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Prefácio

Não é nada fácil prefaciar uma coletânea de artigos. Mas, diante de 
um tema que me é tão caro, o do território, aceitei com satisfação o 
desafio. E qual não foi minha surpresa ao me deparar com a qualidade do 
conjunto do trabalho que, ao contrário de outras coletâneas, foge à 
organização costumeira e efetivamente possui vários elos explícitos entre 
a maioria dos artigos, além de se preocupar com uma “introdução” e uma 
“conclusão”, redigidas pelos organizadores.

Para além de uma coletânea de artigos – aqui denominados, por isso 
mesmo, “capítulos” – trata-se, como enfatiza Maria Teresa Ribeiro na 
introdução, da “produção de um campo de reflexões” a partir de ques-
tões ligadas especificamente ao conceito de território e às contribui-
ções possíveis na compreensão dos processos de desenvolvimento, re-
flexões estas construídas deliberadamente numa perspectiva multi ou 
transdisciplinar.

Multi ou transdisciplinar porque esta é uma característica inerente 
não apenas a um conceito como o de território, mas também a outras 
discussões recorrentes ao longo dos textos, como a de desenvolvimento 
(presente já no título dos artigos de Alain Musset e de Ribeiro e Loiola), 
a de escala (mais explícita em Carlos Brandão), a de “ciência regional” 
(enfatizada sobretudo por George Benko), a de relações internacionais 
(mais explícita na conclusão de Carlos Milani) e a de regionalização 
(paralela à questão das escalas, da economia regional e dos “arquétipos 
espaciais do subdesenvolvimento” [Musset]).

O reconhecimento da riqueza dessa forma de abordagem – a pers- 
pectiva multi ou transdisciplinar (ou até mesmo “metadisciplinar”, como 
diria Milton Santos, citado por mais de um autor na coletânea) – sugere 
uma leitura do fenômeno sócio-espacial, indicada explicitamente no 
título do livro, através de sua “complexidade” – expressão que, nesta 
obra, adquire conotação ampla, não se restringindo a uma posição 
epistemológica de filiação específica, como a matriz moriniana. Daí a 
reunião de especialistas de diversas áreas como a Economia, a Geografia, 
a Sociologia, a Arquitetura e a Ciência Política, e que traduz o território 
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em múltiplas dimensões (do político ao econômico e ao cultural) e escalas 
(da mundial [Hissa], à local [Solinís], inter-nacional [Milani], “glocal” 
[Benko] e estadual [Kraychete]).

É dispensável falar da relevância das temáticas territorial e do desen-
volvimento nos nossos dias, nas mais diversas áreas das ciências sociais. 
George Benko, por exemplo, lembra que, longe do “fim dos territórios”, 
“a macroeconomia se abre cada vez mais para o espaço e o território”. 
Abordagens profundamente renovadas ou releituras mais simples, muito 
se tem escrito sobre elas. Ribeiro, na introdução, aponta que a “gestão 
territorial do desenvolvimento” surge como um foco constante nas polí-
ticas governamentais contemporâneas. 

A propósito, lembro de um debate de que participei, há alguns anos, 
sobre o conceito de território que deveria pautar a nova política de orde-
namento territorial no Ministério da Integração Nacional. Delineavam-
se claramente, ali, duas posições – uma, que eu denomino de abordagem 
mais “funcional” do território, enaltecendo sobretudo suas bases políticas 
e/ou político-econômicas, e outra mais “integradora”, que inclui a di-
mensão simbólico-identitária. Manifestava-se aí um dos principais dile-
mas que percorre o debate sobre o território e a territorialidade humana: 
seria o território uma entidade eminentemente vinculada a processos de 
dominação político-econômica ou estaria também impregnado de sim-
bolismos, de valores culturais capazes de sugerir outras formas de apro-
priação do espaço (ou seja, também, de “territorialização”)?

Não pretendo realizar aqui uma simples re-apresentação ou comentário 
geral do conteúdo discutido pelos autores. Farei, como proposto pelos 
próprios organizadores, uma espécie de diálogo a partir das considerações 
apresentadas. Não sei se isto foge à tradição dos “prefácios”, mas acredito 
que, pela riqueza dessas proposições, é uma forma digna de demonstrar 
o valor do trabalho dos autores, destacando a enorme relevância de suas 
colocações pelos desafios e novos caminhos que nos sugerem.

Gostaria de começar destacando a importância de se tratar seriamente, 
hoje, de conceitos, em toda a riqueza de posições teóricas que se nos 
apresentam nesta encruzilhada da história. Mas trabalhar sobre conceitos, 
como em parte indica o texto introdutório de Cássio Hissa, exige tomar 
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algumas precauções importantes. Algumas são aparentemente banais, 
mas nem sempre atentamos para sua relevância – a começar pela distinção 
entre palavra e conceito. Costumamos associar palavras diferentes a 
distintos conceitos, mas uma outra posição também é possível: mesmos 
conceitos podem ser trabalhados sob palavras diferentes. Ou seja, muito 
mais do que sobre palavras, trabalhamos sobre os múltiplos significados 
que elas incorporam.

Território, em toda a sua polissemia, bem apontada ao longo deste 
livro, aparece hoje como um desses conceitos que, às vezes muito amplos, 
às vezes mais estritos, abarcam processos sócio-espaciais que, dependendo 
da “escola”, podem ser apreendidos sob outras nomenclaturas. Vide o 
caso do conceito de “lugar” dominante hoje na literatura acadêmica 
anglo-saxônica. Na maioria das vezes a ampla concepção de lugar nas 
investigações em língua inglesa corresponde praticamente àquilo que, 
sob o nome de “território”, trabalhamos no nosso contexto latino – em 
especial no latino-americano. 

Daí o caráter imprescindível da localização epistêmica dos conceitos, 
como tanto enfatiza o chamado pensamento pós-colonial. Cada episteme, 
cada leitura de mundo, refere-se não apenas ao contexto histórico em que 
é produzida, mas também ao “ambiente” geográfico em que é gestada. 
Numa analogia geo-histórica, da mesma forma, toda regionalização 
exige uma periodização, e vice-versa, pois os “recortes” espaciais são sem-
pre datados, valendo apenas para um determinado período da história, 
assim como para cada periodização proposta devemos definir a amplitude 
geográfica na qual ela pode ser efetivamente utilizada. Todo pensamento 
tem, então, um espaço-tempo próprio. Todo conceito, portanto, é não só 
historicamente datado mas também geograficamente situado.

Com relação ao território, e profundamente inspirado pela leitura 
provocadora de muitos dos textos aqui apresentados, gostaria de sintetizar 
um elenco de proposições, cada uma relacionada a características funda-
mentais do território – e, em sentido mais amplo, dos conceitos – dentro 
da abordagem renovadora aqui desenvolvida. Estas propriedades 
(algumas presentes em artigos como o de Ribeiro e Loiola) seriam: 
focalização, contextualização/flexibilidade, historicidade/mutação e 
pluralidade/complexidade. 
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Por “focalização” entendemos que: todo conceito, apesar de moldável 
e aberto, tem um foco. Poderíamos dizer que o conceito precisa “estar 
focado”, ter um núcleo central ordenador, dentro das múltiplas relações 
que desenha num grande conjunto, maior, ou, como afirmou Gilles 
Deleuze, dentro de uma “constelação” de outros conceitos – constelação 
que constrói um corpo teórico, uma teoria mais articulada. Mesmo sem 
limites claros e com múltiplas áreas de interseção, o conceito não pode 
perder seu foco – assim, território é um conceito cujo foco central está 
colocado nas relações de poder, seja na visão mais estrita e tradicional do 
poder centrado na figura do Estado ou de uma classe sócio-econômica, 
seja na visão mais ampla, foucaultiana, do poder num sentido relacional, 
inerente a toda relação social. Um poder, igualmente, cuja análise não se 
restringe a seus efeitos materiais, mas também a sua dimensão simbólica 
(como no “poder simbólico” tão evocado por Pierre Bourdieu, e que 
implica a leitura do cultural, sempre, como “cultura política”).

Praticamente todos os autores desta coletânea enfatizam, de uma 
forma ou de outra, que o conceito de território não é um conceito 
a-histórico e a-geográfico, precisa ser localizado em um tempo-espaço – 
em outras palavras, exige, como já destacamos, uma contextualização 
geo-histórica. Os conceitos são, neste sentido, “flexíveis”, como enunciado 
por autores como Cássio Hissa. Mas esta flexibilidade, obviamente, tem 
limites, e estes são dados pelo “foco” ao qual se dirige cada conceituação 
(propriedade anterior).

Todo conceito não apenas é historicamente situado, no sentido da 
história social em que é produzido, como, ele próprio, tem sua história 
(enquanto história das idéias), e é preciso respeitá-la. Conceitos não são 
completamente reinventados o tempo todo, eles carregam um longo 
percurso, quase como se pudessem amadurecer ao longo do tempo 
(alguns, é verdade, assim, também fenecem). Com o território ocorre a 
mesma coisa. Como bem destaca Hissa, ele “jamais poderá ser 
monopolizado por um campo disciplinar” – pelo simples fato de que, já 
no seu nascimento, ele brota em diferentes áreas, da Ciência Política 
(com a figura do Estado territorial – que são todos os Estados) à Biologia 
(especialmente na Etologia, ao trabalhar com o comportamento territorial 
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dos animais). Nunca podemos ignorar ou menosprezar essa carga histórica 
que os conceitos – em sua “focalização” – carregam, em nome de um 
presente tido como completamente inovador.

Diante de um discurso sobre o (pretensamente?) “novo”, o “velho” 
não pode ser negligenciado, seja pelo seu papel – sempre ambivalente – 
de “resistência”, seja como “resíduo”, “sobra” ou, de uma maneira mais 
complexa, reinserido e re-produzido pelos próprios processos tidos como 
inovadores. Muitas dinâmicas globalizadoras atuam neste sentido: 
acabam por refazer o antigo – aparentemente “velho” – em seu próprio 
benefício. Vide a valorização de “culturas” e produtos “locais” e o discurso 
da “patrimonialização universalista” que acaba por realizar uma espécie 
de engessamento de parcelas expressivas do espaço e do território. 
Autores como Benko e Solinís problematizam estes elos e, como afirma 
Brandão, é necessário realizar sempre o “devido balanço entre rupturas e 
resistências”, entre o novo e o velho. Que o digam os chamados “povos 
tradicionais” (indígenas, quilombolas...) e os agricultores sem-terra, em 
suas reivindicações territoriais e em sua longa história de lutas.

Por outro lado, a mutação, a transformação ou, em termos mais es-
tritos, a mobilidade é uma característica fundamental dos territórios. 
Autores como Solinís e Hissa lembram a força das malhas ou tramas de 
redes na constituição dos territórios, o que traz implícito nosso debate 
sobre os “territórios-rede” que, apesar de sempre terem existido, se 
impõem hoje com uma força inusitada. A mutação e a mobilidade estão 
tão impregnadas nas concepções contemporâneas de território que estes 
só podem ser vistos dentro do movimento permanente de des-re-
territorialização, como já apontava Claude Raffestin.

Tal como lembrado por Musset e por Milani, na nossa própria concei-
tuação o território é, muito mais do que coisa ou objeto, “um ato, uma 
ação, uma rel-ação, um movimento (de territorialização e desterritoriali-
zação), um ritmo, um movimento que se repete e sobre o qual se exerce 
um controle”. Sem esquecer que, ainda que privilegiemos o movimento, 
não ignoramos a necessidade – por exemplo – de sua “repetição”, ou seja, 
de algum tipo de permanência, cujo sentido é profundamente diferencia-
do segundo os sujeitos e as lutas que estão em jogo.
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Por fim, uma quarta propriedade, deduzida a partir do próprio título 
da obra: o território em sua complexidade e multiplicidade (decorrente, 
entre outros fatores, de seu próprio caráter inter ou transdisciplinar). É 
interessante destacar que mesmo na sua concepção mais tradicional, 
vinculada à soberania do Estado-nação, o território também é múltiplo. 
Isto é muito bem lembrado por Carlos Milani ao se reportar a Biersteker 
e às múltiplas formas de soberania, algo frequentemente ignorado fora 
do âmbito da área de relações internacionais: a soberania westfaliana é 
um ideal, não uma evidência efetivamente universal, as soberanias sendo 
“politicamente desiguais e substantivamente díspares”.

Brandão afirma que, a exemplo do próprio capitalismo, o território 
deve ser visto “simultaneamente no singular e no plural”. Mas não se 
trata apenas de uma “multiplicidade de territórios” ou daquilo que 
denominamos “múltiplos territórios” – os territórios, em si mesmos, são 
múltiplos, na medida em que se pode não só construir um território na 
mobilidade (pela vivência sucessiva de diferentes territórios) como tam-
bém, simultaneamente, pode-se “acionar” – ou “controlar” – mais de um 
território, o que o atual aparato técnico-informacional nos permite. 
Desdobra-se assim uma multiterritorialidade tanto no sentido sucessivo 
(pela mobilidade física) quanto simultâneo (pela mobilidade informacional 
ou “virtual” – que nem por isso, obviamente, é menos “real”).

No sentido mais geral da discussão sobre a natureza dos conceitos, 
uma propriedade também lembrada em mais de um trabalho deste livro 
é a de que um conceito nunca é uma mera “representação”, como se pre-
tendesse fotografar o real. Num jogo entre aquilo que Brandão, citando 
Adam Moore em relação à escala, reconhece como “categoria analítica” e 
“categoria da prática”, o conceito é, também, ele próprio, como indica de 
maneira um pouco mais específica (por se restringir à Filosofia) Deleuze, 
um “acontecimento”; isto é, mais do que mera “representação do real”, 
ele é, em si mesmo, uma “realidade” e, dependendo do contexto – e de 
seu conteúdo político – acaba também por servir como uma espécie de 
instrumento (“transformador”) capaz de produzir novas realidades. 

Dessa forma o território, mais do que uma definição acadêmica 
pretensamente bem articulada dentro de uma constelação (teórica) de 
conceitos, é também um conceito construído nas lutas sociais que dele 
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fazem uso, que o demarcam, que o transformam em “arena política” 
(como ressalta Brandão em relação às escalas – feitas assim território), 
que o refazem, enfim, como conceito, a partir da própria prática social. 
Território, sem dúvida, é um conceito político tanto em seu sentido mais 
acadêmico (enquanto categoria analítica) quanto num sentido mais 
prático (como instrumento de/para muitas lutas sociais). 

Dessa forma, de fato, o território passa a ser visto a partir de outro 
“foco”, mais geral e nem por isso menos relevante: os sujeitos que o 
constroem e que fazem dele uma bandeira e/ou arena (“arena” aqui vista 
não como palco, mas como constituinte inerente) de luta. Luta esta que 
não se resume a conquistas de ordem mais estritamente econômico-
política mas que, envolvendo também nossa “perda de referência 
espacial”, como bem lembra Solinís, significa um amplo processo de (re)
apropriação simbólica, única forma pela qual nos percebemos, muito 
mais do que como meros usuários, como responsáveis comprometidos 
com o (des)ordenamento dos territórios – ambientes de luta e de 
organização social indispensáveis num mundo que, como sugere este 
livro, carece de novas utopias que estimulem o engajamento e a 
transformação sociais.

Neste sentido, um bom livro é aquele que também nos permite le-
vantar grandes questões – e esta é sem dúvida uma obra que não apenas 
elabora respostas, mas provoca indagações, sérias inquietações que se 
abrem para o futuro. Por exemplo, num sentido mais epistemológico, 
como encarar a relação entre espaço (categoria de análise? campo ideal?) 
e território (conceito? campo mais pragmático?)? Se a territorialização, 
como afirma Solinís, é construída “exclusivamente” na e pela sociedade, 
como inserir a discussão sobre a natureza (e um alegado “poder” da na-
tureza, indissociável, hoje, da ação humana) em nossas concepções de 
território? Como caracterizar fronteiras territoriais (no sentido proposto 
por Cássio Hissa) num mundo em que, ainda mais ambivalentes, elas 
marcam profundamente tanto a união/o intercâmbio quanto a ruptura/a 
interdição – com a intensificação, por exemplo, da construção de novos 
muros? Que sentido tem hoje o discurso da segurança – e as tantas prá-
ticas a ele vinculadas – na reconfiguração da abertura e mobilidade dos 
territórios? Que papel irá adquirir, a partir de agora (especialmente pós-
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crise financeira), a chamada “exclusão” social (ou melhor, seguindo Souza 
Martins, a “inclusão precária”) nos processos de des-reterritorialização? 
Qual a reconfiguração geo-econômica dos territórios a partir da recente 
crise do capitalismo financeirizado global? Como construir novas formas 
de gestão capazes de dar conta da multiplicidade territorial em que esta-
mos mergulhados – e, por outro lado, a crescente demanda por um “ter-
ritório mínimo” para tantos? Questões que abrem a agenda de novas e 
instigantes pesquisas para as quais os autores desta coletânea trazem, 
sem dúvida, valiosas contribuições.

Enfim, a questão maior, sugerida por esta obra: dentro do amplo 
continuum que vai desde os territórios construídos com propósitos 
meramente funcionais (uma espécie de “controle de mão única”, típico 
do produtivismo capitalista) até aqueles com forte carga simbólica e 
identitária, como restituir uma territorialização capaz de significar não 
apenas um “controle” do espaço, em sentido estrito, mas também a sua 
produção e vivência em novas bases, onde “controlar” ou “exercer poder” 
signifique  também “afetar” – na dupla condição de afetarmos e sermos 
afetados pelo ambiente que criamos. Pois, como lembra Spinoza, o 
aumento do nosso poder para agir significa também o crescente poder de 
sermos transformados – pelo “afeto” – dos outros e do território que 
indissociavelmente construímos.

          Rogério Haesbaert
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