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Entre a geopolítica do sentido e a justiça territorial: inteligências cidadãs no Equador e 

no México (Resumo) 

 

As transformações geopolíticas ocorridas nos últimos trinta anos levam à reflexão acerca da 

contraposição entre a busca de sentido e a promoção de resultados. As inteligências cidadãs 

cumprem o papel de viabilizar e potencializar a justiça territorial como um horizonte 

democrático. No Equador e no México verificam-se mudanças significativas no modo de a 

sociedade civil se organizar e pressionar por uma refundação do Estado. O que está em jogo é 

a relação entre geografia política e ética, entre a dimensão territorial da política e valores 

como respeito, responsabilidade e diferença. Nesse sentido, o conceito de justiça territorial 

impõe-se como uma ferramenta teórica fundamental para a geografia política contemporânea. 

 

Palavras-chave: Geopolítica; justiça territorial; democracia. 

 

 

Between geopolitics of sense and territorial justice: citizen intelligences in Ecuador and 

Mexico (Abstract) 

 

The geopolitical changes that happened during the last thirty years incite the intellectual 

reflection toward the opposition between the seeking for sense and the promotion of results. 

The citizen intelligences with their role to empower the spatial justice enlarge the democratic 

horizon. In Ecuador and Mexico significant changes into the organization of civil society 

press for a recast of State. It’s playing in this context the relationship between political 

geography and ethics, in other words, between the territorial dimension of politics and values 

as respect, responsibility and difference. 

 

Key words: Geopolitics; territorial justice; democracy. 
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Entre la geopolítica del sentido y la justicia territorial: las inteligencias ciudadanas en 

Ecuador y México (Resúmen) 
 

Las transformaciones geopolíticas de lós últimos treinta años han trastocado a la reflexión 

acerca de la oposición entre la búsqueda de sentido y la promoción de resultados. Las 

inteligencias ciudadanas cumplen el papel de potencializar y tornar viable la justicia territorial 

en más largos horizontes democráticos. En Ecuador y en México significativos cambios en la 

sociedad civil organizada han tensionado la refundación del Estado. Lo que se pone en juego 

es la relación entre geografia política y ética, o sea, entre la dimensión territorial de la política 

y valores como respecto, responsabilidad y diferencia. 

 

Palabras clave: Geopolítica, justicia territorial; democracia. 

 

 
Quando, em 1994, o cientista político Zaki Laïdi declarou que vivíamos num mundo sem 

sentido, ele já reconhecia processos de descentralização do poder. Pouco mais tarde, em 1998, 

o mesmo Laïdi, admitiria que na Europa, nas Américas, no mundo Muçulmano, na Rússia, na 

Ásia, na África, verificavam-se processos socioespaciais que se referiam à emergência de 

espaços de sentido no mundo. Essa emergência variava desde a construção de um sentido 

regional à redefinição do sentido do espaço público. E é justamente nessa variação escalar e 

contextual que se pode erigir um dos balizamentos teórico-metodológicos para se 

compreender a América Latina em processo de reacomodação das suas múltiplas relações de 

poder desde o final do século XX. 

 

Assumindo-se a premissa de que espaço de sentido pode corresponder a espaço público, 

admitem-se novas geopolíticas internas latino-americanas capazes de (re)conduzir as 

circunstâncias sob as quais se acomodam as estruturas de poder. Para Laïdi (1998), o espaço 

de sentido é, antes de mais nada, um espaço deliberativo, ou seja, um espaço simbólico de 

debate que supõe a existência de instituições capazes de arbitrar a deliberação coletiva 

interna; trata-se de um espaço concebido como lugar onde nasce uma sociabilidade política 

regional. O espaço de sentido é também um espaço enunciativo, isto porque, a construção das 

preferências constitui a segunda condição desse tipo de espaço. Esclarecemos que, por 

produção de preferências, entende-se a produção de um “nós” em oposição ao resto do mundo 

ou simplesmente aos outros. Encaminha-se, por esses espaços de sentido, a possibilidade de 

refundação dos Estados, que passa, em nosso entendimento, pela perspectiva de construção de 

uma justiça territorial que corrobora uma geopolítica dos espaços de sentido. Lembrando 

(LIMA, 2005) a diferença entre a busca de sentido – domínio do saber-como-emancipação – e 

a promoção de resultados – domínio do saber-como-racionalização –, considerando os contra-

espaços, as contra-hegemonias e, o mais importante para esta análise, as “re-existências”. 

 

Nessa direção, o problema central discutido neste trabalho versa diretamente sobre os efeitos 

territoriais das ações políticas que desafiam a constituição histórica dos estados latino-

americanos, tomando-se os exemplos do México e do Equador. O objetivo geral deste texto é 

avaliar, à luz de uma teoria geográfica crítica, os processos que pressionam uma refundação 

dos estados equatoriano e mexicano, numa perspectiva comparada. Essa teoria crítica 

incorpora os conceitos de justiça territorial e de inteligência cidadã, metodologicamente 

articulados. Na Geografia contemporânea, a justiça territorial se inserta com relevância 

inquestionável, ao permitir aprofundamentos acerca da relação entre espaço, política e ética. 

Se nos apresenta, assim, a questão do direito ao espaço como direito à diferença. Os estudos 

sobre a teoria e a ideia de justiça como equidade e como liberdade, especialmente os de John 
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Rawls e de Amartya Sen; os trabalhos de geógrafos que enfocam a justiça social e espacial, 

bem como as geografias morais e a relação entre espaço e ética, tais como, respectivamente, 

os de David. Harvey, Edward Soja, Bernard Bret, Arnaud. Bennetot, David Smith e James 

Proctor são aportes teórico-metodológicos fundamentais para nossa concepção de justiça 

territorial, baseada no princípio de legitimidade plural que revela o conteúdo de um conceito 

simultaneamente epistêmico e cívico, de uma categoria que é de análise e da prática. 

 

Na concepção de Hansotte (2008), as inteligências cidadãs estão vinculadas à argumentação, à 

narração, à prescrição e à desconstrução, as quais, por seu turno, estão condicionadas às 

posturas ética e política. É possível falar-se de um tempo e um espaço específico para a 

construção dessas inteligências, o que nos estimula a verificar como isso vem se processando 

no Equador e no México, de tal modo a vislumbrar o horizonte de uma justiça territorial 

nesses Estados. O que encontramos em nossa investigação nos permite comparar as duas 

realidades nacionais, tendo em mira os movimentos cidadãos dos segmentos indígenas desses 

países. 

 

A constituição equatoriana de 2008 reconhece três princípios reivindicados, há tempos, pelo 

movimento indígena nacional, que são: a pulrinacionalidade, a interculturalidade e o Buen 

Vivir, os quais lastreiam a refundação e a descolonização desse Estado. Esses princípios 

originam-se da confluência entre a cosmovisão e a experiência daqueles indígenas e se 

aplicam a um território em processo, isto é, marcado pela conflitividade de sujeitos que 

empreendem suas inteligências cidadãs e atravessado pela tensão de múltiplas territorialidades 

que aspiram uma justiça territorial. Nossa análise faz referência às contradições existentes 

entre os dois principais vetores responsáveis pela geopolítica interna equatoriana, no que diz 

respeito à refundação do Estado Territorial: A CONAIE – representação máxima nacional do 

movimento indígena – e o Governo de Raphael Correa – aquele que assumiu a implantação de 

um Estado Plurinacional. Para tanto, recorremos ao rigoroso trabalho desenvolvido por 

Silveira (2011), no qual as contradições que investigamos são explicitadas, com base em 

pesquisa de campo.  

 

No caso do México, tomamos como exemplo o movimento contra-hegemônico levado a cabo 

no estado mexicano com a maior presença de indígenas – Oaxaca, no Istmo de Tehuantepec, 

onde múltiplas territorialidades em tensão explicitam as lutas e conflitos no reordenamento do 

Estado, à luz das resistências ao Plano Puebla-Panamá e das mobilizações e representações 

territoriais – como práticas das inteligências cidadãs -  dos grupos de zapotecas, como 

exemplarmente demonstra Pérez-Gil (2011).  Nesse estado mexicano, embora a constituição 

anteriormente definisse como função do Estado a geração de energia elétrica, foi implantado o 

Plan Estatal de Desarrollo (2004-2010) em Oaxaca, a partir do qual várias empresas 

estrangeiras se voltaram à exploração da energia eólica no istmo de Tehuantepec. Essa 

exploração acirra ainda mais a busca por justiça territorial numa porção do México 

estrategicamente relevante, tanto para a geopolítica interna quanto para a geopolítica regional, 

bastando cotejar os dois planos mencionados. Insistimos: Quais são esses espaços de sentido, 

quem coloca em prática essas inteligências cidadãs e em que pesa a justiça territorial nesse 

contexto político geográfico?  

 

 

Justiça territorial: um conceito político-geográfico fundamental  
 

Entre os geógrafos, de acordo com Jacques Lévy, a “associação entre justiça e espaço é uma 

ideia recente. Ela supõe, de um lado, que o espaço oferece conteúdo para se definir o que é 



 
 
 

4 
 

justo, e de outra parte, que as capacidades de ação sobre o espaço permitem a aproximação a 

um agenciamento justo” (2003:531). É nesse contexto que a relação atávica formada entre 

sociedade e espaço define os rumos teórico-metodológicos e de intervenção da própria 

geografia, resultando disso uma preocupação científica com o justo acesso ao espaço, ou seja, 

com o uso democrático do espaço, o que equivale a falar no direito ao espaço. De fato, tal 

preocupação insere-se no domínio da relação mais abrangente que vincula geografia e ética. 

Assim, expressões como justiça espacial ou territorial e justiça ambiental, permitem esclarecer 

o papel de valores éticos como solidariedade, respeito e responsabilidade, por exemplo, no 

processo de produção social do espaço. Valores éticos que devem operar como princípios, à 

guisa da proposta de Jonas (2006) sobre a responsabilidade como um dos princípios de uma 

ética para a civilização tecnológica. 

 

O caráter desigual de acesso à recuperação e à proteção do meio ambiente desencadeou uma 

série de lutas articuladas, envolvendo com destaque a discussão de direitos sociais, que, por 

sua vez, constituíram os movimentos por justiça ambiental. Nos anos 1980, esse tipo de 

movimento se robusteceu e se evidenciou nos Estados Unidos, acionando, de acordo com 

Acselrad (2004:25), a noção de equidade geográfica como “referente à configuração espacial 

e locacional de comunidades em uma proximidade a fontes de contaminação ambiental, 

instalações perigosas, usos do solo localmente indesejáveis como depósitos de lixo tóxico, 

incineradores, estações de tratamento de esgoto, refinarias etc.”. O horizonte dessa equidade 

é, decerto, o desejo individual e coletivo de uma vida social ambientalmente saudável e 

sustentável. Nesse horizonte, desdobra-se, por envolvimento, a noção mais abrangente de 

justiça territorial, na medida em que o território pode e deve ser concebido em sua dupla 

condição: recurso e abrigo, nos dizeres de Jean Gottmann, Bastaria citar o recente periódico 

francês Justice Spatiale I Spatial Justice, em seus dois números especiais, publicados em 

março de 2011, com os dossiês Spatial justice and environment e Gender, sexual identities 

and spatial justice, para explicitarmos o alcance temático que se admite com a aplicação do 

conceito de justiça espacial ou territorial. 

 

Tudo indica ter sido Bleddyn Davies o primeiro a utilizar a expressão justiça territorial, num 

trabalho de 1968 intitulado Social needs and resources in local services. Pouco mais tarde, 

em 1973, David Harvey retomaria a mesma expressão para melhor esclarecer o vínculo 

existente entre justiça social e sistemas espaciais, em especial as cidades, em seu célebre livro 

Social justice and the city. Com o fito de evidenciar e empreender uma justa distribuição de 

recursos espaciais, Harvey (1980:85) acena que o primeiro passo na “formulação de um 

princípio de justiça distributiva territorial está em determinar o que cada um dos três critérios 

– necessidade, contribuição ao bem comum e mérito – significa no contexto de um conjunto 

de territórios ou regiões”. Esse autor ainda sugere o conceito de justiça social territorial, 

contemplando suas preocupações com o meio físico e o social, à luz da distribuição de renda, 

das necessidades da população, dos recursos essenciais e dos recursos extras. A proposta 

ousada e legítima do geógrafo em tela ainda parecia não apontar soluções para a tensão 

formada entre satisfazer necessidades e/ou garantir direitos sociais, inclusive vislumbrando-

os. E ainda, em discutir a relação incontornável entre mérito e direito, na fórmula “tem-se 

direito àquilo que se merece”. Talvez tenha razão Yves de La Taille, quando afirma: “Tenho a 

impressão de que vivemos em uma sociedade em que a ideia do merecimento [do mérito], 

perdeu força, notadamente em relação à ideia do direito” (CORTELLA e LA TAILLE, 

2010:57). Há de reconciliar essas duas ideias, à luz da consciência espacial e temporal, com 

vista à construção da cidadania em sua plenitude, intermediada pela justiça territorial, de 

acordo com nossa proposta de investigação. Cidadania que se afirma como a inserção social 

plena de sujeitos de direitos e deveres na vida pública, assegurando condições de liberdade e 
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de autonomia para o exercício individual e coletivo de ser e estar em sociedade. O livro de 

David Harvey, Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution, publicado em 

abril de 2012, retoma a problemática aberta em seu comentado livro de 1973, sobre justiça 

social, reavivando a imaginação geográfica para o papel que jogam os valores éticos no seio 

dos movimentos sociais contemporâneos. 

 

Para Lee (2000:342), a justiça territorial corresponde à “aplicação dos princípios de justiça 

social às unidades territoriais. Como tal pode ser o princípio de aplicação das políticas 

territoriais. Não obstante, a justiça territorial deve ter em conta tanto as condições de geração 

de riqueza e bem-estar social, como sua distribuição, o que somente faz sentido dentro de um 

contexto particular de relações sociais”. Lee ainda afirma que “a necessidade deve ser a 

variável fundamental na hora de se determinar a justiça territorial, juntamente com a 

contribuição do bem comum” Contudo, alerta-nos para a difícil execução de programas de 

justiça social baseados na territorialidade, tornando um problema que pode chegar à “falácia 

ecológica” devido à inadequada  definição espacial das unidades territoriais. Entendemos que 

essas unidades territoriais devem ser definidas, em sua dinâmica, tendo-se em mira critérios 

extraídos da experiência territorial, ou seja, a partir da perspectiva das práticas espaciais e dos 

espaços de representação – dos espaços percebido e vivido -, nas palavras de Henri Léfèbvre, 

em seu livro La production de l’espace. 

 

E entendemos, também, que a necessidade, como uma das variáveis da justiça territorial, pede 

um complemento ineliminável: o direito social. Nesse inciso, remetem-se dialogicamente a 

política e a ética, assumindo-se a premissa de que “só se pode estabelecer a relação entre a 

ética e a política em termos complementares, concorrentes e antagônicos” e que “não se pode 

separar nem confundir ética e política. As grandes finalidades éticas exigem, com frequência, 

uma estratégia, ou seja, uma política, e a política exige um mínimo de meios e de finalidades 

éticas, sem por isso se reduzir à ética” (MORIN, 2005: 51 e 80). Dito isso, com base em 

Morin (2005:86), nos interrogamos: “Que pode a ética? Que pode a política? Que poderiam 

uma política ética e uma ética política?”. Prosseguimos a interrogação: Que pode uma política 

territorial ética? Como se poderia inserir a justiça territorial no âmbito de uma política ética? 

Por esse caminho, deparamos a possibilidade de reflexão sobre o sentido de uma ética prática, 

consoante a proposta de Singer (2002) e de uma ética aplicada, de acordo com os trabalhos de 

Cortina (2007, 2010). 

 

Muito embora, nesse momento de elaboração do projeto de pesquisa, não seja nosso objetivo 

aprofundar uma revisão crítica acerca do conceito de justiça territorial, deixamos bem clara 

nossa posição de que tal revisão passa, de forma ineludível, pela ampliação do horizonte 

democrático e de cidadania, por meio i) do reconhecimento e da efetivação dos direitos 

sociais como atributo inerente aos sujeitos territorializados, donde se pode falar não apenas no 

direito ao espaço, mas na territorialização dos direitos e ii) da concepção do território 

autonômico como sistema, conforme discutimos alhures (LIMA, 2009, 2011). Essa revisão 

crítica também se nos impõe uma alusão à ideia moderna de justiça distributiva, cuja história, 

de Graco Babeuf, passando por John Rawls, até Amartya Sen, nos revela os elementos 

heterogêneos que se articulam entre si no âmbito dessa ideia.  

 

Nesse sentido é provocadora a declaração de Fleischacker (2006:181): “para crer na justiça 

distributiva, é preciso ser um individualista e ver os pobres como merecedores do mesmo 

status econômico e social que todas as outras pessoas e ver a sociedade como responsável 

pela condição dos pobres e capaz de alterá-las radicalmente e ter justificativas seculares (...)” 

(grifo no original). O destaque que o autor confere na frase aos conectores aditivos nos remete 
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aos critérios sublinhados por Harvey, citados há pouco, a saber: necessidade, bem comum e 

mérito, bem como à lacuna que insistimos em preencher com a convocatória da noção de 

sujeito de direitos. Trata-se, de fato, de um Homo situs, aludindo-se ao termo proposto por 

Zaoual (2003:21), e que evidencia a implicação do cidadão com seu território local, numa 

afirmação de identidades, pois, em “todos os lugares, cada vez mais as pessoas sentem a 

necessidade de crer e de se inserir em locais de pertencimento. Assim, à medida que cresce o 

global, também amplia-se o local”. Forjam-se novas conjugações entre convenções e 

territórios (ZAOUAL, 2006:82 e ss.). 

 

Na nossa concepção, trata-se de um sujeito social – individual ou coletivo - produtor e 

consumidor de direitos territorialmente referenciados, quanto a sua gênese e quanto a sua 

corporificação. É com base nesse complexo sistema de direitos sociais e de sua inextricável 

articulação com os distintos territórios produzidos pela sociedade que pretendemos rever 

criticamente a noção de justiça territorial. Se a geografia é a ciência da diferenciação espacial, 

é forçoso constatar, segundo Bret (2006:183), “que a diferença remete a vários significados 

possíveis.” E, ainda, de acordo com Moreira (1999:41), deparamos a reação da diferença, 

pois, “substituída pelos contrários no interior da contradição e dissolvida na unidade na 

síntese que os supera, a diferença foi banida do mundo.” É preciso, então, surpreender o que 

Pierucci (2008) denominará de “ciladas da diferença”. Isto posto, é imperioso deixar claro que 

se nos interpõe a questão do direito ao espaço na perspectiva do direito à diferença.  

 

 

O Equador e o México em tensão cidadã 

 
“As situações de ruptura e os acontecimentos colectivos no mundo põem regularmente em 

destaque a exigência de mais justiça”, afirma Hansotte (2008:9), lembrando-nos, ainda, que as 

inteligências cidadãs são fundamentais para a construção de um espaço público emancipador. 

Para a autora, “a questão (...) é portanto tornar essas inteligências colectivas visíveis para 

garantir melhor a sua utilização plena.” (Idem,p.14). A articulação teórico-metodológica e 

empírica dessas inteligências com a justiça territorial é um suposto inerradicável. 

 

No caso do Equador, a resistência indígena entende que “para uma verdadeira descolonização 

das estruturas políticas e das estruturas mentais, é necessário refundar o Estado” (SILVEIRA, 

2011:213). Isso significa que o movimento indígena equatoriano, sobretudo através da 

CONAIE, atua através de inteligências cidadãs que corroboram a busca por justiça no espaço 

nacional e subcontinental. Um espaço que, na condição de território nacional sempre se 

produziu á custa de uma relação opressora sobre os indígenas, por meio de um não 

reconhecimento estatal da autodeterminação desses povos e de suas múltiplas 

territorialidades. Embora uma alardeada “Revolução cidadã”, usada como dividendo político 

pelo governo de Rafael Correa, esteja em curso no país sobretudo como matriz discursiva, 

vemos nesse horizonte a possibilidade de agenciamento criativo da justiça territorial nesse 

país. 

 

No caso mexicano, a tensão entre as múltiplas territorialidades, traduzida nos conflitos 

territoriais presentes na região do istmo de Tehuantepec, parte da diferenciação na 

apropriação material e simbólica do espaço, o qual não se faz neutro face às relações entre os 

diversos agentes, atores e sujeitos sociais (empresas de energia eólica, autoridades municipais, 

estaduais e federais, camponeses ejidatários e das comunas, líderes, organizações e 

movimentos sociais). É num contexto de reconhecimento multicultural e pluriétnico que se 

deve reivindicar a exigência da consideração dos diversos grupos indígenas em virtude de 
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suas práticas sociais. Essa apreciação feita por Pérez-Gil (2011;167) reflete nosso ponto de 

vista acerca do estado de Oaxaca e sua marcante presença indígena, sobretudo através do 

movimento social do qual são responsáveis esse segmento indígena, em prol da afirmação de 

seu horizonte democrático. As inteligências cidadãs, também neste caso, são importante 

recurso político para a afirmação da justiça territorial. O direito à diferença torna-se vetor 

crucial nesse contexto sociopolítico mexicano. 

 

 

Conclusão 

 
Nossa intenção consistiu em apontar elementos que possam conduzir criticamente à reflexão 

sobre a relação entre inteligências coletivas e a justiça territorial, considerando os casos dos 

movimentos sociopolíticos indígenas do Equador e do México como contextos empíricos que 

permitem o aprofundamento dessa perspectiva. Esperamos, em trabalho posterior aprofundar 

essa possibilidade e agregar o exemplo da Bolívia. 
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