazem os geógrafos Maurício de Abreu (1998) e Pedro 

de Vasconcelos (1997), apresentando argumentações sobre as ligações existentes entre 

diferentes momentos e/ou períodos históricos e sua importância na compreensão do 

presente. Vasconcelos (1997) chama a atenção, no estudo das transformações espaciais 

das cidades, para a existência dos períodos densos e hiatos temporais. Os primeiros 

representam períodos de importantes transformações, registradas através de documentos e 

da cartografia, e os segundos, intervalos temporais sem informações espaciais. 

Para Abreu (1998), o passado vem sendo um suporte sólido na busca da 

singularidade dos lugares. Passado cristalizado na paisagem, preservado por instituições 

(documentos, fotografias), ou ainda presente na cultura e na vida diária. No entanto, faz um 

alerta importante, pois esta busca pode ser perigosa quando levada ao extremo. Ou seja, é 

preciso ter critérios, sutileza, a começar por um bom entendimento conceitual de memória 

(individual e coletiva), passando pela escolha dos documentos, identificação de formas 

materiais herdadas, até o registro cauteloso de memórias coletivas que ainda estão vivas. 

Alerta, ainda, que a história de um lugar não é somente local, mas ao mesmo tempo 

resultado de processos mais gerais, ou seja, de relações entre diferentes níveis escalares. 

Outra abordagem também de leitura obrigatória sobre as concepções do espaço e 

tempo faz Oliveira (1982). Conforme este autor, espaço e tempo, são formas resultantes da 

matéria em movimento. Espaço como matéria que tem extensão e localização. Tempo, 

como matéria, que significa duração, processo, seqüência. 

Outra questão fundamental é substantivada por dois aspectos destacados também por 

Oliveira (1982), inerentes à heterogeneidade da matéria em movimento, qual seja: a) 

coexistência de diferentes estados qualitativos da matéria e, b) a mutação constante. Ou 

seja, os fenômenos são distintos, coexistentes e estão em movimento, em mutação. 

Assim, como mencionara Oliveira (1982), há uma unidade, neste processo, entre a 

conservação e a mutação, o que estamos denominando de permanências e mudanças. Há 

mudanças e permanências, ruptura e conservação, em sucessão histórica (não linear!) e no 

espaço geográfico, coexistindo, o que chamamos, em Saquet (2003/2001), de tempo 

histórico e tempo das coexistências, como manifestações da matéria em movimento 

intimamente ligada à idéia, também em movimento constante. Há uma unidade nesta 

relação que é contraditória e está em movimento incessante; há uma unidade interna, no 

nosso entendimento, ao espaço e ao tempo e, na relação espaço-tempo. 
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Como sublinhou coerentemente Ariovaldo de Oliveira, há uma relação indissociável entre 

o espaço e o tempo. São diferentes mas não excludentes. Um está no outro e condicionam 

nossa vida diária. O que ocorre no tempo está no espaço e vice-versa. Tempo e espaço são e 

estão em movimento e este (movimento), manifesta-se e concretiza-se no espaço e tempo. 

De modo geral, a partir do exposto, podemos, tentando avançar teórica e 

metodologicamente, melhor adjetivar o tempo histórico, de breve, longo e curto, em 

articulações, complementaridade, e, o tempo das coexistências, da simultaneidade, de 

acordo com Santos (1997), de tempos rápidos e lentos, que se manifestam diferentemente 

de um lugar para outro e no interior de cada lugar. Estes tempos estão nas mudanças, em 

ritmo lento ou rápido, e, o tempo lento, na continuidade. Como afirmamos em Saquet 

(2003/2001), não há uma homogeneidade no espaço nem no território, mas uma 

heterogeneidade de tempos, desigualdades e diferenças, para além dos traços comuns, de 

homogeneidade. 

Nossa vida diária é produto da intersecção existente entre o tempo histórico e o tempo 

das coexistências ou, entre o processo histórico e as articulações multiescalares que 

acontecem no processo de totalização. Cotidianamente, vivendo o processo histórico e as 

relações da totalidade, estamos e produzimos o espaço geográfico e o território. Além de 

estar e produzir, somos território, sentimos, percebemos e concebemos, o que complexifica 

ainda mais nossa atuação e papel na dinâmica territorial e a compreensão teórico-conceitual 

do território e de nossa própria vida cotidiana. 

Movimento e articulação territorial 

De certa forma, já mencionamos no item anterior sobre o movimento e a articulação 

territorial. Porém, os autores mencionados, nas obras citadas, enfatizam, grosso modo, a 

produção do espaço geográfico. Por isto, as articulações verticais, são entendidas, 

geralmente, como escalares. Isto não é incoerente. Pelo contrário, iluminam nossa reflexão 

sobre o território, como já alertamos no início do texto. Agora, julgamos relevante aprofundar 

um pouco nossa discussão sobre o movimento que está no interior e entre os territórios. 

O movimento está no espaço e no tempo e estes estão em movimento. No real, o 

movimento está no interior do próprio território. Todos vivemos múltiplas territorialidades, 

enraizados/identificados ou em trânsito. A descontinuidade está contida na continuidade e 

esta naquela e o poder é intrínseco às relações sociais e isto não significa que não haja 

negações e contradições nos processos territoriais. 

O movimento é fruto de determinações territoriais, materiais e imateriais, ao mesmo 

tempo; de contradições sociais; das forças econômicas, políticas e culturais que 
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condicionam os saltos. A matéria e a idéia, conjugadas, estão em movimento constante, em 

que, há superações, articulações territoriais, internas e externas a cada território. 

O velho é re-criado no novo, num movimento concomitante de descontinuidade e 

continuidade, de superações. Os processos de T-D-R não estão desligados: condicionam-se 

mutuamente. A continuidade dá-se na não-mudança e, ao nosso ver, na própria 

descontinuidade, que contém, em-si, elementos do momento e da totalidade anteriores. Com 

isso, o velho não é suprimido, eliminado, mas superado, permanecendo, parcialmente, no 

novo. 

Os elementos condicionantes da superação do território estão em seu interior. Há, aí, 

uma destruição criadora, como afirmara o próprio Marx, no nosso entendimento, latente, lenta e 

veloz, multiforme, às vezes explícita e às vezes manifesta-se implicitamente. Há, no salto, 

como afirmara Lefebvre (1995), um acontecer simultâneo continuidade-descontinuidade. 

O território funda-se na diversidade e na unidade, heterogeneidade e homogeneidade, 

desigualdades e diferenças, como afirmamos em Saquet (2003/2001). Estas contradições 

condicionam o movimento interior e exterior ao território. O território é processualidade e 

totalidade, como mencionamos; singularidade e universalidade; é diversidade e identidade 

(outra característica central do território). Identidade entendida como produto de interações 

recíprocas, de relações no âmbito da E-P-C-N. 

Dematteis e Governa (2004) também propugnam em favor das dimensões E-P-C que 

determinam mudanças na organização territorial e nos lugares e consubstanciam territórios 

supra e intra-nacionais, articulados, ou, novas territorialidades, novos territórios. 

O estudo de Turri (2002), também subsidia nossa argumentação, compreendendo o 

território como uma construção histórica, com transformações sucessivas que se inscrevem 

no território, sem negligenciar a natureza e a cultura. Tem base em princípios da dialética e 

é uma referência importante, sobretudo, porque indica encaminhamentos para as pesquisas 

territoriais. 

Para ele, em cada território há relações de continuidade com a situação anterior e 

mudanças territoriais. O novo é edificado no existente, transformando-o e cancelando-o. São 

as forças da E-P-C, no dizer do autor, que condicionam as mudanças territoriais. Estas são 

os saltos e estão conjugadas com as permanências (estruturas resistentes ou persistências 

históricas). Para Turri, no salto, há mudanças sociais e territoriais e continuidades! A ruptura 

não comporta necessariamente uma perda da continuidade histórica. 

Sucintamente, o movimento é composto por articulações territoriais, horizontal e 

verticalmente. O contrário também é coerente, ou seja, as articulações territoriais são 

objetivadas por movimento. Estas articulações são internas e externas ao território, estão na 

 13890 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

T-D-R e na E-P-C-N, na relação espaço-tempo, enfim, entre os lugares, indivíduos, setores, 

espaços, territórios, tempos. As articulações territoriais são espaciais e temporais, 

relacionais e processuais. 

O fato é que território e rede condicionam-se reciprocamente, como já argumentara 

Haesbaert (1997), entre outros. Ambos são relações e movimento e inscrevem-se 

complementarmente. As redes de circulação e comunicação são meios na articulação 

interna do território, e, ao mesmo tempo, são território e interligam-no a outros territórios, 

tornando o território “inicial/local” um nó ou um território articulado a outros territórios, 

econômica, política e culturalmente. 

Bagnasco (1977), é uma obra pioneira e indispensável para entender algumas destas 

articulações territoriais, que se substantivam econômica, política e culturalmente, nos níveis 

interno e externo de cada território, como já mencionamos. Rullani (1997) é outra, pois 

compreende o território como lugar e, ao mesmo tempo, um nexo entre este lugar e outros 

lugares; é enraizamento/identidade e conexão, redes. Para Anastasia e Corò (1996), o 

território também significa enraizamento e articulação/fluxo; é condição para a articulação, o 

que denominam de integração versátil entre o local e o global. Dematteis (1995), também 

tem uma preocupação com a articulação local-global, efetivada na forma de um 

acoplamento estrutural. São, respectivamente, um sociólogo, economistas e um geógrafo 

que subsidiam nossos estudos e argumentações sobre a constituição do território. 

Grosso modo, o que quero mostrar é que o movimento está no interior do território e 

pode ser compreendido de diferentes maneiras, às vezes, não excludentes. Existem 

abordagens que se complementam e, multidimensionais frente ao território. Há quem 

prioriza uma das dimensões sociais, como mostramos em Saquet (2004). Porém, há 

abordagens múltiplas do conceito de território. 

Abordagem territorial 

Nas articulações existentes entre diferentes períodos e lugares, tanto econômica como 

cultural e politicamente, o movimento é composto por uma miríade de mudanças e 

permanências, desigualdades e diferenças, fluxos e enraizamento, poder, o que nos remete 

à relação tempo-espaço-território. O território e as territorialidades são fruto e condição 

deste movimento, envolvendo a materialização espacial da sociedade e a dinâmica da 

natureza exterior ao homem. Território e territorialidades condicionam-se, em que, há 

unidade e diversidade, simultaneamente, determinadas em cada relação tempo-espaço. 

Há uma unidade entre as temporalidades, históricas (diferentes períodos e momentos) 

e as simultaneidades (tempos lentos e rápidos). Cada lugar tem seu tempo e seus tempos, 

suas universalidades e singularidades e, cada tempo, o seu lugar e lugares, materializando-
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se diferentemente em razão das determinações sociais [economia, política e cultura (E-P-

C)], intimamente ligadas à dinâmica da natureza exterior ao homem (E-P-C-N). Conjugam-

se, concomitantemente, materialidade e imaterialidade de formas e relações sociais, 

identidade e movimento, mudanças e permanências (condicionantes umas das outras), no 

tempo e no espaço. 

O território é materialidade e imaterialidade ao mesmo tempo, não é apenas substrato 

ou formas nem apenas relações sociais (as próprias relações são materiais e imateriais, 

plurais e coexistentes, mudam e permanecem, na vida cotidiana). Há uma unidade 

concreto-abstrata no e do território que precisa ser abstraída. 

Há, tempos e territórios simultâneos, recíprocos, contraditórios, em movimento; 

produto e condição de territorialidades e temporalidades no âmbito da E-P-C-N e mesmo 

da T-D-R, como argumentamos em Saquet (2003/2001). Movimento do tempo no território e 

deste no tempo. Movimento do tempo e do território em si mesmos, em suas conexões 

internas. O território é o ser com formas e conteúdos, é o ser-velho já presente, abstrato e 

concreto simultaneamente. 

A abordagem territorial, neste sentido, é um dos caminhos reflexivos para sua 

compreensão, trabalhando a relação tempo-espaço-território e a reciprocidade existente na 

E-P-C-N e nos processos de T-D-R. Para tanto, as conjugações conceituais, no nível do 

pensamento, são variadas e dependem do estudo que se faz. 

Conjugações como a relação espaço-território ou paisagem-espaço-território ou ainda, 

tempo-espaço-território, são importantes e podem orientar um processo de pesquisa. 

Evidentemente, isto não é uma proposição pronta e acabada. Não podemos esquecer que é 

o real que deve condicionar nossa produção intelectual, a geração de conceitos, numa 

relação recíproca entre teorias-conceitos-real. O vai-e-vém vivido-pensado deve ser 

exercitado, para que possamos avançar em nossos estudos de Geografia e mesmo de 

outras ciências sociais. 

E não apenas em estudos. É fundamental, no atual estágio da Geografia brasileira, em 

pleno movimento de expansão quanti-qualitativa, que tentemos construir aportes teóricos e 

metodológicos que possam subsidiar a elaboração de propostas para atuação em projetos 

de desenvolvimento, que contemplem a conquista de um pouco mais de autonomia para a 

maioria. 

Um desenvolvimento que não esteja centrado na re-produção cada vez mais ampliada 

do capital e na degradação do ambiente e sim, numa alimentação saudável, educação de 

qualidade, numa política do diálogo e não do conchavo e da corrupção, na habitação, 

cultura para todos. Para isto, precisamos de coragem e trabalho, determinação e luta, 
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estudos/diagnósticos de qualidade, organização e unidade, respeito, um Estado muito mais 

e não minimamente presente nas causas sociais. Precisamos articular elementos 

econômicos, políticos e culturais em favor da maioria, dos excluídos ou incluídos com 

subordinação e não em favor de uma minoria que concentra a maior parte das terras deste 

país, da riqueza financeira, saúde, etc. 
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