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RESUMO 
 
Percebemos uma distância entre a prévia-ideação e a objetivação da 
Política Nacional de Assistência Social, esse impasse pode ser 
explicado a partir nos nexos causais, ou seja, da sua relação com o 
que está posto na realidade. Entre os nexos causais destacamos: o 
caráter de classe do Estado, a distância entre formulação e 
operacionalização da política e a própria deficiência sobre a 
compreensão da categoria território vivido que é assumida como 
referencial no texto da Política Nacional de Assistência Social. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Território. Prévia-ideação e 
Objetivação 

 
ABSTRACT 
 
We perceive a gap between the prior-ideation and the objectification 
of the National Social Assistance Policy, this impasse can be 
explained by the causal links, in other words, it's relationship with what 
is put into reality. Among the causal links include: the state of the 
class character, the distance between formulation and implementation 
of policy and the impairment on understanding the lived territory 
category that is taken as a reference in the text of the National Social 
Assistance Policy. 
 
Keywords: Social Assistance. Territory. Prior-ideation and  
objectification 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo trata-se de reflexões oriundas do processo de feitura da 

dissertação de mestrado. Busco compreender as dificuldades para incorporação da 

assistência enquanto política territorializada. Partimos do princípio que há um 

distanciamento entre o planejado e a execução no que se refere a inclusão da dimensão 

territorial na política de assistência social, ou nas palavras de Lukács, que há causalidades 

que criam obstáculos para que a prévia-ideação se aproxime da objetivação/exteriorização 

(LESSA, 2004) 

 Na interpretação de Lessa (2004) dos textos de Lukács, prévia-ideação é o 

processo de antever o que se deseja realizar, a capacidade teleológica do ser social, você 

idealiza mentalmente o produto final. Esse processo apesar de abstrato é de suma 

importância para realização da tarefa, uma vez que ira direcionar o processo de objetivação, 

num exemplo adotado por Lessa (2004), se você deseja construir um machado procurará 

por pedras e madeira e não água. Enquanto prévia-ideação o projeto está isento da 

realidade, mas ao se objetivar será confrontado pelas causalidades, pois as intervenções 

humanas não acontecem de forma isolada, mas sempre em relação a tudo que já foi 

realizado, a única limitação para realização de planos é o próprio desenvolvimento histórico 

(LESSA, 2004), ou seja, para realização de planos há necessidade do acúmulo de saberes 

e experiências. Dessa forma para que o idealizado seja o mais próximo possível do 

realizado faz-se necessário um amplo conhecimento da realidade, uma busca constante por 

apreender sua totalidade. Embora saibamos da impossibilidade de se prever tudo, ainda 

assim devemos nos esforçar para tal, pois ao se exteriorizar o produto, ele entrará em 

contato com a realidade, por tanto, o planejamento deve incluir as interferências do que está 

posto na sociedade,  "tudo que existe o faz no interior (e em relação, portanto) com esta 

totalidade" (LESSA, 2004: 20). 

 Percebemos uma distância entre o planejado e executado no que se refere a 

incorporação da dimensão territorial na gestão da política de assistência, buscamos 

desvendar os nexos causais que podem estar contribuindo para esse distanciamento entre a 

prévia-ideação e a exteriorização. 

 

2. CONSTITUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO POLÍTICA 

 

 A assistência social até a constituição de 88 se constituía em ações 

fragmentadas, sem orçamento próprio, próxima a filantropia e ao “primeiro damismo”, seu 

ascenso a categoria de política de proteção social, junto à saúde e previdência, ocorreu 



 
3 

 

 

 
                  

apenas após a Constituição Cidadã. Assim a assistência passou a compor a seguridade 

social, configurando-se, em responsabilidade do Estado e direito do cidadão. Uma política, 

segundo o texto constitucional, não contributiva, descentralizada e com participação popular. 

A institucionalização da assistência, significou um grande passo em direção à superação do 

assistencialismo, da filantropia e da benemerência social, no entanto o pressuposto legal 

não significou a superação das marcas da sua construção histórica conservadora. Apesar 

de reconhecer que desde sua institucionalização avanços aconteceram, ainda há um longo 

caminho a ser trilhado. 

A política de assistência dispõe de marcos legais recentes, em 1993 é aprovada 

a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS que regulamenta os artigos 203 e 204 da 

constituição. Mestriner (2011) sinaliza como motivo dessa demora da regulamentação a falta 

de consistência da concepção do que seria assistência (diferente do SUS que vinha de uma 

longa discussão em torno da reforma sanitária), além do desinteresse estatal para 

regulamentar a assistência que era manipulada de forma patrimonialista, e, nesse sentido, 

os escândalos envolvendo a LBA e o CNSS são percebidos como fator que auxiliou a 

aprovação da LOAS.  

No processo de construção da LOAS a categoria profissional dos assistentes 

sociais exerceu grande protagonismo para formulação do anteprojeto de lei escrito pelo 

IPEA/UnB e aperfeiçoado pelos órgãos da categoria (Conselho Federal dos Assistentes 

Sociais, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, Centro de Estudos de Ensino de 

Serviço Social e Associação Nacional das Associações de Servidores Púbicos 

(MESTRINER, 2011: 202) que realizaram um seminário em 1991 que deu origem a grupos 

de trabalho em vários estados da federação, sendo ainda submetidos a fóruns e encontros. 

Reconhecemos as limitações desses espaços uma vez que eles não são ocupados 

efetivamente pela população usuária, porém, ter uma lei que não foi definida exclusivamente 

dentro dos gabinetes deve ser percebido como um progresso, em termos das legislações 

brasileiras. No entanto, Mota, Maranhão e Sitcovsky, (2006) apontam que houve alterações 

no projeto original no que se refere à periodicidade das conferências nacionais, a idade de 

67 anos como mínimo para acesso ao Benefício de Prestação Continuada - BPC, esse 

último aspecto foi revertido posteriormente. 

No ano de 2003 o processo de formulação da PNAS segue o modelo da LOAS 

recebendo contribuições de diversas unidades da federação por meio de instituições como: 

"Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Assistência Social, Fonseas, Congemas, 

Associações de Municípios, Fóruns Estaduais, Regionais, governamentais e não-

governamentais, Secretarias Estaduais e Municipais de Assistência Social, Universidades e 

Núcleos de Estudos, estudantes de Escolas de Serviço Social, Escolas de gestores da 
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assistência social, além de pesquisadores, estudiosos da área e anônimos"  (PNAS, 

2004:4). Com a discussão em torno da PNAS aponta-se para a necessidade da construção 

e implementação de um sistema para geri-la, o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, inspirado no Sistema Único de Saúde - SUS.  

A política de assistência vem ganhando centralidade como estratégia de 

enfrentamento da questão social nos últimos tempos. Em grande parte essa centralidade 

ocorre em decorrência ao crescimento do desemprego, além da inclusão precária no 

mercado de trabalho, deixando essa parcela da população sem os benefícios 

previdenciários que requerem contribuição prévia, assim como também na área da saúde 

vivemos um período de precarização, que empurra parte da população à compra de 

serviços de saúde. Na ausência de outras coberturas “A assistência passa a assumir, para 

uma parcela significativa da população, a tarefa de ser a política de proteção social e não 

parte da política de proteção social” (MOTA, MARANHÃO E SITCOVSKY, 2006: 170). 

Essa centralidade também pode ser notada através da observação da 

distribuição dos recursos destinados à seguridade social, segundo o MDS (2013: 19) 

"Assistência Social foi a que apresentou a taxa de crescimento mais elevada no período 

(769,5%), seguida pelas Funções Trabalho (401,3%), Previdência Social (224,7%) e Saúde 

(214,2%). [...] Em 2002, os gastos com Previdência Social, o maior em termos absolutos, 

superavam em quase 19 vezes os da Assistência Social, já em 2012 a distância reduziu-se 

a cerca de 7 vezes". Dessa forma temos a política de seguridade que mais recentemente foi 

regulamentada sendo a mais cresce, e isso não seria um problema uma vez que por ser 

recente precisa ser construída desde sua base, com provisão de recursos para seus 

programas e equipamentos, a crítica que a categoria profissional dos assistentes sociais tem 

feito é que isso se dá as custas da precarização das demais políticas de proteção social. 

 

3. A INCLUSÃO DA CATEGORIA TERRITÓRIO NA ASSISTÊNCIA 

A consideração do território na implementação das políticas públicas teve início 

na década de 70 reivindicava-se os serviços fossem prestados nos bairros da população 

usuária (SPOSATI, 2013) argumentava que essa proximidade entre o profissional que 

presta o serviço e a população usuária, traria mais qualidade a estes serviços, além de 

torná-los mais acessíveis. Esse entendimento era reforçado pela ditadura militar que deixou 

os movimentos sociais restringidos a micropolítica, como escolas públicas, postos de saúde, 

grupos religiosos, etc. Na ditadura, algumas cidades continuavam tendo eleições diretas, 

devido à conjuntura há um olhar mais atento ao local, uma legitimação do local como esfera 

importante de oposição ao poder central. Havia interesse das forças centro-esquerda na 

conquista estratégica do local (RAMOS, 1997). 
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 Na década de 80 há uma efervescência política com a retomada do estado de 

direito. As políticas públicas vinham de uma experiência centralizadora do ponto de vista do 

planejamento e da gestão, os movimentos sociais ansiavam trazer a população para mais 

próximo do campo decisório reconhecendo a sua agência e estimulando a participação 

popular. Ao mesmo tempo o governo federal e estadual percebia a descentralização como 

oportunidade para transferir suas responsabilidades aos municípios, sem o devido repasse 

das verbas. 

Pereira (2009) de forma didática, delimita os períodos históricos em que são 

preponderantes, no caso específico da assistência social, direções governamentais que 

caminham da municipalização até a efetiva territorialização: 

 1989 a 1994 – Desconcentração das responsabilidades federais, Pereira (2009) situa 

que a inclusão do território como elemento fundante, ao menos em termo de 

proposição da política de assistência. Nesse momento teve sua origem no processo 

democratização e constituição dos marcos descentralizados. Os movimentos sociais 

defendiam o local como possibilidade de acessibilidade e inclusão da população, 

mas não conseguiam executar uma proposição consistente de descentralização, 

apesar de percebê-la como possibilidade de democratização. Os municípios também 

não possuíam bases técnicas e administrativas para assumirem a gestão da política, 

e com práticas desarticuladas entre as demais políticas de seguridade, a expressão 

local corroborou dinâmicas clientelistas. A preocupação maior nesse momento é a 

defesa da assistência enquanto política democrática e acessível, o processo de 

descentralização fica em segundo plano. 

 1995 a 2002 – Municipalização da política de assistência – A descentralização é 

confundida com municipalização, sem levar em consideração as diferenças entre os 

municípios principalmente no que se refere a capacidade de financiamento, muitos 

municípios se encontram endividados. Dessa forma, o desempenho da assistência é 

mérito particular de cada gestão e foram essas experiências bem-sucedidas que 

inspiraram o período seguinte. 

 2003 a 2007 (essa periodização, que já dista da atualidade oito anos, diz respeito ao 

período da escrita da tese, mas mediante nossa observação podemos afirmar que 

não houve mudança) – Emergência do território como categoria na Política Nacional 

de Assistência Social – Deseja-se nesse momento superar a mera municipalização, 

no entanto, a territorialização ainda encontra obstáculos oriundos da própria gestão e 

também da cultura cívica. A autora também adverte que a assistência não encontrou 

elementos teóricos metodológicos e administrativos institucionais para superação da 

utilização da variável território apenas de forma funcional. De forma paralela a 
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assistência foi criado o programa bolsa família, descolado das estruturas do SUAS 

(Assistência e Bolsa Família dispõem de secretarias distintas dentro do ministério) 

com viés de focalização nas famílias mais pobres e centralizado nacionalmente, esse 

programa detém quase todos os recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à fome. 

Nesse último período que é aprovada a PNAS, mas precisamente em setembro 

de 2004, que além de toda essa movimentação em termos nacionais contou com 

experiências, em dois municípios em particular, São Paulo e Belo Horizonte, que utilizou o 

território como categoria de formulação, construção e análise da política de assistência – 

que serviram de inspiração para a formulação da PNAS (PEREIRA, 2009). A partir desse 

momento passa a figurar no arcabouço jurídico da política de assistência social a 

importância do território, como se destaca no texto da PNAS: 

Junto ao processo de descentralização a Política Nacional de Assistência Social traz 
sua marca no reconhecimento de que para além das demandas setoriais e 
segmentadas, o chão onde se encontram e se movimentam setores e segmentos faz 
diferença no manejo da própria política, significando considerar as desigualdades 

socioterritoriais na sua configuração (PNAS, 2004: 5) (grifo nosso) 
 

O território é um aspecto relevante a ser tratado nas análises quando se reflete 

sobre a concepção e execução das políticas sociais. No entanto, a inclusão dessa categoria 

nas análises deve se dar de forma qualificada, uma vez que não basta a mera organização 

territorial de dados e registros, mas a investigação e produção de conhecimentos sobre as 

implicações sociais do território que sejam capazes de orientar a ação profissional no 

sentido de dar respostas a demandas sociais postas por sujeitos histórica e socialmente 

situados em espaços territoriais, produtos das relações de produção e reprodução social.  

 

4. NEXOS CAUSAIS: Influências da realidade na territorialização da política de assistência 

Um dos primeiros nexos causais que desejamos apontar é o caráter de classe 

do  Estado, cujas ações têm por limite a acumulação do capital. Os investimentos estatais 

em políticas sociais acontecerão mediante pressão popular, desde que não afetem as 

margens de lucro dos capitalistas. O Estado é o grande investidor em urbanização, mas o 

que pesa para que tais investimentos sejam feitos, em grande medida, é aceleração da 

realização da mais valia e a própria mercadorização da cidade, em que o direito à cidade e 

transvestido de mercadoria e apenas acessam aos serviços e comodidades aqueles podem 

pagar por eles. O Estado tem papel fundamental para o acirramento das desigualdades 

socioterritoriais, refletindo sua condição de estado de classe sua preocupação central é a 

acumulação do capital e os investimentos em diversos territórios são vistos pelo capital 

como válvula de escape para as crises, se isso é utilizado em escala global com 
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incorporação de novos países na ciranda capitalista, em escala menor vemos processo 

semelhante em países e no seio das cidades, onde áreas degradadas, são alvos de 

investimentos implicando em especulação imobiliária e aumento da segregação sócio 

territorial, se de um lado temos a acumulação de capital num polo, em outro temos o 

acirramento das expressões da questão social. Trocando em miúdos, a desigualdade 

territorial está intrinsecamente ligada à desigualdade social e o ator que busca dar respostas 

a essas desigualdades também é seu causador, evidenciando um dos aspectos 

contraditórios do Estado moderno. 

 Outro aspecto é a própria deficiência sobre compreensão da categoria "território 

vivido" para que seja incorporado a política de assistência. A PNAS se propõe relacionar as 

pessoas e seus territórios em busca de uma aproximação com o cotidiano, para tanto volta 

seu olhar aos municípios e sinaliza a possibilidade do município pensar sobre a sua 

territorialização intraurbana. Para viabilizar essa reflexão classifica os municípios entre: 

Pequeno porte 1 (até 20.000 habitantes), pequeno porte 2 (20.001 a 50.000 habitantes), 

médios (50.001 a 10.000 habitantes), grandes (100.001 a 900.00) e metrópoles (mais que 

900.000 habitantes). E a partir dessa classificação expõe como está a distribuição da 

população em espaços urbanos e rurais; concentração de pessoas abaixo da linha da 

pobreza ou indigência; evasão escolar e defasagem escolar; trabalho infantil; gravidez na 

adolescência; concentração de população idosa e pessoas com deficiência; tanto em termos 

absolutos quanto relativos. Essa distribuição é um esforço por relacionar a leitura micro com 

a macro social, que não pode ser negligenciada, mas que ainda fica aquém do anseio de 

incorporar a categoria “território vivido” do estudioso Milton Santos, como expõem no texto 

da PNAS: “Importantes conceitos no campo da descentralização foram incorporados a partir 

da leitura territorial como expressão do conjunto de relações, condições e acessos 

inaugurados pelas análises de Milton Santos, que interpreta a cidade com significado vivo a 

partir dos “atores que dele se utilizam” (PNAS, 2004: 28). A grande dificuldade da 

incorporação da categoria território é seu caráter dinâmico, usar estatísticas e índices de 

caracterização da população (etnia, idade, sexo...) é muito pouco, não dá conta de perceber 

as relações entre a população e o território em que vivem, os arranjos que são realizados 

para mitigar suas necessidades. 

 Há diferenças em estar abaixo da linha da pobreza numa metrópole e numa 

cidade com menos de 20.000 habitantes, as estratégias para sobrevivência da população da 

zona rural são diferentes da zona urbana. O “território vivido” busca incluir numa única 

expressão o território e as pessoas que ali vivem, pensar em termos quantitativos a 

distribuição dos ditos vulneráveis, que são o foco da política de assistência, não dá conta 

dessa categoria tão complexa. Essa tentativa é um passo, mas dizer que por si só da conta 
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da territorialização da política seria superdimensionar a capacidade dos números darem 

conta da realidade. 

 Torna-se fundamental a desagregação dos indicadores em regiões menores, 

para refletir fielmente a realidade e auxiliar a ação dos gestores, buscando efetivamente 

aproximação do movimento do real. A escuta da população residente naquele território é 

fundamental, pois como a categoria é o território vivido, a relação entre a população e o 

território é a única capaz de dar conta desse movimento.   

 A PNAS, ao expor suas referências de análise para caracterização do 

território, utiliza as bases de dados do IBGE, Centro de Estudos das Desigualdades 

Socioterritoriais, Centro de Estudos da Metrópole, que trabalham com a distribuição de 

algumas variáveis no território. A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI 

disponibiliza o diagnóstico socioterritorial dos municípios e mais uma vez temos uma série 

de indicadores quantitativos. Parece-nos uma contradição a defesa do território vivido e ao 

mesmo tempo vermos uma análise que não capta o movimento, as influências que sofrem 

os moradores de determinado território e as modificações que eles impõem ao território. 

Esse problema não se restringe à questão da territorialização da assistência, mas 

acompanha o olhar para o local, Ramos já dizia em 1997: 

As estruturas e processos de poder local, pela sua imediaticidade e aparência, 
podem estar bem próximos do pesquisador. Isto que pode, por um lado, apresentar 
aspectos positivos, quanto à maior facilidade para a coleta de dados, por outro 
poderá colocar obstáculos ou mesmo apresentar riscos: limitar os estudos aos 
dados quantitativos e/ou descritivos, reduzindo a pesquisa ao nível do aparente 
(RAMOS, 1997, 119). 

 
 Outro aspecto que nos causa estranheza é a afirmação que busca na 

descentralização recortar regiões homogêneas quando na verdade a distribuição dos 

equipamentos obedece à divisão administrativa, ou seja, a uma distância entre formulação e 

operacionalização. Se limitar às divisões administrativas é uma tentativa de tornar estático o 

que é dinâmico, o que de certa forma torna didático, mas não cumpre seu papel de 

descortinar a realidade. Nessa confusão entre território vivido e local de moradia, atrela-se o 

atendimento de determinada família ao local de sua residência, visando a acessibilidade, 

mas em alguns lugares essa atitude pode ser um obstáculo, por exemplo, quando a 

população usuária trabalha em áreas distantes da sua residência, nessas situações 

precisariam faltar ao trabalho uma vez que não podem ser atendidas na proximidade do 

trabalho e os equipamentos não funcionam finais de semana.  

 Essas contradições sinalizam que a PNAS é uma política em disputa, que se 

orienta por uma categoria progressista uma vez que a inclusão da categoria território 

poderia distanciar a assistência de sua ação individualizada, no máximo voltada para 

família, incluindo seus usuários numa gama maior de relações, mas ao formular indicadores 
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que analisam o território retrocedem a fórmulas antigas. Precisamos ter clareza que a teoria 

não transforma a realidade, o fato de no enunciado afirmar que se apoia no território vivido 

não significa que de fato isso se materialize em melhoria do atendimento da população. 

Parece-nos que o que temos aqui é um modelo ideal (VÁZQUEZ, 1990), devido à própria 

capacidade da teoria se antecipar à prática e projetar o que ainda não existe, graças à 

capacidade teleológica do ser social. A territorialização da política da assistência, a nosso 

ver, é ainda um resultado ideal, que deve orientar a nossa ação. "O momento da prévia-

ideação é abstrato. Mas isto não significa que não tenha existência real, material, isto é, que 

não exerça força material na determinação dos atos sociais." (Lessa, 2014:16), no entanto, 

Lessa (2014) adverte que algo apenas pode ser considerado prévia-ideação caso se 

objetive. A parte do planejamento é fundamental para a ação e para bem se planejar é 

necessário um amplo conhecimento daquilo que se deseja transformar, no caso dessa 

interseção entre assistência e território conhecer esses dois elementos se faz fundamental, 

uma vez que as transformações ocorrem numa realidade dada e é a partir dela que se 

modifica o que está posto. Fazer essa distinção nos impede de nos acomodarmos com a 

exposição do enunciado da política e nos debruçarmos em realizar as mediações 

necessárias para que o território vivido seja efetivamente incorporado a PNAS. 

 Mesmo que assistência leve em consideração a faixa etária de uma 

população de um território, mesmo que se distinga entre urbano e rural, mesmo que 

classifique a cidade entre pequeno, médio e grande porte, ainda assim a questão territorial 

não teria sido abordada de acordo com a categoria defendida por Milton Santos, que como 

marxista, se preocupava com o movimento do objeto, com o modo de ser do ser. O território 

que pode ser percebido como algo natural é abordado por esse pensador enquanto fruto 

das relações do homem com o espaço, não devemos esquecer que o homem se apropria 

das coisas ao seu redor e lhe dá novos sentidos, não podendo ser diferente uma vez que “o 

mundo real é considerado o mundo criado pelo homem, o que significa afirmar que o mundo 

real é o mundo da práxis” (SANTOS, 2012, 18).  

Mediações precisam ser feitas para que essa categoria seja utilizada no 

planejamento, gestão e execução dessa política. O olhar deve ser atento à realidade, pois 

como a própria categoria explicita o território é vivido, e por tanto dinâmico. Os indicadores 

devem captar esse movimento, para tanto um processo de descentralização que realmente 

dê autonomia de gestão ao município é fundamental, uma vez que a proximidade dos 

profissionais com o território os torna aptos a perceberem as relações estabelecidas entre a 

população e o território e ao mesmo tempo as influências globais sofridas naquele território, 

pois os grupos sempre estarão situados dentro do mesmo tempo e movimento 

 



 
10 

 

 

 
                  

5. CONCLUSÕES 

Reconhecemos que a PNAS é recente e que a mesma precisa “decantar” ainda. 

Há dúvidas a seu respeito, dentre elas se inclui a consideração sobre o território, uma 

categoria que não é trabalhada na formação profissional dos assistentes sociais. Talvez, 

com a inclusão da territorialidade na assistência, debates sobre o tema sejam mais 

frequentes na academia. Mas nos parece urgente reconhecer as limitações da PNAS e a 

necessidade de melhoria dos instrumentos, sem presumirmos que tudo que está escrito já 

se materializou enquanto prática profissional. Não incorramos no erro de confundir intenção 

com realidade. 

 Percebemos como avanço a inclusão dessa categoria, no entanto, a partir da 

leitura do normativo, consideramos que apesar de defender no enunciado o território vivido 

ainda não foram feitas as medições necessárias para que essa categoria seja incorporada e 

se reflita num agir coerente com a mesma. Percebemos que há uma distância entre a 

formulação e a execução, dando margem ao antigo dilema da profissão “na prática a teoria 

é outra”. Para superação desse impasse a formulação dos nexos causais é fundamental. 

As desigualdades socioterritoriais que acirram o pauperismo dos segmentos 

empobrecidos não podem ser deslocadas de um movimento mais amplo do capital, mesmo 

nos trabalhos dos CRAS que dizem respeito a um espaço reduzido e delimitado, precisam 

ter a preocupação em integrar o local - regional - nacional e global. Além disso, o assistente 

social numa pesquisa territorializada também tem que estar atento às potencialidades do 

território, à superação de alguns impasses também podem estar postas na apropriação das 

organizações territoriais, por exemplo, a presença de lideranças, o uso de recursos 

territoriais para geração de renda, etc. Ou seja, o território não deve constar nas nossas 

análises de forma meramente restrita as suas características morfológicas, que 

impregnamos das nossas formas de uso, o espaço deve aparecer nas análises enquanto 

sujeito/objeto, por ser fruto das relações sociais e interferir ativamente no desenho da 

sociabilidade. 
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