
O conceito de TERRITÓRIO1 segundo Milton Santos2

 
Antes, era o Estado que definia os lugares. O Território era a base, o fundamento do Estado-Nação que, 
ao mesmo tempo, o moldava. Com a globalização, passamos da noção de território “estatizado”, 
nacional, para a noção de território “transnacional”, mundial, global.  
 
O território nacional é o espaço de todos, abrigo de todos. Já o território “transnacional” é o de 
interesse das empresas, habitado por um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem 
distante e que chegam a cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-los.  
 
Em sua crítica à globalização e aos processos que atuam no mundo acentuando e aprofundando 
desigualdades sócio-espaciais, Milton Santos retoma dois conceitos da Geografia: o conceito de 
território e o conceito de lugar. 
 
O autor propôs que o “espaço geográfico” (sinônimo de “território usado”) seja compreendido como 
uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, e assumido como um conceito 
indispensável para a compreensão do funcionamento do mundo presente. 
 
Ele chama atenção para o novo funcionamento do território, através de horizontalidades (ou seja, 
lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial) e verticalidades (formadas por pontos 
distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais).  
 
O território, hoje, pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em rede: as redes constituem uma 
realidade nova que, de alguma maneira, justifica a expressão verticalidade. Mas além das redes, antes 
das redes, apesar das redes, depois das redes, com as redes, há o espaço de todos, todo o espaço, porque 
as redes constituem apenas uma parte do espaço e o espaço de alguns. São, todavia, os mesmos lugares 
que formam redes e que formam o espaço de todos. 
 
Quem produz, quem comanda, quem disciplina, quem normaliza, quem impõe uma racionalidade às 
redes é o Mundo. Esse mundo é o do mercado universal e dos governos mundiais. O FMI, o Banco 
Mundial, o GATT, as organizações internacionais, as Universidades mundiais, as Fundações que 
estimulam com dinheiro forte a pesquisa, fazem parte do governo mundial, que pretendem implantar, 
dando fundamento à globalização perversa e aos ataques que hoje se fazem, na prática e na ideologia, 
ao Estado Territorial. 
 
Quando se fala em Mundo, está se falando, sobretudo, em Mercado que hoje, ao contrário de ontem, 
atravessa tudo, inclusive a consciência das pessoas. Mercado das coisas, inclusive a natureza; mercado 
das ideais, inclusive a ciência e a informação; mercado político. Justamente, a versão política dessa 
globalização perversa é a democracia de mercado. O neoliberalismo é o outro braço dessa globalização 
perversa, e ambos esses braços – democracia de mercado e neoliberalismo – são necessários para 
reduzir as possibilidades de afirmação das formas de viver cuja solidariedade é baseada na 
contigüidade, na vizinhança solidária, isto é, no território compartilhado. 
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Na democracia de mercado, o território é o suporte de redes que transportam regras e normas utilitárias, 
parciais, parcializadas, egoístas (do ponto de vista dos atores hegemônicos), as verticalidades, enquanto 
as horizontalidades hoje enfraquecidas são obrigadas, com suas forças limitadas, a levar em conta a 
totalidade dos atores. A arena da oposição entre o mercado –que singulariza– e a sociedade civil –que 
generaliza– é o território, em suas diversas dimensões e escalas. 
 
A tendência atual é que os lugares se unam verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte. 
Créditos internacionais são postos a disposição dos países mais pobres para permitir que as redes se 
estabeleçam ao serviço do grande capital. 
 
Mundo e lugar se constituem num par indissociável.  O lugar é o papável, que recebe os impactos do 
mundo. O lugar é controlado remotamente pelo mundo.  
 
Mas esse mesmo lugar é também o espaço da existência e da coexistência. No lugar, portanto, reside a 
única possibilidade de resistência aos processos perversos do mundo, dada a possibilidade real e efetiva 
da comunicação, da troca de informação e da construção política. 
 
Os lugares também podem se unir horizontalmente, reconstruindo aquela base de vida comum 
susceptível de criar normas locais, normas regionais… 
 
As uniões horizontais podem ser ampliadas, mediante as próprias formas novas de produção e de 
consumo. Um exemplo é a maneira como produtores rurais se reúnem para defender os seus interesses, 
o que lhes permitiu passar de um consumo puramente econômico, necessário às respectivas produções, 
a um consumo político localmente definido e que também distingue as regiões brasileiras umas das 
outras. 
 
Assim, o lugar é o espaço do acontecer solidário. Estas solidariedades definem usos e geram valores de 
múltiplas naturezas: culturais, antropológicos, econômicos, sociais, financeiros, para citar alguns.  
 
As solidariedades pressupõem coexistências no espaço geográfico. À partir do território e dos lugares, 
está sendo gestado um novo tempo que Milton Santos chegou a denominar de período popular da 
história. Este período se caracteriza pelo processo de resistência dos lugares às perversidades impostas 
a ele pelo mundo.  
 
O lugar – não importa sua dimensão – é a sede dessa resistência da sociedade civil, mas nada impede 
que aprendamos as formas de estender essa resistência às escalas mais altas. Para isso, é indispensável 
insistir na necessidade de conhecimento sistemático da realidade, mediante o tratamento analítico desse 
seu aspecto fundamental que é o território (o território usado, o uso do território). Antes, é essencial 
rever a realidade de dentro, isto é, interrogar a sua própria constituição neste momento histórico. Seu 
entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido da 
existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. 
 
Devemos ter isso em mente, ao pensar na construção de novas horizontalidades que permitirão, a partir 
da base da sociedade territorial, encontrar um caminho que nos libere da maldição da globalização 
perversa que estamos vivendo e nos aproxime da possibilidade de construir uma outra globalização, 
capaz de restaurar o homem na sua dignidade. 
 
O papel ativo do território pode impor ao mundo uma revanche. 
 


