
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: DIMENSÕES, PROCESSO, 
 FORMA E SIGNIFICADOS

Roberto Lobato CORRÊA1

1 UFRJ.

Falar sobre organização do espaço constitui difícil tarefa, aceitável porque 
instigante, obrigando-nos a um esforço de reunir criticamente conceitos oriundos de 
distintas e por vezes contrastantes matrizes que, no entanto, são capazes de descre-
ver inúmeros e importantes tipos de espacialidade humana. Uma das conseqüências 
desta ousadia reside na seleção de temas a serem abordados. A seletividade fornece 
segurança mas nos cobra uma grande coerência sobre aquilo que será dito, assim como 
daquilo que não será dito. Ambos, no entanto, sugerem inúmeros questionamentos.

Entendemos por organização do espaço ou organização espacial, o conjunto de 
formas (campos, fábricas, caminhos, casas, etc.) e interações envolvendo pessoas, 
mercadorias, informação e capital, dispostos espacialmente. As formas e interações 
espaciais respondem a uma lógica que as tornam funcionais à sociedade que vive nessa 
organização espacial. Como construção social a organização do espaço é simultanea-
mente reflexo social, meio no qual a sociedade existe e condição pela qual a sociedade 
se reproduz. Reflexo, meio e condição social, a organização do espaço caracteriza-se 
por ser eminentemente social, prescindindo do termo social para designá-la. Nesse 
sentido organização sócio-espacial constitui uma expressão marcada pela redundância.

O estudo da organização do espaço tem a sua primeira razão de ser do fato 
da ação humana ter sido, já há muito tempo, uma ação espacialmente diferenciada 
sobre uma natureza também diferenciada. A diferenciação do espaço construído 
pelo homem, como do próprio homem, é um dos traços que distingue a humanidade 
dos animais. Nesse sentido estudar a organização do espaço é colocar em evidência 
uma das características essenciais da humanidade. A diferenciação espacial ou as 
organizações espaciais diferenciadas, deve ter enorme centralidade nas ciências que 
focalizam os diferentes grupos sociais. O denominado ‘spatial turn’ (virada espacial) 
que marcou a produção acadêmica em várias das denominadas ciências sociais a 
partir da década de 1980, reflete essa centralidade.

Diferenciação espacial não deve nos levar a uma visão idiográfica, de mera 
contemplação de lugares únicos, nem a formulações de natureza hipotético-dedutiva 
que nem descrevem nem explicam a diferenciação do espaço, assumindo um caráter 
normativo. Uma das tarefas do geógrafo, possivelmente a mais importante, é a de 
colocar em evidência a lógica que preside os diversos tipos de organização do espaço, 
levando-se em conta as diversas escalas espaciais da organização do espaço.

O presente texto pretende contribuir para o debate sobre esta temática impor-
tante, impregnada de visões distintas, muitas vezes contrastantes. O texto divide-se 
em duas partes que guardam certa independência entre si. Na primeira apresenta-se 
alguns pontos relativos à multidimensionalidade da organização do espaço, enquanto na 
segunda apresenta-se as relações entre processo e forma, seguindo-se breve discussão 
sobre os significados. Processo, forma e significados, argumentar-se-à, constituem 
uma tríade por meio da qual é possível tornar inteligível a organização do espaço.
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A MULTIDIMENSIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

Como construção social a organização do espaço é multidimensional, efetivando 
múltiplos papéis. Apresenta, entre outras, as dimensões econômica, política e cultural, cada 
uma regida por processos e mecanismos específicos mas integrados na mesma formação 
social. O resultado são as múltiplas espacialidades que exibem, que ora se justapõem, ora 
se recobrem parcialmente, ora chegam mesmo a co-variarem espacialmente. O resultado 
parece caótico se não tivermos o cuidado de decompor dimensão por dimensão, evidenciando 
as diferentes lógicas que foram espacializadas. A metáfora da quadra esportiva polivalente 
é, nesse sentido, muito adequada. Nela o volley-ball, o basquete-ball, o handball e o futebol 
de salão devem ser praticados um de cada vez. A organização do espaço, ao contrário, é 
como se fosse uma quadra esportiva polivalente na qual todos os mencionados esportes 
(atividades) pudessem ser simultaneamente realizados, em virtude de uma lógica agrega-
dora e compatibilizadora que assim permitisse. Compete ao geógrafo tornar inteligível não 
apenas cada uma das espacialidades mas também o complexo conjunto delas no espaço. 
Para isto as diferentes interpretações contidas na teoria de localização são, no mínimo, um 
ponto de partida.

A multidimensionalidade da organização do espaço caracteriza-se também por 
continuidades e descontinuidades. As formas e interações espaciais não são as mesmas 
por toda parte e algumas podem aparecer aqui, desaparecer ali e reaparecer lá longe. Às 
continuidades e descontinuidades espaciais, acrescenta-se as diversas temporalidades 
que caracterizam a organização do espaço, envolvendo permanências, formas residuais 
e formas emergentes ou movimentos de diacronia, ruptura e sincrônicas. Formas e inte-
rações espaciais podem apresentar longas ou curtas durações. É assim possível falar em 
organização espacial poligenética, caracterizada por distintas origens no que concerne ao 
aparecimento, aos agentes sociais e às intenções. É possível também falar em organização 
espacial refuncionalizada, pelo menos em parte. 

As múltiplas dimensões da organização do espaço não nos autoriza a considerá-
-la como um mosaico irregular, mas como um caleidoscópio no qual é o ângulo que nós 
a inspecionamos que permite ver um específico arranjo espacial. E isto torna instigante o 
estudo da organização do espaço. 

Quadra esportiva polivalente e caleidoscópio são metáforas que possibilitam a com-
preensão da organização multidimensional do espaço.

A organização do espaço tem uma inequívoca dimensão econômica que deriva dela 
conter, estar contida e influenciar processos e formas vinculados à produção, circulação e 
consumo de bens e serviços. Em outros termos, a produção e circulação do valor, mais-valia, 
salários, margens comerciais, juros, tributos e rendas.

Na perspectiva da geografia a dimensão econômica da organização do espaço 
manifesta-se na diferenciada distribuição espacial das formas e interações espaciais vincu-
ladas à produção, circulação e consumo. As formulações teóricas sobre localização, uso da 
terra e interações espaciais constituem instrumentais por meio dos quais essa dimensão 
econômica pode ser analisada, visando captar a lógica que fixa, movimenta ou relocaliza 
cada forma ou interação. As formulações teóricas privilegiam atividades específicas, havendo 
poucos esforços de teorizar sobre o conjunto de formas e interações espaciais de uma dada 
organização do espaço, feudal, colonial ou do capitalismo avançado. Há, assim, formulações 
teóricas sobre a organização espacial da agricultura, a localização industrial, os lugares 
centrais e o uso da terra urbana, mas negligencia-se a teorização sobre a organização do 
espaço em seu conjunto.

As formulações teóricas, por outro lado, estão alicerçadas na economia neo-clássica, 
incorporando, assim, a teoria do valor utilidade e dos retornos decrescentes. Discussões 
teóricas na perspectiva, crítica são pouco numerosas e muitas vezes caracterizam-se por 
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serem esforços de espacializar uma economia política de base marxista.
As contribuições oriundas das teorias de matriz neo-clássica são enormes. Thünen, 

Weber, Christaller, Lösch, para mencionar os clássicos, têm contribuições que ainda hoje são 
discutidas e utilizadas. Mais recentes as contribuições oriundas de um pensamento crítico, 
de base marxista, estão ainda a serem assimiladas pelos geógrafos. Um dos problemas a 
ser apontado diz respeito à escala. Na perspectiva neo-clássica abordam-se organizações 
do espaço na escala regional e intra-urbana, enquanto na perspectiva crítica há uma nítida 
seleção da escala intra-urbana. 

A dimensão econômica do espaço está inscrita em inúmeros conceitos criados ou 
adotados pelos geógrafos. Construídos segundo uma dada matriz teórica podem, no entan-
to, por serem descritivos, ser reinterpretados com base em matrizes distintas daquelas de 
onde foram construídos. ‘Core area’, área central, lugar central e distrito industrial denotam 
concentração econômico-espacial, enquanto zona pioneira e sub-centro regional ou intra-
-urbano denotam processos de dispersão econômico-espacial. Zona periférica do centro e 
franja rural-urbana, por sua vez, estão associados a limites e margens espaciais. Que outros 
conceitos foram construídos ou que seremos capazes de construí-lo?.

A organização do espaço apresenta também uma dimensão política. Nesse sentido 
ela se constitui em uma arena na qual contradições, conflitos, negociações e transgressões 
se realizam. Estas tensões e embates estão intimamente associados às características eco-
nômicas e sociais da organização do espaço, tendo como motivação não apenas a solução 
de desigualdades sociais e de interesses econômicos divergentes mas, em grande medida, 
o desejo de transformação da própria organização espacial. A dimensão econômica e po-
lítica se fundem tendo na organização do espaço o quadro e o objeto, consciente ou não, 
das tensões e embates.

Do ponto de vista do geógrafo a dimensão política da organização do espaço se ma-
nifesta tanto nos acampamentos do MST em termos de sua localização e arranjo interno, 
como nas ‘invasões’ urbanas. Manifesta-se também nas ‘cidadelas’ das áreas nobres da 
cidades, nos territórios controlados pelo narcotráfico e nas reservas indígenas. Está também 
inscrita nas divisões político-administrativas, incluindo as esferas públicas – municipal, esta-
dual e federal – como privadas, a exemplo das alterações espaciais nas dioceses católicas.

Os “lugares da retórica” constituem outra expressão da dimensão política. São 
espaços públicos, monumentais em muitos casos, nos quais ocorrem cerimônias cívicas, 
patrocinadas pelo Estado, em que a memória oficial, as tradições inventadas, os heróis 
nacionais e a própria nação são celebrados. Nestes lugares ensina-se a amar a pátria, a 
ter consciência da grandeza da nação e de seus líderes. Este ponto nos encaminha para a 
dimensão cultural da organização do espaço.

A organização do espaço tem também uma dimensão cultural, quer se considere 
cultura de modo abrangente, compreendendo o conjunto integrado de crenças, valores, 
hábitos, moral, habilidades, leis, língua, etc., quer se considere cultura como os significa-
dos que os diferentes grupos sociais elaboraram a respeito das diferentes esferas da vida. 
Em qualquer acepção a cultura está em toda parte porque expressão, meio e condição da 
existência e reprodução dos diferentes grupos sociais. As relações entre cultura, política e 
economia são fortes e se manifestam, por exemplo, nos embates entre grupos étnicos e 
religiosos em torno de territórios. Manifestam-se também nas estruturas comerciais étnicas 
ou associadas às festas religiosas.

A paisagem cultural, parte integrante da organização do espaço pois exibe o conjunto 
das formas, que esta contém e na qual está contida, tem sido objeto de enorme atenção 
pelos geógrafos. Na perspectiva saueriana, que inclui a visão abrangente de cultura, a pai-
sagem é analisada considerando-se a sua gênese e morfologia. Na perspectiva alicerçada 
na visão da cultura como significados, a paisagem é analisada procurando-se as múltiplas 
interpretações que os diferentes grupos sociais criaram. Fala-se em iconografia da paisagem.



A dimensão cultural da organização do espaço está também presente nas formas 
simbólicas espaciais que em uma escala pontual, estão integradas na organização do espa-
ço. Templos, obeliscos, mausoléus, memoriais, palácios e estátuas integram a organização 
do espaço, comunicando mensagens a respeito de poder e identidade. Manifesta-se ainda 
nos bairros étnicos criados pela concentração de um dado grupo étnico no espaço urbano, 
ou inventado para fins econômicos. A dimensão cultural manifesta-se ainda nas cidades-
-santuário ou locais de peregrinação e nos itinerários simbólicos das procissões e trajetos 
da peregrinação.

Lugares centrais, distritos industriais, campos cultivados, habitat rural, vias de circu-
lação, condomínios de luxo, favelas, áreas de jurisdição político-administrativa, lugares da 
retórica, paisagem cultural em seu conjunto, monumentos e centros de peregrinações, entre 
tantas outras formas espaciais e os diversos fluxos que para elas convergem e divergem, 
constituem a organização do espaço, multidimensional, apreensível em diferentes escalas. 
Esta organização do espaço é o foco por meio do qual o geógrafo compartilha com os outros 
cientistas sociais, o processo de tornar inteligível a ação humana.

PROCESSO, FORMA E SIGNIFICADOS

A organização do espaço é constituída pelo conjunto de formas e interações espaciais, 
conforme exposto anteriormente. Reflexo, meio e condição social, a organização do espaço 
pode ser compreendida a partir das relações entre processo e formas e dos significados 
criados a respeito das formas e interações espaciais. Esta parte do texto tenta contribuir 
para estes pontos para os quais Milton Santos e Ernst Cassirer tiveram papel crucial com 
suas formulações.

a) A proposição de Milton Santos: um breve resgate

Em seu livro Espaço e Método, publicado em 1985, Milton Santos propõe que estrutura, 
processo, função e forma, considerados dialeticamente, sejam as categorias de análise do 
espaço. Trata-se do resultado de longa reflexão a respeito das categorias de análise para 
tornar inteligível o espaço, isto é, a organização do espaço.

Milton Santos define brevemente as quatro categorias, considerando como estrutura 
a própria sociedade com suas características econômicas sociais, políticas e culturais. Pro-
cesso é considerado como o conjunto de mecanismos e ações a partir dos quais a estrutura 
se movimenta, alterando-se as suas características. Função, por sua vez, diz respeito às 
atividades da sociedade, redefinidas a cada momento, que permitem a existência e repro-
dução social. Forma, finalmente, é definida como as criações humanas, materiais ou não, 
por meio das quais as diversas atividades se realizam. Receptáculo ou recipiente, pode ser 
um prédio, uma rua, um bairro, uma cidade, uma área agrícola. A forma se manifesta em 
várias escalas, tendo uma localização e um dado arranjo espacial. Trata-se, sem dúvida, 
de forma espacial.

As quatro categorias, argumenta Milton Santos, são indissociáveis entre si, inter-
penetrando-se dialeticamente. Se considerarmos apenas cada uma isoladamente faremos 
uma análise incompleta, desprovida de sentido. Se considerarmos a estrutura e o processo 
faremos um estudo de história ou de história econômica, útil, no entanto, para os geógrafos, 
mas incapaz de abarcar a espacialidade humana. Se por outro lado considerarmos apenas 
a função e a forma faremos um estudo descritivo, classificatório, deixando de lado o tempo 
social: a sociedade e o seu movimento são excluídos. Ao se considerar apenas a estrutura 
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e a forma eliminaremos as mediações e a possibilidade de entendimento da espacialidade 
humana. Ao considerarmos, por sua vez, as categorias processo e função, realizaremos 
um estudo de natureza econômica, útil mas no qual a espacialidade humana está de fora.

A conexão necessária para o geógrafo, insiste Milton Santos, é aquela envolvendo 
estrutura, processo, função e forma. A integralidade da conexão, contudo, pode ser man-
tida se considerarmos as categorias estrutura – processo e função – forma ou, de modo 
econômico, processo e forma. As relações entre processo e forma, no entanto, estão longe 
de serem simples, derivadas automaticamente. Milton Santos já apontou algumas das 
tensões nessas relações, algumas das quais serão aqui retomadas, enquanto outras serão 
apresentadas de modo a sugerir a complexidade dessas relações.

Ressalte-se que as categorias em tela estão presentes, de uma forma ou de outra, 
na obra de Milton Santos, tanto naquelas que antecedem a publicação de 1985, a exemplo 
de ‘Por Uma Geografia Nova’ de 1978, como nas posteriores, como é o caso de ‘A Natureza 
Espaço’ de 1996. 
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b)  Algumas relações entre processo e forma

Algumas relações entre processo e forma serão apresentadas e brevemente dis-
cutidas. Elas não esgotam outras possibilidades, assim como não são necessariamente 
excludentes entre si. Mais importante, as relações aqui consideradas revelam caminhos 
diferentes na organização e reorganização do espaço, nos quais há uma dialética em ação. O 
que se segue enriquece as possibilidades de leituras distintas a respeito das relações entre 
processo e forma no que diz respeito ao espaço, ampliando os meios de que o geógrafo 
pode dispor para analisar a espacialidade humana.

i - relações envolvendo convergência ou divergência

Convergência e divergência constituem trajetórias que conduzem a resultados 
distintos. A convergência origina-se de situações distintas porém gera resultados seme-
lhantes. A divergência, por outro lado, origina-se de uma mesma situação, culminando, no 
entanto, com resultados distintos. Estas duas trajetórias são muito importantes, presentes 
em inúmeros lugares, podendo manifestar-se diacronicamente, uma sucedendo a outra, 
como Kelly em sua tese Bessa evidenciou de doutorado na UFRJ em 2007 sobre Uberaba 
e Uberlândia. A temática da convergência-divergência é, em realidade, um tema para 
investigação em geografia. 

Na figura 1 as partes 1 e 2 descrevem sucintamente e respectivamente a conver-
gência e a divergência no que diz respeito às relações entre processo e forma. Na parte 1 
os processos A e B, distintos entre si, convergem gerando uma única forma X. Neste caso 
a mesma forma condensa processos distintos, dada a importância da função que viabiliza. 
Assim, uma usina de beneficiamento de leite pode ser o resultado de ações engendradas por 
uma cooperativa de produtores de leite ou por uma grande empresa de produtos lácteos. A 
função e a forma são as mesmas, mas derivam de agentes sociais distintos, com interesses 
e práticas diferenciadas. Há, no exemplo acima, similitude aparente nos processos mas as 
diferenças, por outro lado, são significativas e relevantes.

Na parte 2 o processo A gerou duas formas (e suas funções) distintas, X e Y, em dois 
lugares diferentes, L1 e L2. Esta diferenciação resulta, em grande parte, das características 
locais, que apresentam heranças, elites e outras condições para criar ou atrair determinadas 
atividades derivadas do processo geral em curso. As distintas formas criadas acentuam a 
diferenciação espacial. O processo de industrialização, por exemplo, gera em determinado 
local, por meio de capitais externos uma grande siderurgia e em outro a implantação da 
atividade de extração de minério de ferro. Em outro lugar o mesmo processo gera pe-
quenas e médias indústrias mecânicas, criadas com capitais locais. Divisão territorial do 
trabalho e complementaridade funcional resultam, assim de relações de divergência entre 
processo e forma.

As formas resultantes podem ser muito distintas entre si tanto na aparência como 
nas funções. ‘Company towns’, modernos e antigos centros funcionalmente reconverti-
dos, áreas pastoris transformadas em áreas de soja ou áreas de pequena produção em 
extensos canaviais, são exemplos do impacto diferenciado do mesmo processo geral de 
industrialização.
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ii - relações envolvendo refuncionalização

Convergência e divergência podem gerar formas refuncionalizadas. A parte 3 descreve 
esta relação. O processo A, ocorrido no passado, no tempo T1, gerou, naquele momento, 
a forma X. Esta forma permanece mais tarde, no tempo T2, sob ação do processo B, mas 
agora com nova função, condizente com o processo B em curso. Está, assim, refunciona-
lizada. A permanência de formas antigas refuncionalizadas se faz presente em toda parte, 
na cidade e no campo, em países antigos e novos.

A permanência dessas formas deriva, de um lado, do valor funcional que detêm e, 
de outro, do valor simbólico a elas atribuído. Substituí-las pode não ser vantajoso econo-
micamente ou criar protestos a favor de formas consideradas como patrimônios. A per-
manência de formas antigas refuncionalizadas contrapõe-se à obsolescência programada, 
constituindo-se aquela em oposição à destruição criadora. Isto é particularmente relevante 
quando se considera a organização espacial, que apresenta formas datadas de momentos 
distintos, originando uma paisagem poligenética, com formas criadas em diferentes mo-
mentos mas funcionalmente ativas. Milton Santos utiliza a metáfora da rugosidade, oriunda 
da gemorfologia, para se referir a essas formas refuncionalizadas.

Os exemplos de formas refuncionalizadas são inúmeros. Antigas fábricas, muitas 
delas dedicadas à produção de tecidos, foram transformadas em hipermercados, shopping 
centers, museus e mesmo ocupadas com habitações subnormais. Prisões e quartéis, cinemas, 
templos e estações ferroviárias, entre outros, foram, em muitos casos, refuncionalizados 
para um número crescente de novas e antigas atividades consideradas mais eficazes.

A refuncionalização das unidades residenciais da zona periférica do centro, no entanto, 
advém da desvalorização econômica e social da área. A refuncionalização é primordialmente 
de natureza social, implicando em substituição de uma população de alto status por uma de 
status social baixo e a deterioração dos prédios. A força de inércia leva à cristalização das 
formas deterioradas e ao baixo status social de seus habitantes. A política de revitalização 
é um esforço para romper com esta situação, enquanto a gentrificação introduz novos 
processos e novas formas.

iii – relações mediatizadas via processos espaciais

Entre processos sociais e formas espaciais há uma mediação via processos espaciais. 
Trata-se de um conjunto de ações engendrado pelos diversos agentes sociais, corporações 
multifuncionais e multilocalizadas, proprietários fundiários e promotores imobiliários, entre 
outros, que viabilizam que certas ações materializem-se em formas espaciais. Trata-se de 
uma re-interpretação do conceito de processos ecológicos proposto por McKenzie em 1926 
no âmbito da Escola de Chicago. A parte 4 descreve a mediação em pauta. 

Os processos de concentração e dispersão espacial são os mais gerais, sendo exem-
plificados nos processos de aglomeração, centralização e segregação residencial, de um lado, 
e difusão, desconcentração e descentralização, de outro. A área central da cidade, a região 
industrial ou uma área social no espaço intra-urbano são exemplos de formas resultantes 
do processo de concentração. Os centros comerciais secundários, assim como os distritos 
industriais periféricos constituem exemplos do processo de dispersão. A bibliografia sobre 
estas temáticas é ampla.

A importância desta relação pode ser vista ao se considerar que ela se faz presente 
nas relações anteriormente apresentadas, envolvendo a convergência, a divergência e a 
refuncionalização.
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iv – relações intercausais: marca-matriz

As relações de intercausalidade são concebidas com grande força no pensamento 
dialético, rompendo com a idéia de unidirecionalidade nas relações de causa e efeito. A 
intercausalidade é explicitada na geografia, entre outros, por Augustin Berque em 1981 
ao se referir à paisagem como sendo simultaneamente marca e matriz, isto é, reflexo e 
condição social. A parte 5 descreve esta relação considerando processo e forma: um dado 
processo gera uma dada forma e esta intervém gerando ou interferindo ativamente em 
novos processos. Ambos, processo e forma, contudo, não estão congelados em sua natu-
reza, mas dotados de inovações resultantes tanto de suas características internas como 
de ações oriundas de fora. Acreditamos que essa relação de intercausalidade, no entanto, 
necessita de estudos empíricos e reflexões mais profundas, pois as relações em tela estão 
inseridas no movimento geral da sociedade e não podem ser vistas como geradoras de 
simples reprodução.

v – relações com a escala

Os processos são postos em ação a partir de concepções e decisões que se verificam 
em múltiplas escalas. São derivados de diversas lógicas qualificadas escalarmente. Há pro-
cessos globais associados às grandes corporações de atuação global e processos de âmbito 
nacional, regional e local, associadas a outros agentes sociais. Todos estão, de um modo 
ou de outro, conectados entre si. As formas resultantes desses processos, contudo, foram 
fixadas localmente, e é ao nível local que um dado processo tem a sua manifestação direta 
e mais imediata, pois é no local que parte importante da função é realizada, assim como é 
ali que os efeitos imediatos se manifestam. A parte 6 procura descrever essas complexas 
relações, que se manifestam no caráter simultaneamente global e local das formas.

Ao discutir as relações entre as escalas da rede urbana e a do espaço urbano sugeri 
que processos gerados em uma escala afetam as formas na outra escala. Trata-se de rela-
ções entre escalas distintas. Uma decisão tomada em Londres ou São Paulo, por exemplo, 
engendra um processo econômico que transforma uma pequena cidade e sua área em torno, 
afetando a população e as atividades econômicas. Convergências, divergências, refunciona-
lizações e processos espaciais podem ser detectados nessa relação interescalar. Este último 
ponto nos chama a atenção para a unidade das diversas relações entre processo e forma, 
unidade complexa, multifacetada.

c)  Significados: o complemento

Estrutura, processo, função e forma, ou resumidamente processo e forma, são as 
categorias do método geográfico ou da análise do espaço. A partir da contribuição de Cas-
sirer em A Filosofia das Formas Simbólicas, de 1923, no entanto, para que o espaço, este 
reflexo meio e condição social, se torne plenamente inteligível, é necessário introduzir os 
significados construídos e reconstruídos a seu respeito pelos diversos grupos sociais. Os 
significados constituem o complemento às categorias acima apontadas, tornando-se uma 
tríade, processo, forma e significado. Neste sentido à morfologia da paisagem de Sauer 
adicionam-se os significados que a geografia cultural pós-70 trouxe à tona. Processos e 
formas estão impregnados de significados, podendo-se falar em formas simbólicas ou 
símbolos. O homem vive em uma floresta de símbolos por ele criada para dar sentido às 
diversas esferas da vida. Por outro lado, “todo comportamento humano é comportamento 
simbólico, todo comportamento simbólico é comportamento humano” afirma o antropólogo 
Leslie White em 1949.
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As formas simbólicas são representações, isto é, o resultado de uma conexão entre 
significados e linguagem. Os significados, contudo, são construídos e reconstruídos pelos 
diversos grupos sociais e não construídos direta e imediatamente. Os símbolos são passíveis, 
segundo Stuart Hall, de polivocalidade, associando-se a uma perspectiva construtivista e 
não reflexiva, na qual a sua decodificação é direta e imediata, ou uma perspectiva intencio-
nalista, na qual é suficiente decodificar as intenções do autor da forma para torná-la inte-
ligível. Ressalte-se que a polivocalidade constitui-se em antídoto às interpretações oficiais, 
vinculadas à retórica do poder, que quer nos impingir uma única interpretação para todas 
as esferas da vida, inclusive no que diz respeito às formas espaciais, aí estando incluídas 
as teorias a seu respeito.

As formas podem ser vistas, em muitos casos, como formas simbólicas espaciais, 
mantendo com a organização do espaço profundas relações de mão-dupla: são valorizadas 
pela sua localização, ao mesmo tempo que estas são por elas valorizadas.

Questiona-se sobre os diferentes significados da ação humana impressa na organiza-
ção do espaço ou, em outros termos, sobre os diferentes significados atribuídos às formas 
e suas funções, resultantes de processos inscritos na sociedade. Os significados são, em 
realidade, o complemento às categorias processo e forma.

CONSIDERAÇÃO FINAIS

A organização do espaço, com a sua enorme centralidade para a geografia, sugere 
inúmeras vias de análise. No presente texto procurou-se mostrar que a organização do es-
paço exibe diversas dimensões que, embora interagindo, são dotadas de relativa autonomia. 
Discutiu-se brevemente as relações entre processo e forma, sugerindo que delas emergem 
organizações espaciais semelhantes ou distintas. Finalmente, associou-se os significados 
aos processos e formas, estabelecendo uma tríade para a análise da organização do espaço.

Outros caminhos existem para se analisar a organização do espaço, mas o que foi 
aqui apresentado, que advém de uma longa tradição da geografia complementada com con-
tribuições aparentemente desconectadas, constitui-se em via que poderá muito contribuir 
para tornar inteligível a organização do espaço.
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