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Resumo: O presente artigo tem como objetivo trabalhar a conceituação de território 
existente a partir de um resgate teórico que permite compreender as diferentes formas de 
relações presentes no território especialmente a formação do território do narcotráfico. Este 
trabalho é parte das reflexões teóricas da pesquisa de mestrado que tem como tema Os 
impactos do tráfico de drogas no cotidiano: reflexões a partir das vivências de profissionais e 
atores sociais que atuam no território e como referencial metodológico para este trabalho 
nos apropriamos da pesquisa bibliográfica.  
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Abstract: This article aims to work on the conceptualization of existing territory based on a 
theoretical rescue that allows us to understand the different forms of relations present in the 
territory, especially the formation of the territory of drug trafficking. This work is part of the 
theoretical reflections of the masters research that has as its theme. The impacts of drug 
trafficking in daily life: reflections based on the experiences of professionals and social actors 
who work in the territory and as a methodological reference for this work, we appropriate 
bibliographical research.  
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INTRODUÇÃO 

A leitura e o debate sobre território têm ganhado espaço em diferentes áreas de 

discussão, com isso compreender os diferentes conceitos acerca desse tema se tornou 

essencial para obter uma análise que ultrapasse o entendimento para além de uma 

delimitação geográfica, a qual tem sido superada ao longo dos anos. Cabe salientar que 

este trabalho é parte das reflexões teóricas da pesquisa de mestrado que tem como tema: 

Os impactos do tráfico de drogas no cotidiano: reflexões a partir das vivências de 

profissionais e atores sociais que atuam no território, sendo uma pesquisa bibliográfica. 

 É possível perceber que o estudo sobre o conceito de território perpassa pelo 

processo de fixação dos homens a sua atividade produtiva e também a organização 

econômico-social que define a relação social como a disputa pelo território através das 

relações de poder estabelecidas nele. Os autores embasam uma análise que é pautada a 

partir da relevância das relações de poder que por sua vez têm fundamentação nas relações 

de classe definidas pela organização econômica e intervenção do Estado na lógica 

relacional de cada território. Deste modo, no decorrer do texto será possível compreender 

que o território se constrói através da interação dos homens e que sua dinâmica apresenta o 

traço da sociedade.  

Sendo assim, vale pensar que a referência territorial pode conter fatores 

significativos que vão tratar de diferentes grupos que disputam e formam o território, 

também de eleger este território como necessidade e resistência daqueles que ocupam 

estes locais, bem como é ali onde acontece o desenvolvimento do capitalismo em suas 

esferas econômicas; sociais e culturais.  

Fato observado na desigualdade social, relacionado muitas vezes com os sujeitos 

que neste território dão significados às suas diferenças culturais ou sociais, assim 

constroem suas histórias e identidades. E neste contexto problematizaremos a questão da 

ocupação do narcotráfico em territórios vulneráveis social e economicamente3. 

Demonstraremos o quanto a presença do negócio das drogas agrava a disputa de poderes 

e eleva as tensões que se materializam sobre todos os residentes neste territórios. 

Pautaremos especialmente a contradição entre poder do tráfico de drogas e poder estatal, 

que se mostram em elementos como violência no próprio território, opressão e violência das 

forças policiais, estigmatização, entre outros.  

                                                 
3
 Faz-se essencial ressaltarmos que o narcotráfico está presente em diferentes espaços, entretanto o recorte da 

pesquisa em desenvolvimento se refere à questão da presença do tráfico de drogas em territórios pobres. Além 

disso, o desenvolvimento da pesquisa já nos permitem afirmar  que os impactos do negócio das drogas em 

territórios que residem pessoas de classe média e alta é muito diferente daqueles materializados em territórios 

pobres.  
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1. Território e seus conceitos 

Embora neste primeiro momento a proposta seja trabalharmos com a conceituação 

de território, não podemos tratar do assunto de forma isolada, vale lembrar que para 

tratarmos deste conceito vamos passar pelo campo da geografia, o que nos ajuda perceber 

que ao trabalharmos com um elemento nos deparamos com outros conceitos que se tornam 

necessário evidenciar, pois como aponta Haesbaert (2014) o conceito não nega todo um 

complexo de conjunto de outros conceitos que jogam seu foco em outras problemáticas e 

dimensões.  

De acordo com Raffestin (1993) é importante compreendermos que o espaço é 

anterior ao território, que este se forma a partir daquele, que ao se apropriar do espaço é 

que o ator o territorializa. Para ele, o território não é o espaço, porém se apoia nele em 

função de todas as relações de poder que ali é envolvida assim, a relação de poder é 

identificada em sua construção, logo entende-se que as pessoas territorializam o espaço. 

Deste modo, Haesbert (2014) ainda correlaciona às questões ligadas ao espaço através de 

relações práticas de poder que por sua vez está de alguma forma fazendo referência a um 

espaço enquanto território.  

 O território é formado por grupos sociais de forma contínua no qual os sujeitos 

estabelecem relações e como já mencionado a relação de poder está presente, pois a 

construção do território se da através do conflito. Além disso, ele se forma por meio da 

apropriação e produção do espaço, através da ação política dos sujeitos com o intuito de 

transformação de realidade, deste modo, o território se forma a partir da apropriação do 

espaço, em diferentes momentos da história como por diferentes sujeitos. 

 Assim, partimos para compreensão do conceito de território a partir da origem de sua 

palavra, para isso Haesbaerte (2014) nos ajuda a assimilar que a palavra território tem duas 

conotações sendo ela material e simbólica, pois etimologicamente aparece próximo de terra-

territorium quanto de terreo-territor, ou seja, tem a ver com a dominação da terra e com a 

inspiração do terror. Logo, entende-se que ao falarmos de território neste campo de 

conotação simbólica e material nos referimos também a um território que retrata a ideia de 

que a construção do território se da pelo terror, pois o conflito permeia todo este espaço. Ele 

diz que em qualquer forma território está associada ao poder, não sendo apenas o poder 

político, mas também um poder que diz respeito à dominação (possessão) quanto de forma 

simbólica um poder de apropriação (propriedade), para isso faz menção a Lefebrve (1986) 

que distingue as duas categorias: 

O uso aparece em acentuado conflito com a troca no espaço, pois ele implica 
“apropriação” e não “propriedade”. Ora, a própria apropriação implica tempo e tempos, 
um ritmo ou ritmos, símbolos e uma prática. Tanto mais o espaço é funcionalizado, tanto 
mais ele é dominado pelos “agentes” que o manipulam tornando-o unifuncional, menos 
ele se presta á apropriação. Por que? Porque ele se coloca fora do tempo vivido, aquele 
dos usuários, tempo diverso e complexo. (apud HAESBAERT, 2014, p.57) 
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Com isso, vemos que toda relação social, econômica, política e cultural é marcada 

pelo poder, pois são relações que os homens mantem entre si nos diferentes conflitos 

diários. A relação de poder é o que delimita o território e a partir da fala do autor é possível 

perceber que o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder, nota-se 

então que não haverá um território homogêneo por causa desta correlação de poder 

existente. 

O território para Silva (2009) é o local onde se legitimam as relações de poder ou 

relações sociais em função de um objetivo, podendo ser política, econômica e ou cultural. 

Isso reforça a ideia da marcação do território a partir do poder, além disso, conseguimos 

notar que esta relação dentro do território é para alcançar diferentes objetivos por 

diferentes grupos sociais que ali se estabelecem. Já para Fernandes (2009) ao destacar 

Friederich Ratzel, ele aponta que o território passou a ser constituído no momento que se 

torna necessário para uma nação, acredita que o poder desenvolvido aqui é o poder do 

Estado, sendo apontado como elemento exclusivo na garantia do poder em determinado 

grupo. No entanto, as constantes transformações que ocorrem no território deixam de 

apontar exclusividade de poder para o Estado, ou seja, a realidade social do território 

passa a ser um fator fundamental na discussão do seu conceito, devido às dinâmicas 

vivenciadas pelos sujeitos que transparecem a verdadeira rotina do território.  

Essa disputa por territórios e do espaço de dominação que o homem exerce através 

do poder é uma prática que ocorre com o passar dos anos, ou seja, desde as primeiras 

formas de organização. Com isso, nota-se as constantes transformações possíveis que 

acontece no território, desta forma o conceito de território pode ser inconstante tendo a 

possibilidade de passar por análises inúmeras vezes com o decorrer da história, os 

conceitos já definidos podem sofrer modificações sendo que as análises que são 

realizadas considera o contexto atual, mas sem desconsiderar todo o processo.  Segundo 

Andrade (2012) a contradição existente no território está vinculado com a totalidade 

dialética: 

Tais referências permitem reafirmar o território enquanto totalidade dialética constituída 
por múltiplas dimensões do real, expressando, simultaneamente, a hegemonia 
dominante e a latente resistência contra hegemônica de negação à ordem estabelecida. 
Desse modo, afirma-se o caráter dialético do território enquanto uma unidade em 
contradição, portanto, portador, também, de forças contra-hegemônicas que buscam o 
rompimento da subordinação do social ao econômico, a sobreposição do valor de uso 
sobre o valor de troca, a visibilidade do obscurecido. (ANDRADE, 2012, p.23) 

 

Com isso podemos perceber que o território é composto por alguns fatores que 

implicam em diferentes questões, neste caso a expressão da dominação enfrentada pelos 

sujeitos que formam um todo e que no seu dia a dia buscam estratégias de enfretamento 

contra essa hegemonia. Conforme se dá esta apropriação neste espaço às ações 
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conjuntas desenvolvidas propiciam a territorialidade, logo o Estado e as organizações 

presentes começam a organizar este território, sendo assim, o território torna-se uma 

manifestação de diferentes formas de poder. Para Haesbaert (2014) no processo de 

dominação e apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados em suas 

múltiplas formas de manifestação, sendo que, sobretudo estas manifestações são as 

múltiplas formas de poder de diferentes sujeitos que compõem o território. Cabe salientar 

que este poder incorporado a diferentes sujeitos pode ser tanto para quem sujeita ou é 

sujeitado, no sentindo de lutas hegemônicas quanto das lutas subalternas de resistência 

como destaca o autor. 

Enfim a territorialidade incorpora uma dimensão mais política, mas que também diz 

respeito às relações econômicas e culturais e que está ligada ao modo como as pessoas 

utilizam a terra diz Haesbaert (2014), como dão significado ao lugar, o autor menciona 

Sack para afirmar que o poder é um dos fatores que compõem a territorialidade, não sendo 

apenas para manter a ordem, mas também como estratégia para manter um contexto do 

qual experimentamos o mundo e damos significados. Deste modo, o autor nos apresenta o 

território funcional e simbólico: 

Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 
amálgamas, funcional e simbólico, pois as relações de poder têm no espaço um 
componente indissociável tanto na realização de funções quanto de significados. O 
território é funcional especialmente pelo seu papel enquanto recurso, a começar por sua 
relação como os chamados recursos naturais - matérias-primas que variam em 
importância de acordo com o(s) modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) -, como é o caso 
do petróleo no atual modelo energético dominante. (HAESBAERT, 2014, p.60) 

 

Esta totalidade do território está no cerne de sua compreensão, pois como 

Fernandes (2009) afirma, o território é um todo no qual este todo faz parte da realidade, ao 

compreender este fato, logo compreendemos a sua multidimensionalidade. Assim, o 

território deve ser analisado por suas especificidades e as suas particularidades, não 

descartando este todo. Esta multidimensionalidade é construída através das ações 

desenvolvidas pelos sujeitos que compõem o território, por isso as diversas dimensões 

presentes ocorrem por meio da totalidade, sendo produzidas por diferentes formas de 

relações. 

Para aqueles que o território tem a função de ser e não de ter como destacado por 

Haesbaert (2014) tem consigo um sentimento de pertença deste local, em muitos casos 

aqueles que estão destituídos de recursos materiais são aqueles que têm maior afeição às 

identidades do território, considerando que para muitos desapropriar deste local é deixar 

para trás toda a sua história de vida. Rodrigues (apud, SOUZA E PEDON, 2007) fala da 

igualdade compartilhada entre os grupos no território, dizendo que a comunicação neste 

espaço dá lugar à constituição de uma identidade e o reconhecimento de si no outro. 

 
Essa relação identidade-território toma forma de um processo em movimento, que se 
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constitui ao longo do tempo tendo como principal elemento o sentido de pertencimento 
do indivíduo ou grupo com o seu espaço de vivência. Esse sentimento de pertencer ao 
espaço em que se vive, de conceber o espaço como lócus das práticas, onde se tem o 
enraizamento de uma complexa trama de sociabilidade é que dá a esse espaço o 
caráter de território. O território de alguém ou de algum grupo, seja este último uma 
classe social, um grupo étnico, seja no caso dos quilombos, seja no caso de uma 
associação de bairro, enfim, nas múltiplas formas que toma esse processo. (apud 
SOUZA e PEDON, 2007, p. 136). 

 

Com isso, podemos dizer que a relação de poder se faz presente em toda a 

sociedade, em todo o território não tendo apenas o Estado como um ponto específico como 

já mencionado e sim fazendo parte de todas as relações sociais. Assim como o território 

está sujeito a mudanças, o poder também está, pois o mesmo pode passar por diferentes 

transformações devido às relações sociais presentes no território. 

1.1 Territórios de luta e resistência 
 

Ao longo do texto percebemos que o território é composto por vertentes importantes 

e que corroboram no seu desenvolvimento como citado por Haesbaert (2004, p.18) ao 

enfatizar que há três vertentes de análise ali presente, sendo ela jurídico-política; 

cultural(ista) e econômica. Mediante a análise acerca do balizamento de território realizada 

até o momento percebemos que o conflito de diferentes sujeitos é um fator em destaque, 

sendo assim é importante pensarmos este território a partir do sistema econômico e social 

que ele está inserido, que por sua vez propicia uma desigualdade desenfreada refletindo-

nos diversos territórios existentes. 

Como destacado, este poder citado no território se expressa através de uma disputa 

entre classes antagônicas que compõem este espaço sendo que a expressão territorial 

envolve uma totalidade concreta de processos de produção e reprodução de consumo que 

se articula no campo político e ideológico. Segundo Pedon (2013) a concepção de território 

é entendida como expressão da luta de classes e definida a partir das relações ensejadas 

pelo conflito permanente entre capital e trabalho, além disso, embora no território seja 

manifestada a estratégia de reprodução do capital ele também reflete lutas de emancipação 

e resistência. 

Segundo Lefebvre, dominação e apropriação deveriam caminhar juntas, ou melhor, esta 
última deveria prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica de acumulação capitalista 
fez com que a primeira sobrepujasse quase completamente a segunda, sufocando as 
possibilidades de uma efetiva “reapropriação” dos espaços, dominados pelo aparato 
estatal-empresarial e/ou completamente transformados em mercadoria. (apud 
HAESBAERT, 2004, p. 2). 

 

Nesse sentido é importante destacar que no território existem as forças produtivas 

que se instalam em determinados lugares, sendo gerada a articulação entre a materialidade 

o trabalho e a política. Desta forma, podemos dizer que ali acontece a reprodução da vida 

material, sendo o espaço para o desenvolvimento do capitalismo na qual corrobora na 

desigualdade social. Ao ser referenciado por Steinberger (1994), Santos aponta que o 
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território, para ele, é visto como “um campo de forças, como o lugar do exercício, de 

dialéticas e contradições (...) entre o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso 

social dos recursos”. 

Essa distinção acerca da reprodução material existente bem como, a disputa entre 

classes antagônicas no território reflete na configuração do mesmo, cabe destacar que o 

território é usado enquanto uma totalidade, porém para cada pessoa este mesmo local pode 

ter um sentido diferente, sendo ele um espaço de resistência de luta ou de apropriação. 

 Nesse sentido, podemos afirmar que o território também exprime as desigualdades 

sociais e é neste campo que a precarização existente em detrimento de uma disputa pelo 

poder se estabelece e também a apropriação e dominação de todo um sistema, assim nos 

deparamos com a força do trabalho e o capital o que consequentemente se instaura uma 

precarização territorial, no qual abrange complexidades e diversas especificidades nuclear 

como apontado por Haesbaert (2014). 

          É em função dessa desigualdade nos territórios que encontramos a formação de 

diferentes grupos que passam a interagir por interesse comum, sendo eles construídos 

individualmente ou por grupos como igrejas, empresas, o narcotráfico e o próprio Estado.  

1.2  Territórios ocupados pelo narcotráfico e poderes em jogo 

No bojo desta construção de múltiplos territórios cabe aqui colocar em destaque o 

território do narcotráfico, que por sua vez atrai um olhar para ilegalidade e criminalização. 

De acordo com Souza (2001) o território deve ser aprendido em suas diferentes vertentes e 

funções, pois após a compreensão de que neste território diferentes relações se fazem 

presente e se entrelaçam a visão de um todo é importante, mas se faz necessário se obter 

uma visão micro da realidade e entender que, como o autor aponta, há a existência de 

múltiplos territórios, como por exemplo: o território do tráfico de drogas; dos homossexuais; 

da prostituição entre outros podendo ser eles fixo ou temporários.  

Nos territórios socialmente vulnerávieis o narcotráfico ocupa o lugar de contradições 

que se materializam em extremos que vão da violência ao oferecimento de trabalho. Neste 

sentido vale a pena trazermos aqui a problematização de Rocha (2012, p. 27) na qual a 

investigadora situa o mercado das drogas em meio das contradições capitalistas, ou seja,  

Defender que o narcotráfico oferece trabalho é tarefa complexa, pois este trabalho está 
dentro da ilegalidade, sendo, portanto, reconhecido juridicamente como crime, não 
como trabalho. Desta forma, nos pautamos na tradição marxista, pois consideramos as 
substâncias psicoativas, licitas ou proibidas, como mercadorias que satisfazem 
necessidades, portanto, como mercadorias dependem de relações de trabalho para sua 
produção, circulação e comercialização e, para isso, há a exploração de mais-valia. No 
caso das substâncias psicoativas proibidas, há o agravante da ilegalidade em sua 
comercialização, o que traz mais riscos para todos que estão envolvidos de forma direta 
ou indireta neste mercado. Esses foram os fundamentos que buscamos e estão no 
primeiro capítulo da tese. (ROCHA, 2012, p. 27) 
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Outro elemento importante se mostra no fato do narcotráfico ser, segundo Fernandez 

(1997, p. 119) um dos negócios mais lucrativos mundialmente “empregando milhares de 

pessoas na produção, distribuição e o consumo”, portanto, via de regra, as atividades de 

distribuição das drogas ilegais acontece em territórios vulneráveis, que unem dois elementos 

atrativos para os gestores da venda de drogas: são locais geralmente afastados e possuem 

mão de obra disponível. Portanto, há também apectos de disputa de poder mencionados na 

discussão sobre território desenvolvida na primeira parte deste artigo. São diversas as 

formas de poder que estão em jogo, no entanto vamos nos ater ao poder do narcotráfico e 

ao poder do Estado na efetivação da chamada “guerra as drogas”. Esses dois poderes 

submetem os residentes dos territórios ocupados pelo narcotráifico levando ao agravamento 

de tensões, violência e violações dos Direitos Humanos. Por outro lado, o fato do negócio 

das drogas oferecer renda para alguns moradores faz com que muitos outros residentes 

estejam vinculados de maneira indireta.  

Em relação ao poder do Estado, situamos a questão da chamada guerra as drogas 

neste contexto. Ao estudarmos o histórico do proibicionismo vemos que seu grande objetivo 

é o controle sob as pessoas, especialmente, daquelas que estão na ponta do processo, ou 

seja, os trabalhadores do narcotráfico, o elo mais fraco das correntes. Neste sentido 

concordamos com o argumento da jurista Maria Lúcia Karam, quando coloca que:  

Com a declaração de uma “guerra às drogas” nos anos 1970, a política antidrogas 
exacerba essa violência inerente ao poder punitivo. Com a adoção do paradigma da 
guerra, os autores de crimes não recebem apenas a marca do “outro” ou do “mau”, mas 
são, mais do que isso, apontados como o “inimigo”, ou seja, aquele que deve ser 
eliminado. A “guerra às drogas”, como quaisquer outras guerras, é nociva, insana e 
sanguinária. A “guerra às drogas” não se dirige propriamente contra as drogas. Dirige-
se, sim, como quaisquer outras guerras, contra pessoas – os produtores, comerciantes 
e consumidores das substâncias proibidas, especialmente os mais vulneráveis dentre 
eles, os mais pobres, marginalizados, desprovidos de poder, que são as maiores vítimas 
da violência causada pela irracional insistência na proibição das selecionadas 
substâncias psicoativas tornadas ilícitas. (KARAM, 2012, on-line) 

 

Portanto, a política de combate as drogas submete populações inteiras ao controle e 

a opressão das forças policiais, agindo como se a totalidade dos moradores residentes em 

territórios ocupados pelo narcotráfico fossem suspeitos ou criminosos. Desconsiderando 

também que, como já apontamos acima, a guerra as drogas é uma guerra contra pessoas, 

materializando a criminalização da pobreza. A formação do território do tráfico de drogas 

pode ocorrer por organizações e forças sociais independentes, porém percebemos que 

nestes locais a criminalização da pobreza se torna ainda mais evidenciada. Ou seja, estes 

espaços passam a ser visto como territórios da ilegalidade assim como sendo área de risco 

a sociedade. 

O fato é que pensar o território ocupado pelo narcotráfico a partir da sua 

conceituação nos permite compreender alguns fatores que permeiam a complexidade da 

discussão. No território onde há a ocupação do tráfico de drogas a ação estatal está ligada a 
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relação da penalização de todos os residentes. Faz isso em nome de “respostas” que estão 

no ambito da garantia da segurança pública das classes médias e altas. Ou seja, em tempos 

de neoliberalismo, o Estado não garante os direitos sociais da classe trabalhadora e, por 

meio de discursos ideologizados, defende que a política de segurança pública é essencial 

em detrimento a outras. Medidas que envolvem os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, caminham muito mais rumo ao encarceramento em massa, que na busca da 

garantia dos direitos humanos e sociais. Como destaca Wacquant (2013), 

A penalização serve aqui como uma técnica para a invisibilização dos problemas sociais 
que o Estado, enquanto alavanca a burocrática da vontade coletiva, não pode ou não se 
preocupa mais em tratar de forma profunda, e a prisão serve de lata de lixo judiciária em 
que são lançados os dejetos humanos da sociedade de mercado. (WACQUANT, 2013, 
p. 21) 

 

O narcotráfico, portanto, torna-se o alvo principal do chamado Estado Penal. Além 

disso, a demarcação destes territórios e das pessoas que ocupam estes espaços que são 

dotadas a partir desta penalização como forma de combate ao narcotráfico, bem como de 

referenciar estes sujeitos como o problema social instaurado corrobora na segregação e 

estigmas do local quanto dos que ali residem.  Para além desta segregação a autora Rolnik 

(2009) aponta outros fatores que podem ocorrer em detrimento da exclusão territorial: 

Nossa hipótese é que a exclusão territorial torna indivíduos, famílias e comunidades 
particularmente vulneráveis, abrindo espaço para a violência e ao conflito. O nexo entre 
violência e exclusão territorial é muito claro quando cruzamos os dados de homicídios 
com os índices de exclusão territorial (...). (ROLNIK, 2009, p.107). 

 

 Localizar, portanto, a partir das reflexões teóricas acerca do território e suas 

dimensões a questão do narcotráfico, possibilita a compreensão dos diferentes aspectos 

que a presença do negócio das drogas interferem no cotidiano de uma comundiade. 

Elementos como trabalho no comércio ilegal de drogas, violência do narcotráfico, opressão 

das forças de seugrança pública, violação dos direitos humanos e estigmatização, atinge a 

todos os residentes em determinados territórios que já estão, historicamente, em situação 

de vulnerabilidade social. Por isso a necessidade de uma maior compreensão acerca da 

temática para aqueles que atuam nas políticas e estão inseridos nestes territórios, pois 

assim existe uma possibilidade de formular políticas sociais que atuam na perspectiva de 

mudanças para além da culpabilização do indivíduo, de acordo com Santos (1998): 

uma política efetivamente redistributiva, visando a que as pessoas não sejam 
discriminadas em função do lugar onde vivem, não pode, pois, prescindir do 
componente territorial. É a partir dessa constatação que se deveria estabelecer como 
dever legal – e mesmo constitucional – uma autêntica instrumentação do território que a 
todos atribua, como direito indiscutível, todas aquelas prestações sociais indispensáveis 
a uma vida decente e que não podem ser objeto de compra e venda no mercado, mas 
constituem um dever impostergável da sociedade como um todo e, nesse caso, do 
Estado(SANTOS, 1998). 
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 Obter uma maior apropriação acerca desta correlação da presença do tráfico de 

drogas possibilita pensar maiores estratégias que possibilitem serviços com base nas reais 

necessidades da população que vive nestes territórios. Além disso, não podemos descartar 

que nestes territórios também existe uma relação de interação entre os moradores, onde 

abrigam a preservação da cultura como a identificação entre si, desta maneira é possível 

compreender a valorização da relação entre os homens mencionada por Santos (1997), pois 

para ele a aproximação pôde criar a solidariedade, os laços culturais e também a identidade.  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise acerca da conceituação de território é possível observar que o 

referencial territorial está intrinsicamente ligado as diferentes relações que se estabelecem 

nestes locais.  Além disso, este referencial territorial aborda questões significantes acerca 

dos valores dos sujeitos que compõem este território e seu processo histórico que trata do 

político, econômico e social.  Fato observado na desigualdade social, relacionado muitas 

vezes, com os sujeitos que neste território dão significados às suas diferenças culturais ou 

sociais, assim constroem suas histórias e identidades mesmo em um contexto de luta e 

sobrevivência.  

Os múltiplos territórios são formados e com isso podemos incluir a discussão acerca 

da presença do narcotráfico em territórios vulneráveis social e eoconomicamente. Vemos 

ainda que a presença do negócio das drogas é utilizada como argumento para o território 

assim como, o agravamento da segregação e do estigma de território perigoso, que deve 

ser controlado pelas forças de segurança. Vimos que o interesse estatal permeia o campo 

da culpabilização e penalização dos sujeitos que compõem este território, nota-se que é 

abordada muita mais a responsabilidade do indivíduo do que a responsabilidade do sistema 

capitalista que propicia também na desigualdade territorial. 

Deste modo, é possível afirmar que existe uma necessidade de um maior 

aprofundamento da temática, ou seja, pensar o território ocupado pelo narcotráfico para 

além da criminalização e penalização, mas uma discussão onde se destaca os interesses do 

capital no que tange as questões do negócio das drogas, para que os territórios não sejam 

rotulados pela ilegalidade e criminalidade, mas considerar as impressões reais da população 

a partir do que eles vivenciam, considerando o fato de que o território, por si só, não 

expressa o que realmente o contempla e que suas considerações se dão pelas diversas 

relações presentes. 
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