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Território e Diversidades 
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Território e cotidiano 

 “...o território revela o 
drama da nação, porque 
ele é, eu creio, muito 
mais visível através do 
território do que por 
intermédio de qualquer 
outra instância da 
sociedade. A minha 
impressão é que o 
território revela as 
contradições muito mais 
fortemente (SANTOS, 
2000, p. 21).  



TERRITÓRIO: conceito  

  
     o chão vivo do exercício da 

cidadania, pois cidadania significa 
vida ativa no território, onde se 
concretizam as relações sociais, as 
relações de vizinhança e 
solidariedade e as relações de 
poder (KOGA 2003- p. 33). 

 



 
Em TERRITÓRIO valem mais: 

 
– o conhecimento das pessoas,  

– dos locais onde se dão as relações de 
trocas solidárias  

– e também de hostilidade,  

– a história das pessoas e do lugar,  

– os códigos de linguagem,   

– a representação do poder,  

– o conhecimento de seres anônimos para 
os Serviços, mas influentes no "pedaço",  

– as fronteiras espaciais e de relações,  

– seus limites geográficos, sociais e 
econômicos,  

– seu dia e sua noite. 



No TERRITÓRIO é inevitável se deparar com 

 

 

• a violência,  

• o abandono,  

• E locais esquadrinhados pelo 
tráfico de drogas 



O território é espaço de resistência 

 

–É Fundamental  conhecer 
e reconhecer estratégias 
coletivas e individuais 
que a população cria 
para enfrentar as 
adversidades cotidianas. 



Tecer políticas públicas sob o paradigma 
territorial  
 

• Significa que é na complexidade, 
vivacidade e dinamicidade das 
relações que se traçarão os 
caminhos e os objetivos das ações,  
não no frio espaço burocrático das 
instituições; 

 

 
 Implica na organização de 

mecanismos efetivos de participação 
na concepção, desenvolvimento e 
monitoramento das políticas. 

 



A linha condutora das ações em território 

• É necessária uma mudança 
radical de modelo, onde as 
soluções devem emanar da 
população e onde os elementos 
técnicos serão suportes para 
concretização das ações.  

 

• A organização das forças sociais 
do lugar, por meio de novas 
formas de participação popular 
nas decisões dos destinos dos 
recursos públicos. 

 
 



A linha condutora das ações em 
território 

• Significa sair de um patamar 
autoritário, por meio do qual os 
pobres sempre foram concebidos 
como incapazes para o 
planejamento de estratégias de 
transformação. 
 

• Isso não é uma utopia, nem 
tampouco uma visão romântica da 
sociedade, trata-se de uma outra 
concepção de planejamento, na 
qual são apontadas as reais 
necessidades e prioridades dos 
sujeitos para os quais se destinam 
as políticas públicas. 



TERRITÓRIO: algumas dimensões 

• Dimensão Ambiental 

 as políticas públicas têm um 
lugar importante na 
constituição de novos 
parâmetros para o 
desenvolvimento de ações 
locais, para que a questão 
do meio ambiente seja 
considerada com a 
complexidade que 
representa no Brasil.  



TERRITÓRIO: algumas dimensões 

• Dimensão Cultural 
 “O homem é o que come”, na medida em 

que a alimentação é uma das expressões 
das relações sociais em seu conjunto (...) 
mas, da mesma maneira, é possível dizer 
que o “homem é o seu vestuário”, “o 
homem é a sua moradia”, o homem é o 
seu modo particular de reprodução, ou 
seja, a sua família já que – na 
alimentação, no vestuário, na casa, na 
reprodução – residem elementos da vida 
social, nos quais, da maneira mais 
evidente e ampla, manifesta-se o 
conjunto das relações sociais. (GRAMSCI, 
1978, p. 42) 

 

 



A diversidade é a marca das culturas 
contemporâneas. 
 • Não é possível estabelecer um 

quadro geral de símbolos, 
comportamentos, mitos e 
valores com o qual se possa 
demarcar claramente a cultura 
brasileira, ou mesmo a cultura 
de algum agrupamento social.  

 

• Não é igualmente possível 
classificar valores de modo 
maniqueísta, bons ou ruins.  

 



A cultura não é inocente  

• Todas as expressões culturais, 
compreendendo valores e 
padrões, maneiras de pensar e 
dizer, modos de viver e 
trabalhar, criam-se e recriam-
se na trama das relações 
sociais. As diversidades e os 
antagonismos sociais, políticos 
e econômicos manifestam-se 
também no âmbito da cultura 
(IANNI 2004, p. 143). 



TERRITÓRIO e DIVERSIDADE 

• Em território, a diversidade se faz 
presente efusiva e dinamicamente, 
definindo rumos, abrindo e fechando 
portas, desafiando-nos a compreender 
as  circunstâncias promotoras dos 
valores que permeiam as ações.  

• Não se trata somente de adotar uma 
posição de “respeito confortável” 
diante de qualquer violação, mas de 
refletir sobre valores que geram 
sofrimento, dor e rancor para 
transformá-los  

• apreender e socializar aqueles valores 
que apontam para a dignidade 
humana e justiça social. 



TERRITÓRIO: algumas dimensões 

• Dimensão Social 

 Tudo é social!  

 Fatos eminentemente 
políticos ou econômicos 
podem desencadear uma 
série de consequências na 
esfera social; assim, o social 
é fiador de todos os outros 
processos e pode ser, ao 
mesmo tempo, o 
impulsionador destes.  Seu 
movimento é dialético. 



TERRITÓRIO: algumas dimensões 

• Dimensão Econômica 
– Organiza-se um sistema 

financeiro internacional, em 
conformidade com as 
exigências da economia 
capitalista mundial e de acordo 
com as determinações dos 
países dominantes, (...).   
 

– As relações econômicas 
mundiais  (...) são amplamente 
influenciadas pelas exigências 
das empresas (...) 
transnacionais, mundiais, 
globais, planetários.  

– A reprodução ampliada do capital 
universaliza-se em nova escala (...) 
recriando relações (...) pressionando 
as nações (...) bloqueando ou 
rompendo seus sistemas 
econômicos.  
 

– O inglês se transforma na língua 
universal (...) por meio da qual se 
articulam e expressam indivíduos, 
grupos e classes, em países 
dominantes e dependentes, centrais 
e periféricos (...) em suas relações 
sociais (...).  
 

– O ideário do neoliberalismo adquire 
predomínio mundial, como ideologia 
e prática (...) (IANNI, 2002, p. 57-58). 

 



TERRITÓRIO: algumas dimensões 

• Dimensão política 
 As pessoas que, desgostosas e decepcionadas, não 

querem ouvir falar em política, recusam-se a 
participar de atividades sociais que possam ter 
finalidade ou cunho políticos, afastam-se de tudo 
quanto lembre atividades políticas, mesmo tais 
pessoas, com seu isolamento e sua recusa, estão 
fazendo política, pois estão deixando que as coisas 
fiquem como estão e, portanto, que a política 
existente continue tal como é (...) a apatia social 
também é uma forma de fazer política, ainda que 
de uma forma passiva (CHAUI, 2004, p. 348). 



TERRITÓRIO: algumas dimensões 

• O território, compreendido 
como espaço vivo e plural, pode 
ser um lugar de construção de 
sociabilidades que possibilitem 
às pessoas, a experiência da 
construção coletiva de novos 
modos de viver e de se 
relacionar.  

 

O lúdico e os dramas próprios da 
vida real podem ser 
compartilhados em momentos 
de invenções coletivas, assim 
como podem favorecer outros 
pactos sociais 



O desafio da construção de 
políticas sociais em  território... 

 
• Gestão democrática, com controle social e participação 

popular (Intersetorial e interdisciplinar) 
• Exemplos: 

• Programa de Braços Abertos (DBA). As ações são coordenadas pelas 
secretarias municipais de Saúde (SMS), Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo 
(SDTE), Segurança Urbana (SMSU) e Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC). 

• PSF (agentes comunitários de saúde nas ruas) 
• Programa Municipal de DST/Aids 
 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 
Política Nacional para a População em Situação de Rua 

 
 

 



 GLOBALIZAÇÃO 
 

                               

 

 

  - Desenraizamento 

 

  - Desterritorialização 



 
 
 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=hsY9
RZlkTwA 



 
 

 

• “o desemprego atinge entre 70 e 80% da 
População Economicamente Ativa do 
Haiti”, e “com uma população de 10 
milhões de pessoas, estima-se que apenas 
180 mil possuam empregos formais” 

 
Letícia Helena Mamed 

(http://imigrantes.webflow.io/). Acesso em: 
26/07/2016 

http://imigrantes.webflow.io/


 

• A falta de diálogo entre os diferentes 
setores que trabalham com imigrantes e 
de uma política nacional coordenada para 
encaminhamento e orientação dos 
trabalhadores recém-chegados estão 
entre os principais problemas apontados 
pelo MPT.  



• Recebemos denúncias de que empresas queriam 
contratar haitianos pela grossura da canela, pelo 
tamanho da genitália. Quem foi a Brasiléia viu uma 
situação que a gente tinha há 300 anos, um mercado 
negreiro funcionando como nos séculos anteriores”, 
explica, citando um vídeo de 25 de janeiro de 2012 em 
que um dos contratantes explica que se trata de 
“tradição antiga da escravidão” a ideia de que “quem 
tem canela grossa é ruim de serviço” (Marcos Cutrim, 
procurador-chefe da 14ª Região - Ministério Público 
do Trabalho) 
– Disponível em: http://imigrantes.webflow.io/. Acesso em 

26/07/2016 

http://imigrantes.webflow.io/

