
CONCEPÇÃO DA INTERAÇÃO SOCIAL PARA GOVERNANÇA DO TERRITÓRIO1 

 

A Governança do Território exige um olhar complexo capaz de perceber as forças atuantes 

que o constituem. Planejar ou atuar em um território exige o conhecimento de sua dinâmica 

de relações e interações, com suas respectivas lógicas de viver, conviver e sobreviver. O 

conhecimento desses sistemas de relações favorece o diálogo e a melhor compreensão da 

interelação entre indivíduos e instituições, diminuindo conflitos e aumentando a efetividade 

de ações parceiras e colaborativas. 

Para melhor caracterizar essa dinâmica e orientar as forças que precisam ser reconhecidas, 

foi concebido o Diagrama da Interação Social para Governança do Território, favorecendo a 

construção de redes de comunicação, com as comunidades, colegiados e instituições. Esse 

diagrama orienta o levantamento e a caracterização das Unidades Interativas do Território, 

permitindo que para cada uma delas seja caracterizada sua lógica de atuação e 

consequentemente, seja planejada uma estratégia própria de comunicação e interação.  

Durante todas as etapas do processo de Interação Social essa rede deve ser alimentada, 

atualizada e integrada na rede de comunicação, permitindo uma atuação técnica rápida e 

efetiva, valorizadora de toda a diversidade local, evitando o risco de exclusão e 

consequentes conflitos posteriores. A construção da rede deve ser sistemática, a partir da 

identificação de todas as partes que compõem as unidades interativas do território, 

organizadas em quatro grupos: 1) Poder Público (municipal, estadual e federal); 2) Setor 

Econômico (primário, secundário e terciário, com importância estratégica no território); 3) 

Segmento Social Institucional (organizações e movimentos com abrangência que 

extrapola o local, mas que possuem atuação local) e o 4) Segmento Social Local 

(organizações e movimentos com atuação estritamente local, distinguidas em sua 

diversidade de visões de mundo e missões). 
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