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Resumo 

  

 O território, em suas múltiplas dimensões, contempla também múltiplas formas de subversão. 

Nosso objetivo aqui é refletir sobre formas de articular territorialidades autônomas para alcançar 

esta subversão. Gostaríamos de enriquecer o debate sobre o conceito de território para melhor 

compreender o que seriam estas territorialidades, para então aproximar o conceito da prática 

cotidiana, seja de movimentos já articulados, ou de sujeitos indignados. Feito isto, poderíamos 

articular a emergência das Zonas Autônomas Temporárias. 
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Introdução 

 Este trabalho é parte da pesquisa para dissertação de mestrado acadêmico em 

Geografia e objetiva dar escopo conceitual a uma reflexão sobre as perspectivas 

de alguns pensadores que, poeticamente de um lado e objetivamente de outro, 

observam as práticas espaciais a partir de uma relação de poder entre os 

indivíduos e as forças maiores que atuam no espaço, a fim de enriquecer nossa 

compreensão sobre o conceito de território para, então, alcançarmos um 

entendimento maior do que seriam as territorialidades autônomas.  

 A poética de Hakin Bey, na obra anarquista “TAZ” (sigla em inglês para Zonas 

Autônomas Temporárias, 1980), traz ao leitor um paralelo entre a dinâmica dos 

piratas e sua relação com as estruturas de poder do momento histórico (séculos 

XVI a XVIII). Essa relação com o poder (ou o desejo por extingui-lo) descrita na 

obra mostra que a noção de conflito é algo que ultrapassa os conflitos físicos, 

mostrando que se configura a partir de práticas que vão de encontro àquelas ditas 

normais. Tentando encontrar um paralelo que encontre corpo na noção de 

território proposta por outros pensadores e a relacione às propostas libertárias da 

Zona Autônoma Temporária, buscaremos, durante a pesquisa, direcionar nossa 

análise à finalidade de explorar as territorialidades autônomas que podem, de 

certa forma, dar escopo à transcendência utópica dos poderes que manipulam 

comportamentos individuais e coletivos.  

 Nossa tentativa aqui é a de entender a ordem espacial constituinte e 

decorrente de uma ideologia de transgressão social, onde as práticas espaciais 

marginalizadas, subalternizadas, invisibilizadas e inviabilizadas pelas normas 
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sociais impostas pela homogeneização do modo de vida capitalista, possibilitadas 

principalmente pelo processo colonial, mas observado em todo o globo pelas 

tradições, autoridades e influências dos ditos estabelecidos, possam alcançar 

protagonismo na produção e vivência do espaço, mesmo como outsiders (Elias, 

2000), com identidades sociais distintas e dotadas de igual importância no 

contexto cultural e formação territorial. 

 As noções de práticas não-liberais e não capitalistas estão sendo ativamente 

desenvolvidas em muitas partes da América Latina, particularmente em termos de 

desenvolvimento de autonomias que incluem formas não-estatais de poder 

derivadas de práticas culturais, econômicas e políticas comunitárias. O que ocorre 

é uma criativa re-constituição da lógica comunitária sobre a base de novas formas 

de territorialidade. A maioria dos casos de organização autônoma implicam certas 

práticas, tais como as assembléias comuns, a rotação das obrigações e formas 

de poder horizontal e disperso. Nas formas comunais, o poder não funciona sobre 

a base da representação liberal, mas se funda em maneiras alternativas de 

organização social. A autonomia é, pois, um processo tanto cultural como político. 

Trata-se de formas autônomas de existência e organização política e de tomada 

de decisões. Como dizem os zapatistas, o objetivo da autonomia não é apenas 

tomar o poder e mudar o mundo, mas criar um novo. 

 

Pirataria e estratégias marginais 

 Os piratas da obra de Hakin Bey assemelham-se, no nosso tempo, aos 

marginalizados culturalmente pelas práticas sociais estabelecidas como padrão. 

Eles se estabeleciam nos lugares, impunham algumas práticas que lhes faziam 

jus à sua identidade, como comércio ilegal, aliciação, uso e venda de produtos 

ilícitos, perturbação à ordem com seus festejos, ocupação das cidades de forma 

abrupta, marginalizada e até mesmo violenta. Fazia parte da utopia pirata um 

cenário de total liberdade, de propriedade comunal da terra, de ocupação de 

espaços vazios no mapa, de sociedades multiétnicas, sem leis cristalizadas, 

lideranças temporárias, com suas questões resolvidas por voto ou por duelos 

regulamentados. 

 Em seu primeiro capítulo, a obra faz menção à rede utilizada pelos piratas no 

século XVIII. Esta rede, embora mambembe para os tempos atuais, estendia-se 

por todo o globo e era utilizada como esconderijo para os piratas abastecerem-se 

de comida, água e artigos de necessidade. Nestas “ilhas” encontravam-se 

populações marginalizadas, chamadas por Hakim Bey de “comunidades 

intencionais” (p. 3). Estas viviam conscientemente numa lógica fora da(s) lei(s) e 

negociavam com os piratas suprimentos em troca de suas pilhagens. Esse estilo 

de vida, embora temporário, era considerado uma verdadeira aventura, perigosa e 

ao mesmo tempo prazerosa; uma constante festa! 
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 Hakim Bey utiliza-se destas Utopias Piratas para relacionar outras experiências 

autônomas e marginais e construir uma teoria que abrangesse uma ideologia que 

rompesse com as lógicas nefastas e violentas do autoritarismo imposto pelo 

poder centralizado, que hoje são representadas na figura do Estado. A obra 

vislumbra um futuro utópico onde as experiências descentralizadas tomarão cada 

vez mais espaço no mundo atual, com enclaves que vão desde corporações 

mantidas por seus funcionários, passando por pirataria de dados, enclaves de 

Trabalho-Zero até zonas anarquistas liberadas, todas interligadas por uma Rede2. 

Constituindo-se estes enclaves como “ilhas” nesta Rede, Hakim Bey as chama de 

Zona Autônoma Temporária (p. 3). 

 Entretanto, este futuro utópico descrito na obra esbarra no autoritarismo, na 

vigilância e na organização dos bancos de dados, semelhantes aos observados 

também por Zigmunt Bauman (1999), onde as informações são controladas por 

poderes políticos e econômicos e a dispersão e articulação destes grupos são 

vigiadas, contidas e controladas, surgindo um sinóptico, de natureza global, em 

paralelo ao conceito de panóptico, de Michel Foucaut (1987) e o que diferencia o 

Poder do poder, segundo Raffestin (1990), aonde o Poder se origina na figura do 

Estado e o poder pode se reconfigurar a partir da articulação de sujeitos em torno 

de um objetivo comum. 

  Esta realidade faz emergir algumas questões muito pertinentes feitas por 

Hakim Bey, que dizem respeito à condenação de nosso tempo a nunca 

experimentar a autonomia, o governo pela liberdade. Pergunta ele: “Devemos 

esperar até que o mundo inteiro esteja livre do controle político para que pelo 

menos um de nós possa afirmar que sabe o que é ser livre?” (p. 4). A razão nos 

leva a crer que esta lógica nos conduz a uma alienação tamanha que jamais 

conheceremos tal possibilidade, gerando uma revolta que nos faz pensar em 

estratégias aprendidas no passado, no presente e no futuro para tornar estes 

enclaves realidades cotidianas e cada vez mais expansíveis a outros espectros da 

vida política. Existem evidências suficientes para nos fazer crer que é possível, 

embora tenhamos que ir de encontro à lógica vigente e todo o seu aparato 

corretivo. Hakim Bey sugere que sua Zona Autônoma Temporária (abreviado 

adiante por TAZ) seja percebida além de uma fantasia poética, mas preocupa-se 

em não criar dogmas políticos. Ele deseja que a TAZ torne-se algo 

autoexplicativo, que seja um termo “compreendido em ação” (p.4). O Poder, para 

uma gama de autores e sujeitos de luta, só pode ser compreendido em ação. 

Logo, a luta por sua extinção é a ação sobre este exercício do Poder.  O carnaval, 

enquanto espaço-tempo estratégico para a luta e emancipação antissistêmica 

encaixa-se como chave para a construção dessas territorialidades autônomas, 
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que ressignificam o espaço à medida que se constituem como uma TAZ que 

deseja extirpar o Poder. É, segundo Holloway (2013), uma fissura temporal nos 

padrões de dominação, com energias sociais liberadas para a criação de 

diferentes maneiras de se relacionar, com validade em si mesma. Supõe a 

abolição provisória de relações hierárquicas, privilégios, regras, tabus.   

 Hakim Bey nos faz (re) pensar as revoluções sob uma ótica extra-ordinária. Ao 

mesmo tempo em que afirma que o Estado retorna ao seu status de poder após 

uma reação à Revolução, ele afirma que o levante e a insurreição tem grande 

importância, mesmo sendo temporários. Por estes eventos serem algo grandioso 

e de grande magnitude, serem “experiências de pico”, alteram a consciência e a 

experiência, moldando e dando sentido à vida e aos corpos, com trocas e 

integração, fazendo assim uma diferença. 

 Ele propõe a substituição da revolução por um levante sendo transformado 

espontaneamente em cultura anarquista (p.6), explicando que mesmo com o 

triunfo da revolução, o Estado retorna e o sonho e o ideal são, assim, traídos. Ele 

reitera que o conflito físico não é o (único) caminho para a transformação deste 

paradigma de poder imposto pelo Estado. Não por que ele se apresente como um 

portador da paz, mas por não enxergar neste tipo de estratégia eficácia suficiente 

para atingir os pilares do poder ao qual devemos combater. Diz ele:  

(...) com nosso armamento miserável, não temos em que atirar, 

a não ser numa histerese, num vazio rígido, num fantasma 

capaz de transformar todo lampejo num ectoplasma de 

informação, uma sociedade de capitulação regida pela imagem 

do policial e pelo olho absorvente da tela de TV.(p.6) 

 

 Ele alerta ainda que seria um martírio inútil tentar combater esta 

megacorporação que é o Estado com seu aparato informacional, militar e de 

criação de simulacros e espetacularização do cotidiano. Nossas armas de luta 

tem de ser um tanto mais sutis e subversivas, mas que não se findem em si 

mesmas e nem sejam substitutas de outras táticas, objetivos e estratégias de luta. 

Ele recomenda a TAZ porque ela é capaz de fornecer qualidade e relevância ao 

levante sem necessariamente recorrer à violência e ao martírio como essenciais 

para a transformação e tomada do poder. Nas palavras de Hakim Bey: 

A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o 

Estado diretamente, uma operação de guerrilha que 

libera uma área (de terra, de tempo, de imaginação) e 

se dissolve para se re-fazer em outro lugar e outro 

momento, antes que o Estado possa esmagá-la. Uma 

vez que o Estado se preocupa primordialmente com a 

Simulação, e não com a substância, a TAZ pode, em 

relativa paz e por um bom tempo, "ocupar" 

clandestinamente essas áreas e realizar seus propósitos 

festivos (p.6). 
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 A TAZ surge na miopia da Babilônia, que toma suas abstrações como 

realidades. As simulações por ela criadas tornam-se seu único foco e alguns 

poucos enclaves, propositalmente invisíveis, passam despercebidos neste 

descuido escalar. Quando atuantes da marginalidade e ilegalidade, os 

movimentos necessitam desviar-se de certa forma da lógica do Espetáculo. Iniciar 

a TAZ pode envolver táticas de violência e defesa, mas seu grande trunfo está em 

sua capacidade de invisibilidade. Com a mediação e representação da TAZ sendo 

exercida pelo Capital ou pelo Estado, ela tenderá a desaparecer, pois tratar-se-á 

de uma apropriação daquele fosso de cultura marginal a fim de produzir mais uma 

vez invisibilidade sobre a demanda essencial pela qual fora instituída a TAZ, além 

de ridicularizar, subalternizar e inferiorizar os estratagemas de seu surgimento, 

numa clara assimiliação nefasta pelo aparelho hegemônico para descredibilizar o 

sonho por trás da TAZ.  

 A TAZ deve ser uma estratégia que entranhe as rachaduras e fendas do 

Estado quase onipresente, que como herança colonial que é, procura 

homogeneizar a vivência sob sua tutela para simular o Espetáculo da vida 

pública. Entretanto, mediante a ameaça de apropriação, a TAZ deve deixar ao 

Estado apenas o invólucro vazio de seu desaparecimento e brotar em novos 

espaços, invisível de novo, pois não se define nos termos do Espetáculo. Assim 

sendo, mostrar-se-á o microcosmo de uma cultura de liberdade, possibilitando o 

desfrute desta liberdade no aqui e agora. 

 Em suma, a Revolução que rechaça Hakim Bey é muito mais o sentimento de 

espera sendo substituído pelo de desejo, que motiva o cidadão a levantar-se de 

encontro à lógica hegemônica, tomando as rédeas de sua autonomia. Entretanto, 

adverte: 

 

(...)tanto o "ataque" quanto a "defesa" devem evadir a 

violência do Estado, que já não é uma violência com 

sentido. O ataque é feito às estruturas de controle, 

essencialmente às ideias. As táticas de defesa são a 

"invisibilidade", que é uma arte marcial, e a 

"invulnerabilidade", uma arte "oculta" dentro das artes 

marciais. A "máquina de guerra nômade" conquista sem 

ser notada e se move antes do mapa ser retificado. 

Quanto ao futuro, apenas o autônomo pode planejar a 

autonomia, organizar-se para ela, criá-la. É uma ação 

conduzida por esforço próprio (p.7). 

 

 A TAZ se mostra à priori como um ato de percepção. É questão de identidade, 

de território, de construção de lugares férteis para emergirem coletividades que 

tenham demandas em comum, que aspirem sonhos comuns, que transpirem 
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disposição, que tenham sede de liberdade e que desejem desfrutá-la no aqui e 

agora.  

  A TAZ como um evento festivo é um tipo de articulação que nos é muito 

cara. Deslocam o ato para fora de um tempo profano, onde a experiência 

transcende a base de transformação social através dos sentidos. O aspecto 

festivo é de suma importância para a integração, sociabilidade, inspiração 

coletiva, leveza na elucidação de demandas comuns e para o amadurecimento do 

evento e afinidade entre membros e local. A TAZ torna-se também um 

contraponto ao gerenciamento do lazer promovido pela lógica hegemônica, uma 

luta pelo direito de festejar, que rechaça as formas de interação inseridas nessa 

mesma lógica – TV, internet, lazeres formais e, principalmente, pagos. 

 A TAZ nega também o sedentarismo, propondo o que chama de “nomadismo 

psíquico” (p.10), que analogamente à máquina de guerra de Deleuze e Guattari 

(in Hakim Bey, 1980’s), torna-se uma estratégia muito eficaz para a florescência 

da TAZ. O nomadismo, a partir do paradoxo da homogeneização dos lugares em 

consequência do fetichismo da mercadoria, da velocidade e do consumo de 

massa, que ofusca a diversidade cultural e a individualidade, cria um desejo pela 

curiosidade errante nos indivíduos de desviar-se desse projeto de docilidade do 

viajante. Este nomadismo não engloba apenas artistas, intelectuais e viajantes, 

mas também trabalhadores imigrantes, refugiados, sem-teto, turistas, andarilhos, 

ciclistas, vagabundos, assim como todos aqueles que viajam na virtualidade da 

internet, nos livros, nos filmes, nas mudanças cotidianas, de religião, enfim, os 

que viajam em suas experiências contrapondo-se ao sistema que lhe foram 

impostos por uma força que pouco entendem e que pouco lhes faz sentido, 

emergindo assim numa necessidade pela TAZ, o que Haesbart (2006) chama 

também de re-des-territorialização. 

 Há diversos aspectos que ensejam dúvidas quanto ao surgimento e a 

temporalidade da TAZ. Os meios pelos quais elas manter-se-ão; suas condições 

materiais de manutenção; a organização social e de trabalho em seu interior; o 

respeito aos direitos individuais dos integrantes; o calendário de atividades, etc. 

Não obstante, surgem também soluções alternativas para estas questões 

particulares a algumas vivências de cada TAZ ou até mesmo generalizadas por 

compartilhamento em rede pelas diversas TAZ. 

 Células de produção cooperativada e de apoio mútuo e distribuição de 

excedentes; produção de alimentos em hortas e pomares públicos; apresentações 

artísticas em espaços públicos a fim de angariar fundos e agregar mais 

integrantes; calendário autônomo e flexível de atividades culturais e de produção. 

Tudo isso regido por um gerenciamento autogestionado e autônomo em relação a 

metas e ao ritmo de música e poesia que possibilitem a expressão artística do 

movimento, onde cada um pode contribuir para expressar a sua demanda 

individual, inserida na demanda coletiva. 
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 A música aparece como ferramenta essencial na construção de uma Zona 

Autônoma Temporária. Por seu aspecto festivo e estritamente sensorial, a TAZ 

deve apropriar-se também deste instrumento como princípio organizacional, por 

se tratar de uma linguagem com alcance universal e que exerce seu caráter 

festivo. A arte faz-se necessária num levante que deseja agregar o maior número 

possível de demandas, pelo simples fato de possibilitar distintas experiências 

sensoriais subjetivas. O incentivo à expressão artística em cada participante de 

uma TAZ não somente é uma forma de integrá-los, mas também estimula a cada 

um encontrar em seu interior a sua inquietação, a sua insatisfação e o seu próprio 

tempo em relação ao trabalho libertário e transformação social, de dentro para 

fora do indivíduo. 

 Há ainda algumas formas de consolidar uma TAZ a partir da negação, do 

desaparecimento. Segundo a obra, se o poder do Estado é pura simulação, não 

faz sentido combatê-lo, pois ao fazê-lo, legitimamo-no. A negação toma 

importância, pois seria, nas palavras do autor, “estratégias úteis para a contínua 

revolução de todo dia”. O que impele o sujeito à adoção de estratégias de recusa 

direcionadas às instituições, como a escola, por exemplo. Aprender sob a 

regência de outros currículos e outras formas de construção de conhecimento – 

griot, musicalidade coletiva, dança, carpintaria e outras corporações de ofício - 

podem ser extremamente eficientes e enriquecedoras enquanto experiências 

cognitivas e sociais. Locomover-se de bicicleta, numa cidade onde o trânsito é 

extremamente violento e os transportes públicos são caríssimos e de péssima 

qualidade, torna-se uma ação de negação com um halo infinitesimal de 

benefícios. O ato de não votar é um tanto polêmico, visto que os argumentos dos 

que querem participar da “democracia” passam pela ilusão da escolha de 

representantes – cujas cobranças posteriores são, senão impossibilitadas pela 

distância social entre os eleitos e eleitores, ineficazes pelo simples desprezo para 

com as demandas da população por parte dos eleitos – e pela questão que fazem 

em fortalecer partidos políticos com ideologias de mundo que encobrem 

verdadeiros planos de poder, cujos ideais queremos combater. Mas ainda se 

mostra uma estratégia de negação. 

 A recusa ao voto, a recusa à igreja fundamentalista, à escola padronizadora, à 

arte elitista, ao trabalho alienante e principalmente à moradia indigna e à família 

patriarcal tornam-se ações diretas à lógica hegemônica, pois lançam o sujeito a 

um delicioso limbo que o leva à conscientização de sua condição marginal. Há 

percalços, claro, mas de posse de sua condição, o sujeito da TAZ pode subverter 

essa lógica com pequenas ações como a fundação de “religiões livres”; processos 

artísticos e lúdicos de aprendizagem que não estejam na prisão escolar; artes 

marginais; vadiagem e direcionamento da produção de uma fábrica – dentre 

muitos exemplos -; e, sobretudo, a ocupação de espaços ociosos pela cidade, o 

nomadismo temporário.  
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 Conquanto as TAZ vão se tornando realidades palatáveis e atraentes às 

vivências cotidianas, seus territórios vão sendo identificados, integrados pela rede 

e tornam-se fonte de energia e inspiração para o surgimento de novas TAZ. A 

partir de agora, tentaremos pôr a TAZ à luz do conceito de território, para 

tentarmos identificar os comportamentos territoriais da insurgência de 

territorialidades autônomas que podem ser o início – ou indício – da formação de 

uma TAZ, seja esta no plano concreto ou virtual, de ações que variam em 

artísticas, econômicas, sexuais, políticas e – por que não? – tudo isto. 

 

Territorialidades autônomas 

 Como nos diz Raffestin (1993), “o território se forma a partir do espaço, é 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (...) em qualquer 

nível” (p.143). Partindo desta assertiva, o território nos é dado como um substrato 

do espaço, onde há, a partir de uma ação programada, a apropriação deste 

espaço, que pode ser dada em diferentes esferas, podendo contemplar uma ou 

mais delas. Sendo assim, o ator em questão territorializa-se neste substrato 

espacial, fazendo com que outros atores atuantes neste espaço submetam-se à 

sua apropriação, o que confere ao território, nesta visão, uma relação de poder 

intrínseca a toda ação inscrita nele. Esta ação pode ser programada e percebida 

em diferentes escalas – da escala psicotópica à escala global – e este ator pode 

ser tanto um indivíduo quanto uma instituição, ou um conglomerado delas.  

 Tendo o ator territorializado o espaço, há ali um sistema sêmico, de códigos, de 

conhecimentos e comportamentos que se inscrevem na prática daquele espaço. 

O processo social derivante deste conjunto de sistemas envolve uma série de 

relações onde temos de considerar a representação do território, a infra-estrutura 

presente e as relações de produção. Com isto, aferimos que há no território uma 

projeção de sentimentos passíveis de objetivação os quais chamaremos 

territorialidades.  

 Nossa análise anterior conferiu a estas territorialidades a possibilidade de 

ruptura com este sistema de códigos impostos pelos atores sintagmáticos 

atuantes no território. Desde que estejam conscientes de que são condicionados, 

submissos às forças presentes no território e à normalidade projetada para estes.  

 A territorialidade autônoma necessita de estratégia para ser alcançada. Os 

simulacros lançados sobre os objetos espaciais, geralmente com as projeções 

intencionais dos atores dominantes, representadas mormente pela cartografia, 

apresentam brechas de vigília e podem ser subvertidos. Como este domínio 

territorial é algo um tanto sutil e naturalizado, os atores dominados adquirem o 

hábito de agir mais sobre as imagens e simulacros de objetos do que sobre os 

próprios objetos (idem, p.145).  
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 Falamos acima da estratégia de negação. Esta cabe neste tipo de situação, 

onde a negação ao código de comportamento imposto para este território dá 

escopo à configuração de uma territorialidade marginal, autônoma. Todavia, não é 

simples como apenas negar. É claro que, ao negar a norma, já estamos mais 

além para alcançar uma condição autônoma de existência. Entretanto, é 

necessário fazer emergir as inquietações que despertaram a necessidade da 

negação e a partir desta inquietude, deixar fluir a criatividade sobre um 

comportamento que realmente contemple as demandas individuais e coletivas as 

quais os sujeitos sociais anseiam. 

 Voltemos ao território. Observa-se, em Por uma Geografia do Poder (Raffestin, 

1993), que o território articula-se por meio de uma estrutura, composta por nós, 

redes e tessituras e que esta organização se faz necessária não somente para 

separar-se, mas para diferenciar-se, a fim de hierarquizar o espaço por meio de 

distribuições que podem ser culturais, econômicas, sociais e políticas, 

hierarquizadas, dentre outros fatores, pela acessibilidade (p.150). Esta 

acessibilidade de certa forma dita as práticas espaciais no território, portanto, 

possibilita o controle sobre ele.  

 Somente práticas marginais capazes de subverter esta escala de poder 

integrado, escapando aos mecanismos de controle espacial, poderão vislumbrar o 

surgimento de uma Zona Autônoma. A escala espaço-temporal destas ações 

provavelmente não será de grande magnitude, pois o território é alvo de grande 

cobiça e vigilância, o que obriga ao nomadismo. Entretanto, na esfera do corpo, a 

relação com o território deve sempre presumir a re-existência, o que nas palavras 

de Porto-Gonçalves, seria resistir para existir (1989). Em suma, é necessário uma 

relação outra com o território, uma territorialidade autônoma, para alcançar a 

emancipação nele/ a partir dele. 

 Para Muniz Sodré (1988), quando pensa o espaço produzido na inscrição do 

conflito territorial da diáspora africana para o Brasil e a configuração deste conflito 

materializada nos terreiros, o território e as práticas sobre ele tomam outras 

dimensões. A territorialização, segundo o autor, se define como força de 

apropriação exclusiva do espaço, capaz de engendrar regimes de 

relacionamento, relações de proximidade e distância. Estes regimes resultam de 

um ordenamento simbólico, aonde o território estende-se para além do espaço 

físico e as territorialidades inscrevem-se no corpo dos sujeitos, criando e 

reafirmando identidades. O território aparece, assim, como um dado necessário à 

identidade – coletiva ou individual -, ao reconhecimento de si pelos outros, através 

de suas práticas e significações. 

 A reterritorialização que sugere Haesbart (2006) ganha escopo quando se 

pensa que os terreiros, neste processo, ganham importância enquanto substrato 

espacial para a ressignificação de práticas espaciais oriundas de culturas de 

Arkhé (Sodré) e as comunidades litúrgicas, conhecidas no Brasil como terreiros 
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de culto, passam a constituir exemplos de suporte territorial para a continuidade 

da cultura negra em diáspora face aos estratagemas simbólicos do processo que 

os marginalizou e que controla os espaços simbólicos da cidade. 

 Para estruturar uma percepção de uso do território pelo homem ocidental, 

colonizador, Sodré nos aponta uma consideração do ponto de vista do acesso ao 

qual se chega às territorialidades. São algumas noções acerca do território 

atinentes a este trabalho e que em cada uma delas é possível estruturar também 

sua subversão, erigindo uma territorialidade autônoma.  

1)Território público, que abrange ruas, praças, ônibus, 

teatros, etc.; 2) território da casa ou privado, ou seja, 

qualquer lugar nomeado como “lar” ou entãso o espaço 

particular da sala de trabalho; 3) território interacional, 

definido pelas áreas de acesso restrito a pessoas 

legitimadas, como por exemplo os estudantes inscritos 

numa universidade; 4) território do corpo, relacionado 

com o espaço pessoal, como o próprio corpo e o espaço 

adjacente – esta é uma delimitação invisível do espaço 

que acompanha o indivíduo, sendo capaz de se 

expandir ou contrair-se  de acordo com a situação e 

caracterizando-se, portanto, pela flexibilidade. (p.37) 

 

 O conceito de TAZ que dá sentido a essa seção dá conta também de 

esquematizar possíveis subversões para estas noções sobre o território. Ao 

território público, a TAZ é enfática ao sugerir a ocupação cultural-simbólica-

emancipatória destes espaços. Partem destas ações desde protestos, passeatas, 

festas, blocos de carnaval, intervenções artísticas até venda de bebidas, comidas 

e produtos fabricados artesanalmente e reuniões de grupos de apoio coletivo, 

articulação entre coletivos, etc. 

 Ao território privado a TAZ reserva a completa ruptura com a propriedade 

privada. Ocupação de imóveis especulativos – públicos e privados – com fins de 

reapropriação pelo direito à moradia, retomada de fábricas ociosas com gestão 

coletiva, reapropriação de terras improdutivas e assentamento de famílias de 

agricultores, etc. 

 À noção de território interacional a insurgência de uma Zona Autônoma 

Temporária é mais pungente. Nestes espaços, há o encontro entre pares, 

mediado pela postura exigida pela legitimidade adquirida, como no exemplo do 

próprio Muniz Sodré. Há, entretanto uma quebra de protocolo quando as disputas 

políticas são mais acirradas, já que estes territórios são arenas de disputa por 

legitimação de um discurso totalizante. Incluímos nesta noção as sedes de 

partidos políticos, academias de lutas, ordens de advogados, sedes de sindicatos, 

etc. As territorialidades autônomas nestes espaços nutrem-se da insatisfação pela 

condução dos discursos totalizantes que os simbolizam. Advém, então, da 

negação territorial e identitária sobre os próprios espaços pelos seus membros. 

 O território do corpo, por ser a menor escala de poder que os indivíduos podem 

inscrever-se, é objeto de disputa e importante aparato ideológico, pois entroniza 
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comportamentos e reflete padrões de dominação verticais. É nesta escala que a 

TAZ emerge enquanto a semente da autonomia. É no domínio do corpo que o 

sujeito territorializa-se por sua ação prática e a partir desta escala ganha novas 

proporções. Parte daí a noção de multiterritorialidade, que, segundo Haesbart 

(2004), traria consigo de conectar toda a sociedade numa multiplicidade de 

ontologias:  
 

 O sonho da multiterritorialidade generalizada, dos 

“territórios-rede” a conectar a humanidade inteira, parte, 

antes de mais nada, da territorialidade mínima, abrigo e 

aconchego, condição indispensável para, ao mesmo 

tempo, estimular a individualidade e promover o 

convívio solidário das multiplicidades – de todos e de 

cada um de nós. (p.17) 

 

 Nesta perspectiva cultural-simbólica do território, a TAZ se insere por priorizar 

esta dimensão mais subjetiva, em que o território é visto como o produto da 

apropriação e valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço 

vivido. As territorialidades que emergem desta relação são o que Escobar chama 

de ontologias (2013), que definem o grupo a partir da junção destas práticas com 

o espaço onde são possíveis. Isso coloca o território como condição de 

possibilidades e das diversas lógicas comunais que com freqüência as subjazem. 

Nestas ontologias, os territórios são espaços-tempos vitais de toda a comunidade 

de homens e mulheres. Mas não só isso. Também são os espaços-tempos de 

inter-relação com o mundo cultural e o mundo político que o circunda e são partes 

constitutivas deles. A rigor, a inter-relação gera cenários de sinergia e de 

complementaridade também para o campo econômico, não distinguindo assim o 

território econômico do político e do cultural. 

 As territorialidades autônomas figurariam num rol de possibilidades de usos do 

território quando o analisamos em todas estas dimensões. A TAZ gera o que 

Lancaster e Lancaster (in Haesbart) chamam de “padrão flexível de uso territorial” 

(p.57), onde a flexibilidade é a estratégia para assegurar o acesso aos recursos 

que aquele território oferece. Pretendemos ir além disso quando enxergamos o 

território como um campo aberto de disputa e as territorialidades autônomas como 

uma subversão dos cânones estabelecidos para as tramas de relações que se 

dão ali. Para os atores hegemonizados, caso dos atores constitutivos das 

diversas TAZ, o território pode ser o que Santos chama de abrigo, onde a busca 

constante é adaptar-se ao meio geográfico local, ao mesmo tempo que recriam 

estratégias de sobrevivência. Neste sentido relacional, o território participa tanto 

como “ator”, quanto como “agido” ou “objeto da ação” (Santos, 2002:13). As 

territorialidades autônomas contém, então, as estratégias a que se refere o autor, 

num sentido de possibilitar aos atores hegemonizados a sobrevivência no e pelo 
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território. Entretanto, ainda restaria uma lacuna que se refere á possibilidade de 

emancipação pelo território que a autonomia pode proporcionar.  

 As TAZ dotam de conteúdo simbólico o território almejado, convertendo assim 

a territorialidade em uma atividade humana de semantização do espaço territorial. 

A partir daí, determinado sujeito ou grupo, em constante movimento - porque a 

Taz é movimento -, vai-se dotando de significados de acordo com as práticas 

(significantes) que estabelecem no território. Nesta perspectiva, o pertencimento 

ao território implica a representação da identidade cultural e não mais a posição 

num mapa, ou a delimitação de uma fronteira, mas supõe múltiplas redes, refere-

se a geossímbolos, ultrapassam a homogeneidade do espaço cartesiano e 

preenchem-no com suas subjetividades. 

 

Para não concluir... 

 De acordo com Raffestin, nas sociedades em geral há uma 

multidimensionalidade do “vivido” que concede à territorialidade um caráter 

particular, de acordo com o processo e o produto territorial vivido pelos homens e 

mulheres mediados pelas relações existenciais e/ou produtivistas, a estas 

relações de poder (p.158). Para vislumbramos uma territorialidade autônoma, faz-

se necessário, como dito acima, estabelecer uma relação tanto de negação 

quanto de subversão do processo e produto territoriais. Zibech (2007) nos diz que 

isto representaria um retorno às preocupações acerca de mudanças que giram 

em torno da criação de novas relações sociais, que não dependam dos vínculos 

entre os movimentos e o Estado, mas que coloquem no centro da reflexão a 

questão da emancipação e libertação do sujeito individual, que formam parte 

inseparável na mudança centrada nos vínculos sociais. 

 Porto Gonçalves aponta que “novos sujeitos se insinuam instituindo novas 

territorialidades” (2006:201), o que considera que reconheçamos que não 

estamos nos referindo apenas a outros territórios, mas também a outros sujeitos. 

Há aí uma dialética que coloca em relação o espaço e os sujeitos que o 

experienciam. A maneira pela qual o experienciam os torna sujeitos diferentes 

(territorialidade), enquanto que o espaço toma outro significado pela forma com 

que é vivenciado (território). As estratégias de sobrevivência reconfiguram os 

novos espaços e os novos espaços modificam os sujeitos que incorporam. 

  A subversão de que falamos constitui-se de estratégias de sobrevivência e 

associação com diferentes movimentos, articulando uma luta cotidiana de 

reconfiguração econômica, trabalhista, organizacional, cultural, alimentar e até 

mesmo no plano da medicina. Os movimentos devem preconizar a auto-

suficiência nos serviços ditos públicos, mas que é evidente que o Estado não dá 

conta. Feito isso, o próprio Estado não verá outra opção a não ser reconhecer a 

re-existência dos sujeitos coletivos que subvertem a mercado-lógica vigente de 
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relações sociais e produtivas e legitimar suas práticas, além de abrir-se a 

associações para fins sociais em maior escala. 

 É necessário construir uma autonomia que contemple diferentes escalas 

(principalmente a psicotópica!); que afirme a identidade social e a diferença entre 

diversos grupos; que esta autonomia alcance também a capacidade destes 

diferentes grupos de formar seus próprios intelectuais; que às mulheres seja dado 

um papel destacado, por se tratarem, em verdade, do pilar sólido da família – e 

em consequência, dos movimentos -; que esta autonomia possibilite um olhar 

não-hierárquico sobre a natureza e que relações simbióticas estabeleçam-se a 

partir deste olhar; e que, por fim, se construam formas livres de divisão do 

trabalho no interior destes movimentos, já que estes podem constituir-se como 

espaços de transformação na organização de uma sociedade, em diferentes 

escalas.  

 O importante, em momentos de levantes, insurgências, insurreições e 

(r)evolução do sujeito, é saber identificar, em torno de si e do outro, um desejo 

pela liberdade, evoluindo de uma territorialidade autônoma para a emergência de 

uma Zona Autônoma Temporária; ou até mesmo “regressando” de um movimento 

de escala de ação maior para a erudição de um pensamento libertário que relega 

ao sujeito a capacidade de meditar sobre seus atos e sua (r)evolução interna. 
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