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TerriTório de ação local e de 

desenvolvimenTo susTenTável:  

efeiTos da reivindicação socioambienTal  

nas ciências sociais

Resumo

Neste artigo discutem-se as mudanças pelas quais passa o 

conceito de território tomado como um lugar privilegiado de 

produção da ação pública. Em um contexto de globalização 

e de ambientalização dos conflitos, o território se apresenta, 

por parte das chamadas populações tradicionais, como ob-

jeto de reivindicação socioambiental, permitindo-lhes valo-

rizar os saberes nativos, de afirmar uma identidade política 

e de assegurar com toda legitimidade o controle de seu des-

tino coletivo. Neste mesmo tempo, no campo das Ciências 

Sociais, a análise do território, tradicionalmente identifica-

da com a história e a geografia torna-se objeto de interesse 

para a sociologia e a ciência política. Resulta disso uma re-

novação da questão territorial que encontra fundamento e 

coerência na visão não somente econômica, social e cultural 

do território, mas também na perspectiva política. 
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Abstract

This article discusses the changes in the concept of territory 

as a privileged environment for the production of public ac-

tion. In a context of globalization and environmentalization 

of conflicts, the territory becomes an object of socio-environ-

mental claim for some of the so-called traditional popula-

tions, which enables them to value native knowledge, affirm 

a political identity, and assure with full legitimacy the con-

trol of their collective destiny. At the same time, in the field 

of the social sciences, the analysis of territory traditionally 

identified with History and Geography becomes an object of 

interest to Sociology and Political Sciences as well. That has 

resulted in a renovation of the territorial issue that serves as 

the basis for not only the economic, social, and cultural vision 

of the territory, but also for its political perspective.
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