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Cresce a preocupação e os esforços com a cartografagem dos movimentos 

sociais “em ato” (transformação do ato/evento em “forma espacial”, ou, em 

fato/elemento espacial). De um lado, a valorização analítica da conflitividade e dos 

conflitos enquanto chaves para a compreensão das relações sociais, das dimensões de 

exploração e de luta, da produção de carências sociais e da ação social contra tais 

carências, e, de outro a compreensão de que o espaço e a(s) espacialidade(s) são 

dados importantes para o entendimento das dinâmicas e das lutas sociais, bem como 

instrumentos de intervenção nelas, vêm provocando o surgimento de iniciativas 

voltadas para a criação de instrumentos de representação e leitura espacial de eventos 

e situações de conflito (manifestações, atos públicos, passeatas, etc.), que constroem 

cartografias da materialização de lutas e movimentos no espaço. 

Exemplos como (i) o “Mapa dos Conflitos Socioambientais da Amazônia 

Legal: Degradação ambiental, desigualdades sociais e injustiças ambientais 

vivenciadas pelos Povos da Amazônia”, peça central na campanha “Na Floresta Tem 

Direitos: Justiça Ambiental na Amazônia” uma iniciativa de movimentos sociais, 

entidades, ONGs e redes da Amazônia, e que foi elaborado sob responsabilidade 

técnica da FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional); (ii) o 

"Observatório dos Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro", iniciativa do 

ETTERN/IPPUR/UFRJ; (iii) o DataLuta (Banco de Dados da Luta pela Terra), do 

NERA/UNESP; (iv) o projeto “Geografia dos Conflitos Sociais na América Latina e 

Caribe”, do LEMTO/UFF; (v) o projeto “Cartografias da Ação e Análise de Conjuntura: 

Reivindicações e Protestos em Contextos Metropolitanos”, do LASTRO/IPPUR/UFRJ; 
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(vi) e o trabalho de sistematização que é realizado pelo Observatório Social da América 

Latina e Caribe (OSAL/CLACSO), evidenciam tal valorização.  

Estas cartografias vêm se tornando importantes instrumentos tanto para a 

compreensão da ação social quanto para as lutas dos movimentos e também para a 

promoção de políticas públicas. Pretendemos aqui refletir sobre estas cartografias, 

compreendendo-as como exercícios de imaginação geográfica, de identificação de 

dimensões espaciais dos movimentos sociais e do agir político - instrumentos produção 

de leituras sobre os movimentos sociais e sobre a ação social através de raciocínios 

centrados no espaço.  

Elas não se restringem, entretanto, aos movimentos sociais organizados: 

elas captam formas de ação social que os extrapolam – e, na verdade, nos indicam o 

quanto precisamos rever a própria categoria de movimento social enquanto instrumento 

de apreensão das formas de intervenção na esfera da política como via alternativa à 

partidária, evidenciando a importância crescente de novas arenas e novas culturas no 

tortuoso e acima de tudo controverso processo de construção das democracias (em 

particular, as latino-americanas). Neste sentido, chamamos a atenção aqui para a idéia 

de que os movimentos são, dialeticamente, uma forma de ação social e ao mesmo 

tempo a convergência de múltiplas formas de ação social, quando observados nas 

múltiplas facetas de sua construção e intervenção.  

Sendo multiplicidade de formas de ação social, os movimentos sociais (e, as 

diferentes formas de ativismos sociais e ação social) congregam diversas relações de 

ordem espacial, construídas através de diversas experiências sociais do fazer da 

política – o que não nos permite considerar apenas uma forma de ação dos/nos 

movimentos, nem apenas restringir sua espacialidade à distribuição espacial das suas 

formas de “materialização”. O que vem sendo indicado nestas cartografias da ação 

social? O que elas sinalizam e permitem sinalizar em termos da compreensão das 

dimensões espaciais da ação social? Que usos/funções elas vêm tendo? São questões 

que pretendemos discutir neste trabalho. 

Para tratar destas questões, iniciaremos com um breve percurso do 

tratamento que a temática dos movimentos sociais vem tendo na Geografia Brasileira. 

Acreditamos que este percurso, pormenorizado em nossa tese de doutorado, ilumina 
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diversas das questões e usos que as cartografias da ação social vêm tendo na 

contemporaneidade. Na segunda parte, lançaremos um olhar sobre alguns exemplos 

destas cartografias, atentando para aspectos metodológicos, quais os eixos analíticos, 

quais os usos que a elas vêm sendo conferidos. Aí, também, refletiremos sobre a 

natureza e os objetivos desses mapas. Por fim, elencaremos brevemente alguns 

exercícios de imaginação espacial sobre a ação social que realizamos em nossa tese 

de doutorado, a proposta de dimensões espaciais dos movimentos sociais. Sua 

enunciação aqui tem como objetivo expor à reflexão quais as possibilidades de análise 

espacial que as cartografias da ação vêm nos oferecendo e nos provocando. As 

tecnologias de informação cartográfica, que vêm sendo bastante desenvolvidas 

atualmente, são engenhos de representação do mundo que, ao conferir organicidade 

aos elementos (ideologicamente definidos) que se acham materializados/expressos na 

sua forma e estrutura, consubstanciam e permitem formas de racionalização do 

espaço. Permitem pensar o espaço, permitem pensar a partir do espaço. Permitem ver 

o espaço enquanto estrutura, enquanto expressão de estruturas, e enquanto 

experiência. Por onde anda nossa imaginação na utilização e desenvolvimento desta 

ferramenta e destas análises, voltadas para a ação social e, em particular, para os 

movimentos sociais? 

1. GEO-GRAFIAS DAS LUTAS SOCIAIS (PERCURSOS ANALÍTICOS DA 
GEOGRAFIA) 

A proposição de um cabedal analítico sobre os movimentos sociais a partir 

de olhares da Geografia - ou, a partir de raciocínios centrados no espaço - requer, 

necessariamente, um olhar sobre como o tema dos movimentos sociais vem sendo 

tratado no âmbito desta disciplina. Com efeito, muitos geógrafos vêm, de distintas 

formas, se envolvendo com a temática dos movimentos sociais. De outro lado, há uma 

tendência de incorporação, por outros cientistas que trabalham a temática dos 

movimentos sociais, da análise espacial, que, se nunca foi um monopólio dos 

geógrafos, ocupou sempre posição marginal nas demais ciências humanas. Esta 

segunda tendência se insere num movimento de afirmação do espaço na teoria social 

(sobretudo na crítica), o qual Soja (1993) explorou com bastante atenção – e que é 

objeto de observações críticas por parte de Souza (1988).  
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Nos interessa por enquanto um olhar sobre as diferentes formas de 

aproximação da Geografia e dos geógrafos em relação aos movimentos sociais, mas, 

devemos atentar para o fato de que as duas tendências apontadas ocorrem simultânea 

e, podemos dizer, imbricadamente: a afirmação do espaço na teoria social se dá num 

contexto de mudanças paradigmáticas onde, sobretudo aqueles campos do 

pensamento social preocupados com a transformação da realidade são impactados 

pelo revisionismo de utopias, dentro do qual os movimentos sociais emergem na cena 

política e analítica como possíveis sujeitos da transformação - uma espécie de 

"príncipe de Maquiavel", aquele que principia o processo, papel que até pouco tempo 

atrás as utopias orbitantes em torno do cabedal marxiano acreditavam caber ao 

proletariado representado pelo partido1. A valorização da diversidade de experiências 

de luta contra as forças hegemônicas do capitalismo na era da globalização vem 

promovendo então a convergência entre os olhares sobre os movimentos sociais e a 

afirmação do espaço enquanto dimensão fundamental da experiência social – 

movimento teórico e analítico o qual podemos exemplificar atualmente com a proposta 

da “sociologia das emergências” e a “sociologia das ausências” de Boaventura de 

Souza Santos, ou com o debate sobre os “saberes subalternos e liminares” de Walter 

Mignolo, dentre outras perspectivas contemporâneas. 

Neste cenário, que se inicia na segunda metade dos anos 1960, a temática 

dos movimentos sociais vai gradativamente se tornando mais robusta em termos de 

corpus teórico e proeminência no pensamento social, assim como o espaço – este, até 

então, secundarizado em relação ao tempo enquanto dimensão fundante da 

experiência social, e que passa a representar diversidade de experiências e de 

mediações dos jogos e conflitos sociais. Mesmo se tratando de temas bastante antigos 

no conhecimento científico (sobretudo o espaço, que remonta às próprias origens da 

ciência!!), podemos indicar que movimentos sociais e espaço são, portanto, em período 

recente, objetos de reflexão cujo desenvolvimento co-incide no pensamento social 
                                               
1 Souza (1988) aponta como partes de um revisionismo teórico gestado no seio do “Eurocomunismo” - 
confrontado a decepções na atuação dos partidos comunistas na Europa – a promoção (no plano 
analítico, é claro) do deslocamento da fórmula “Capital & Trabalho” de uma leitura “Proletariado & 
Burguesia” para “Camadas não Monopolistas &, Capital Monopolista”, com a perspectiva de alianças 
interclassistas, bem como a emergência do debate autonomista na virada dos anos 70 para os anos 80. 
É neste quadro que os movimentos sociais começam a ser vistos como centrais no processo de 
transformação social em diversas correntes políticas e teóricas. 
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crítico, evidentemente de maneira distinta, mas com importantes convergências 

analíticas - ainda que nem sempre flagrantes ou manifestas. Cientistas sociais 

trabalhando sobre movimentos sociais se aproximam dos debates sobre o espaço, e 

Geógrafos se aproximam dos movimentos sociais. 

É neste último movimento que nos deteremos agora, atentando para as 

múltiplas formas desta aproximação: diversos geógrafos - engajados ou não - tomam 

os movimentos sociais como objeto de sua reflexão, ao passo que diversos geógrafos - 

engajados ou não - tomam os movimentos sociais como motivadores de sua reflexão. 

Não nos ateremos aqui aos engajamentos, mas sim, aos desdobramentos analíticos de 

tais formas de aproximação. 

Podemos, neste sentido, trabalhar com uma sistematização das idéias que, 

longe de buscar apontar um encadeamento evolutivo dos diferentes trabalhos que a 

Geografia - e, aqui, nos deteremos apenas à Geografia Brasileira - vem fazendo sobre 

os Movimentos Sociais, tenta encontrar os diálogos capazes de sustentar as bases 

analíticas da construção da nossa proposta de olhar sobre a(s) espacialidade(s) dos 

movimentos sociais, as dimensões espaciais dos movimentos. Neste sentido, 

acreditamos ser possível operar com uma divisão tripartite das tendências analíticas 

identificadas, quais sejam: 

1) Geografia da organização dos movimentos sociais –  
Conjunto de trabalhos que abordam mais descritivamente as formas de organização 

dos movimentos e sua "configuração espacial" (mapeamentos das estruturas dos 

movimentos), configurações estas que buscam quase sempre o remetimento a 

referências espaciais que se assemelham aos recortes político-administrativos do 

Estado. Os movimentos são apresentados no que tange à sua estrutura organizativa e 

às agendas mobilizadoras, mas estas são realçadas em sua interlocução com o 

Estado, o que envolve/evidencia não somente uma (determinada e, ao nosso ver, 

restrita) leitura sobre o que é o fazer da política, mas também, em termos de 

configuração espacial, os circunscreve em recortes político-administrativos que são 

compreendidos como construções escalares (quase sempre progressivas, da menor 

em termos de abrangência territorial, que seria o bairro, o local, até a maior nestes 

termos, que seria a internacional e/ou mundial) que assim orientam as espacialidades 
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dos movimentos. Representam com proeminência esta tendência analítica alguns 

trabalhos de geógrafos sobre associação de moradores, dos quais podemos mencionar 

os de Maria Terezinha de Soares Segadas, Satiê Mizubuti e Julia Adão Bernardes. O 

aludido caráter descritivo da abordagem das organizações dos movimentos não exclui 

os desenvolvimentos teórico-analíticos nestes estudos, na direção de uma 

conceituação de espaço social, ou, do espaço das contradições sociais como sendo o 

motor da configuração dos movimentos - orientação proeminente, dentre os estudos 

que aqui aludimos, sobretudo no de Júlia Adão Bernardes. 

MAPA 1 

A espacialidade dos movimentos sociais emerge aí, então, como sendo 

“ditada” pela configuração espacial dos recortes político-administrativos do Estado, 

quando não é a própria! Esta vinculação (ou, por que não dizê-lo, aprisionamento) 

opera através de um duplo empobrecimento teórico: a condição de movimento social é 

admitida, via de regra, apenas àquelas iniciativas/organizações coletivas que em sua 

constituição estabelecem algum tipo de mediação com o aparelho de Estado, mediação 

esta que produza algum rebatimento passível de observação/descrição por uma 

geografia que valoriza as empirias e as materialidades espaciais – ressalte-se que tal 

restrição, de base e sobretudo conseqüências empobrecedoras de cunho teórico, não é 

privilégio nem advento dos geógrafos, mas é presente mesmo no fluxo dos debates 

acerca da definição do que é movimento social nas Ciências Sociais; além disso, a 

valorização de empirias e permanências na própria concepção de espaço que orienta 
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tais construções aprisiona a configuração espacial em recortes pré-concebidos – 

urbano, rural, local, regional, nacional, internacional. A espacialidade dos movimentos 

só existe se puder ser “enquadrada” (não apenas analítica, mas também 

empiricamente!! Recordemo-nos do primado da observação e da descrição nesta 

tendência) em algum destes recortes, que já existe ex ante a própria configuração e 

análise do movimento. Ressalve-se que não é de todo destituído de sentido tomar os 

recortes político-administrativos como base para a análise dos processos e embates no 

campo da política, sobretudo se considerarmos, como o faz Giddens (1981), que esses 

recortes são “containeres de poder” e, assim, conformam padrões de conflitividade e de 

jogo político. Entretanto, o que apontamos aqui, é a restrição da política a estes jogos e 

mecanismos institucionais de representação e exercício (conflitivo) do poder. 

Constitui-se, a partir destas bases, uma série de estudos que descrevem as 

organizações dos movimentos, espacializando-as e enfocando sobretudo a construção 

de núcleos de base e das entidades federativas – o que chamamos aqui, então, de 

uma “Geografia da organização dos movimentos sociais”. Podemos, arbitrariamente, 

dividir tais trabalhos entre (i) os estudos “estritamente descritivos”, do ponto de vista 

geográfico, que recorrem a teorizações das Ciências Sociais mais que da Geografia; e 

(ii) os estudos que têm na descrição das formas organizativas dos movimentos o seu 

eixo central, mas buscam uma articulação conceitual entre espaço e movimentos 

sociais, estes sendo apresentados como reveladores das contradições do sistema 

capitalista. 

2) Geografia das lutas sociais –  
Esta tendência é composta por uma vasta produção que não se remete diretamente às 

organizações que “personificam” os movimentos sociais, mas sim, trabalha as formas 

de “materialização” das lutas e dos conflitos sociais no espaço, enquanto expressão 

concreta das contradições sociais (com uma influência direta do marxismo) - estudos 

que descrevem não as organizações dos movimentos, mas espacializam as formas das 

lutas e as dimensões de evidência dos conflitos. Esta tendência analítica se insere 

cabalmente no movimento de afirmação do espaço na teoria social, particularmente a 

teoria social crítica, e por isso apresenta o processo de produção do espaço capitalista 

como sendo pleno de contradições, e são estas que vão se configurar nos motores da 
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criação dos movimentos sociais. Em fina sintonia com o marxismo (sobretudo, o 

estruturalista), vai-se propor que as ações dos movimentos sociais são a expressão da 

luta contra o capitalismo (ainda que, na maioria das vezes, sem aprofundamentos ou 

discussões teóricas acerca do próprio conceito de movimentos sociais), e o espaço 

enquanto uma "instância" do social tem nas manifestações/materializações das lutas 

dos movimentos sociais as grafagens desta luta. Estes trabalhos faziam parte, sem 

dúvida, de um projeto político, teórico e epistemológico para a Geografia que, no caso 

brasileiro, fervilhava através de um processo que Roberto Lobato Corrêa batizou de 

"Movimento de Renovação da Geografia Brasileira"2). Um trabalho que pode ser visto 

desta forma é o de Ariovaldo Umbelino de Oliveira, como aparece no livro “A Geografia 

das Lutas no Campo”.  

Estes trabalhos têm os movimentos sociais como motivadores, mas não 

como objeto em si: ou seja, não há um remetimento direto às organizações decorrentes 

da ação coletiva, personificada na forma dos movimentos sociais, mas sim, a busca da 

identificação das espacialidades dos conflitos e das lutas sociais. Há, aqui, uma 

influência nítida do debate acerca da definição do protagonista da transformação social, 

debate que se aquece com a crise e as decepções acumuladas junto às experiências 

sobretudo do “eurocomunismo”. Se não está no partido, onde está o porta-voz da 

transformação? Será ele o movimento social? Mas, qual o movimento social, visto que 

as iniciativas coletivas de luta quase nunca se colocam como agenda a transformação 

global das sociedades? Esta indefinição é um problema conceitual e político que acaba 

deslocando o foco analítico para as lutas e para as contradições sociais (em suas 

expressões espaciais), e menos para o ator movimentos sociais. 

Apontando para a idéia de que o arranjo espacial não apenas reflete, mas é 

ele próprio expressão e dimensão das relações sociais, é que se faz uma relação entre 

os "elementos do arranjo espacial" (os objetos e fatos espaciais) e a (categoria de) 

totalidade social. Os elementos, como portadores das relações sociais, servem para 

desvendá-las. Tal idéia vai influenciar, nesta convergência entre a Geografia e a 

                                               
2 Os desdobramentos desta corrente envolvem a redefinição teórica, epistemológica e empírica da 
própria ciência geográfica, proposta influenciada em grande medida não somente pelo marxismo, mas 
também, pelos trabalhos de autores da Geografia como Yves Lacoste (com "A Geografia - isto serve, 
antes de mais nada, para fazer a guerra", publicado em 1977) e Milton Santos (sobretudo o livro "Por 
uma Geografia Nova", publicado na época de seu retorno ao Brasil, em 1978). 
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temática dos movimentos sociais, uma série de trabalhos que, menos preocupados em 

mostrar uma geografia das estruturas organizativas dos movimentos sociais, vão 

buscar mostrar as geo-grafias das lutas sociais, que seriam a expressão espacial das 

relações e dos conflitos de classe, a expressão espacial das contradições e dos 

conflitos numa sociedade capitalista. O caminho analítico toma como ponto de partida 

uma “espaciologia das contradições” da formação sócio-espacial (que comporta a 

espacialização dos conflitos) para atingir uma “espaciologia dos conflitos” que, 

influenciada pela idéia (talvez, um paradigma) da conflitividade enquanto dimensão 

fundante das lutas sociais3, se autonomiza analiticamente e vai ser ela a base para o 

desvendamento de contradições. 

Um dos principais autores nesta tendência, a partir dos anos 1980, é 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Seus trabalhos tiveram crucial importância não apenas 

pela sua qualidade, mas por terem sido fundamentais na construção e consolidação de 

um pólo analítico para toda a Geografia Agrária, um pólo que coloca os movimentos 

sociais como chave para a compreensão do espaço agrário, e que vai se confrontar a 

uma outra tendência que coloca o processo de modernização (mais em sua variante 

técnica e tecnológica do que na de organização do processo e da divisão do trabalho) 

como pedra angular da compreensão do espaço agro brasileiro. Oliveira vai construir 

uma geografia da "materialização" das lutas e dos conflitos no campo, uma "grafagem" 

no espaço que é expressão das contradições do capitalismo. Os movimentos sociais 

no campo, a partir de sua abordagem, têm sua própria espacialidade redefinida, visto 

que, mesmo aqueles que poderíamos chamar de “movimentos sociais locais” passam a 

ser interpretados como expressões de contradições que em muito extrapolam a 

dimensão local, como ilustra a seguinte passagem: 

(...) o movimento das Ligas Camponesas tem que ser entendido, não como um 
movimento local, mas como manifestação nacional de um estado de tensão e 
injustiças a que estavam submetidos os trabalhadores do campo e as profundas 
desigualdades nas condições gerais do desenvolvimento capitalista no país." 
(1988, pg. 27) 
A "geografia das lutas no campo", entretanto, não vai se debruçar 

centralmente nas espacialidades dos movimentos. Numa sociedade marcada pelas 

desigualdades, pela concentração de renda, pela violência como instrumento central 
                                               
3 O que revela muitas contradições mas que, por outro lado, vai ocultar da análise todas as formas de 
luta e ativismo não baseadas na conflitividade. 
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nas estratégias de reprodução do capitalismo no campo, o cerne de sua proposta será 

o desvendamento das máscaras sociais, mostrando as expressões das contradições e 

as formas como se materializa o conflito de classes naquele espaço. Ele constrói, 

então, uma "geografia da violência no campo", buscando afirmar a importância espacial 

de elementos do arranjo social concernentes às expressões das lutas – elementos os 

quais, dentro de sua abordagem, vão se constituir em “indicadores” do conflito de 

classes no espaço agrário. Neste sentido, o autor vai então mostrar a distribuição 

espacial (com atenção para as áreas/regiões de concentração): dos confrontos; dos 

assentamentos; das ocorrências de mortes; das revoltas; dos indígenas, dos posseiros, 

dos peões (peonagem), dos camponeses subordinados, dos desapropriados nas 

grandes obras, dos "brasiguaios", dos sem terra e dos bóias-frias; dos acampamentos 

(como forma de luta pela terra); dos interlocutores (mas não procura as arenas de 

embate e negociação). 

A distribuição espacial destes elementos constrói a geografia das lutas no 

campo, que, tributária das tradições políticas marxistas, têm no Partido e no Estado -  e 

não, nos movimentos sociais - referenciais inescapáveis. Estes pontos de partida são 

fundamentais na construção da "geografia das lutas no campo": distribuição espacial 

dos "elementos" (das lutas) e Estado e Partido Político enquanto referenciais. 

3) Geo-grafias dos movimentos sociais: Proposições de categorias no debate 
Geografia & Movimentos Sociais –  
tendência recente na relação entre Geografia e Movimentos Sociais, que se caracteriza 

por um duplo percurso analítico: (i) de um lado, surgem esforços para a proposição de 

categorias analíticas de leitura dos movimentos sociais a partir do arcabouço conceitual 

da Geografia contemporânea - tomando o espaço como objeto e enquanto base do 

método; (ii) de outro, também há esforços no sentido da proposição de movimento 

social mesmo enquanto categoria de pensamento na geografia, momento em que o 

movimento social deixa de ser objeto e passa a ser, ele mesmo, um instrumento 

analítico para o desvendamento de novas espacialidades e territorialidades, como 

portador de novas ordens espaciais latentes que, através de sua ação (que é, neste 

sentido, também uma categoria não apenas política ou sociológica mas também 

espacial, geográfica, e fortemente distinta da forma como esta ciência tradicionalmente 

a tratava), se tornam patentes na espacialização da sociedade. Os trabalhos de 
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Bernardo Mançano Fernandes e de Carlos Walter Porto Gonçalves são os mais 

proeminentes nesta tendência, e serão por nós aqui explorados. Fernandes se coloca 

abertamente tal objetivo, dizendo que seus trabalhos "resultam de um desafio no 

sentido de superar os conteúdos sociológicos do conceito de movimento social, muito 

utilizado nos trabalhos de geógrafos, mas que pouco contribui para a compreensão dos 

processos desenvolvidos pelos movimentos produtores e construtores de espaços e 

transformadores de espaços em territórios" (2005, pg. 87). 

Na verdade, a busca da construção de um cabedal conceitual no campo da 

Geografia diretamente vinculado aos movimentos sociais já aparecia nas tendências 

que acabamos de apresentar, mas, um dado novo se nos apresenta: o esforço de 

construção de categorias emergindo da análise dos movimentos sociais. Isto se 

diferencia dos esforços analíticos anteriores, onde as teorizações se davam a partir da 

dimensão espacial das relações sociais e dos conflitos sociais, e os movimentos 

sociais eram ou o objeto da análise ou o motivador das análises onde as categorias 

eram “aplicadas”. Agora, as teorizações e as categorias derivam precisamente dos 

movimentos sociais, constituindo então instrumentos heurísticos espaciais voltados 

para a análise dos movimentos, ou, com a própria proposição dos movimentos sociais 

enquanto uma categoria geográfica/espacial. 

Um dos geógrafos brasileiros que mais vem se dedicando nos últimos anos à 

construção de categorias de análise dos movimentos sociais a partir do arcabouço da 

Geografia é Bernardo Mançano Fernandes. Suas pesquisas sobre o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) já se estendem por quase duas décadas, mas 

é a partir de sua tese de doutorado que ganha maior relevo a construção de percursos 

teóricos entre os campos da Geografia e da Política através dos movimentos sociais - 

Alentejano o aponta como um "pioneiro na busca de uma teoria espacial para a ação 

dos movimentos sociais rurais, em especial o MST" (2003, pg. 2). Nos aproveitando 

dos títulos de alguns de seus mais marcantes trabalhos, poderíamos afirmar que 

Mançano parte de uma Geografia das Lutas pela terra para interpretar os "movimento 

sociais como categoria geográfica", o que os consubstanciaria como "movimentos 

socioterritoriais".   
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Para dar cabo de tal tarefa, ele vem nos últimos anos estruturando um amplo 

banco de dados sobre a luta pela terra, chamado de DataLuta (Banco de Dados da 

Luta pela Terra), desenvolvido no âmbito de seu grupo de pesquisa, o NERA - Núcleo 

de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, fundado em 1998. O DataLuta é 

desenvolvido em três versões, DataLuta Brasil, DataLuta MST e DataLuta Pontal do 

Paranapanema, . A própria estruturação do DataLuta já nos anuncia que o trabalho tem 

o MST como foco principal, mas não o único - nem como forma de organização da luta 

pela democratização da terra nem como objeto da análise que se procede. Este ponto 

é fundamental e tem conseqüências analíticas profundas, porque vai condicionar uma 

multiplicidade de interlocuções para o NERA, que se consubstanciam em diversas 

assessorias (MST, Via Campesina) e diversos convênios (CPT, Clacso), que permitem 

interlocuções constantes e em diversas escalas (local, regional, nacional e 

internacional) que não somente aprofundam as análises mas, nos interessa aqui 

particularmente, condicionam distintos âmbitos espaciais de análise, permitindo assim 

a construção de uma geografia marcada pela diversidade.  

O DataLuta sistematiza, no espaço e no tempo, dados relativos a ocupações 

de terra, acampamentos e assentamentos rurais, violências na/contra a luta pela terra, 

como eventos de violência contra pessoas e prisões ocorridas neste processo. A 

sistematização de tais elementos subsidiam a análise não somente da luta pela terra, 

mas sobretudo, da ação dos movimentos sociais. Vamos destacar, no trabalho de 

Mançano, 4 movimentos analíticos, que constituem contribuição crucial em nosso tour 

pelos debates entre Geografia e Movimentos Sociais: (i) o binômio 

Espacialização/Territorialização, dois processos/ações geográficos estruturantes da 

análise espacial dos movimentos de luta pela terra; (ii) a idéia de movimentos 

socioterritoriais, que são apontados como aqueles que têm o "espaço como trunfo"; (iii) 

sua observação, no âmbito destes movimentos, da socialização política como uma 

experiência espacial - que afirma a experiência da política enquanto uma experiência 

sócio-espacial; e (iv) sua análise de práticas e estratégias espaciais por parte dos 

movimentos, que condiciona diferentes experiências (espaciais) do fazer da política. 

Tais movimentos não são cartografados por Mançano, mas sim, são iluminados pelas 
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cartografias que o DataLuta produz, ou seja, se constituem em exercícios de 

imaginação geográfica a partir da cartografia da ação social na luta pela terra. 

MAPA 2 

Outro trabalho importante na busca da produção de categorias de análise 

dos movimentos sociais a partir do cabedal da Geografia, é o coordenado por Carlos 

Walter Porto Gonçalves no âmbito do LEMTO/UFF. Seu trabalho, vinculado ao GT 

“Hegemonias e Emancipações” da CLACSO, busca a construção de uma agenda de 

pesquisa sobre os movimentos sociais a partir de lentes geográficas, agenda esta por 
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ele denominada "geograficidade dos movimentos sociais". Esta agenda tem, em sua 

centralidade, a construção do conceito-síntese de "natureza sócio-espacial" dos 

movimentos – ou, sócio-geográfica, que representa a inscrição geográfica de um 

movimento ou de um conflito. Enquanto conceito-síntese, a natureza sócio-geográfica 

dos movimentos sociais não busca uma única dimensão espacial dos movimentos, 

fruto de uma decomposição analítica de diversas possibilidades de leitura espacial de 

aspectos dos movimentos, mas sim, opera através de complexa observação e 

ponderação acerca de alguns pilares interpretativos que, combinados, permitem 

identificá-la e defini-la: atributos dos movimentos sociais que estruturam uma matriz 

analítica. 

Os atributos analisados são (1) motivo/objeto do conflito, (2) protagonistas, 

(3) antagonistas, (4) tipos de organização e (5) formas de manifestação, que, 

analisados combinadamente, permitem a definição da (6) natureza sócio-geográfica. 

Mas, ao invés de uma classificação enquanto fim, portanto, ele aponta para a 

(re)qualificação constante dos termos classificatórios: é no processo de análise que se 

revela a riqueza do conceito de natureza sócio-geográfica e sua contribuição para a 

compreensão dos movimentos sociais. Rural e urbano, por exemplo, não são então 

termos que por si só contemplam todas as realidades e definem a priori naturezas 

sócio-geográficas: eles são indicativos de formações, de formas de relação entre 

sociedade e natureza, de padrões de organização social, de sociabilidade e de 

territorialidades – que precisam ser “abertos” a cada caso. 

Assim, a inscrição sócio-geográfica não diz respeito ao local de 

materialização do conflito ou do ato no conflito, ela tem a ver com a "natureza" (de 

onde nasce) da luta, que ao estar relacionada ao espaço urbano ou rural, revela sua 

natureza sócio-geográfica. É neste sentido que situações reveladoras de lutas e 

conflitos podem ocorrer no urbano, mas a natureza sócio-geográfica da luta ser rural: é 

o exemplo de manifestações de pescadores, indígenas ou camponeses que realizam 

atos e manifestações em áreas centrais de metrópoles - ou, mesmo, em shopping 

centers, como já foi o caso do MST com o shopping Rio Sul no Rio de Janeiro -, mas a 

natureza sócio-geográfica destes movimentos e destas lutas são rurais, pois é neste 

espaço que estão as contradições que dão origem à luta (que conforma estas 



15

contradições!). Isso pode indicar a percepção de uma hierarquia da organização do 

espaço, que informa o exercício e os jogos de poder e da política pelos diferentes 

atores - no caso, o movimento social. 

Acreditamos que estas tendências apontadas/propostas, muito menos do 

que constituírem uma narrativa com caráter de “evolução” do tratamento dado à 

temática dos movimentos sociais pela Geografia, nos permite discernir diferentes 

formas de tratamento que esta disciplina a ela conferiu, ou, nos mostram como 

diferentes leituras sobre os movimentos sociais através de “raciocínios centrados no 

espaço” já vêm nos indicando diferentes “espacialidades dos movimentos sociais”. 

Neste sentido, a apresentação na forma de “tendências” tem o objetivo de discernir e 

explorar potenciais analíticos em sua diversidade, e não afirmar “superioridades”, que 

já apontamos como falsos pressupostos, empobrecedores dos potenciais que cada 

abordagem nos oferece. 

O objetivo aqui é, portanto, identificar e explorar as “imagens espaciais” que 

vêm sendo constituídas pela Geografia Brasileira no tratamento dos movimentos 

sociais. O fio condutor, neste sentido, não é a filiação ou a orientação teórica de cada 

autor, mas sim, a imagem espacial produzida como fruto da assunção dos movimentos 

sociais como objeto ou como motivador da sua reflexão. Sabemos que com isso 

contrariamos algumas correntes percepções dos campos teóricos e políticos que 

estruturam nossas visões da Geografia Brasileira, mas, acreditamos ser uma forma útil 

e profícua para iluminar uma reflexão sobre o(s) tratamento(s) que ela vem conferindo 

à temática dos movimentos sociais, superior a uma abordagem remetida a priori às 

filiações teóricas e políticas. 

2. CARTOGRAFAGENS DA AÇÃO SOCIAL 
2.1. MAPA DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA AMAZÔNIA LEGAL 

Dentre as iniciativas recentes de cartografagem da ação social, um exemplo 

é o “Mapa dos Conflitos Socioambientais da Amazônia Legal: Degradação ambiental, 

desigualdades sociais e injustiças ambientais vivenciadas pelos Povos da Amazônia”, 

central na campanha “Na Floresta Tem Direitos: Justiça Ambiental na Amazônia” uma 

iniciativa de movimentos sociais, entidades, ONGs e redes da Amazônia. O mapa foi 
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elaborado sob responsabilidade técnica da FASE (Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional)4, através de uma metodologia participativa: foram 

coletadas informações fornecidas pelos próprios movimentos, em encontros e eventos, 

coleta executada em grande medida através da exposição de mapas impressos aos 

participantes e lideranças dos movimentos que, nele, indicavam os conflitos 

vivenciados e suas localizações – indicavam e qualificavam, na verdade, os conflitos 

socioambientais, apontando as atividades e práticas que causam tal degradação, sua 

localização e os atores aí envolvidos. Abrangendo toda a Amazônia Legal, o Mapa vem 

sendo utilizado como um instrumento de denúncia e pressão junto ao Ministério Público 

Federal e outras autoridades competentes, e também para a articulação de 

organizações, entidades, movimentos sociais na luta por alternativas locais que 

assegurem o desenvolvimento da Amazônia com justiça ambiental e garantia dos 

direitos humanos. 

MAPA 3 

                                               
4 As informações a seguir, bem como o Mapa, foram extraídos da página de internet da FASE, endereço 
http://www.fase.org.br/noar/anexos/acervo/2_mapa_conflito_amazonia (consulta realizada em 
20/09/2006). 
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O Mapa opera com uma classificação dos conflitos por agenda, do que são 

definidas 14 modalidades: Recursos Hídricos; Queimada e/ou Incêndios Provocados; 

Pesca e/ou Caça Predatória; Extração Predatória de Recursos Naturais; 

Desmatamento; Garimpo; Pecuária; Monocultivo; Extração Madeira; Grandes Projetos; 

Regularização Fundiária; Ordenamento Territorial; Violência Física Declarada; Moradia. 

Foram identificados 675 focos de conflitos socioambientais por todo o território da 

Amazônia Legal que, tipificados e associados cada qual a um símbolo, têm a sua 

espacialização (e, conseqüentemente, identificados os focos de concentração) 

expressa no mapa. Outro aspecto interessante do Mapa é o conjunto de objetivos 

elencados como motivadores para sua confecção, que denotam as decisões 

estratégicas tomadas em torno dele: “(i) dar visibilidade aos conflitos socioambientais 

na região; (ii) ser instrumento de pressão e denúncia; (iii) auxiliar no diagnóstico local, 

desmistificando o que tem sido chamado por ‘desenvolvimento e progresso’para a 

Amazônia; (iv) caráter educativo no sentido de possibilitar a organização e mobilização; 

(v) viabilizar o diálogo com dados oficiais; (vi) contribuir no planejamento das ações das 

organizações populares, indicando caminhos estratégicos e alianças/parcerias”. 

Tais objetivos nos conduzem ao múltiplo caráter estratégico da ação de 

confecção do próprio mapa. Com ele, a cartografia (ou, a geografia!) se torna um 

instrumento de lutas e, também, um instrumento conformador de identidades: o Mapa 

funciona como um instrumento de reconhecimento mútuo de 

comunalidades/semelhanças de experiências, onde os indivíduos se vêem (ao verem 

suas ações cartografadas) e vêem aos outros como semelhantes na vivência da 

exploração/exclusão e na experiência da luta. Neste sentido, este uso dos mapas de 

conflitividade pelos movimentos sociais expressa (i) estratégias de definição de 

interlocuções (através da escolha da escala, da abrangência espacial da 

cartografagem), e (ii) estratégias de aglutinação de atores em torno de lutas (uma 

política de identidade baseada na cartografagem de experiências [espaciais] 

semelhantes!). 

A estes, agrega-se um aspecto concernente à própria forma como o mapa é 

construído: a metodologia participativa, “onde os próprios sujeitos coletivos, que 

conhecem e vivenciam os impactos negativos das atividades degradadoras existentes 
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em suas localidades, identificam os conflitos e constroem o mapeamento”. Isto 

constitui-se, cabalmente, num aprendizado da operação de referências espaciais no 

pensar e no fazer da sua experiência de luta: ao indicarem sobre um mapa os conflitos 

vivenciados, sua localização, quais são as “agressões” e os sujeitos coletivos 

envolvidos, os participantes estão aprendendo e apreendendo novas formas de pensar 

para agir, o pensar no espaço, e o pensar com o espaço.

2.2. OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS URBANOS NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO 

Outro exemplo de uso desta “cartografia da materialização dos conflitos” é o 

"Observatório dos Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro", uma iniciativa do 

ETTERN/IPPUR/UFRJ (Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza do Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) em parceria com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem como 

objetivo registrar, sistematizar, classificar e mapear informações sobre lutas urbanas, 

movimentos sociais e as múltiplas e diversas manifestações da conflitualidade na 

cidade do Rio de Janeiro, resultando numa base de dados geo-referenciada 

disponibilizada on line para consulta pública. O resultado é um mapa interativo, onde 

quem consulta pode construir uma cartografia de um conflito, de atores, de formas de 

luta, ou ver quais os padrões de conflito que ocorrem em cada bairro, etc. Objetiva ser 

um instrumento para análise, para a luta e, sobretudo, para o planejamento, visto que 

trabalha conflitos relacionados às demandas ao acesso, uso e controle dos recursos 

urbanos territorializados na cidade. 

Compreendendo a cidade como arena e objeto de disputas, considera-se 

que os conflitos são uma chave de leitura privilegiada para entender o espaço urbano: 

“A diversidade e multiplicidade da cidade aparecem, quase em estado virgem, 
nos conflitos, eles mesmos dispersos, múltiplos e diversos. Atores, objetos e 
objetivos de conflitos, temporalidades, formas, geografias, retóricas e 
simbologias oferecem um quadro complexo e diferenciado da cidade. Como e 
onde se manifestam os conflitos? Que reivindicações, anseios e frustrações 
emergem? De que maneira a desigualdade sócio-espacial se expõe a partir de 
informações sistemáticas? Movimentos sociais organizados e manifestações de 
multidões, ações coletivas na justiça ou abaixo-assinados, inúmeras são as 
formas através das quais a cidade expõe sua desigualdade e, mais do que isso, 
elabora as formas de enfrentá-la.” 
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Compreende-se como conflito urbano “todo e qualquer confronto ou litígio 

relativo à infraestrutura, serviços ou condições de vida urbanas, que envolva pelo 

menos dois atores coletivos e/ou institucionais (inclusive o Estado) e se manifeste no 

espaço público (vias públicas, meios de comunicação de massa, justiça, 

representações frente a órgãos públicos, etc)”. É interessante aqui chamar atenção 

para esta concepção de “espaço público” operada, que extrapola a dimensão 

material/física do espaço e das interações sociais baseadas em co-presença – que 

poderiam ser classificadas em relações/usos públicos e relações/usos do espaço 

privados -, para abranger também os ordenamentos hierárquicos do espaço 

possibilitados pela organização institucional da polis e da política, e pelos mecanismos 

(midiáticos) de difusão irradiada de mensagens para uma coletividade, que as recebe 

simultaneamente (Sodré, 1992). Espaço público e esfera pública se fundem nesta 

abordagem. 

Os conflitos são, então, classificados conforme os seguintes atributos: objeto 

do conflito, formas assumidas pelo conflito, e agentes envolvidos. Os dados são 

organizados por bairro (localização no espaço) e por data de ocorrência (referência no 

tempo). Produz-se então uma cartografia da ação social: não são os movimentos 

sociais o ator privilegiado, trabalha-se com a ação coletiva que não necessariamente 

se localize no bojo de um movimento. Ilumina-se com isto um conjunto de 

agenciamentos para a ação que não passa, necessariamente, pelos mesmos 

percursos organizativos, identitários e estratégicos que são mobilizados no fluxo do agir 

dos movimentos sociais. Esta sintonia acaba por valorizar os possíveis papéis das 

localizações na construção do agir e dos conflitos. 

2.3. PROJETO “CARTOGRAFIAS DA AÇÃO E ANÁLISE DE CONJUNTURA: 
REIVINDICAÇÕES E PROTESTOS EM CONTEXTOS METROPOLITANOS” 

O projeto “Cartografias da Ação e análise de conjuntura: Reivindicações e 

Protestos em contextos metropolitanos”, desenvolvido pelo LASTRO (Laboratório da 

Conjuntura Social: Tecnologia e Território) do IPPUR/UFRJ radicaliza naquilo que 

aparece nos outros: nele, não se parte de uma concepção de estrutura social ou 

política prévia – admite-se que ela exista -, mas sim, busca-se a partir dos atos e dos 
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gestos, a construção de contextos (compreendidos como as relações espaço-

temporais que correspondem à sociologia do presente) que são, portanto, 

subordinados à ação. A metrópole, entidade espacial de referência do trabalho, é 

encarada como uma infinitude de possibilidades de ação, a partir do quê se prima por 

valorizar os gestos, o evento, o inesperado, como chaves para a compreensão analítica 

da experiência urbana sobretudo no que tange ao “tempo-espaço da ação das classes 

populares”. Fugacidade e transitoriedade da ação, multiplicidade dos mecanismos 

produtores de ordens, comandos, controle e repressão são marcos desta orientação. 

Tal empreitada é executada através da sistematização e análise de 

informações divulgadas pela grande imprensa sobre a ação social (circunscrita aqui 

aos eventos de conflitos, reivindicações, protestos) em nove regiões metropolitanas 

brasileiras – de preferência, informações que estejam disponíveis on line. Isto alimenta 

um banco de dados, o Banco de Ações e Processos Sociais (BAPS), base para a 

produção de cartografias e análises. O banco opera com as seguintes variáveis: sujeito 

da ação; objetivo da ação; motivação da ação; formato assumido pela ação; resultado 

alcançado pela ação; opositores da ação; período da ação; lugar da ação; duração da 

ação.

MAPA 4 
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MAPA 5 

MAPA 6 

Busca-se, ao valorizar os atos, a construção/revisão de conceitos 

interpretativos: micro-conjuntura urbana; involução intra-metropolitana; arena 

provisória; arena oculta; pedagogia das ruas; imagem-síntese, superficialização de 



22

relações sociais; impulso global, sistematicidade disruptiva; desadesão social; 

deslisamento de sentido da ação. Tais conceitos não objetivam a redução da análise 

ao micro, e muito menos uma desatenção aos raciocínios centrados no espaço, eles 

são na verdade instrumentos para que se persiga uma “análise transescalar de 

contextos, envolvendo a observação da territorialidade construída pela ação, o estudo 

comparativo de lugares, o mapeamento experimental de redes sociais e de processos 

de organização social”. As diretrizes analíticas gerais do projeto garantem esta 

convergência entre as análises sociais e os raciocínios espaciais:  

“(a) – a valorização do cotidiano e do lugar; (b) – o reconhecimento ético da 
complexidade; (c) – o estudo crítico da racionalização das relações sociais e dos 
processos de presentificação do tecido social; (d) – a preservação da pressão 
analítica que possibilita distinguir entre atividade e ação; (e) – o permanente 
interesse pelos deslisamentos de sentido que modificam conseqüências da ação 
social; (f) – a compreensão da indissociabilidade entre tempo e espaço nas 
concretas manifestações da ação social; (g) – a articulação entre redes sociais e 
técnicas na ampliação ou redução dos impactos da ação social; (h) – a 
vinculação, através da noção de deriva, entre determinantes estruturais da ação 
social e a incerteza originada da reestruturação metropolitana  e da crise social; 
(i) – a preservação do compromisso com a noção de totalidade aberta e 
tentativa, indispensável à análise transescalar de contextos da ação social; (j) – 
a valorização de cada gesto no estudo da dinâmica social em contextos 
metropolitanos; (k) – a manutenção da dialeticidade entre as categorias sujeito 
social, ator político e protagonista  na compreensão da ação; (l) – a valorização 
de práticas que buscam resistir à fragmentação social e à segregação espacial”. 
Articula-e, portanto, a revisão dos conceitos interpretativos da ação (sempre 

vinculando estrutura e conjuntura, o macro e o micro, o gesto e o sentido) ao 

tensionamento das possíveis espacialidades dela. Neste sentido, não se produz uma 

cartografia, mas sim, um conjunto de instrumentos de representação cartográfica que 

permitem explorar diversas possibilidades de reconstituição do jogo social, procurando-

se assim desvendar culturas, comandos, espacialidades, e, enfim, “a associação entre 

conjuntura social e conjuntura econômica e política; diagnósticos mais amplos de 

formas de organização social e participação política”. A análise comparativa entre nove 

contextos metropolitanos permite investigar “fenômenos indicativos de sincronização da 

ação ao nível inter-metropolitano”. 

3. EXERCÍCIOS DE IMAGINAÇÃO GEOGRÁFICA: DIMENSÕES ESPACIAIS DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS 
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As discussões anteriores apontam para uma ampla gama de possibilidades 

de leituras espaciais dos movimentos sociais. As experiências de cartografagem da 

ação social que exploramos nos mostra que, mais do que o “mapeamento” 

(compreendido como a plotagem de eventos e ações no mapa), há uma série de 

instrumentos de representação cartográfica que podem e estão sendo construídos 

através de exercícios de imaginação espacial: é a compreensão de condicionantes, 

determinantes, estruturas e implicações espaciais dos movimentos sociais é que 

tensiona os instrumentos de representação cartográfica, abrindo novas possibilidades. 

São, portanto, os raciocínios centrados no espaço, aplicados na 

sistematização e interpretação de dados e informações na leitura e intervenção junto 

aos movimentos sociais, que definem novos instrumentos de representação. É neste 

sentido que apontamos a necessidade de uma abertura radical de perspectivas de 

análise espacial dos movimentos sociais, que aqui denominamos dimensões espaciais 

dos movimentos ou espacialidades dos movimentos, que são exercícios de 

interpretação das relações estruturadas e estruturantes dos jogos que constroem os 

movimentos sociais e a ação política através de raciocínios espaciais, raciocínios 

centrados no espaço, tensionamentos analíticos baseados nos conceitos da análise 

espacial (lugar, região, escala, território, entre outros). Falar não apenas sobre o 

espaço e falar mais a partir do espaço significa considerar formas e estruturas 

espaciais, mas considerar como também sendo passíveis de leitura a partir de 

raciocínios espaciais os processos, funções, sujeitos, relações, comandos, etc. 

Em Santos (2006), apontamos alguns desses exercícios, oito dimensões que 

são na verdade algumas possibilidades de leitura espacial dos movimentos sociais: 

Materialização/Manifestação (a cartografia do movimento social em ato); Recortes 

Espaciais e Construções Identitárias; Território & Territorialidades; Ação & temário, 

agendas; Ação & interlocutores; Ação & desdobramentos, impactos, efeitos, e causas, 

origem; Esferas institucionais dos movimentos sociais organizados como distintas 

dimensões espaço-temporais; Sujeitos. Cada uma destas dimensões (raciocínios) 

enseja tensionamentos e a criação de distintos instrumentos de representação 

cartográfica. Pretendemos aqui tensionar possibilidades, sugerir, provocar e, acima de 

tudo, inspirar – ao invés de pretensamente concluir. 
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É fundamental, portanto, frisar que ao apresentar esta proposta de análise 

dos movimentos sociais na forma de dimensões (desenvolvemos aqui oito, sem a 

pretensão de esgotar as possibilidades), longe de querer isolá-las nos processos 

cotidianos de construção dos movimentos, o que queremos é mostrar que elas são, na 

verdade, instrumentos manipuláveis através de operações de estratégias e 

racionalizações da luta dos movimentos. Com efeito, a materialização, primeira 

dimensão a que chamamos a atenção, é plena de significados que podem ser 

estrategicamente construídos, conferindo a ela poder de geração de impactos e 

mobilização de interlocutores em diferentes ordens espaciais, por exemplo. Entre um 

fato que origina um ato de um movimento e a definição de qual vai ser este ato, há uma 

operação cognitiva de base estratégica que deve ser espacial, no sentido de conferir 

àquele ato uma extensão máxima dentro de um "campo de espacialidade" – extensão 

que, aqui, nem de longe remonta à dimensão física, mensurável em metros, 

quilômetros ou qualquer outra medida, mas à ordem de desdobramentos políticos que 

o ato potencializa. E, esta ordem, é espacial! Também a definição da espacialidade dos 

sujeitos que constroem o movimento, que compreende suas experiências espaciais do 

fazer político em lugares que têm papéis de poder distintos, tem na construção de 

esferas institucionais a própria "materialização" - são duas dimensões, portanto 

intrinsecamente vinculadas. A operação de dissociação destas dimensões espaciais é, 

portanto, o recurso a uma operação de caráter puramente heurístico, presta-se apenas 

à construção de um esquema analítico, cujo objetivo, conforme assinalamos acima, é 

provocar, sugerir e inspirar novas análises. 
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