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RESUMO: O presente artigo teve como objetivo central discutir o tema território, mormente no tocante 
aos seus significados e vertentes, uma vez que, quase sempre o mesmo é visto apenas como um espaço 
geográfico delimitado de forma jurídico-política. Entretanto, o conceito de território é bem mais amplo 
e distinto, não se restringindo a uma simples forma material delimitada politicamente, como mostram as 
discussões de alguns autores como: Rogério Haesbaert, Ester Limonad, Milton Santos, Claude Raffestin, 
Bernardo Mançano Fernandes, entre outros. Partindo da pesquisa bibliográfica realizada neste estudo, 
bem como das discussões teóricas feitas pelos referidos autores, procurou-se compreender a constituição 
dos territórios de Pirapora, cidade localizada no Norte de Minas Gerais. Este trabalho mostra ainda 
como as três abordagens de território – Jurídico-política; Cultural e Econômica – foram definidas e 
modificadas durante a história de Pirapora, e a imbricação dos diferentes tipos de território num mesmo 
recorte espacial. Essa sobreposição ou entrelaçamento de territórios gera conflitos, que muitas vezes são 
velados, mas que atingem sobremaneira toda a população de uma localidade, especialmente no que tange 
às questões culturais, bem como às relações econômicas. O tema território mostra-se amplo e polêmico, 
pois descortina problemas vivenciados pelas populações, sejam elas urbanas ou rurais.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende refletir sobre a concepção de território, que a princípio parece 
simples, mas que no seu cerne remete a uma complexa discussão conceitual. Não é intenção deste artigo 
aprofundar tal questão, apenas mostrar que trata-se de uma categoria multidimensional, sendo que os 
estudos que abordam o território o fazem a partir de algumas das suas dimensões. A conceituação de 
território apresenta abordagens distintas e são elas que são aqui evidenciadas, tendo como referência 
a cidade de Pirapora. Num primeiro momento são apresentados os conceitos de território em suas três 
vertentes básicas, a jurídico-política, a cultural e a econômica, conforme definição constante na proposta 
de Haesbaert e Limonad (2007).

PENSANDO O CONCEITO DE TERRITÓRIO

O território constitui um conceito utilizado por várias ciências, como a Geografia, a Antropologia 
e a Economia, em análises de fenômenos ou processos ambientais e socioeconômicos. Etimologicamente, 
o termo tem origem no latim territorium, que significa uma porção de terra apropriada, apresentando, 
desde sua origem uma associação com a ideia de poder presente nas relações sociais. Nas palavras de 
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Raffestin (1993, p.144) 

[...] o território se apóia no espaço, mas não é espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, 
a produção, por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder. 
Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação. [...] Qualquer projeto no espaço 
que é expresso por uma representação revela a imagem desejada de um território, de um local 
de relações. 

 Nessa perspectiva, o território passa a ser pensado de forma multidimensional deixando de 
ser analisado apenas como substrato material da ação humana. A fim de melhor explicar as diferentes 
dimensões do território Haesbaert e Limonad (2007) propuseram um quadro síntese conforme apresentado 
a seguir. Os autores mostram que o território pode ser visto de várias maneiras, por distintas vertentes.

Quadro I – As abordagens conceituais de território em três vertentes básicas 
Dimensão 

Privilegiada 
Concepções 
correlatas 

Concepção de território Territorialização Perspectiva da 
Geografia 

Exemplos 
de trabalhos 
próximos a 

esta vertente 

Principais atores/ 
agentes 

Principais 
vetores 

Jurídico-
política 
(majoritária, 
inclusive no 
âmbito da 
Geografia) 

• Estado-nação 
• fronteiras 
políticas e 
limites político-
administrativos 

Um espaço delimitado 
e controlado sobre / por 
meio do qual se exerce 
um determinado poder, 
especialmente o de 
caráter estatal 

Estado-nação •	
diversas organizações •	
políticas 

Relações de 
dominação 
política e 
regulação 

Geografia 
Política 
(Geopolítica) 

Alliès (1980) 
a visão 
clássica de 
Ratzel 

Cultural(ista) • lugar e cotidiano 
• identidade e 
alteridade social 
• cultura e 
imaginário 
(Imaginário: 
“conjunto de 
representações, 
crenças, desejos, 
sentimentos, em 
termos dos quais 
um indivíduo 
ou grupo de 
indivíduos vê a 
realidade e a si 
mesmo”) 

Produto 
fundamentalmente 
da apropriação do 
espaço feita através 
do imaginário e/ou da 
identidade social 

• indivíduos 
• grupos étnico-culturais 

Relações de 
identificação 
cultural 

Geografia 
Humanística e/
ou Geografia 
Cultural 

Deleuze e 
Guattari 
(1972) 
Tuan (1980 e 
1983) 

Econômica 
(muitas vezes 
economicista) 
minoritária 

• divisão territorial 
do trabalho 
• classes sociais 
e relações de 
produção 

(des)territorialização 
é vista como produto 
espacial do embate entre 
classes sociais e da 
relação capital-trabalho 

• empresas (capitalistas) 
•trabalhadores 
• Estados enquanto 
unidades econômicas 

Relações 
sociais de 
produção 

Geografia 
Econômica 

Storper 
(1994) 
Benko (1996) 
Veltz (1996) 

Fonte: HAESBAERT; LIMONAD (2007, p. 45)

Enquanto produto da interação social o território assume-se como a expressão da apropriação que 
a sociedade faz do espaço. Do jogo de poder entre diferentes atores sociais têm-se territórios distintos que 
muitas vezes se sobrepõem. As cidades emergem como um modelo particular de ocupação do território, 
dada a variedade de relações que agregam em seu interior. Nesses espaços há lógicas diferenciadas de 
uso e apropriação do solo como habitação, serviços, comércio e indústria. A configuração territorial 
urbana denota uma competição pelo uso do espaço, pelas vantagens da concentração e da especialização 
funcional, dentre outros. 

Partindo desse pressuposto, busca-se trazer à tona, através de um exemplo real, que é a cidade 
de Pirapora, os múltiplos territórios que nela se manifestam, e que, muitas vezes não são considerados 
no momento de se pensar o planejamento e ordenamento territorial urbano.
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OS MÚLTIPLOS TERRITÓRIOS DE PIRAPORA 

A importância do conhecimento sobre o território pode ser vista, a partir do estudo de caso da 
cidade de Pirapora, localizada no Norte de Minas Gerais. Numa primeira analogia com as dimensões de 
território descritas no quadro 1 tem-se o conceito básico de território, aquele que diz respeito às fronteiras 
políticas ou aos limites político-administrativos. Nessa acepção política, o município de Pirapora está 
localizado no Alto Médio São Francisco, na região Norte de Minas Gerais (Figura 1).  Possui uma área 
territorial de 575,46 km², onde vive uma população de 53.368 habitantes (IBGE, 2010). Fernandes 
(2005, s/p.) corrobora afirmando que “o conceito território está sendo utilizado, principalmente, para 
se referir aos espaços de governança em escala municipal, reunindo um conjunto de municípios que 
formam uma microrregião [...]”. 

Figura 1: Território político de Pirapora

Fonte: FONSECA, S. F.da; MARRA, E. A. S.; ROCHA, I.J.J. ; SANTOS, D. P. (2014)

Todavia, há que se ressaltar que o território não pode ser visto somente pelo prisma jurídico-
político. Para Milton Santos 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O 
território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O território usado 
é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e 
do exercício da vida. (SANTOS, 1999, p. 08).

Levando-se em consideração as palavras do autor citado, apenas a dimensão política não é 
suficiente para caracterizar o território de Pirapora. Entre 2000 e 2010, a urbanização passou de 98,17% 
para 98,16%. Tal concentração de pessoas na área urbana faz com que coexistam diferentes usos do 
espaço, transformando-o em territórios. 
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Essa cidade possui distintos territórios e, como outras tantas cidades do mesmo porte, localizadas 
no país, busca uma melhor ocupação do seu espaço físico, e, principalmente, almeja a manutenção de 
uma identidade própria, evidenciando no cotidiano dos seus cidadãos o sentimento de pertencimento, 
de vínculo com o lugar.  Há a emergência de outros territórios que se sobrepõem ao anteriormente 
destacado: aquele definido sob a égide da cultura. Em consonância com essa premissa, Milton Santos, 
de forma simples e objetiva amplia o conceito de território:

O Território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, 
todas as forças, todas as fraquezas, isto é onde a história do homem plenamente se realiza a partir 
das manifestações da sua existência. (SANTOS, 2002, p. 09).

Numa visão mais humanística ou cultural, o território expressa as características que a sociedade 
nele imprime, quais sejam: as identidades, os costumes, tradições, hábitos, os saberes e crenças distintas. 
Neste caso, o território é dinâmico e representa uma referência significativa na vida das pessoas. Ratificando 
e acrescentando, Haesbaert (2007, p. 42) entende que “o território é uma construção histórica e, portanto, 
social, a partir das relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade 
e espaço geográfico (que também é sempre, de alguma forma, natureza) [...]”. 

Na sua obra, o referido autor fala ainda que o território combina, com igual intensidade, 
funcionalidade e identidade. Para ele, esses tipos de territórios

[...] enquanto “tipos ideais” eles nunca se manifestam em estado puro, ou seja, todo território 
“funcional” tem sempre alguma carga simbólica, por menos expressiva que seja, e todo território 
“simbólico” tem sempre algum caráter funcional, por mais reduzido que pareça (HAESBAERT, 
2007, p. 23).

Sendo assim, é relevante visualizar no contexto de Pirapora os seus territórios simbólicos ou 
culturais, especialmente no tocante à sua posição geográfica, sendo uma cidade ribeirinha, localizada 
à margem direita do rio São Francisco. Devido à forte influência da natureza no município, haja vista 
a presença do rio São Francisco, a dimensão cultural do território de Pirapora torna-se singular, pois a 
pesca e a navegação forneceram aos habitantes daquela localidade elementos consistentes na definição 
de costumes e tradições, especialmente no que se relaciona às manifestações folclóricas. 

Muitas são as manifestações folclóricas em Pirapora. Todas elas inseridas num contexto 
geográfico-cultural maior que é a região do alto médio São Francisco. [...] Em Pirapora temos 
os folguedos: folias de Santos Reis, pastorinhas e São Gonçalo. As danças lundu e carneiro. 
(SILVA; DINIZ; MOTA, 2000, s/p.).

Esse território cultural permanece em Pirapora, ainda que a identidade do ribeirinho tenha sofrido 
fortes influências, mormente do poder econômico. A caça e a pesca dão lugar ao comércio realizado 
através da navegação dos vapores, e em seguida à ferrovia e à industrialização. Outros elementos de 
identidade ribeirinha surgem com as novas opções de lazer que caracterizam a população citadina: o 
carnaval, as manifestações folclóricas (dança de São Gonçalo), a prática de esportes radicais como o 
rafting, dentre outros.
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Figura 2: Carnaval

Fonte: Fonte: http://www.pirapora.mg.gov.br 

Figura 3: Festa folclórica

Fonte: http://www.pirapora.mg.gov.br/
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Figura 4: Prática do rafting

Fonte: http://www.pirapora.mg.gov.br/

O território jurídico-político de Pirapora permanece, o cultural modifica-se, perde forças, inova-
se, ganha outros elementos, mas ainda mantém a identidade de um povo ribeirinho. Adentra-se então ao 
território econômico. As relações sociais se modificam, abrindo espaço para novas relações de produção. 
O capital passa a ter um papel fundamental e o viés econômico parece estar no centro de todas as 
decisões. Encontram-se então duas visões num mesmo território: uma subjetiva e outra objetiva.

[...] o território possui tanto uma dimensão mais subjetiva, que se propõe denominar, aqui, de 
consciência, apropriação ou mesmo, em alguns casos, identidade territorial, e uma dimensão 
mais objetiva, que pode-se denominar de dominação do espaço, num sentido mais concreto, 
realizada por instrumentos de ação político-econômica. (HAESBAERT, 2007, p. 42-43).

Com a dimensão econômica privilegiada, o território jurídico-político sofre diversas migrações, 
pois as identidades são de alguma forma afetadas pelo poder das relações econômicas, modificando 
sensivelmente a ideologia ribeirinha. O capital passa a circular de maneira mais intensa, provocando 
modificações no pensar e agir da população, mudando também os seus modos de produção.

O dinheiro aparece em decorrência de uma vida econômica tornada complexa, quando o simples 
escambo já não basta, e ao longo do tempo acaba se impondo como um equivalente geral de 
todas as coisas que existem e são, ou serão, ou poderão ser, objeto de comércio. (...) O dinheiro 
aparece como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, fundados sob uma lei do 
valor que tanto deve ao caráter da produção escolhida como às possibilidades da circulação. A 
circulação ganha sobre a produção o comando da explicação, porque ganha sobre a produção o 
comando da vida. (SANTOS, 1999, p. 09).

A influência exercida pelo poder econômico traz a Pirapora mudanças relevantes em seus mais 
diversos setores. A industrialização ganha força e a cidade passa, de certa forma, a dirimir seus esforços 
em prol de uma economia que possa desenvolver-se, promovendo o crescimento do município.

O rio São Francisco, por exemplo, que em outras épocas era visto como uma grande dádiva da 
natureza, de onde se podia retirar o sustento de várias famílias, primeiro através da pesca e depois com 
a navegação, passa a ser observado então pelos grandes industriários, como fonte de captação de água 
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para os seus empreendimentos.
As dimensões jurídico-política e cultural passam a dar espaço à dimensão econômica, seja ela a 

partir da industrialização, do comércio, da prestação de serviços ou de qualquer outro setor. Prevalece 
o território econômico e a partir da leitura da tabela 1 é possível fazer inferências sobre esse domínio 
econômico.

Tabela 1 – Evolução do PIB1 de Pirapora - 2010-2013
2010

(1.000 R$)
2011

(1.000 R$)
2012

(1.000 R$)
2013

(1.000 R$)
Agropecuária 17.938 26.714 24.780 35.767

Indústria 476.596 593.461 535.095 488.489
Administração, saúde e educação  

públicas e seguridade social 125.042 143.762 164.501 181.303
Serviços 456.538 524.048 599.023 624.621
TOTAL 951.072 1.144.223 1.158.898 1.148.877
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), 2013.

É notório que o território econômico em Pirapora apresenta dimensões bastante expressivas, 
basta observar a evolução dos valores na tabela 1, entre os anos de 2010 e 2013, especialmente no que 
tange à Indústria e aos Serviços.

Da mesma forma, é possível verificar que somando-se os valores referentes à Indústria e Serviços, 
o total é próximo de cem por cento dos valores do PIB de Pirapora, variando entre 96 e 98%. Ressalta-
se também que a prestação de serviços apresentou crescimento constante entre os anos de 2010 e 2013, 
o que não ocorreu com a Indústria. Todas essas inferências mostram a importância da economia na 
sobreposição do território econômico em relação aos demais, especialmente quanto ao cultural.

A população tem papel relevante nessa definição de importância ou preponderância de territórios. 
E isso fica claro a partir dos seguintes dados: Em 2010, 10,98% dos trabalhadores em Pirapora atuavam 
no setor agropecuário; 0,24% em atividades extrativas; 16,52% na indústria de transformação; 8,67% 
na construção civil; 1,31% no setor de utilidade pública; 17,03% no comércio e 42,66% no setor de 
prestação de serviços. 

Diante das considerações aqui efetuadas, percebe-se em Pirapora a sobreposição de territórios que 
não são excludentes. Verificou-se ainda, a possibilidade de abordar o território sob diferentes dimensões 
conceituais. Os seus territórios são marcados pela natureza e pela ação da sociedade que neles vivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a explanação das teorias sobre território, torna-se claro que o tema além de ser bastante 
atual, gera debates acirrados, pois trata da concepção dos territórios sob suas diversas abordagens. 
É relevante também o estudo dessas abordagens conceituais, uma vez que para os leigos o território 
não passa de uma simples delimitação de terra, definida de forma legal e administrativa. Contudo, as 
outras concepções trazem algo mais, especialmente no que tange ao modo de vida das pessoas e seus 
sentimentos em relação àquele local.

No caso específico deste artigo, o município de Pirapora foi evidenciado tanto como ator quanto 
vetor no processo de territorialização, uma vez que as suas instituições ou seus entes políticos conduzem 
as ações de modo a mudar o espaço no qual a sociedade reside. Da mesma forma, a própria população 
adere ou resiste a essas mudanças, tornando-se também ator e vetor das decisões tomadas.

Importante se faz esclarecer que o sentimento de pertencimento deve ser desenvolvido e 
instigado nas pessoas, pois só assim elas passarão a cuidar e se preocupar com tudo aquilo que diz 
respeito à ocupação daquele espaço e principalmente ao seu devido uso. Entretanto, cada vez mais se 
torna notório que o território econômico busca padronizar os pensamentos e ações daqueles que ocupam 

1  Valor adicionado bruto.
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o território físico, evidenciando uma ideologia que possui como líder o dinheiro e que tenta transformar 
o indivíduo em algo uniforme e globalizado. 

Por fim, acredita-se que Pirapora e outras tantas cidades do mesmo porte, possuem seus territórios 
jurídico-políticos bem definidos, embora vivenciando uma luta árdua entre os seus territórios cultural e 
econômico, onde a identidade procura manter-se viva e o local confronta-se diariamente com o global.
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