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GT2: ESTADO, TERRITÓRIO E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

RESUMO 

Com este artigo buscamos realizar um melhor esclarecimento dos temas abordados com vistas a uma 

aproximação teórica pertinente a compreensão das relações que envolvem espaço e poder. Através dos 

conceitos de Espaço, Território e Estado, defendidos por especialistas, tem-se a perspectiva e 

abordagem política e geográfica (e áreas correlatas), da análise aplicada ao Brasil e no mundo 

“globalizado”. 
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INTRODUÇÃO 

Esse texto aborda algumas considerações sobre espaço, território e poder, do ponto de 

vista conceitual e realiza algumas analogias correlatas, no intuito de aproximar os constructos 

teóricos com a abrangência da temática do espaço relacionando-o com os principais conceitos 

da geografia, abrangendo território e poder. Trata-se de uma abordagem que diz respeito às 

suas relações conceituais quanto aos paradoxos, abordando também, suas inteirações 

econômicas. 

A temática foi sugerida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Sociedade 

Tecnologia e Políticas Públicas do Centro Universitário Tiradentes (SOTEPP/UNIT/AL), 

surgindo após leituras e discussões desenvolvidas na disciplina Tecnologias e Políticas 

Públicas, sob orientação do Prof. Dr. Ajibola Isau Badiru, quando o mesmo nos desafiou 
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questionando: O que é poder? Quais as formas que ele pode ser representado? O espaço é 

finito ou infinito? Visível ou invisível? São questões para serem discutidas e analisadas.  

O Espaço pode ser analisado por várias dimensões, do global ao local, urbano ou rural, 

natural ou humanizado, o que propõe uma discussão aprofundada. O contexto poder também é 

denso, podendo ser diretamente análogo a teoria de origem cíclica da guerra (Organski, 1958). 

Podendo o poder ser traduzido e representado em vários contextos, sendo o da força 

(guerra) o mais substanciado, outras formas, dependo do contexto podem ser conceituadas, 

como: o poder do capital (lucro, financeiro, acumulativo); poder da liberdade; poder de 

mobilidade; poder de tratados; poder da resistência. 

Por outro lado, a complexidade da discussão do espaço pode ser associada ao fato de 

que a humanidade passou séculos desconsiderando o heliocentrismo, o que prevalecia era a 

ideia de que a Terra permanecia estática no centro do Universo. O que fundamentou a 

possibilidade da superação da teoria de Ptolomeu, o geocentrismo foi à teoria da relatividade 

do movimento dos astros, que explica que muitos deslocamentos celestes resultam apenas do 

movimento do observador. Portanto, o ponto de vista do observador é totalmente relevante 

quando se pretende quantificar o espaço. 

O trabalho está dividido basicamente em quatro partes (além da introdução e 

considerações finais), sendo a primeira composta por duas seções, trazendo a amplitude e a 

complexidade dos temas: Espaço e Poder. A parte seguinte procura tratar da “materialização” 

das relações sociais e o poder, envolvendo o Espaço e o Território. Na seção seguinte serão 

abordadas as influências que a economia política e o Estado exercem sobre o território, dando 

ênfase ao Brasil. Na sequência, algumas considerações sobre o espaço geográfico e 

globalização baseadas no livro Pelo espaço de Doreen Massey. 

 

1.  CONSIDERAÇÕES SOBRE ESPAÇO 

Aonde podemos chegar com a caracterização do Espaço? A experiência que temos da 

forma e do volume dos objetos, assim como dos deslocamentos dos corpos, permite-nos uma 

aproximação do que seria o conceito de espaço, um pré-conceito do que poderíamos 

dimensioná-lo, no entanto, partindo-se do pressuposto de que o espaço é infinito, como 

poderíamos medi-lo? Não existe uma trena (ou régua) que acompanhe tais medidas. Contudo, 

o espaço não é concreto, não existe como uma entidade real. Nós somos espaço, ocupamos 

lugar nele, nós o queremos e até o bebemos, mas o espaço é invisível.  

Por volta de 300 a.C. o matemático Alexandrino Euclides acrescentou ao espaço uma 

descrição geométrica do tridimensional, a geometria euclidiana. Até Copérnico (1473-1543), 



tinha-se a concepção de que o espaço era finito, e que o universo estava hierarquizado em 

esferas concêntricas à Terra, determinado pela maior dessas esferas entre as estrelas fixas (de 

raio dimensionável). Imperava a teoria do Grego Aristóteles, que afirmava que as esferas 

abaixo da Lua eram compostas dos quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Acima dela, 

apenas a quintessência, substância também conhecida como Éter (sem nenhuma semelhança 

como o produto químico de mesmo nome), assim era a hierarquização do espaço segundo 

Aristóteles. 

Nesse sentido, a partir de Newton (1642-1727) é que se estabelecia a ideia de um 

espaço homogêneo e infinito, sempre igual em qualquer direção. Apesar de ter sido o filósofo 

e matemático René Descartes quem inventou a geometria analítica, antes do inglês Isaac 

Newton. Com isso, as coordenadas geográficas num mapa ou num globo foram possíveis, 

através da capacidade que a ferramenta matemática de Descartes tinha de manipular pontos no 

espaço. 

Do mesmo modo que não existe início e fim para o tempo, não existem fronteiras para 

o espaço, ambas são ilimitadas. Não é difícil entender que é inviável medir a localização de 

uma matéria, visto que, num universo infinito é impossível definir o seu centro, portanto, uma 

partícula qualquer perdida no cosmo não é localizável na medida em que sua posição é 

inquantificável. Como já foi dito, não existe instrumento com dimensão o bastante para fazê-

lo. 

 

2. ALGUMAS REFERÊNCIAS LITERÁRIAS SOBRE PODER 

Poder é sinônimo de força, de influência, de domínio, de “masculinização” e a 

primeira referência que podemos fazer a amplitude desse tema é ao contexto bélico. Um 

Estado dominante pode ser apoiado por outros poderes menores, ou ser desafiado por outro 

com semelhante proporção de recursos. Segundo Organski: 

 

Uma distribuição uniforme dos recursos políticos, econômicos e 

militares entre grupos rivais de Estados provavelmente pode aumentar 

a probabilidade de guerra, mas a paz é mais bem preservada quando 

há um desequilíbrio de capacidades nacionais entre as nações 

favorecidas e desfavorecidas; o agressor virá de um pequeno grupo de 

países fortes insatisfeitos, e o mais fraco ao invés do mais forte, 

raramente usará seu poder para agredir. 

 

 



Há outros pormenores na teoria de Osanski, por exemplo: as fontes de transição de 

poder podem variar em sua volatilidade, como quando há uma mudança populacional, sendo a 

capacidade de controle (definida como a capacidade do governo para controlar os recursos 

internos do país), dos políticos a pior possível. 

Assim como na teoria da transição do poder, onde existe uma organização hierárquica 

do mais forte para o mais fraco, o mesmo pode ser observado em outras formas 

representativas ou metaforicamente simbólicas de contextualização, podendo ser forte 

(“quente”), resistente, lucrativo, acumulativo, financeiro, econômico, de mobilidade ou de 

acordos (tratados), camuflando possíveis discórdias que gerariam crises ou grandes conflitos, 

principalmente por parte dos poderes dominantes, que se encontram no topo da pirâmide 

hierárquica. 

O trabalho apresentado é de cunho acadêmico, o que não o impede de ser acessado por 

outros públicos. Em virtude disso, consideramos relevante apresentar alguns conceitos, de 

maneira sintetizada, conforme apresentados pela geografia humana e ciências políticas. Os 

dois conceitos são importantes para esta compreensão, uma vez que representam aspectos 

científicos, no que se refere à materialização pela sociedade de suas relações que será 

abordada posteriormente neste texto. Para Claude Raffestin: 

 

 

O poder, nome comum, se esconde atrás do Poder, nome próprio. (...) 

[O Poder, com letra maiúscula] é mais fácil de cercar porque se 

manifesta por intermédio dos aparelhos complexos que encerram o 

território, controlam a população e dominam os recursos. É o poder 

visível, maciço, identificável. (...) [O] poder [com letra minúscula] 

torna-se perene, pois não é mais visível, é consubstancial com todas as 

relações. (...) O poder é parte intrínseca de toda relação. 

Multidimensionalidade e imanência do poder em oposição à 

unidimensionalidade e à transcendência: O poder está em todo lugar, 

não que englobe tudo, mas vem de todos os lugares. (1993, p. 52)   

 

 

Raffestin apresenta a ideia de que, sendo o poder consubstancial a qualquer relação, 

este tipo de tipificação demonstra o meio utilizado, uma vez que não há diferenciação entre os 

tipos de poder, mas sim a forma como ele se exerce (RAFFESTIN, 1993).   

Já Bobbio (1987) apresenta a tipologia mais utilizada para compreender o fenômeno 

do poder na teoria política: o poder político, baseado no domínio legítimo da força e o 

comando da população sobre um determinado território; o poder econômico, baseado no 



acúmulo de riqueza entre os diversos elementos considerados; e o poder ideologia, baseado no 

conhecimento (BOBBIO, 1987, pp. 82-83). Segundo o autor, estas três formas de poder 

permitem uma análise de uma possível divisão entre os diversos atores sociais, entre fortes e 

fracos no poder político, ricos e pobres no poder econômico, e sábios e ignorantes no caso do 

poder ideológico.  

 

3. O PODER E AS RELAÇÕES SOCIAIS MATERIALIZADAS 

Um estudo das relações sociais, incluindo relações de poder, deve ser feita em 

comunhão com alguns elementos de referência, construtores do conceito que denominamos 

relações, que segundo Claude Raffestin (1993): 

 

 

Os elementos constitutivos [da relação] são: os atores, a política dos 

atores – ou o conjunto de suas intenções, isto é, suas finalidades –, a 

estratégia deles para chegar a seus fins, os mediatos da relação, os 

diversos códigos utilizados e os componentes espaciais e temporais da 

relação (RAFFESTIN, 1993, p. 38). 

  

 

Em nossa análise, levamos em consideração esse contexto relacional, a respeito dos 

processos tanto no Espaço como no Território, pois o mesmo permite a aproximação dos 

elementos. Os envolvidos em quaisquer desses processos (político/territorial) são 

responsáveis pela inteiração envolvendo: Poder, Espaço e Território. O sistema de 

transformação de um espacial em um territorial, no sentido científico/geográfico, está 

diretamente relacionado com a materialização de redes de poder que, dominam, alteram e 

reproduzem a sociedade (SANTOS; SILVEIRA, 2012). 

As considerações de Milton Santos também são pertinentes a essa dialética na 

problemática e na compreensão das relações espaço/território posta através do poder. O autor 

define o espaço como “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 

ações”, onde o processo de produção e circulação se relaciona, dentro desse mesmo espaço 

(SANTOS, 2005). Devemos considerar o Espaço como: 

 

(...) formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerado isoladamente, mas como o quadro único no qual a 



história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada de 

objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por 

objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, 

cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar 

como uma máquina. Através da presença desses objetos técnicos: 

hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de 

rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses 

acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico 

(SANTOS, 2005, p. 63). 

 

 

Nesse sentido, o conceito de Espaço se amplia para o conjunto de materiais dispostos 

no ambiente, podendo ser naturais ou construídos pelo homem (artificiais). É o sistema de 

objetos, que se relaciona entre si, que caracteriza o Espaço: as relações natureza/trabalho e 

produção/circulação, onde o homem domina o seu espaço natural, antes pertencente a ele, 

fazendo modificações materializadas das reflexões dessas relações. Podemos acrescentar 

ainda algumas definições do Professor Doutor Ajibola Badiru que sintetizam que o Espaço é 

composto de várias partes espaciais, o elemento espacial dentro do conjunto Espaço. 

E qual seria o conceito de Território? Segundo Marcelo José Lopes de Souza (2012), 

podemos definir Território como um espaço, ou seja, um conjunto de sistemas de objetos e 

sistemas de ações que se dão envolvendo-os, marcado por relações de poder: 

 

 

O território, (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado 

por e a partir de relações de poder. A questão primordial ,aqui, não é, 

na realidade, quais são as características geoecológicas e os recursos 

naturais de certa área, o que se produz ou quem produz em um dado 

espaço, ou ainda quais as ligações afetivas e de identidade entre um 

grupo social e seu espaço. (...) o verdadeiro Leitmotiv é o seguinte: 

quem domina ou influencia e como domina ou influencia esse espaço? 

Esse Leitmotiv traz embutida ao menos de um ponto de vista não 

interessado em escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte 

questão inseparável, uma vez que o território é essencialmente um 

instrumento de exercício de poder: quem domina ou influencia quem 

nesse espaço, e como? (SOUZA, 2012, pp. 78-79; grifo no original). 

 

 



Portanto, territorializar o espaço, passa pela perspectiva de que as relações, tanto de 

poder como sociais, estão inseridas na sociedade que habita um determinado espaço 

(território). Contudo, caracterizar essa relação não significa reduzir a complexidade do 

conceito em questão com o intuito de obter uma simples definição, tendo em vista que, na 

abordagem geográfica, o conceito de Território não é monossêmico, como afirma Rogério 

Haesbaert (2011). Segundo Haesbaert, existem três vertentes de análise do Território, cada 

uma levando em conta formas específicas desse processo de apropriação espacial, podendo 

ser “lineares, areais ou zonais”. 

Essas três vertentes descritas por Haesbaert são: a política, a cultural e a econômica. A 

primeira dá mais ênfase às dimensões simbólicas em que o Território é percebido como 

produto da “apropriação/valoração simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido”, 

a vertente economicista, ainda que menos difundida, “enfatiza a dimensão das relações 

econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes 

sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão „territorial‟ do trabalho, por 

exemplo” (Haesbaert, 2011). Por fim, a vertente política é aquela que analisa o Território 

enquanto “um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado 

poder, na maioria das vezes – mas não exclusivamente – relacionada ao poder político do 

Estado” (idem). Todas apresentando como pano de fundo as relações sociais. 

Nesse sentido, mesmo com todas essas instâncias que fazem referência ao Território, 

faz alusão a visão à qual Claude Raffestin (1993) se refere. Para ele, a Geografia deve se 

referir a todas as relações de poder estabelecidas nas sociedades, não apenas ao poder do 

Estado (instituído). Portanto, as relações políticas podem ser inseridas nas relações sociais. 

Para Norberto Bobbio (1987) o Estado tem se tornado cada vez mais um subsistema da 

sociedade como um todo, está totalmente inserido nos processos sociais, não estando nem 

acima nem distante dessas relações. O que ocorre é um processo assimétrico (dissimetria) por 

parte do Estado, definido por Raffestin como favorecimento do crescimento de uma estrutura 

em detrimento de outra. A dissimetria “só reconhece a existência de suas necessidades na 

medida em que aceita o jogo das equivalências forçadas” (RAFFESTIN, 1993).   

A sociedade pode ser observada e subdividida em três subsistemas, segundo Bobbio 

(1987), organizados na área econômica (forças produtivas), na área ideológica (consenso) e na 

área política (Estado), que além de materializar as formas de poder estabelecidas em suas 

relações, influenciam na vida social como um todo. Na medida em que as áreas se 

correlacionam, os superiores de cada forma de poder (fortes, ricos e intelectuais) influenciam 



uns aos outros, gerando uma espécie de pacto positivo entre grupos, mas com outras 

consequências para os demais membros da sociedade. 

Nesse sentido, faz-se necessário entender todas essas relações e as influências que elas 

exercem entre si, compreendendo o poder que o Estado e a economia política exercem sobre o 

território. Na seção posterior trataremos de esclarecer questões correlatas, no que se refere ao 

espaço geográfico como detentor de poder. 

 

4. PODER, POLÍTICA E ESTRATÉGIAS: CONSIDERAÇÕES NO BRASIL 

A geopolítica do Brasil, além de considerar a implantação de determinados núcleos de 

povoamento, criou a chamada “integração nacional”. Segundo Shiguenoli Miyamoto, seriam 

quatro os temas principais abordados pela Geopolítica brasileira: a) a geopolítica de 

transportes; b) a mudança da capital federal; c) a geopolítica das fronteiras; e d) a redivisão 

territorial do país. O autor afirma que, dentre esses, alguns aspectos foram efetivados como 

políticas de governo e os demais continuam a mercê da vontade política. 

No que se refere à economia política do território, significa admitir uma ordem 

espacial que está determinada e desenvolvida de acordo com alguns preceitos pré-definidos 

em comunhão com a lógica da economia: “Quando falamos de ordem espacial, estamos 

novamente nos referindo ao espaço explicado pelo seu uso” (SANTOS; SILVEIRA, 2011). 

Nesse contexto, se aplica a definição dada ao Espaço na seção anterior, trata-se de 

“caracterizar uma situação na qual, em cada área, os objetos tendem a exercer certas funções e 

os respectivos processos são, em grande parte, submetidos ao papel regulador de instituições 

(governamentais) e de empresas” (idem). 

Acompanhando a lógica funcional econômica, “cada atividade ou cada empresa 

produz a sua própria divisão do trabalho. Cada empresa ou atividade necessita de pontos e 

áreas que constituem a base territorial de sua existência, como dados da produção e da 

circulação e do consumo” (SANTOS; SILVEIRA, 2011). À medida que a ação das empresas 

se amplia, a escala geográfica fica cada vez maior, pois a cadeia produtiva está ligada as 

dimensões locais, regionais, nacionais e globais, que acabam por atuar, em relação ao espaço, 

seguindo a visão estratégica definida por Raffestin: 

 

O “estrategista” não vê o terreno; mais ainda, só deve vê-lo 

conceitualizado, senão não agiria. É à distância que sua ação é 

possível e, desde então, essa distância é a única a criar o “espaço” (...). 



E, de fato, criado pelo conceito de ação, que pode ser a guerra, mas 

que também pode ser de qualquer tipo de organização, de distribuição, 

de malha ou de corte. O estrategista não vê o terreno, mas a sua 

representação. Eis o porquê de esses elementos do código sintático, 

que são a dimensão, a forma e a posição, permanecer essenciais na 

linguagem do território, mas devem ser retomados como plano de 

expressão de uma semiologia conotativa (RAFFESTIN, 1993, p. 25). 

 

 

O Estado segue a lógica das grandes empresas e vice-versa, com relação às obras 

públicas. Analisa o terreno a partir do pensamento estrategista citado anteriormente, sublima 

os conteúdos sociais do território, observando-o a maneira do espaço para a ação, de modo a 

realizar projetos que basearão a engenharia de organização da melhor forma que atenda ao 

sistema produtivo. Cada empresa atua individualmente a seu modo, mas seguindo a mesma 

estratégia, pensando nos lucros para que sejam sempre maiores, abordando também os 

aspectos geográficos, tendo em vista a lógica arrastar outras empresas envolvidas no sistema 

de mesma cadeia produtiva. 

Por esse raciocínio do uso do espaço, o sistema da cadeia produtiva, dentro da 

categoria de empresas, acaba por fazer uma diferenciação entre elas. A atividade econômica 

subdivide as empresas por grupos hierárquicos, as que têm mais riqueza ou mais acesso ao 

mercado (maior possibilidade de lucro) das que detém menores posições. A primeira classe 

apresenta mais possibilidades de assumir o “controle” desse sistema que define parte da 

estrutura econômica. Dessa forma, podemos concordar com Santos e Silveira (2011) no que 

diz respeito ao uso do espaço, e o controle exercido sobre ele, que pode ser considerado, em 

si, uma forma de poder exercido pelas empresas: 

(...) o poder [corporativo] pode ser definido como a capacidade de 

uma organização para controlar os recursos que lhe são necessários, 

mas que também são necessários às outras organizações. (...) A noção 

de espaço corporativo deriva de tal mecanismo, que inclui uma 

utilização privilegiada dos bens públicos e uma utilização hierárquica 

dos bens privados [ou seja, as empresas se utilizam das obras do poder 

público, enquanto as maiores ficam com o melhor dos fornecedores 

privados]. (...) A partir destes dados, as maiores empresas passam a 

desempenhar um papel central na produção e funcionamento do 

território e da economia (...) pois sua hegemonia impõe uma 

acomodação forçada (SANTOS e SILVEIRA, 2011, p. 295). 

 

 



Os argumentos explicitados são essenciais para a compreensão de como se dá a 

relação entre empresas e entre empresas e Estado, sendo o poder público voltado para 

estabelecer melhorias em infraestrutura e facilidades para o bom funcionamento dos processos 

que envolvem as empresas. Caracterizando a realidade das relações políticas exercidas no 

território brasileiro. 

 

5. RELAÇÕES DE ESPAÇO E PODER NO MUNDO GLOBALIZADO 

O que é globalização? E qual o papel desse conceito que atravessou o último século? 

O termo globalização vem sendo associado principalmente, nos últimos anos, a processos 

econômico/financeiros que percorrem os seis continentes (principalmente os mais “nervosos”) 

na perspectiva do capital. Quais características um país deve possuir para atrair parcerias e 

recursos de potências econômicas? Quais critérios fazem de países como o Brasil se 

caracterizar como estando em desenvolvimento? Essas questões são pertinentes a discussão da 

globalização. 

Teoricamente o Estado, instituído politicamente e judicialmente (controle), devia abrir 

as portas da sua economia oferecendo mais incentivos e facilitando relações econômicas, 

entre outras ações. Por outro lado, um determinado espaço geográfico também é delimitador 

de Poder. Nesse sentido, é importante identificar os elementos que distingui um território de 

outro, no que diz respeito à atração de capital e o porquê da atenção voltada para 

determinadas regiões específicas em relação ao resto do mundo. 

Discutir o espaço geográfico é tarefa para especialistas, tendo em vista suas 

peculiaridades. Nesse contexto, traremos os argumentos da geógrafa Doreen Massey, 

vencedora do prêmio Vautrinlud (considerado o “Nobel da Geografia”) a respeito do tema, 

que foi muito feliz ao discutir o espaço geográfico em seu livro Pelo Espaço: uma nova 

política da espacialidade (tradução de Hilda Pareto), onde propõe elementos de análise da 

conjuntura econômica atual por meio de um resgate de etapas da globalização. 

O livro confirma, de forma inovadora, que determinadas características espaciais 

dotam o espaço de poder, o que é pertinente inserir a obra no contexto da geografia política. 

Indo mais além, Massey apresenta uma abordagem interdisciplinar, pois além de manter um 

diálogo profundo com a geografia econômica e com a economia, promove uma discussão com 

a antropologia e a psicologia social. 

A autora aborda vários lugares-comuns defendidos por seus investigadores, como as 

relações entre tempo e espaço (com predomínio do tempo) discordando, de forma consistente, 

de visões fantasiosas da geografia como os conceitos de fronteira ou sua ausência. Ela 



defende que essas dialéticas são insuficientes para o estudo da complexidade dos processos 

sociais atuais, pois não inserem a multiplicidade de intenções do espaço geográfico, que pode 

ser representado como fronteira ou “transfronteira” simultaneamente. 

Segundo Massey, a “globalização” é, atualmente, um dos termos mais frequentemente 

usados e mais poderosos em nossas imaginações geográficas e sociais (MASSEY, 2008). 

Baseada nisso, ele dedicou um capítulo, na terceira parte do livro, ao que chamou de 

globalização a-espacial, no qual destaca em uma de suas versões mais populares o termo 

“globalização” “evoca uma visão de mobilidade totalmente desimpedida, de espaço livre, sem 

limites”. Para ela, o conceito se torna “a-espacial” na medida em que apresenta uma trajetória 

singular ignorando as “diferenças potenciais das trajetórias”, ao negar “as multiplicidades 

essenciais do espacial” e ao refrear a “abertura do futuro”: 

 

Esta é uma visão a-espacial da globalização. As diferenças potenciais 

das trajetórias do Mali e do Chade são obstruídas. (As multiplicidades 

essenciais do espacial são negadas). Supõe-se que tais países estejam 

seguindo o mesmo (“nosso”) caminho de desenvolvimento. (A 

abertura do futuro que é, em parte, uma consequência das 

multiplicidades do espacial é refreada. Trata-se de uma narrativa com 

uma trajetória única). Os efeitos são políticos. Porque o espaço foi 

disposto sob o signo do tempo, esses países – precisamente – não têm 

espaço para contar estórias diferentes, para seguir outro caminho. (...) 

(MASSEY, 2008, p. 126). 

 

 A obra de Massey (2008) defende que o espaço geográfico é delimitado e “definido” 

por meio da política, mas qual seria o papel do território? A autora usa o termo 

territorialização para definir a identidade de grupos sociais no mesmo espaço, definindo um 

campo de ações espacializadas, reforçando a visão de multiplicidade, de possibilidades 

inseridas no espaço geográfico. Esse espacial não é concebido a partir da sua extensão, 

localidade ou limites, mas pelas múltiplas determinações que configuram uma rede de 

relações. O espaço é o resultado do fluxo dessas relações (identitárias, locais). 

 Num mundo “globalizado”, que sugere paradoxos e controvérsias, é preciso 

sensibilidade e visão crítica para olhar além das aparências da espacialidade que nos cerca e 

nos contém, identificando a forte atuação do poder político que controla a gama da produção e 

circulação de capital, do local ao global. 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O conceito que temos de Poder e Espaço vai influenciar a nossa forma de entendermos 

o mundo, nossos pronunciamentos, nossas relações e nossa opinião sobre a atual realidade, 

seja no aspecto econômico, político, histórico ou cultural. Até mesmo como entendemos a 

caracterização de local ou lugar, que vai direcionar o nosso sentido sobre a globalização. 

 Na busca das referências e fundamentação teóricas apresentadas, principalmente para 

compreensão das relações entre sociedade e a sua materialidade, sobretudo através da atuação 

do Estado, nos inserimos na discussão de forma analítica, unido uma visão de conceito dos 

principais temas pertinentes. Pois, a sociedade, o Estado e o poderio econômico não estão em 

espaços distintos, estão sempre interagindo (mesmo de forma indireta em alguns momentos). 

Nesse sentido, faz-se necessária a interpretação e a interação dos conceitos: Poder, Espaço, 

Território e Globalização. 

 Este texto foi motivado pelas discussões das aulas da disciplina de Tecnologias e 

Políticas Públicas do programa de mestrado da UNIT/AL, não pretendendo apresentar 

conclusões definitivas aos temas ou as questões levantadas, mas de se inserir nas discussões. 

Pretende-se incluir mais análises a respeito dos conceitos políticos, geográficos, econômicos e 

sociais, de forma pertinente a uma integração entre as diversas disciplinas (no contexto 

acadêmico), visto que o programa descrito tem uma abordagem interdisciplinar. 
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