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A NOVA EPISTEMOLOGIA DE HARVEY, SOJA E SANTOS 
 
 

Giovane da Silva Mota1

 
 

“Era um pesado bloco de vidro, arredondado 

de um lado e chato de outro, e quase 

formava um hemisfério (...) no centro do 

bloco, ressaltado pela superfície 

arredondada, havia um estranho objeto, rosa 

e de forma cilíndrica, que lembrava uma 

rosa ou uma anêmona do mar. 

− O que é isso? Pergunta Winston 

fascinado. 

− É um coral, responde o ancião. Deve ter 

vindo do Oceano Índico. Comumente, era 

colocado no vidro. Faz no mínimo cem anos 

que este objeto foi fabricado. 

− É algo fantástico, diz Winston. 

Winston pagou imediatamente os quatro 

dólares e escorregou para o seu bolso o 

objeto desejado. O que lhe agradava nele, 

não era propriamente sua beleza, mas seu 

ar de pertencer a uma outra época, diversa 

da atual (...) um pequeno pedaço de história 

que se esqueceu de falsificar...” 

George Orwell, 1984. 

  A construção que buscamos na elaboração do presente trabalho discorre 

sobre três autores, nas obras a seguir demarcadas: MILTON SANTOS: A Natureza do 

Espaço2; EDWARD W. SOJA: Geografias Pós-Modernas3; e, DAVID HARVEY: A Condição 

                                                 
1 Prof.  - Departamento de Geografia da Universidade Federal do Pará 
motagio@ufpa.br 
giovanemota@hotmail.com 
2  SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo, razão e emoção. SP: HUCITEC, 
1996. 
3  SOJA, Edward W. Geografias Pós-Modernas. A reafirmação do espaço na teoria social 
crítica. RJ: Jorge Zahar Editor, 1993. 

 9867



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Pós-Moderna4, apresenta a dificuldade de tentar aproximar o pensamento desses autores, 

considerando que ao fazê-lo estamos pensando em toda a geografia que foi construída, 

toda essa geograficidade, todo o espaço que foi construído. Estamos pensando em todo 

produto que chegou até nós e tentamos analisa-lo a partir do ponto de vista de hoje, do 

ponto de vista do agora, das mutações rápidas que estão ocorrendo. Buscou-se então, de 

forma metodológica, estabelecer um exercício intelectual de acompanhamento histórico 

desse desenvolvimento, tentando pensar o momento em que os autores estão construindo o 

seu pensamento, e realizar o percurso junto com eles. 

Quando estamos tentando demonstrar o pensamento de HARVEY, MILTON e 

SOJA, estamos falando da construção de uma idéia de ciência que é a geografia, e como no 

processo de construção do urbano, do local, como ao construir a história da técnica, dos 

espaços regionais e mundiais, nós estamos construindo o sistema de pensamento da 

geografia, estamos construindo, na verdade, o arcabouço teórico com que a geografia vai 

trabalhar; nesse sentido é imprescindível notar o papel de ordenadores do discurso que vão 

fazer esses autores. 

Ao tentar, então, sistematizar esses discursos ordenadores, tomando como 

eixos norteadores as categorias da identidade e da diferença, vamos percebendo que na 

construção dos pólos de conhecimento, da relação sujeito-objeto, da relação espaço-tempo, 

que tanto reclamamos, temos que ter claro que nossa idéia de relação está fundada na 

ciência moderna, portanto, fundada num processo de purificação do objeto de estudo que 

separa para melhor compreender. 

Quando na Europa, em meados da década de 60, começaram a se construir 

as bases para a atual geografia, buscando introduzir no pensar geográfico essa nova 

racionalidade científica, ficou claro que a construção do novo objeto deveria basear-se em 

critérios eminentemente racionais, essa construção implicava também realizar uma 

separação, bem nítida e explícita, entre o que é sujeito e o que é o objeto. 

Esse momento está carregado de todas as conjunturas da época, das 

mudanças que Harvey chama de mudança de um padrão de acumulação para outro. Só que 

nesse período era a transição de um determinado taylorismo-fordismo para um 

“keynesianismo de empresa”, para um fordismo mais bem organizado, e percebia-se, com 

clareza, esses padrões sendo reformulados, este é o mundo da consolidação dos sistemas-

mundo pós-guerra, que é, também, o mundo das ditaduras nos países do Terceiro Mundo. 

“De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a 

incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao 

                                                 
4  HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. SP: Loyola, 1993. 
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capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser melhor apreendidas por uma 

palavra: rigidez” (Harvey, 2002: 135). 

É nesse mundo que a geografia vai-se reformulando, e isso tudo vai se 

organizando e necessitando cada vez mais de uma explicação ordenada. GOMES (1998)5 

fala da necessidade de um imago mundi, era preciso reconstruir a imagem do mundo, a face 

do mundo que havia sido destruída com as guerras e que foi reordenada, até certo ponto, 

nos países do Terceiro Mundo, pelas grandes ditaduras e empresas que se implantaram. É 

esse o mundo que temos em meados de 60 e início da década de 70. 

Como a geografia, então, irá processar essa reconstrução? 

Naquele momento em que a geografia explicava o mundo apenas pela 

aparência, em que ela explicava o mundo apenas pelo que nele era visível, era preciso 

construir uma cientificidade nova, era preciso trazer para esse mundo da explicação da 

imagem um algo mais, ela tem que trazer para aquela imagem desordenada, que é a 

imagem do caos do pós-guerra uma ordenação nova. Impõe-se a necessidade de uma 

explicação lógica, a geografia precisa ordenar logicamente o seu conhecimento. Então, ela 

necessita trazer as mesmas categorias da lógica formal, para o interior do pensamento 

geográfico, e é por isso que pensamento geográfico, que se faz nesse momento, cada vez 

mais separa os objetos dos sujeitos, é essa necessidade da lógica formal que é assimilada 

pela geografia, porque esse tipo de raciocínio lógico faz isso, para entender o mundo ele 

tem que separar o sujeito do objeto. 

Essa é uma etapa fundamental no pensamento geográfico, na cientificidade 

geográfica, porque ela nos coloca que temos que começar a discutir nosso objeto, bem 

como a questão da objetividade necessária para atingirmos o entendimento desse objeto. 

As reclamações da ciência formal sobre a necessidade de um ponto definido, 

estabelecido, ao qual a ciência deve direcionar seus objetivos, são direcionadas na 

geografia para a busca de respostas. A construção do raciocínio científico requer, não uma 

imediaticidade, mas uma resposta concreta às questões levantadas, e era isso que a 

geografia estava tentando dar para o mundo, aliás era isso que o mundo estava reclamando 

da geografia, essa objetividade, essa resposta concreta, no que concerne as questões do 

espaço. 

“Trata-se de um modelo de ciência que reclama para si a objetividade e a 

precisão por intermédio de um método científico rigoroso, e o recurso a este método 

significa também a perspectiva de respostas e verificações positivas, isto é, afirmativas e 

                                                 
5  GOMES, Paulo César C. Geografia e Modernidade. RJ: Bertrand Brasil, 1998. 
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gerais que permitiriam, ao mesmo tempo, reforçar o prestígio da disciplina e convida-la a 

agir no campo direto da sociedade” (Gomes, 1996: 271). 

Era preciso ordenar esse mundo de alguma forma, era preciso sistematizar 

isso que estava acontecendo a olhos vistos. Essa sistematização aparece na geografia 

muito com a cara do neopositivismo, como a expressão do racionalismo matemático, da 

lógica matemática. Ao mesmo tempo na Europa, quase que simultaneamente, já há um 

movimento, senão de negação dessa cientificidade, mas de negação dessa racionalidade 

tão positivista, tão matematizada, isso aparece via uma assimilação pela geografia de 

alguns conceitos que advém do marxismo. 

Já que tudo é novo na geografia − o conceito de espaço é novo, a leitura 

espacial é nova, e essa leitura do espaço se confunde muito com área − então esse 

movimento que surge tem que fazer alguma coisa, senão para rebater aquele pensamento, 

mas para apresentar aos olhos da sociedade uma alternativa, e a alternativa que vem do 

marxismo é traduzir ipsis litteris os fundamentos do marxismo para a geografia. Milton 

Santos coloca no seu último livro, numa crítica que ele faz a Giddens, que nem tudo que 

cabe nas outras ciências, nas outras sociologias, pode ser transmutado diretamente para a 

geografia. 

Só que naquele momento, diante da conjuntura que se apresentava, pela 

necessidade que se tinha, essa transmutação foi feita quase que ipsis verbi, e ao fazerem 

isso esses pensadores, dessa geografia mais renovada, vão incorrer no erro, ou melhor 

dizendo, no mesmo problema que estava colocado para a nova geografia, teorética, que era 

o de construir uma cientificidade, que também separava o objeto do sujeito, em pólos 

extremos, mesmo que todo o discurso da dialética, e todo o discurso marxista propusessem 

que o movimento deveria ser um só, que o movimento se faria na unidade e que era o 

próprio movimento da história que daria essa unidade. Mas, ao ler esse mundo da geografia 

eles o liam de forma separada, ao ler esse mundo do espaço, eles o liam, separando sim, o 

objeto do sujeito. 

Por quê os pensadores desse momento incorreram no mesmo problema? 

A necessidade de uma resposta urgente e veemente, que recolocasse os 

postulados da renovação da geografia, era o objetivo principal. Nesse sentido, ao fazer a 

passagem de um dos principais conceitos do marxismo à geografia − o conceito de classe 

social − eles separaram, no cerne da questão que apresentaram, a classe de seu próprio 

sujeito. A classe social não é formada por homens concretos, é um conceito, e o espaço é 

produzido pela classe e não pelo homem concreto. Assim se perde nesse contexto a idéia 

de sujeito histórico, que foi assim transmutado no conceito de classe. 
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Foi um risco que eles correram, mas era um risco necessário, porque era um 

risco que pelo menos trazia para o mundo da geografia algo que ela não tinha: a discussão 

da existência de um sujeito na construção desse objeto, e isso a geografia não tinha 

tradicionalmente. Ela discutia conceitos abstratos, agora ela vai discutir conceitos abstratos, 

mas com relações que se processam no dia-a-dia, concretamente, com lutas, com disputas 

territoriais, com disputas políticas, disputas econômicas que se processam e realizam 

territorialmente. 

Soja analisando esse advento do marxismo no pensamento geográfico, 

coloca com lucidez: “as questões espaciais, entre muitos outros aspectos da teoria e da 

prática marxistas, foram abortadas pela II Internacional e por seus líderes pelo prisma de um 

reducionismo econômico estéril. O marxismo foi transformado num cientificismo positivista 

sob a orientação de Stalin, enfatizando a crença pensamento tecnocrático e na causalidade 

estritamente econômica das ligações entre a base e a superestrutura. A cultura, a política, a 

consciência, a ideologia e, juntamente com elas, a produção do espaço foram reduzidas a 

simples reflexos da base econômica. A espacialidade foi absorvida no economicismo, à 

medida que se rompeu sua relação dialética com os outros elementos da existência 

material” (1993:110). 

Ou ainda, de forma mais clara na página 159: “Ainda restam barreiras 

poderosas e persistentes à aceitação de uma interpretação materialista da espacialidade e 

de um materialismo histórico-geográfico afirmativo, especificamente voltado para a 

compreensão e a mudança das espacializações capitalistas. A mais rígida dessas barreiras 

nasce de uma inflexível tradição marxista, senão, mas genericamente, pós-iluminista, de 

historicismo, que reduz a espacialidade ao lugar estável e não problemático da ação 

histórica, ou à origem da falsa consciência, à mistificação das relações sociais 

fundamentais. O historicismo bloqueia a visão tanto da objetividade material do espaço, 

como uma força estruturadora da sociedade, quanto a subjetividade ideativa do espaço, 

como parte progressivamente ativa da consciência coletiva”. 

Apesar da crítica de Soja sobre o reducionismo marxista que se implantou, de 

fato, na geografia, é importante perceber que quando ele realiza essa crítica, ele a faz 

pensando na geografia daquele momento com o pensamento de hoje. Poderia ele fazer a 

mesma crítica se estivesse falando naquele momento? Atualmente é extremamente fácil 

avaliarmos aquela conjuntura com todo esse acúmulo de discussões que a própria ‘queda 

do muro’ fez com que tivéssemos, já que a partir daquele momento tivemos que rediscutir 

todo nosso pensamento. 

 Nessa busca do objeto, da objetividade científica que a geografia foi 

construindo, e que teve que construir, ela começou a pensar, e era necessário pensar, 
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tempo e espaço − a idéia de tempo e espaço como seqüência e continuidade. O tempo e o 

espaço apresentavam-se a nós como ligados dialeticamente, produzidos por relações 

sociais, porém continuavam sendo vistos como dimensões distintas do real, e sua leitura, 

conseqüentemente, era realizada obedecendo a estrutura da lógica formal. O espaço tinha 

que ser o extenso e o tempo tinha que ser linearidade, porque sem essa estrutura de 

raciocínio não se poderia negar a história do passado, e era necessário, também, negar 

aquela geografia que foi a geografia do passado, bem como a geografia que havia se 

apresentado como a nova geografia. 

A construção de Harvey na Justiça Social, quando ele começa a reivindicar a 

necessidade de repensar o espaço, quando começa a colocar em dúvida todas as 

apreensões da linearidade do tempo, da extensão do espaço, ele já está percebendo a 

necessidade de repensar as categorias apresentadas até o momento. 

Quando fazemos este encadeamento do tempo com o espaço, do sujeito com 

o objeto, estamos trabalhando com o racionalismo, estamos trabalhando com a idéia de 

ciência que foi construída durante todo o século XVIII e XIX, não estamos fazendo nada de 

errado ou diferente, estamos, indiscutivelmente, sendo modernos. Por isso, quando a 

geografia separa o sujeito do objeto, ela quer fazer uma purificação, quer purificar para 

depois entender; contudo, o problema aparece quando, depois de separadas e 

supostamente entendidas as partes, ela as tenta reunir. E é aí que se apresenta o grande 

problema desse marxismo positivisado, pois ele faz isso única e exclusivamente pela via das 

relações de produção, única e exclusivamente pelo modo de produção. Daí, então, é que 

advém a necessidade da subordinação do tempo pelo espaço, porque se nesse momento 

precisamos fazer essa leitura da ordenação espacial pelas relações de produção, então o 

espaço passa a ser percebido pelos elementos da distribuição e da circulação (de bens, 

recursos naturais e pessoas, objetos técnicos, etc) e o tempo torna-se um obstáculo que 

precisa ser superado. 

Para o capital, no entanto, do qual advém essas relações de produção, o 

tempo é a primazia, porque o tempo precisa ser acelerado, visto que somente com a 

aceleração do tempo é que o capital pode romper com a resistência que o espaço oferece a 

ele, só acelerando é que ele pode realizar a mercadoria e a acumulação que ela propicia, no 

tempo mais imediato possível. É por isso que, atualmente, a geografia começa a ler o 

tempo, é por isso que ela começa a ver cada vez mais os verdadeiros mecanismos das 

relações de produção, e é fundamental para nós lermos essas relações de produção para 

podermos entender como é que esse espaço veloz, que é tempo veloz, está se construindo. 

Chega, então, o momento de ruptura dessa lógica, e esse momento de 

ruptura vem fundado nas rupturas econômicas que o capitalismo tentou fazer quando entrou 
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em crise, ao buscar novas alternativas. Porém, também, são rupturas do outro lado do 

mundo, são rupturas no próprio pensamento marxista, mesmo que moldado por Stalin, 

tendo como experiência concreta a URSS. É isso tudo que se quebra num determinado 

momento, só que ao quebrar, requer, reclama que se faça novamente a ordenação daquele 

caos, da explosão toda. 

Tudo precisava ser repensado, e aquelas categorias que utilizávamos e que 

foram válidas, para o salto que o pensamento geográfico deu, precisavam ser repensadas, 

não abandonadas, mas repensadas. Fazia-se necessário incorporar nelas outros elementos 

que não tínhamos levado em conta ao analisar o mundo, ao fazermos sua purificação. Era 

preciso incorporar nelas novas compreensões, por exemplo, a força da tradição. 

Marx quando analisa o Dezoito do Brumário ao contrário de todas as críticas, 

que o vêem como economicista e, que consideram que é sempre determinismo econômico o 

que emana de seu pensamento, ressalta a força da tradição e apresenta suas conclusões 

no seguinte raciocínio: Por quê os franceses no auge de sua revolução resolvem dar um 

passo atrás, em seu desenvolvimento histórico, e acompanhar a aventura de Napoleão III? 

Por quê, onde podemos buscar esses argumentos? A base econômica não os fornece, 

porque a base econômica, no nível de desenvolvimento material e aceleração sócio-

produtiva em que se encontrava a França encaminhavam para o fato inconteste de que a 

revolução iria avançar a níveis superiores ao que se encontrava, mas a França dá um passo 

para trás. Por quê? 

A origem disso está na tradição, na tradição colhida dos antigos regimes 

aristocráticos, dos regimes feudais, e isso não é a economia que explica. Isso está nos 

lugares, está nas estruturas subjetivas da constituição social dos feudos, está embutido na 

cabeça de cada um. Essa tradição também é superestrutura6. 

É essa tradição que Marx resgata, e os geógrafos começam a se perguntar: 

tem algo mais no espaço que não é somente a área extensão, que não é somente metro-

medida-extensão, e que também não é somente relação de classes e relações de produção. 

Assim como o espaço começa a sofrer profundas transformações, a 

concepção de espaço passa por mudanças rápidas para que possa compreender o novo 

momento. O espaço então muda, e mudou de uma forma drástica na leitura dos geógrafos, 

                                                 

6  “Pela tradição histórica nasceu a crença dos camponeses franceses no milagre de que um homem 
de nome Napoleão lhes traria de novo toda a magnificência. E encontra-se um indivíduo que se faz 
passar por tal homem, porque traz o nome de Napoleão em conseqüência do Code Napoléon (...). 
Após 20 anos de vagabundagem e uma série de grotescas aventuras, cumpre-se a lenda, e este 
homem torna-se imperador dos franceses. A idéia fixa do sobrinho realizou-se porque coincidia com a 
idéia fixa da classe mais numerosa dos franceses”. MARX E ENGELS. Obras Escolhidas. 
Lisboa/Moscovo: Avante/Progresso. Tomo I. 1982. p. 503. 
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porque o mundo ficou todo ao contrário. Todas as nossas explicações contra o capitalismo, 

de repente, se viam vencidas, porque o capitalismo conseguia demonstrar para o mundo, 

que ele apresentava melhores condições sociais e maiores possibilidades de 

desenvolvimento tecnológico, mesmo com todas as suas misérias, conseguia apresentar 

muito mais vantagens ao mundo do que o socialismo apresentou, aquele tal socialismo que 

havia caído. 

GALEANO (1999)7 numa bela passagem de seu livro De pernas pro ar 

expressa esse mundo que começávamos a viver, ele explica o momento analisando o livro 

“Alice no país dos espelhos”: “Há cento e trinta anos, depois de visitar o país das 

maravilhas, Alice entrou num espelho para descobrir o mundo ao avesso. Se Alice 

renascesse em nossos dias, não precisaria atravessar nenhum espelho: bastaria que 

chegasse à janela”. Era justamente isso que estava acontecendo naquele momento, ao 

olhar para o mundo o víamos, novamente, de cabeça para baixo, e não só de cabeça para 

baixo, mas parecia que o espelho também havia se quebrado, então a imagem que 

percebíamos era a imagem do mundo invertida e estilhaçada. 

Nesse momento, é que se começa a encaixar a atualidade de cada um dos 

autores que estamos tentando analisar aqui: Harvey, Milton e Soja. É nesse momento 

porque é sobre esse mundo, esse mundo da desconstrução desse pensamento rígido, 

desse pensamento positivisado, sobre o qual eles vão debruçar seus maiores esforços 

intelectuais. 

Na verdade, foi esse o próprio mundo que eles ajudaram a construir, esse 

mundo racional que eles construíram, e ao qual eles vão fazer um esforço hercúleo para 

tentar incorporar-lhe uma nova leitura. Além desse momento interno, tem toda a crítica 

marxista, toda a crítica sobre o marxismo, crítica que advém da fenomenologia, da 

percepção, do olhar estético, do sentimento, da razão, algumas até do irracionalismo, mas 

são críticas que devem ser olhadas com cuidado para não ferir a cientificidade, que ainda 

deve ser mantida. 

Quando Milton Santos começa a reconstruir seu pensamento, ele faz uma 

separação entre ato e ação, para explicar a construção do sistema de objetos e do sistema 

de ações. Em suas análises anteriores, ele apresenta a ação como o objetivo proposto e, o 

ato é a realização desse objetivo proposto, e isso seria a ciência. Ela se propunha a 

investigar um determinado objeto ou um determinado sujeito, e estabelecia a priori onde ele 

queria chegar, como iria chegar, e toda a metodologia do percurso era encaminhada para 

atingir essa ação, esse objetivo proposto a priori, conforme Milton deixa bem claro. 

                                                 
7  GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar. A escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: L&PM, 
1999. 
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Hoje, quando Milton analisa o mesmo tema, considerando as mutações 

ocorridas, ação como objetivo proposto e ato como realização da ação, enquanto 

concretização, ele levanta um detalhe extra, formulado no raciocínio a seguir: está tudo 

bem, continua a ação sendo o objetivo proposto e o ato é a realização desse objetivo − até o 

momento ele se mantém fiel ao paradigma da racionalidade positivisada − o problema é que 

quando a ação penetra a realidade, no momento em que ela se transforma em realidade, 

essa linearidade que projetamos começa a sofrer a interferência dos espaços que já foram 

produzidos, das relações que já foram construídas. Então, esse ato que chega ao mundo 

não é tão puro assim, essa ação que foi pensada já não é tão pura assim. Sem contar que, 

com o advento do mundo da técnica, com essa cientificização da razão, que projetamos 

durante todo o período anterior, o que aconteceu: o ato se separou da ação, o ato se 

separou do próprio sujeito. Não iremos conseguir mais, na maioria dos casos, pensar ato e 

sujeito juntos, porque o ato que o sujeito faz não é o ato do pensar do sujeito, não é 

resultado da ação dele, foi outro que pensou a ação para ele executar em forma de ato. 

“Impõe-se distinguir entre os atores que decidem e os outros. Um decididor é 

aquele que pode escolher o que vai ser difundido e, muito mais, aquele capaz de escolher a 

ação que, nesse sentido, se vai realizar. [...] A escolha do homem comum, em muitas ações 

que empreende, é limitada. Freqüentemente, o ator é apenas o veículo da ação, e não o seu 

verdadeiro motor” (Santos, 1996: 65). 

Milton Santos reforça isso de forma bem clara: “As ações são cada vez mais 

estranhas aos fins próprios do homem e do lugar. Daí a necessidade de operar uma 

distinção entre a escala da realização das ações e a escala do seu comando. Essa distinção 

se torna fundamental no mundo de hoje: muitas das ações que se exercem num lugar são o 

produto de necessidades alheias, de funções cuja geração é distante e das quais apenas a 

resposta é localizada naquele ponto preciso da superfície da Terra” (idem). Ele está 

querendo demonstrar que este mundo que advém da técnica não pode mais ser pensado 

por esta racionalidade única, do sujeito sobre o objeto, do sujeito impondo a sua ordem e 

sua racionalidade ao objeto. O sujeito deve agora absorver o próprio objeto, o sujeito tem 

que absorver, senão as determinações, mas todas as implicações que o objeto causa e 

sofre nesse contato entre eles. 

Entenda-se que não se está atribuindo uma racionalidade aos objetos, que 

não a possuem, mas se está falando do contato entre os novos objetivos propostos ao 

espaço e aos objetos e os objetivos já embutidos neles, de outras relações, de outros 

tempos. 

Pensar hoje o espaço, considerando essas novas proposições, significa 

pensar também que o espaço está reagindo, então percebemos a leitura que David Harvey 
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faz, falando, via Lefebvre: é o espaço reagindo ao homem, é o espaço não enquanto 

resistência, mas o espaço colocando elementos novos no projeto que o homem pensou, na 

ação que foi pensada, que era para ser uma ação pura e que foi despurificada pelo próprio 

objeto. É o próprio objeto, produto da ação humana, despurificando a ação humana8. 

Milton Santos pensa dois conceitos para explicar esse momento, que são os 

conceitos de alienação regional e o de alienação local, e utiliza esses conceitos para 

demonstrar que o local e o regional não são mais pensados por eles mesmos, são pensados 

a partir de lógicas distanciadas deles. Ele amplia o conceito de alienação de Marx, porque 

mesmo que eles sejam pensados a partir de lógicas deslocadas do lugar, lógicas externas, 

endógenas, no momento do contato, quando essas lógicas impuserem sua ordem de ação 

para esse sistema de objetos, esse sistema de objetos, que carrega com ele todos os 

projetos e a tradição do local, irá impor alterações nessa superfície isotrópica. 

Seria isso o regionalismo? Poderia ser a identidade do lugar, que ele irá tratar 

mais a frente, que não é regionalismo, mas que é a identidade do dia-a-dia, a identidade do 

indivíduo no dia-a-dia, que é a forma como ele pensa o lugar em que ele mora e com o qual 

se relaciona. 

Para não deixar dúvidas quanto a opção pela cientificidade, quando Milton 

está caminhando no sentido dessa humanização da razão, ele volta e resgata o 

racionalismo científico para a geografia, ele resgata a questão da separação do sujeito para 

com o objeto. Ele afirma que, na verdade, tudo isso passa por uma questão de método. É o 

olhar que se dá para o mundo, e esse olhar tem que ser realizado com método, pois essa 

diferenciação toda não é uma diferenciação pura e simplesmente do olhar, mas é, 

necessariamente, uma diferenciação de método. 

Diz-nos ele: “A questão que se coloca é pois, sobretudo, uma questão de 

método, isto é, da construção de um sistema intelectual que permita, analiticamente, 

abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista. Este não é um dado em si, um dado a 

priori, mas uma construção. É nesse sentido que a realidade social é intelectualmente 

construída” (1996:62). 

Então podemos colocar que Milton Santos ousou dar esse passo adiante, ele 

chega ao cotidiano, mas ele chega a essa nova dimensão para tentar fundir mais uma vez 

                                                 
8  “O espaço e a organização política do espaço expressam relações sociais, mas também reagem 
contra elas (...). A industrialização, que um dia foi produtora do urbanismo, é agora produzida por ele. 
(...) Quando usamos as palavras ‘revolução urbana’ estamos designando o conjunto completo de 
transformações que permeiam toda a sociedade contemporânea e promovem uma mudança, de um 
período em que predominam as questões do crescimento econômico e da industrialização para o 
período em que a problemática urbana se torna decisiva” HARVEY, David. A Justiça social e cidade. 
1973: 306. 
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esse espaço das relações de produção, espaço do modo de produção, esse tempo linear, 

com o espaço dos homens concretos, com o espaço do dia-a-dia. E ele vai tentar fazer isso 

pela via do cotidiano, não do local, mas do cotidiano, pois ele tem uma interpretação 

diferenciada de local, que analisaremos mais à frente. 

Ao analisar Harvey, vemos que ele, apesar de colocar a questão da 

resistência do espaço, já deixa claro os percursos hegemônicos que se vão construindo no 

novo mundo da técnica, que nos traz, permanentemente a questão do híbrido, fruto da 

assimilação rápida que o espaço tecno-científico vem fazendo das culturas, das localidades 

e dos discursos de resistência. 

Ao analisar o projeto pós-modernista para as metrópoles Harvey seduz-se 

pelo ecletismo permissivo dos grandes espaços urbanos, e nos deixa claro a força do 

discurso dos objetos: “Como é impossível comandar a metrópole exceto aos pedaços, o 

projeto urbano [...] deseja somente ser sensível às tradições vernáculas, às histórias locais, 

aos desejos, necessidades e fantasias particulares, gerando formas arquitetônicas 

especializadas, e até altamente sob medida, que podem variar dos espaços íntimos e 

personalizados ao esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade tradicional. 

Tudo isso pode florescer pelo recurso a um notável ecletismo de estilos arquitetônicos” 

(Harvey, 2002: 69). 

Temos, contudo, que ter cuidado com essa análise que generaliza a 

metrópole e os ‘espaços de mando’, pois se já podemos trabalhar a existência de um híbrido 

hegemônico no espaço da metrópole, nos espaços centrais, o mesmo não pode ser dito 

com relação aos espaços que escapam a esta lógica da centralidade, espaços que são 

dominados por ‘temporalidades lentas’. O híbrido é uma demonstração de força que a 

sociedade técnica está tentando estabelecer para o mundo. 

Se por um lado, não podemos pensar de per si na hegemonia desse espaço 

técnico da metrópole, e nesse espaço técnico como definidor desse mundo, também não 

podemos desconhecer, utilizando os termos de Ruy Moreira, que as localidades que existem 

nesse espaço estão ‘engravidadas de mundo’. Se o mundo não domina de todo o local, não 

posso desconhecer que o local está engravidado de mundo. 

Então, particularmente, a questão que hoje está colocada para o geógrafo 

pensar é: se o local vai parir o mundo ou se vai aborta-lo? 

Nesse momento podemos visualizar a questão da resistência, que Milton 

Santos vai colocar no cotidiano. 

Por quê o cotidiano não é o local, para Milton Santos? Ele fala precisamente 

isso: o local é o local, mas ele só é local quando ele se realiza no mundo, porque é o mundo 
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entrando no local, é o mundo dizendo para o local como ele tem que ser, é o mundo dizendo 

para o local como é que este deverá se realizar. 

Quando Edward Soja vem reconstruindo seu pensamento sobre espaço, via 

Henry Lefebvre e Manuel Castells, ele busca, de Castells, o espaço mais regional, pequeno, 

e não o espaço mais global de Lefebvre, para construir a questão da resistência e seus 

mecanismos, que ele irá utilizar em sua leitura sócio-espacial. 

Segundo Soja, Castells vai apresentar o seguinte raciocínio: que a dimensão 

regional oferece um grau de resistência muito grande ao global, e que o regional também é 

capaz, senão de se rebelar, de reagir, de criar obstáculos9. 

Então, a questão a saber é: O local vai parir ou se vai abortar o mundo? A 

dimensão regional ou o cotidiano são capazes de apresentar uma alternativa ao projeto 

global ou somente são capazes de criar emendas constitutivas nesse projeto global, 

emendas que, senão o alterem, pelo menos o deformem, para que ele não venha tão 

imediato, tão objetivo como está vindo? 

 Quando esses autores estão tentando resgatar o local, eles estão buscando 

aproximar esses objetos purificados, essas relações purificadas: a relação purificada do 

próprio sujeito e a relação purificada do objeto. Eles estão tentando juntar identidade com 

diferença. Exatamente aí é que está o salto paradigmático em seus pensamentos. Mas 

apesar desse esforço que eles buscam realizar, é justamente por isso que eles não fogem, 

de todo, ao paradigma do racionalismo. É um exercício da razão sobre o real, e por isso eles 

não conseguem ser pós-modernos, pois não conseguem romper com o racionalismo. 

Mesmo assim, nesse momento, eles estão sendo mais dialéticos e mais marxistas do que o 

foram no passado, pois vão tentar, a partir daí, aproximar identidade e diferença, que é 

justamente para que possam desse cruzamento mostrar algo mais do que o economicismo 

historicista, e do que o positivismo que foi cientificizado na geografia. 

Se tivemos até o momento aquela tecnicização da razão, − e a geografia fez 

isso com primazia, não só a geografia teorética, mas a própria geografia marxista o fez 

quando separou o sujeito do objeto − hoje a proposta desses autores passa por uma 

humanização da razão, não é o irracionalismo como alguns propõem, mas a proposta é 

humanizar essa razão que conhecemos, a razão máquina. Humanizar a razão significa olhar 

para o real de uma forma mais próxima, trazer esses conceitos e categorias para a realidade 

                                                 
9  “As formas espaciais são marcadas pela resistência das classes exploradas, dos sujeitos oprimidos e 
das mulheres dominadas. E a ação desse processo histórico tão contraditório sobre o espaço será 
exercida numa forma espacial já herdada, produto da história anterior e sustentáculo de novos 
interesses, projetos e sonhos. Finalmente, de quando em quando, surgirão movimentos sociais para 
questionar o sentido da estrutura espacial e, por conseguinte, tentar novas funções e novas formas”. 
CASTELLS apud SOJA, 1993: 90. 
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concreta de onde eles nascem, trazer esses elementos que foram todos pensados, relações 

de produção, modos de produção, formação sócio-econômica, alienação, espacialidade, 

território, todos esses conceitos para a realidade do cotidiano. 

No caso de Milton Santos, há uma forte, e perigosa, aproximação da 

categoria cotidiano com o espaço vivido. Só que a ciência, até para se fazer, trabalha com o 

espaço vivido, mas ele não é o elemento chave da interpretação do mundo, para a 

geografia. Ela precisa partir desse espaço vivido, mas precisa ascender. Além de perceber, 

ela precisa conceber o espaço, ela precisa recriá-lo, e a geografia está tentando fazer isso 

agora, ela precisa recriar a imagem do mundo, que perdeu. 

É justamente esse trabalho de reconstrução da imagem que perdemos e que 

os sociólogos pegaram com primazia para eles − quem mais, atualmente, escreve e explica 

sobre a mundialização e a globalização são os sociólogos − e os geógrafos ao perceberem 

isso começaram a refazer os seus conceitos, de globalização, de mundialização, de lugar, e 

começaram a refazer seu pensamento, e ao refazê-lo perceberam que era preciso romper 

com a linearidade. Surge, então, a necessidade de uma nova leitura do tempo para romper 

com a linearidade, para romper com o projeto que se impõe. E essa leitura se impõe porque 

o tempo hoje está envolvido, diretamente vinculado, não só ao espaço, ele está misturado 

aos homens. São espaços de homens se produzindo, são tempos de homens se 

produzindo. 

Torna-se necessário fazer essa leitura, da temporalidade da construção 

teórica desses autores, porque no momento em que eles estão falando nós estamos 

presenciando a construção de uma outra cientificidade. Se em 60 construímos uma 

cientificidade objetiva para a geografia, agora, no início do novo século, aliás desde o final 

da década de 80, do século passado, estamos tentando construir uma objetividade mais 

humana, conforme dá para perceber da leitura atenta desses autores. E a construção dessa 

objetividade mais humanizada passa pelo lugar, não o lugar proposto por Milton, mas passa 

muito por aquele lugar lefebvriano, mesmo que Lefebvre não trate de diretamente do lugar, 

mas ele trata de mundo, e ele fala do mundo resgatando o que a geografia perdeu, que é o 

olhar sensível, a tradição. Ele fala do mundo como o olhar simples dos geógrafos do século 

XIX, que construíam o olhar considerando todo o sistema de objetos matérias e sua relação 

com a cultura. 

É esse olhar mais próximo, e aí não seria uma volta ao empírico, não seria 

uma volta àquela racionalidade empírica, mas um olhar que estaria mais próxima do real, e 

que traria todas as categorias de análise do marxismo, da fenomenologia, para poder dizer 

ao real o seguinte: nós vamos reconstruir a imagem do mundo, mas esse reconstrução não 

se fará à sua imagem e semelhança, porque se fizermos isso com o discurso que temos em 
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mente hoje, vamos construir a globalização. E não se precisa construir o que já está aí, 

vamos construir considerando o discurso da globalização, mas considerando também o 

discurso das localidades, o discurso da cultura. O novo livro de Paul Claval já é isso, uma 

tentativa de resgate do lugar, das tradições, da cultura. 

Resumindo a idéia da separação estabelecida pela ciência entre sujeito e 

objeto, GALEANO (1999) coloca: “A igualação, que nos uniformiza e nos apalerma, não 

pode ser medida. Não há computador capaz de registrar os crimes cotidianos que a 

indústria da cultura de massas comete contra o arco-íris humano e o humano direito à 

identidade. Mas seus demolidores progressos saltam aos olhos. O tempo vai-se esvaziando 

de suas partes. Através dos meios massivos de comunicação, os donos do mundo nos 

comunicam a obrigação que temos todos de nos contemplar num único espelho, que reflete 

os valores da cultura de consumo. 

Quem não tem não é: quem não tem carro, não usa sapatos de marca ou 

perfume importado, está fingindo existir”10. 

É esse o momento da racionalidade extrema, da globalização extrema que a 

crítica dos autores nos coloca e que se apresenta como desafio ao pensar geográfico neste 

fin de siècle. 

**************************************************************** 

                                                 
10  Op. cit. 26. 
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