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1. RESUMO 

Este artigo apresenta dados referentes a pesquisa intitulada “Território e 

Políticas Públicas”, realizada entre os anos de 2017 e 2018, em projeto de iniciação 

científica do curso de Serviço Social. Apresenta-se aqui, alguns dos resultados da 

pesquisa, que teve como foco a busca pela compreensão acerca do conceito de 

território enquanto categoria de análise e a construção de Políticas Públicas 

brasileiras, focando nas políticas de Seguridade Social. O debate exposto neste artigo 

refere-se mais a discussão do próprio conceito ampliado de território e suas nuances 

na vida cotidiana da população submetida ao modo de produção capitalista, visto ser 

determinante para a organização da sociedade como um todo, assim como do próprio 

Estado. A pesquisa foi feita através de revisão bibliográfica e análise documental 

sobre a temática, a partir do materialismo dialético.  

 

2 - INTRODUÇÃO: 

Esse artigo traz a apresentação de parte dos resultados finais encontrados a 

partir de pesquisa maior, intitulada “Território e Políticas Públicas”, cujo objetivos 

centrais eram a utilização do conceito de território enquanto categoria de análise, e a 

construção de Políticas Públicas brasileiras, focando nas políticas que garantem 

proteção social, pactuadas como Seguridade Social, na Constituição Federal de 1988. 

Tal pesquisa, realizada entre os anos 2017 e 2018, trouxe frutos consideráveis, 

como a concepção ampliada do conceito de território, para além de mera delimitação 

geográfica. Território se pauta como categoria para se compreender a complexidade 

socioespacial contemporânea, e de maneira transdisciplinar percorre o meio 

acadêmico dentro do campo do pensamento das ciências sociais aplicadas, 

influenciando diretamente o fazer e pensar das políticas públicas brasileiras. Ou seja, 

a utilização do território como categoria tem influenciado decisivamente a criação e 

efetivação das políticas públicas principalmente após o processo de 

(re)democratização em nosso país, com o marco da promulgação da Constituição 

Federal de 1988.   

Com o desenvolver da pesquisa, pôde-se observar a importância dessa 

concepção do território no entendimento da realidade brasileira, não só das Políticas 

Públicas, mas também, principalmente considerando as relações capitalistas a que 

estamos submetidos, do cotidiano da vida social. Com a riqueza do debate 



estabelecido, decidiu-se assim a confecção do presente escrito onde apresenta-se os 

resultados encontrados com as leituras sobre o tema.  

Através de estudo aprofundado de autores como SANTOS (1978, 2006 e 

2017), COSTA (2004) e FERNANDES (2012), entre outros, foi possível olhar para a 

realidade brasileira e esmiuçar as contradições e particularidades existentes na 

sociedade capitalista que vivemos, assim como da forma de organização social do 

Estado, utilizando o conceito de território, enquanto categoria de análise.  

 

3 - OBJETIVOS: 

Objetivo Geral:  

Compreender a utilização do território enquanto categoria de análise da 

sociedade, do cotidiano e da organização da vida sob a égide do sistema capitalista.  

 

 Objetivos Específicos:  

1. aprofundar a compreensão acerca da conceituação de território enquanto categoria 

de análise ampliada de (re)produção da vida social;  

2. ampliar o conhecimento sobre sistema capitalista e suas expressões no território e 

na vida; 

3. observar as determinações vivenciadas no cotidiano da forma de organização 

social, a partir do território vivido.  

 

METODOLOGIA:  

  A pesquisa, na parte aqui apresentada, utilizou a metodologia da pesquisa 

bibliográfica acerca do tema aqui proposto – autores do campo das ciências humanas 

e sociais aplicadas que tratam do território enquanto categoria de análise, 

principalmente do campo da Geografia, do Serviço Social e da Economia.   

 O método materialista dialético de análise permitiu uma aproximação com a 

realidade concreta vivida pela população brasileira, proporcionando uma reflexão 

crítica do Estado e do modo de produção capitalista vigente, a partir do olhar para o 

território. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Ao pensarmos em “Território e Políticas Públicas”, iniciamos uma reflexão a 

partir das formações sociais e de como o ser humano interage em seu espaço social 



desde o início, a partir da ideia de pertencimento de um espaço, em que ele utiliza sua 

mão de obra para trabalhar a terra como meio de sobrevivência e como a partir dela 

ele se identifica como ser humano e como ser social. 

A sociedade se moldou através dos tempos e a conhecemos como temos hoje 

através das mudanças do mundo do trabalho e a forte influência do sistema capitalista 

que este exerceu para que tais modificações ocorressem nos processos de produção 

principalmente no pós-guerra com a conhecida Revolução Industrial e os modelos 

fordistas, toyotistas que impulsionaram a economia mundial. 

Esse crescimento econômico e o enriquecimento das grandes empresas, 

levaram as pessoas por uma busca desenfreada de um emprego e a expectativa de 

uma melhoria na estrutura econômica familiar, fizeram com que estas deixassem o 

campo, onde antes exerciam o trabalho na produção da terra, e passassem para a 

cidade, causando uma grande concentração de pessoas nos centros urbanos. 

No Brasil, a década de 1970, foi marcante nessas transformações e da mesma 

forma que houve o impulso econômico também houve grandes conflitos entre as 

classes operárias na luta pela regulamentação de direitos trabalhistas, migrações em 

massa e a falta de estrutura física das cidades e ausência de políticas públicas.  

Através dos estudos de textos de Ricardo Antunes (2001 e 2017), nos foi 

permitido contextualizar acerca da história das mudanças do trabalho e da transição 

do liberalismo para o neoliberalismo e assim perceber sua influência nas massas 

populares e na reestruturação do espaço e do território vinculados à uma economia, 

agora já globalizada. Como consequência também é possível notar o crescente 

desemprego e o aumento das demandas sociais. 

A partir das revoluções burguesas e os avanços do sistema capitalista, o capital 

torna-se determinante e determinador da territorialidade, perdendo sua essência e 

significado na construção cultural dos seres humanos, direcionando aos interesses 

econômicos e à acumulação a qualquer custo, visando cada vez mais a produtividade 

e a lucratividade. 

A essência que nos referimos, é a materialidade do território em si e de seus 

ideais afetivos que se une ao homem pois ali ele nasce, se desenvolve e cria suas 

raízes culturais. Com o desenvolvimento do capitalismo essa ligação que o homem 

tem de pertencimento a seu espaço físico, sua terra, entra em colapso. 

A terra não pertence mais ao homem, mas ao capital. São as indústrias e 

grandes empresas que tomam posse do território e administram o lucro, os salários, 



o tempo e influenciam e estabelecem a rotina e a sobrevivência dos homens. Como 

consequência têm-se as migrações em busca de melhores condições de vida e o 

homem torna-se cada vez mais isolado e o significado de territorialidade perde seu 

sentido ideológico. 

Rogério Haesbert Costa (2004) afirma que: 

 

Na sociedade contemporânea, com toda sua diversidade, não resta 
dúvida de que o processo de “exclusão”, ou melhor, de precarização 
socioespacial, promovido por um sistema econômico altamente 
concentrador é o principal responsável pela desterritorialização. 

 

A posse de terras pelas grandes empresas e sua desterritorialização ainda 

geram uma problemática significante que é a disputa de terras. A reforma agrária no 

Brasil é reivindicada desde o início do processo de industrialização e esta foi sempre 

deixada em segundo plano. 

Antes do período da ditadura militar, houve grandes manifestações a favor da 

reforma agrária e havia um Plano de Reformas de Bases propostas pelo governo e 

dentre as quais estavam inseridas as distribuições de terras. Porém houve o golpe 

militar que instituiu o Estatuto da Terra com contraproposta de realizar o 

desenvolvimento da agricultura e a reforma agrária. Porém, tudo foi realizado para 

tentar conter os indícios de uma revolução camponesa e controlar a situação. 

 

Nessa época, o governo militar beneficiou vários grandes grupos 
empresariais que “adquiriram”, nas regiões Centro-Oeste e Norte, 
imensas áreas de terra para projetos de colonização e projetos 
agropecuários. Dessa forma, os governos militares com sua política 
agrária praticavam mudanças no campo sem modificar o regime de 
propriedade da terra. (FERNANDES, 2012, p.4) 

 

A partir de diversos conflitos, lutas e ocupações por terras, surgem movimentos 

sociais de luta por terra, em uma tentativa de reorganização e uma nova participação 

política na solicitação de reformas e de distribuição de terras, porém dentre tantos 

projetos de leis a reforma continua estagnada, os conflitos permanecem e o 

favorecimento ao lucro das empresas continuam. 

Tais conflitos parecem permanecer distante de nosso cotidiano como se 

estivessem estagnados também no tempo e no espaço, uma ideologia de não 

pertencimento que é causada pela manipulação da mídia que divulga apenas o que 

interessa. Esse poder manipulador das empresas de comunicação é uma 



consequência da globalização e seus avanços tecnológicos e assim sendo, o 

capitalismo ganha força pois se globaliza junto as empresas.  

Enquanto os movimentos sociais parecem se perder no tempo da história e não 

aparecem na grande mídia, os “donos” do capitalismo evoluem, aparecem, e crescem, 

se impõe sobre todos os movimentos e o sistema continua intacto na sua função de 

lucrar mais e mais sob a desigualdades e injustas distribuições. 

Com o processo de início da globalização, uma ideia trazida por compreensão 

que dizia Milton Santos (2006): “A partir do planeta, produzem o mundo”, o território 

começa a ser reconhecido a partir da sua condição econômica e o sistema monetário 

circula em rede. O avanço tecnológico possibilita-nos vivenciar uma economia global 

sem fronteiras com a redução do espaço e tempo para realizar transações comerciais 

e a instantaneidade das informações, as empresas se instalam e se deslocam com 

facilidade, exploram os recursos, a mão-de-obra e quando estes são esgotados muda-

se de lugar sem estabelecer vínculos sociais e surge assim um território demarcado 

em rede. 

Em seu livro, Costa (2004) descreve as consequências da globalização na 

construção de um território em rede e afirma: 

 O acesso pleno a um território como experiência integrada do espaço 
só se dará quando todos, puderem vivenciar o mundo em suas múltiplas 
escalas, pois o território é, hoje, sobretudo, multiescalar e um território 
em rede. 

 

A ideia de que o dinheiro não tem fronteiras também aparece na visão de Milton 

Santos (2017) como uma globalização de perversidade.  

A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da 
humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos 
comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações 
hegemônicas. Todas essas mazelas são diretamente ou indiretamente 
imputáveis ao presente processo de globalização. (SANTOS, 2017) 

 

O homem é induzido à competição que o capitalismo proporciona, e ele agora 

é reconhecido por um dinheiro ideológico, um dinheiro que diz ao homem o que agora 

é, e o que vai ser. Que impõe a ideia de que quanto mais produção mais dinheiro, 

mais reconhecimento. 

Porém, apesar de toda essa transformação ocorrida com o espaço e o tempo, 

decorrente do capitalismo e da globalização, as pessoas ainda se estabelecem nos 

territórios e necessitam de trabalho, alimento, moradia, realidade que faz com que 

elas saíam (ou não pertençam ao) do espaço alienado promovido pela globalização e 



“coloquem os pés no chão” e observem que nem tudo se consegue através da 

tecnologia, mas muito da nossa sobrevivência ainda decorre da terra, do território. 

No texto “Por Uma Outra Globalização” (2017), Milton Santos, nos sugere uma 

globalização mais humana e nos convida a refletir nessa possibilidade tendo em vista 

que a evolução tecnológica é de fato algo positivo, porém a forma como é utilizada, 

oprime cada vez mais, e faz com que se perca a identidade local, a cultura e as 

diferenças acabam por se resumir em um padrão. 

 

 

6 – RESULTADOS 

A pesquisa nos permitiu ampliar o conceito de território que não se limita a um 

espaço geográfico, mas que a partir dele se forma toda uma estrutura social. É o 

espaço em que nascemos, crescemos, e é da terra que se extrai os recursos 

necessários à sobrevivência humana e é nele que nos sentimentos pertencentes. É 

um espaço de convivência em que se estabelecem vínculos culturais e nos 

identificamos como ser social. 

Podemos notar também a forte influência capitalista e como esse sistema 

contribui para modificar tais espaços provocando migrações, concentrações de 

empresas e de economia em determinados lugares e as consequências da perda do 

significado social de território e da sua essência. O capitalismo determina o território, 

fazendo com que seu sentido se torne apenas como um referencial de sobrevivência 

pelo dinheiro e não na sua capacidade de produção, desde alimentos através da 

agricultura, até a cultura, as relações familiares e comunitárias.  

 

7 – CONSIDERAÇÕES 

Portanto, vemos que as questões que surgem se moldam a essa sociedade 

itinerante dependente do capital. O crescimento populacional e essa concentração 

econômica, provoca um agrupamento maior em determinados espaços, faz com o 

Estado também se limite a atender às grandes concentrações e desfalque outras 

regiões, no que se refre a oferta de Políticas Públicas.  

O olhar pro território, em sua compreensão conceitual ampliada proporciona 

visualizar os determinantes estabelecidos pelo sistema capitalista, e seus impactos 

no processo de desumanização do ser social.  



Devemos refletir, assim, a possibilidade de superação dessa dependência, 

além de novas e eficientes Políticas Públicas que igualmente venham a se moldar e 

acompanhar a expansão de territórios que sejam em rede e globalizados, mas ainda 

formados pela humanidade e que num futuro uma nova globalização possa atender a 

demanda de questões e vise atender as melhores condições de vida esperadas. 
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