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introdução

Tudo se passa como se o pensamento de um grupo
não pudesse nascer e tornar-se consciente dele mesmo
sem se apoiar sobre certas formas visíveis no espaço.

               M. Halbwachs

Seguramente o ser humano não se resigna a viver em um ambiente 
natural virgem, pois sempre necessita modificá-lo. Daí as diversas 
conformações, qualidades e limites do espaço ocupado, do espaço 
construído, esse espaço que não é o celeste nem o geológico, senão o 
espaço que estudam as ciências e técnicas sociais.

Qual seria a origem dessa “necessidade” humana? Que formas e que 
categorias dela resultam? Se supusermos por um momento que o território 
é uma categoria que resulta dessa mesma origem, que particularidade 
terá dentro destas diferentes conformações espaciais?

Em uma perspectiva geral, o território é uma palavra que não causa 
problema na medida em que aparentemente se entende bem o que 
significa, cria sentido, ainda que de maneira imprecisa. Na ótica das 
disciplinas científicas, se não se é geógrafo nem jurista, a imprecisão do 
primeiro nível de aproximação causa sérios problemas, mas ao tentar 
apreender de forma mais aprofundada o conceito, explicita-se ainda 
mais a ambigüidade. Por outro lado, embora isso não seja um termo 
fundamental para entender o que há que entender da arquitetura, do 
urbanismo ou da sociologia, por exemplo, todas estas disciplinas o usam. 
Como? Pode-se considerar sinônimo de habitat, de “lugar”, de “espaço 
físico” ou de “urbanização”? Para que o usa cada disciplina? Ou, em 
todo caso, como se pode categorizar uma problemática do território em 
termos transdisciplinares?

O termo não tem direito de existência em muitas enciclopédias e 
dicionários especializados. Na França, por exemplo, nem o Dictionnaire 
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de l’Urbanisme et de l’aménagement,1 nem qualquer bom dicio-nário de 
ciências sociais ou políticas o incluem como entrada. Já à Encyclopédie 
Universalis, boa enciclopédia de interesse geral, só interessa praticamente 
desde a etologia.2

Uma primeira aproximação em profundidade ao território nos impõe 
recorrer à idéia de um espaço atravessado por laços, vínculos e relações 
imateriais, mais que um simples espaço ocupado por grupos humanos. 
Provavelmente por isso alguns geógrafos o definem de maneira 
antropológica, como o resultado de um espaço construído com um tecido 
inextricável de experiências e significações, incorporando códigos, práticas 
e representações. Esta composição abstrata se contrapõe à materialidade 
do território em seu sentido banal e seguramente sua surpreendente 
natureza intangível é uma das razões pelas quais sua percepção e definição 
são vagas e estão cheias de lugares comuns. O território é assim usado 
indistintamente ao lado de região, de “cidade”, “âmbito”, “dimensão” 
etc. Isso tudo muito embora se diga, ao mesmo tempo, que existem 
estreitas relações entre povos e territórios, que estas estreitas relações 
reforçam o sentido de pertinência cultural, que pré-existem a qualquer 
forma jurídico-institucional da sociedade...

Estamos, por conseguinte, diante de uma noção difícil e de um 
autêntico problema de recorte associado às dificuldades da especialização 
disciplinar. Isto é, nosso problema trata também da adequação do uso da 
categoria território tanto à complexidade do fenômeno quanto ao nosso 
momento histórico.

Por todos esses elementos anteriores, pareceu-me importante apro-
veitar a oportunidade deste capítulo para indagar acerca da forma 
como se desenvolvem os processos vinculantes ou simbólicos que criam 
o território e como se relacionam estes processos com a construção de 
identidades sociais, supondo que efetivamente exista uma espécie de 
“consciência topológica”, como assinalam vários ana-listas do lugar, 

1 De Pierre Merlin y Françoise Choay.
2 Os dicionários organizados, respectivamente, por Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre 
Birnbaum e Philippe Braud (Dictionnaire de la science politique) e por Marie-Claude Smouts, Dario 
Battistella e Pascal Vennesson (Dictionnaire des relations internationales) são exceções louváveis ao 
apresentaram um entrada explicativa para a categoria territoire.
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e esperando que isto não seja só um dos elementos motores do sonho 
ecologista que trata de responder, a sua maneira, à perda da capacidade 
integradora do mundo em que vivemos.

Interessado, sobretudo, na organização social e política do mundo 
urbano e na filosofia que a produz, esclareço que o marco das reflexões 
que aqui proponho é o do sistema ideológico e social que generaliza 
diferentes formas de vida social, dando por aceito que o território é uma 
dessas formas.

Em termos gerais, pode-se aceitar que o território é uma categoria 
existencial do ser humano na medida em que se refere diretamente às 
coordenadas sem as quais não haveria circunstan-cialidade humana. 
Qualquer corpo, dentro de nossas coordenadas dimensionais do espaço e 
do tempo, entra em relação potencial, ou seja, qualquer relação possível 
entre os corpos ou objetos, o espaço e/ou o tempo. Esta virtualidade é um 
dos fundamentos da territorialidade, a que em primeiro lugar nos obriga 
a focalizar a atenção no processo que produz o território. Assim, no de-
senvolvimento do processo de territorialização, emerge sua qualidade da 
territorialidade que, segundo minha hipótese, é uma qualidade relacional 
dependente tanto do tipo de vínculos que a natureza dos corpos envolvi-
dos possa chamar a estabelecer-se, quanto dessa mesma natureza.

O substantivo desta qualidade e do processo que a produz, o território, 
aparece desde então como uma noção tão rica quanto incômoda, 
pela complexidade de seu conteúdo sob uma aparência simples, pela 
pluralidade de enfoques que são suscetíveis de dar conta de seus sentidos e 
pelos diferentes graus de profundidade com que estes enfoques o tratam, 
desde os que pretendem sua “evidência” até os que o “problematizam”, 
como é devido, desde a própria natureza deste território.

Como se acaba de mencionar, a complexidade de nosso tema só aceita 
um enfoque a partir de um pensamento metadisciplinário que não se 
encontra ainda codificado, da mesma forma que quaisquer enfoques 
novos e experimentais que pretendem dar conta da complexidade dos 
fenômenos que analisam, e isso apesar do imenso desenvolvimento atual 
de uma corrente decididamente transdisciplinar. Por enquanto, temos 
de conformarmo-nos com aproximações parciais e complementares que 
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utilizarei aqui em três âmbitos ou dimensões sucessivas: a dimensão 
histórico-social, a cultural e a urbana.  Minha intenção é ir aportando 
elementos esperando que, em algum momento, fomentem um novo 
sistema de conceitos explicativos que tenham em conta o que é o território 
mais além de pontos de vista das lógicas lineares e/ou exclusivamente 
geoeconômicas.

Recordemos, de forma inicial e rápida, que o âmbito disciplinar em que 
se desenvolveu tradicionalmente este objeto de estudo está ajustado, por 
um lado, pela geografia política e institucional e, por outro, pela etologia 
animal e humana. Duas antípodas significativas também dentro do 
debate aberto e progressivo entre as ciências sociais e as ciências naturais. 
Surpreendentemente, ambos os pólos tendem em geral a considerar o 
território como um artefato e não sempre, ou não necessariamente, como 
um processo dinâmico e complexo. Ademais, raras vezes analisam as 
notas qualitativas do processo desde o ponto de vista sociocultural.

Para tentar insistir, a seguir, no processo dinâmico mais que no objeto 
resultante, concentrar-me-ei agora no que se encontra por detrás do 
território: a territorialização e a territorialidade, enquanto objetos deste 
trabalho, anteriores constitutivos do território.3

Três razões orientaram esta escolha. Primeiro e principalmente, por 
observação à regra epistemológica que nos protege de cair em fetichismos 
e em reificações. Se quisermos compreender, explicarnos a realidade, 
teremos que analisar o que está por detrás das coisas que vemos ou que 
prefiguramos, o que as faz ser e como elas se fazem possíveis. É preciso 
dizer que as coisas não são dadas em si e muitas vezes não são, ou seja, 
que freqüentemente lhes prestamos uma vida que não têm, encerrando-
as em alegorias mais ou menos felizes. Segundo, porque o processo se 
refere à conjunção de disciplinas de ciências sociais e inclusive naturais, 
tendo no vértice o construto histórico-social resultante. Isso supõe duas 
questões muito importantes: a territorialização não se dá exclusivamente 

3 Para aprofundar o estudo em termos de territorialidade, conferir principalmente os trabalhos de 
R. Sack que enfatizam os processos de apropriação do território por grupos sociais: Territorialidade 
será definida como a tentativa, por um grupo ou indivíduo, de afetar, influenciar ou controlar pessoas, 
fenômenos e relações, delimitando um controle assertivo sobre uma área geográfica. Esta área sera chamada 
território. (1986). 
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de uma só forma, e a territorialidade não é eterna. Ambas são sempre 
diferentes e dependem do tempo que as produz. Também são funções 
dos vínculos que as configuram e concretizam no território, como já 
vimos. Mais claramente, dependem da formação social e das relações 
sociais, legítimas ou não, que lhes dão forma. A terceira e última razão 
pela qual focalizo a territorialização e a territorialidade diz respeito à 
perspectiva aberta que permite tal enfoque. A abertura é uma absoluta 
necessidade para a análise dos fenômenos contemporâneos e, neste caso, a 
necessidade é dobrada (como veremos ao final deste artigo): de um lado, 
a globalização nos obriga a transcender as categorias tradicionais ligadas 
ao uso do tempo e do espaço e, por outro, o espaço construído tende a 
esgotar-se, desde a sua origem discursiva, em sua função de contenção 
de práticas, representações e atitudes, deslocando a atenção do que pode 
gerar este mesmo espaço essencialmente.

Assim, pois, o território é um construto histórico-social, possuidor 
de uma qualidade necessária e resultante do processo que o produz; ele 
se refere de maneira aberta a relações concretas, materializadas, locali-
zadas, enraizadas.

Falar de territorialização é fazer referência à relação homem-espaço 
a partir da materialidade da “terra” (territorium é um derivado de terra) 
que reúne os elementos dispersos em um âmbito através do qual se vêem 
as coisas juntas como se vêem na realidade. Este âmbito, pelo momento 
indeterminado, é qualificado em torno do conceito central de “lugar”, 
como veremos a seguir.

Conforme seus laços com este âmbito de realização, a territorialização 
revela três aspectos. Primeiro, há princípios de organização social que 
modelam e explicam sua própria territorialidade no interior de um 
grupo, de um meio, entre eles, entre redes e mecanismos de direção, 
independentemente do próprio âmbito. Segundo, há técnicas e formas 
que moldam o habitat ou marco construído, em uma relação mais ou 
menos estreita com o conceito de lugar, ainda que atualmente pareça 
que a territorialidade se separa cada vez mais deste conceito. Terceiro, 
a sua vinculação com um lugar é o resultado de um longo processo de 
enraizamento que recobre as mais diversas naturezas – desde a produtiva 
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até a que obedece a tal ou qual cosmovisão – das quais a cultura dá conta 
globalmente graças ao conceito fundamental da identidade.4 Como teria 
analisado RONCAYOLO (1990), a territorialidade expressa, representa 
e fixa as relações sociais e seu desenvolvimento, as crenças, símbolos e 
percepções; é concomitantemente construção e consolidação.

Ao cabo desta introdução, pode-se afirmar que as principais notas 
constitutivas da territorialização são: em primeiro lugar, o interesse que 
este processo evidencia para o estabelecimento de dois tipos de marcos 
referenciais de ordem. O primeiro marco, um esquema organizativo a 
partir das relações entre espaço e poder, o que nos conduzirá à dimensão 
histórico-social do território. O segundo, um esquema significativo 
e sensitivo que, por suas características estéticas e suas considerações 
simbólicas, desempenha um papel preponderante na configuração do 
lugar e da identidade de seu sujeito, o que nos referirá ulteriormente à 
sua dimensão antropológica e cultural, intimamente ligada à dimensão 
estética. A dimensão física (arquitetura e urbanismo), ao final, se referirá 
à consideração de outro conceito básico da territorialidade que é a escala. 
Com efeito, a territorialização se realiza em diversas escalas, desde a 
doméstica até a supranacional e a estatal, passando pela ponte da cidade. 
Em cada uma dessas escalas intervêm diferentes análises e disciplinas, 
mas para os fins do presente artigo, limitar-me-ei exclusivamente à escala 
urbana, onde veremos que o território ultrapassa e contém ao mesmo 
tempo algumas das características da cidade, onde confluem tanto a 
dimensão histórico-social como a cultural.

A territoriAlizAção e suA dimensão 
histórico-sociAl

A territorialização se constrói exclusivamente na e pela sociedade. 
Seu potencial epistemo-lógico radica em prover um referencial de ordem 
baseado nas inter-relações entre espaço e poder, a partir de diferentes 
aproximações.

4 A identidade está por sua vez ligada a sentimentos de pertencimento e de apropriação, originados 
da relação lugar-sociedade.
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A mais importante se refere ao processo de construção de um espaço 
de relações sociais vinculado estritamente com um projeto histórico de 
sociedade. Assim, aparece o território como um componente necessário 
na criação e manutenção da ordem e uma expressão de como uma socie-
dade organiza o mundo, institucional e simbolicamente. Por exemplo, o 
modernismo ocidental e a última revolução industrial produziram, por 
razões culturais e econômicas, novos espaços que viram nascer, por uma 
parte, um novo planisfério e, por outra, um sistema urbano baseado em 
“cidades” em seu sentido moderno assim como na nova disciplina do 
urbanismo. Depois, com o chamado “pós-modernismo”, 5 que coincide 
em certas manifestações com o que se conhece como “globalização” e a 
paulatina desindustrialização, recompõem o planeta, são fenômenos que 
nos propõem novas formas de criar riqueza para grupos impermeáveis e, 
finalmente, o novo paradigma da “sustentabilidade” do desenvolvimen-
to, para o qual o meio ambiente é um fator essencial. A expansão urbana 
torna-se irrefreável e a territorialização muda radicalmente, chegando 
até o extremo de se falar, como defendem certas correntes, da “desespa-
cialização” do trabalho e das relações sociais.

Por diferentes causas, somos hoje pobres sujeitos perdidos na 
sociedade. Uma destas razões é a perda de referência espacial, ainda que 
nosso extravio social encontre em aparência a ilusão de um momento de 
alívio graças à visão economicista com a qual a realidade nos coloca de 
modo impositivo em oposição a qualquer axiologia ou marco de referência 
espacial. Assim, algumas das características que podem apontar-se com 
respeito a nossa época são: um alto grau de densidade acompanhado da 
deterioração social e da recomposição da relação entre o homem/mulher 
e seu espaço.

Quanto a uma segunda aproximação da territorialização como pivô 
da relação entre espaço e poder, é importante ultrapassar as lógicas 
lineares e/ou exclusivamente geoeconômicas com as quais classicamente 
se confunde a função da territorialização. Para ilustrá-lo, recordemos 
em primeiro lugar que o território ocupou tradicionalmente um lugar 

5 O fim da modernidade converge com o fechamento do horizonte revolucionário, porque ainda 
que o mundo ande mal, caminha inexoravelmente para uma transformação que parece cada vez 
mais alheia a um projeto social.
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consagrado como suporte da economia produtiva, ao passo que o 
mercado, por sua vez, instala-se necessariamente ou naturalmente na 
“cidade” a partir de uma sucessão linear de fenômenos:

exploração è desenvolvimento è nação è regionalização è limites 
internacionais

Neste marco, o território aporta a possibilidade de explorar bens e 
materiais, o que por sua vez possibilita tanto o “desenvolvimento” de 
um país como a consolidação de sua constituição nacional, o que assenta 
as bases da clássica regionalização que por sua vez impõe os parâmetros 
que permitem a precisão dos limites internacionais posteriores ao século 
XVIII.

Em segundo lugar, e isto tem uma dramática vigência na América 
Latina, temos a cadeia causal-linear que relaciona os fenômenos de 
apropriação territorial, em sentido geral, como um fator de segurança, 
o que situa o domínio privado e classista no nível de uma necessidade 
natural e como um fator determinante dos fenômenos precedentes, tanto 
a apropriação quanto a segurança. Isto se projeta e reflete a sociedade 
sobre o solo, chamando ao diálogo conceitos fundamentais, como são, 
neste caso, a “segregação social do espaço” e a “coesão social” que 
conformam a sociedade dentro de seus âmbitos territoriais, segundo a 
seguinte cadeia:

segurança è apropriação è domínio privado è projeção do grupo 
sobre o solo èforma da sociedade

Finalmente, e a partir desta relação causal, graças a uma outra 
aproximação, podemos relacionar a territorialização com a chamada 
coesão social e com a diferenciação social refletida no território, aceita 
ou legítima. É dizer que, tal como se pode perceber na maioria dos 
modelos aplicados de desenvolvimento urbano atual, o problema da 
segregação social do espaço aparece como um de seus principais fatores. 
A dificuldade consiste aqui em analisar a díade segregação social-coesão 
social porque no processo de territorialização, longe de se oporem, seus 
componentes se confundem como se uma dependesse da outra, o que 

Compreendendo a complexidade.indd   272 12/5/2009   09:30:06



o que é o território ante o espaço?  •

273   •

seria explicável somente a partir de uma relação de poder baseada em 
uma sociedade territorialmente classista. Podemos correlativamente 
inferir que a crise de segurança que se vive na maior parte das sociedades 
urbanas pós-modernas é uma manifestação da ruptura do equilíbrio 
entre coesão e segregação.

Pontuando nosso argumento: se aceitássemos que a territorialização 
é um processo derivado de relações de poder, isto significaria aquiescer 
que as estruturas de poder se realizam em uma dimensão espacial. 
Voltando-nos para o futuro, seria útil ir mais além e tentar conhecer que 
importância poderia ter a espacialização das relações sociais.

A territoriAlizAção e suA dimensão culturAl

As inter-relações entre povos e territórios desenvolvem e consolidam 
o que chamamos “raízes” graças a analogias sempre terrenas ou territo-
riais. Estas inter-relações preexistem a formas institucionais e políticas 
que forjam um sistema social. Desde qualquer dimensão em que se pos-
sa considerar a territorialização, sua grande importância se sustenta no 
fato de que ela possibilita os processos vinculantes que fazem do mundo 
um todo.

Ainda que a territorialidade se construa socialmente, como aca-
bamos de ver, esse processo só seria cabível em um espaço físico investido 
pela cultura, ou seja, o processo se incorpora no espaço graças às inter-
relações culturais (aglutinantes) que se engendram e que pertencem ao 
registro simbólico. Caso se tome este referente cultural em seu sentido 
amplo, pode-se oferecer a compreensão mais cabal do fenômeno que nos 
ocupa, porque a cultura cobre outros referentes que lhe são igualmente 
constitutivos, tais como o social, o econômico e o político, edificando 
um todo significante em termos globais. A territorialidade aparece para 
a compreensão antropológico-cultural como qualidade do processo de 
territorialização e é precisamente sua dimensão cultural, no sentido mais 
amplo do termo que lhe possa dar a antropologia, a que melhor pode 
apreender as práticas e as crenças que geram o processo e que explicam 
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sua qualidade, presente e/ou ausente. Quanto mais sólidos, sentidos 
e significantes forem os vínculos para e entre grupos e indivíduos em 
relação a seus espaços de vida, tanto maior será a qualidade do processo 
de territorialização. Dito de outra maneira, há territorialidade segundo o 
grau de solidez dos vínculos.

Já consideramos, assim, a importância em termos sociais que pressu-
põe, para a territorialização, a sua capacidade vinculante (espaço-socie-
dade) tanto para a instauração quanto para a perse-verança da ordem e 
do poder. E esta função do processo se consolida principalmente em ter-
mos simbólicos, aportando assim a consolidação da ordem, visível para 
os seus ocupantes, por eles reconhecida e participando por meio desta 
forma clara de ligação na organização social e sua institucionalização. Na 
medida em que esta ordem é claramente perceptível nos mínimos deta-
lhes do entorno e dos espaços de vida, os grupos se consideram em maior 
segurança física, social e psicológica.

Por estas razões, a construção social do território não é alheia à sua 
composição física nem às suas marcas culturais. Assim, a qualidade 
simbólico-vinculante que acompanha o processo de territorialização, 
longe de nos referir a considerações imateriais, dirige-nos a todos os 
componentes físicos do espaço em processo de territorialização. Estes 
componentes se referem principalmente às qualidades tectônicas, 
estéticas, arquitetônicas e urbanísticas do espaço. Estas qualidades 
são fundamentais para a territorialização em função da importância 
que adquirem na própria configuração da identidade e no próprio 
desenvolvimento da apropriação e do enraizamento, pois privilegiam, 
ao mesmo tempo, a referência física e os significados que evoca o espaço 
físico no exercício da experiência humana, do habitar, da ocupação do 
espaço e da constituição do lugar. Apesar da importância desses aspectos, 
os estudos do território postergam o olhar e a consideração sobre tais 
qualidades na maior parte das vezes.

Desta maneira, a identidade humana depende de seu crescimento 
em um meio físico-espacial. Alguns analistas coincidem com que a crise 
do meio ambiente supõe a crise da humanidade.6 Ainda que isso possa 

6  Ver, entre outros, Christian Norberg-Schultz 1971, 1974 e, principalmente, 1984.
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parecer exagerado, não o é tanto assim, se considerado no âmbito deste 
pensamento segundo o qual a territorialização significa e organiza o 
mundo e vice-versa, dando uma ordem e um sentido a cada uma das 
partes que entram em jogo nos processos vinculantes que se geram. 
Graças à territorialização, o espaço resultante (território) pode-se definir 
como objeto cultural relacionando o ser humano com o mundo. Em seu 
processo, o ser humano se enraíza em sua realidade e paradoxalmente se 
libera de qualquer dependência às particularidades, porque comparte um 
microcosmo em que toda a humanidade pode ser/estar, ainda que cada 
um de seus grupos componentes não compreenda, em sua totalidade 
e com a profundidade correspondente, todos os signos e características 
particulares de uns e outros.

Dentro dos estudos e idéias que circulam sobre o meio ambiente e o 
marco construído, há uma tendência atual em se usar e abusar do an-
tigo princípio de harmonia. Não é aqui o lugar para discutir o possível 
significado e a adequação desta moda, mas o que é importante neste 
artigo é trazer a debate a relação que possa existir entre harmonia e ter-
ritorialidade. Ambas as qualidades são importantes no desenvolvimento 
do processo de territorialização, na medida em que a harmonia pode 
aumentar a sua capacidade vinculante, isso na perspectiva dos elementos 
constitutivos canônicos e estéticos da harmonia.

Este princípio lembra o da perfeição. Durante os tempos clássicos, 
no momento em que se forjou a modernidade ocidental, a harmonia era 
um paradigma que, seguramente por motivos pedagógicos, apresentava-
se como personificação mítica da ordem e da simetria psicológica 
entre corpo e alma, entre matéria e afeto. Filosoficamente, facilitava 
a correspondência entre caos e cosmos na cosmovisão tão necessária 
naqueles tempos. Trata-se, com efeito, de uma referência canônica 
pertencente à dimensão estética, muito próxima da beleza. Recordemos 
simplesmente o conhecido aforismo: “a arte imita a harmonia”, congênere 
do ideal e do eterno, pois a harmonia “conduz tudo o que é”. O princípio 
harmônico é, afinal de contas, a chave do pensamento entre teoria e 
doutrina. Como tal, pressupõe referências e marcos reguladores que 
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determinam a posição das partes a respeito do todo – la collocatio7 – ou a 
recomposição do múltiplo na unidade, segundo a teoria das proporções 
da estética medieval. 

É pois, em geral, uma conveniência razoável do ponto de vista da 
estética e, em particular, para a arquitetura, pelo menos até meados 
do século XX, o que aqui mais nos importa: um sinônimo de espaço. 
Efetivamente, sabemos que destas fundações de sua teoria estética, o 
espaço para a arquitetura é sua essência, ou seja, que o espaço qualifica 
a arquitetura, e desta maneira, o espaço há de ser harmônico.8 Não se 
trata de fazer um amálgama e propor que, por este princípio, o território 
comparte com o espaço arquitetônico a sua mesma natureza e, em 
conseqüência, ser harmônico da mesma maneira. O que em troca se 
tenta avançar, neste capítulo, é que a territorialização, pelo que se refere 
às inter-relações entre o ser humano e seu espaço construído (edilício, 
tectônico, arquitetônico), adquire uma dimensão estética que se mede 
em termos da harmonia, desde o momento em que significa e organiza 
o mundo. Assim mesmo, a territorialidade comparte a necessidade de 
harmonia, como nota característica de valor estético. Dito de outro 
modo, na medida em que a territorialização apresenta certa harmonia, 
participa mais ou menos com o enraizamento da identidade dos grupos 
que a constituem.9

Aqui intervém outro dos conceitos-chave para compreender o pro-
cesso de territorialização na perspectiva de sua constitutiva dimensão 
cultural: o lugar, que se apresenta como o termo antro-pológico mais 
próximo do território porque é ele que nos confere a nossa identidade10 
quando vivemos em um espaço territorializado. Uma das intenções mais 
claras dos arquitetos do humanismo, do iluminismo e do modernismo é 
a recuperação do lugar como espaço das práticas e representações sociais, 

7 Ordenamento rigoroso entre os elementos de Alberti (De Pintura).
8 Cf. a teoria clássica da arquitetura, desde as codificações de Vitruvio (Os dez livros da 
Arquitetura).
9 Vários autores têm abundantemente analisado esta relação. Conferir, principalmente, as duas 
correntes representadas por Siegfried Giedion (Espaço, tempo e arquitetura) e Pierre Sansot (A 
poética do espaço).
10 O lugar, para a filosofia hegeliana, é um fenômeno total, qualitativo – que não pode reduzir-se 
a nenhum de seus componentes característicos.
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ocupado harmonicamente por marcas e signos estéticos e sociais que 
compõem uma extensão do corpo social em direção ao território.

Se o homem/mulher é um “animal territorial”, a sua busca de apro-
priação do espaço, desde o ponto de vista antropológico, tem origens na 
sua necessidade de marcar e identificar-se com o âmbito onde vive. A 
família (ampliada) dá sentido ao espaço onde se habita relacionando-o 
diretamente com a origem do indivíduo, recordando e consagrando 
o espaço, como morada de seus corpos e almas, aos antecessores. A 
religião, por sua vez, na sua função vinculante entre seus dois mundos, 
tem igualmente um papel importante a cumprir na conotação de espaços 
construídos, como a configuração de trilhas a partir das procissões que 
marcavam e ungiam o espaço estruturando territórios, ou a consagração 
de um sítio a um santo padroeiro da igreja, o que convertia tais territórios 
em lugares.11 Assim o espaço de vida se configurava, enraizando seus 
habitantes e suas crenças, fazendo-o suscetível de apropriação desde as 
entranhas de seus grupos, delimitando-se e por sua vez configurando a 
estrutura, a organização e o funcionamento do grupo social. Todos esses 
processos convertem o espaço primeiro em lugar, antropologicamente e 
depois em território, institucionalmente. É neste sentido que há quem 
define o lugar como um “território já apropriado.”

Como se sabe, outros conceitos próximos do lugar que explicam 
relações particulares do espaço com os grupos sociais são, por exemplo: 
o “espaço existencial” (NORBERG-SCHULTZ, 1971), o “espaço 
vivido” (FRÉMONT), ambos termos que se interessam pelas relações 
fundamentais entre o humano e seu meio, a partir de seus intentos 
de inserir-se existencialmente ao mundo. Segundo Heidegger (1951), 
o humano se apropria de um lugar a partir do momento em que 
nele pode orientar-se, identificar-se com ele e entender todos os seus 
signos e significados. Assim se constitui o lugar como fenômeno total, 
qualitativo, irredutível a nenhuma de suas características particulares. 
Por conseguinte, nesta perspectiva antropológica, o lugar seria uma das 
notas constitutivas da territorialidade.

11 Por tudo isto, não teria sentido alienar ou vender sua própria terra, pátria dos pais, lugares 
santificados.
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Uma das especificidades da organização espacial e territorial da 
sociedade e da cultura é que ela usa problemas enquanto possibilidades 
de uma caracterização geral. Como explicitarei a seguir, a escala é um 
conceito útil e necessário para estabelecer caracterizações particulares, 
como o veremos mais adiante. Esta é a razão fundamental pela qual 
se insistiu na importância dos espaços existenciais. Aprofundemos 
por último a nossa análise da “estrutura significante” da organização 
territorial (NORBERG-SCHULTZ, 1981). Podemos defini-la como as 
propriedades formais de um sistema de relações e de significação.12

Os objetos, reunidos em um conjunto determinado, podem ser 
deslocados de um espaço a outro sem perder seu sentido graças à 
simbolização, que é um ato criativo de interpretação e de tradução. 
Por exemplo, a paisagem edilícia da Polis Grega estava baseada em 
uma transposição criativa de significações. Os mitos que tinham lugar 
na natureza e se identificavam com seus elementos foram traduzidos 
em edifícios análogos transpostos à cidade. Estes edifícios permitiam 
apresentar as qualidades da paisagem natural sagrada a partir de uma 
estrutura artificial e significante porque permitia reunir, em um só lugar, 
algumas das paisagens que conformavam as origens mais importantes.

Quando se rompe este vínculo, o lugar perde a identificação com os 
objetos naturais e artificiais que constituem o universo do ser humano, o 
que interrompe o processo de reunificação de sua estrutura significante, 
esvaziando-se de conteúdo e de significação, deixando, em conseqüência, 
de ser lugar por um efeito de alienação.

Nesse sentido, C. Norberg Schultz propôs o célebre conceito de genius 
loci, que se compõe de três elementos: espaço, ordem e história. Os três 
constituem uma “tipologia natural do lugar” e refletem o tipo de caráter 
da população oriunda do lugar.

12 A significação é aqui entendida em sentido meta-semiótico geral, como a relação que um 
objeto desenvolve com outros objetos, ou o que o objeto mesmo põe em relação.
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A territoriAlidAde e suA dimensão urbAnA

Como entender esta estrutura significante, intimamente ligada ao 
lugar, dentro da complexidade do território em suas diferentes escalas? 
Se relacionarmos a constituição do lugar com as análises das novas 
organizações territoriais, temos de considerar um olhar desde o nacional 
até o local, passando pelo urbano-metropolitano. Mencionemos, por 
sua vez, que qualquer reflexão sobre a territorialização nos remete 
diretamente a uma realidade a escala “1:1”, o que constitui o nível 
possível de materialidade territorial. Recordemos finalmente que a escala, 
entendendo-a como relação e como o nível de representação, é um nível 
de análise espacial.13

Dentro dos fenômenos sociais que têm lugar no território, a urbani-
zação é um dos mais importantes, tanto pelos desafios que impõe sua 
natureza cambiante, como pela extensão que tem cobrado nos últimos 
anos. Enfoquemos agora a relação entre os dois processos: urbanização 
e territorialização. As aglomerações urbanas são componentes da estru-
tura territorial das sociedades urbanizadas. Este mudou radicalmente 
desde que se produziu a transição de uma sociedade dividida em âm-
bitos rurais e urbanos para a atual sociedade mundialmente urbaniza-
da. Até o modernismo, as aglomerações urbanas, dentro dos limites de 
suas regiões nacionais, mantêm estreitos intercâmbios em respeito a seu 
território e este é o entorno onde, de onde e para o qual se orientava e 
vivia tradicionalmente qualquer forma urbana. Agora, as relações de 
interdependência mudaram desde que os limites regionais nacionais se 
diversificaram, transformando provavelmente de maneira radical os al-
cances da territorialização, e o que permanece é uma estreita vinculação 
organizativa entre o espaço urbano e o território.

Como primeiro nível de escala, recorro brevemente à noção de 
Estado, que deliberadamente se tem mantido fora de foco neste capítulo, 
simplesmente pelo fato de que, no esquema clássico, tratar-se-ia da 
escala supra-urbana. Como será discutido no capítulo de conclusão 

13 Ou seja, o espaço desde suas categorias que lhe conferem a arquitetura, o urbanismo ou o 
ordenamento territorial.
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deste livro, sabemos que o Estado é a mais territorial das organizações 
humanas e que a soberania nacional se define a partir de suas fronteiras 
em sua integridade. Este, por ser tão evidente, tem-se transformado em 
quase natural e prova que tanto o Estado quanto o território resultante 
de seus processos estão unidos estreitamente. Ambos são produtos de 
organizações construídas historicamente e não estão fundamentadas 
exclusivamente em realidades naturais preexistentes. Indo ainda mais 
além, pode-se reafirmar que suas qualidades e as dimensões que ajudam 
a entender estas noções são também heranças e derivados históricos.

Assim, as aglomerações urbanas ocupam uma posição central na 
sociedade, em função de sua relação com a respectiva nação. Dentro de 
determinados processos de territorialização, se uma aglomeração urbana 
tem um papel central, é qualificada como metrópole pela administração 
pública territorial. Este nos demonstra que os fluxos urbanísticos, e 
mais precisamente os metropolitanos, podem desenvolver outro tipo de 
vinculações importantes na constituição da territorialidade. Efetivamente, 
por sua vocação para tentar manter o controle dos fluxos exteriores, a 
territorialidade urbana impõe a suas próprias formas a função de relevo 
sobre seu exterior, mas as aglomerações mesmas possuem, por sua vez, 
os seus próprios processos de territorialização internos.

Mas esta não é a única contradição que deve resolver a territorialidade 
urbana, pois dentro de seus limites se desenvolvem todo tipo de inter-
relações e mobilidades entre elementos profundamente heterogêneos e 
múltiplos, desde a diversidade étnica, cultural ou profissional, fazendo 
evidentes os enormes contrastes entre as distâncias sociais e econômicas 
e a proximidade física, que, como já vimos em seumomento dentro da 
análise do par “coesão-segregação”,14 não reduz as distâncias sociais, 
agravando muitas vezes a contradição não resolvida com o paroxismo 
da violência e com o sentimento de insegurança. Pelo desenraizamento e 
a anomia, estas tendências fazem com que a territorialidade urbana seja 
extremamente pobre e se caracterize hoje em dia como o lugar de choques 
e de conflitos não resolvidos. Este problema por sua vez impõe uma tal 
miséria aos processos de territorialização urbana que as aglomerações se 

14 Ver a “dimensão social da territorialização”.
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apresentam como produto de uma organização territorial desestruturada 
em pequenos fragmentos sem um aglutinador que dê sentido a uma 
totalidade.

Assim, temos âmbitos urbanos específicos que contribuem para repro-
duzir relações de dominação particulares. Aclaremos, de uma vez por 
todas, que a origem dos desequilíbrios e as relações de dominação não se 
encontram na configuração dos espaços, senão na qualidade da interação 
que estes albergam; a constituição da ordem que o território supõe e a 
construção de sentido que o lugar pressupõe podem ser tão sutilmente 
determinantes, que podem condicionar esse tipo de comportamentos. 
Qualitativamente, os processos de urbanização estão gerando formas 
cada vez mais distanciadas da natureza do lugar, segundo o que 
acabamos de definir dentro da dimensão cultural da territorialização. 
Uma manifestação concreta deste fenômeno é o atual debate que marca 
claramente as diferenças entre a idéia de “cidade” e sua materialidade 
atual nos termos nossos de “aglomeração”.

A Cidade como conceito é aceita pela tradição como a forma por exce-
lência da urbanização e no trabalho de dar um significado às cidades reais 
que se constroem atualmente; a chave é dada pelas tendências, intenções 
e desejos baseados em crenças e valores culturais. Paralelamente aos pro-
cessos de urbanização, vão-se assim articulando idéias e discursos em um 
referente ao mesmo tempo ideal e material da Cidade, que indica o sen-
tido de plenitude ou de carência que possam tomar as formas da urbani-
zação, mostrando o horizonte ao qual se podem dirigir legitimamente os 
caminhos do planejamento territorial. Sua materialidade se refere à for-
ma física da sociedade que a cria, como um âmbito de aplicabilidade com 
funções e satisfações precisas, resultante concreto e tangível de processos 
onde se projetam as relações sociais que são também políticas, econômi-
cas e culturais. Estes processos conformam a entidade visível e material 
da forma urbana, mas é o discurso, o logos de uma época determinada, o 
que orienta e legitima a regulação e a articulação entre conceituação das 
idéias e a materialidade que lhes dá forma. 

A urbanidade aparece então como a qualidade essencial da orga-niza-
ção espacial destas formas e é o que faz com que um território urbanizado 
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seja uma cidade. Podemos aqui, finalmente, retomar dois conceitos qua-
lificadores da urbanidade: o conceito de lugar e o de harmonia, ambos já 
mencionados. Referimo-nos a eles como categorias qualitativas e cons-
titutivas tanto do urbano como do território, tendo como postulado de 
base o fato de que ambos supõem um todo estrutural e estruturador que 
não pode contentar-se de nenhuma parcialidade. O processo de consti-
tuição da urbanidade se leva a cabo por ajustes recíprocos entre o que 
se conhece como urbs, ou território físico da cidade romana, e a civitas, 
comunidade solidificada dos cidadãos que a habitam. Supõe a existência 
e o desenvolvimento da cidadania (que assegura o estabelecimento de 
vínculos entre sociedade e política) e a consolidação do lugar como carac-
terística essencial da territorialidade urbana.

Na consolidação do lugar, a escala local nos parece mais adequada 
que a escala metropolitana ou a nacional, porque é onde se pode de-
senvolver melhor qualquer forma de vida cívica mediante o reforço do 
espaço público. No entanto e paradoxalmente, é uma escala ameniza-
da pelas tendências de desenvolvimento do urbanismo contemporâneo, 
atraído pela ruptura dos anteriores limites geográficos e pela abertura 
vertiginosa do espaço e do tempo, dedicando-se mais aos jogos impostos 
por outras escalas territoriais como a regional ou a transnacional, e por 
outras lógicas, como a do planejamento ou a da geopolítica. 

A paisagem urbana pode ser considerada como categoria estética 
da territorialização urbana. Como no lugar ou a territorialidade, a 
paisagem reserva ao observador, ao “usuário”, um papel protagonista, 
pois é ele quem decide sobre as notas constitutivas do entorno. Mas tanto 
“observador” quanto “usuário” devem aqui ser entendidos como sujeitos 
sociais e históricos. Paisagem não é natureza: é vista sobre a natureza, 
perspectiva que recorta quadros, seleciona atributos e os carrega de um 
significado especial. Sua dimensão simbólica a ajuda a transcender a 
morfologia implícita em seus componentes naturais e culturais.15

Este recorte perceptivo territorial está adquirindo cada vez mais 
importância. Por exemplo, a lista do Patrimônio da humanidade da 

15 Cf. os trabalhos não-publicados de Rodolfo Giunta: Paisagem cultural urbana: uma percepção 
simbólica da cidade (2007).
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UNESCO acaba de considerar a categoria de Paisagem Cultural-Urbana 
para qualificar o possível ingresso de alguns lugares urbanos.

conclusões

A cidade, facilitadora da globalização, é um espaço atrator 
de investimentos nacionais e internacionais.

A globalização contemporânea funda suas raízes na cidade-região 
como espaço econômico significativo. Por sua parte, as autoridades locais 
competem em alguns foros internacionais por um posto ao lado dos 
Estados e uma legitimidade que lhes permitiria participar plenamente 
dos processos de tomada de decisão. É inegável que ainda é cedo para 
avançar facilmente por caminhos inexplorados, porque os processos 
que se estão desenvolvendo relativos a estes espaços pertencem a uma 
geometria dinâmica, com limites difusos e cambiantes e se encontram 
submetidos a fortes tensões pelos desequilíbrios naturais e sociais que se 
produzem, comprometendo uma análise mais ou menos segura.

Vale dizer que nos atuais tempos de incerteza e de crises dos princípios 
universais, enfrentar esse tipo de mudanças de nossas realidades é mais 
necessidade do que virtude, uma vez que desmoronaram as cartas de 
navegação cultural e social conhecidas, que ofereciam certezas e pautas 
de comportamento outrora orientadoras. Entre outras pautas, sabemos 
que nossas sociedades apresentam uma clara atomização de suas partes, 
onde os indivíduos primam sobre a estrutura e o fim que se pretende. 
Isolados, enfrentam-se em uma coletividade anônima, virando-se como 
podem para sobreviver.

Algumas das formas e inter-relações até agora aceitas parecem já 
caducas por esta mudança das condições históricas; outras, impostas sob 
o domínio dos Estados nacionais, já não logram satisfazer os interesses e 
as aspirações dos novos atores da cena internacional. O desenvolvimento 
das relações imateriais pelas novas tecnologias impõe outras escalas, 
novas dimensões e caracte-rísticas aos processos de territorialização. O 
uso, abuso e redução da “Cidade” a uma máquina da economia real e 
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financeira não é mais do que uma ilustração anedótica da imperiosa 
necessidade que temos de criar verdadeiras alternativas capazes, ao mesmo 
tempo, de explicar os novos fenômenos à altura de sua complexidade e de 
dar elementos para as políticas territoriais.

Com a chamada globalização, presenciamos assim outros usos e con-
cepções dos processos de territorialização e emergem paulatinamente di-
ferentes conceitos suscetíveis de dar conta dos novos fenômenos. Só por 
citar dois exemplos isolados, mas interessantes, temos, por um lado, o 
conceito de “espaço vazio”, um espaço físico separado conceitualmente 
dos construtos sociais ou econômicos e das coisas e, por outro, a glocaliza-
ção, que tenta considerar a ancoragem territorial dos sistemas econômi-
cos e institucionais, como reação ao componente de espaço abstrato que 
se lhe atribui em alguns casos a globalização.

São estes os nossos tempos de globalização, nos quais as formas urbanas 
já pouco têm que ver com aquelas que seguiam os paradigmas da cidade 
greco-romana e medieval. Cabe, então, a pergunta: como a abertura 
metropolitana agrupará coesão, pluralismo e convivência, segurança e 
paz social?

Um dos desafios desta nova era histórica obriga-nos a desenvolver 
estratégias políticas capazes de co-ajudar a organizar o território em 
“estruturas significantes” nas quais se podem levar em consideração as 
características sociais e culturais assinaladas neste capítulo, porquanto 
o que está em jogo é a desestruturação territorial da sociedade. Pode-
se aqui pôr de manifesto que, ante as necessidades urgentes da nova 
época, importa transcender práticas paralisadoras e infecundas, como 
no caso das atuais técnicas de planejamento que ignoram ou carecem 
de instrumentos eficazes para apreender a territorialidade dos pontos de 
vista cultural e social.

Território é um termo comum cujo senso lato é tão ambíguo que o faz 
parecer banal ou supérfluo; os processos de territorialização e a qualidade 
da territorialidade, ainda que possam parecer termos estritos, tentam 
aclarar a aparente banalidade de um fenômeno que tem profundas 
ligações com os processos de urbanização. Este capítulo propôs algumas 
pistas para entender o fenômeno stricto senso. Em nossas atuais e incertas 
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circunstâncias históricas em que nos urgem as alternativas, a análise 
transdisciplinar ligada aos processos de territorialização se reveste da 
maior importância porque esta análise pode descrever, explicar e propor 
caminhos sobre os novos processos de apropriação material e simbólica, 
os usos e significados do espaço que ocupa o território, tanto em termos 
individuais, sociais e institucionais, como no que tange a seus meios e 
suas práticas.

Que nova utopia poderá ter o valor de orientar os novos processos 
de territorialização? Que notas constitutivas terá a territorialidade pós-
moderna?
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