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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo parte do reconhecimento de que a despeito da ênfase atual em lógicas que 

apontam soluções na direção da totalidade, seguindo o espírito geral e universalizador da ciência, 

ainda não há previsão para uma teoria geográfica unificadora. A ciência geográfica, muito embora o 

êxito obtido na promoção de uma visão integradora da superfície terrestre, não soube resolver os 

problemas metodológicos e epistemológicos da relação entre os dois grandes domínios da realidade 

que constituem seu objeto de estudo: a sociedade e a natureza. 

A Geografia, para além de uma teoria do espaço, revela-se cada vez mais, na atualidade, 

como uma filosofia de vida, uma ideologia do cotidiano, ou, tão simplesmente, enquanto 

contemplação estética da paisagem. Daí concluir-se facilmente que a Geografia é, nas mesmas 

proporções, ciência, filosofia e arte. É através do conceito de lugar que a Geografia realiza a 

integração das dimensões da realidade. Neste sentido, o lugar é, por excelência, a zona de realização 

do espaço geográfico. 

Não resta dúvida sobre o papel que o lugar exerce no seio da ciência geográfica. O lugar é a 

síntese mais significativa da relação sociedade/natureza. Dos aspectos psicológicos aos geográficos 

que cercam a noção de lugar, traduz-se na unidade espaço-tempo mais representativa da presença 

humana na superfície do Planeta. Ao analisar a obra de Milton Santos, Moreira (1999, p.151), 

conclui afirmando que [...] com o risco de reduzi-la ao essencial, não erraria em dizer que a teoria 

do espaço de Milton Santos fundamentalmente é uma teoria do lugar.  

 O lugar é, antes de tudo, um ponto de vista e de referência sobre o mundo. Neste sentido, 

para Tuan (1975, p.151), a geografia estuda os lugares sob duas óticas: a do lugar como 



localização, uma unidade contendo uma hierarquia de unidades no espaço; e o lugar como um 

artefato único. (tradução nossa). O lugar é material e potencial. Uma realidade em permanente 

construção. Por esta razão, Milton Santos (1996) afirmaria que os lugares também são processos à 

procura das formas. 

Segundo Silva (2007, p.20), a conceituação de lugar parte do entendimento de que ele 

permite análises mais localizadas, no tempo e no espaço [...], pois é ele que representa a dimensão 

do espaço mais próxima seja para o indivíduo, seja para a coletividade. De outra maneira, significa 

dizer que, o lugar reafirma a importância do espaço para a sociedade enquanto palco da realização 

individual e coletiva. 

 O lugar enquanto ponto de vista realiza uma miniaturização do mundo, constituindo-se em 

um ponto do holograma. Para Morin (1999), a metáfora do holograma faz referência a metapontos 

de vistas, por meio dos quais é possível enxergar o cenário como um todo a partir de um lugar 

distante. Na verdade, o desejo de ver a totalidade a partir do lugar foi um dos maiores sonhos da 

humanidade. Segundo Harvey (1993, p.224), Ptolomeu imaginava como o globo como um todo 

seria visto por um olho humano que o visse de fora. A partir do lugar é possível ter uma visão 

integrada do espaço. O Aleph é, na mesma proporção do holograma, uma excelente metáfora do 

lugar. Na ficção de Borges (2001), O Aleph é um dos pontos do espaço que contem todos os pontos. 

Enquanto fusão entre as coisas extremamente próximas àquelas extremamente distantes dos 

homens, o lugar é um fenômeno complexo que se manifesta na paisagem. É o ponto de 

materialização do que se tem e o alicerce de aspirações futuras. Para Santos (2005, p.161) no lugar 

estamos condenados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas, também, pelo que ainda não é. O 

futuro, e não o passado torna-se a nossa âncora. 

O lugar qualifica a distância e mantém por meio da idéia de extensão e continuidade, estreita 

relação com o homem. Para Fremont (1982, apud HOLZER 1999), lugar e distância são polaridades 

representativas da relação mais simples entre dois lugares ou entre dois homens. Para este autor 

existem cinco tipos de distância: distância métrica, distância tempo, distância afetiva, distância 

ecológica, distância estrutural. Neste diálogo, por um lado, o lugar assume as características de 

uma extensão multidimensional do corpo humano; por outro, representa um nível de organização 

consciente do meio. 

Esta antropomorfização dos lugares, defendida por autores como Leite (1998, p.12), para 

quem os [...] lugares devem ser considerados como pessoas e as pessoas como lugares, revela o 

caráter fundamental do lugar - uma criação do homem, a sua imagem e semelhança. Jules Michelet 

(1875) atribui ao lugar uma personalidade geográfica. Para Alves (2006) esta personalidade 

geográfica do lugar é uma personalidade antropológica. 

Teoria do lugar ou teoria da vida ?! 



 

A despeito das múltiplas conceituações que o lugar possa assumir, neste artigo, lugar é 

considerado enquanto sinônimo de vida. Portanto, qualquer teoria do lugar deverá ser também uma 

teoria da vida. Mas, para que mais uma teoria da vida?! A resposta para esta questão é ampla o 

suficiente para justificar a existência humana no mundo.  Para Carlos (1994, p.303), No lugar 

emerge a vida, posto que é aí que se dá a unidade da vida social. O indivíduo, a sociedade e o meio 

são os termos definidores da identidade territorial, enquanto uma das dimensões existenciais 

essenciais e imprescindíveis da vida. A importância da dimensão espacial do lugar na vida social é 

destacada por Holzer (1999, p.76): 

 
Proponho que se defina o lugar sempre como um centro de significados e, 
por extensão, um forte elemento de comunicação, de linguagem, mas que 
nunca seja reduzido a um símbolo despido de sua essência espacial, sem a 
qual torna-se outra coisa, para a qual a palavra “lugar” é, no mínimo, 
inadequada. 

 
Seria razoavelmente lógico afirmar que na dimensão do cotidiano, lugar e vida são 

realidades que dispensam teorias. Todo esforço analítico sempre deixa seqüelas ou mutilações que, 

via de regra, destroem a vida. A opção por soluções filosóficas tais como: o homem é a consciência 

do lugar; ou ainda: o lugar é autoconsciente. Também tem reduzido a realidade complexa do 

mundo vivido a esboços de ontologias do lugar, e, quando muito, a capítulos introdutórios de uma 

teoria geral do conhecimento geográfico, que ainda não existe. 

Michel Serres (1994 Apud ALVES, 2006, p.8) ao analisar a importância do lugar para a vida, 

suscita questões existenciais intrigantes: O que é a vida? Não sei. Onde é que ela habita? Ao inventar o 

lugar, os seres vivos respondem a esta questão. O lugar, neste contexto, passa a se exprimir enquanto valor 

qualitativo da dimensão geográfica do ser humano. 

Para Marc Augé (1994, p.149) o que se convencionou chamar de crise de identidade na pós-

modernidade, é na verdade uma crise do espaço ou ainda uma crise da alteridade. Para o Autor, a 

supermodernidade é produtora de não-lugares, ou seja, espaços destituídos de identidade. Segundo 

Rieth (1995, p.270), para Augé, através dos não-lugares se descortina um mundo provisório e 

efêmero, comprometido com o transitório e com a solidão. 

Um lugar para a geografia da solidariedade 

 

Em 1913, com a publicação do XXII volume dos Annales de Géographie, La Blache (1913) 

afirmaria no artigo Des Caractères Distinctifs de la Géographie - A geografia é a ciência dos 

lugares e não dos homens. Mas, o que seria dos lugares se não fossem os homens? Segundo 

Suertegaray (2001, p.2) esta visão (de La Blache) modifica-se com o tempo, em parte devido a 



aproximação da Geografia com a Sociologia, a exemplo de Pierre George, e da Geografia com a 

Economia e a Ciência Política, a partir do materialismo histórico. Não resta dúvida, a aproximação 

da Geografia com a Sociologia trouxe importantes contribuições para a compreensão do papel da 

Geografia enquanto ciência da sociedade. 

Segundo Claval (2000, p.5) existem pelo menos três grandes compreensões de lugar: a) O 

lugar dos geógrafos é inicialmente um ponto de interseção de duas linhas, aquela que define sua 

latitude e aquela que define sua longitude, ou seja, uma geografia da localização. b) Paralelamente 

a este visão geométrica da Terra, a maioria dos geógrafos tenta descrever os lugares. Mas quais 

aspectos reter como pertinentes, ou seja, uma geografia empírico-descritiva. c) Por fim, A explosão 

dos trabalhos relativos aos sentidos dos lugares, ‘the sense of place’, no início do século XIX [...], 

inaugura uma vertente de análise psicológica e psicossocial na geografia contemporânea. 

No prefácio do livro Os Lugares do Mundo. A Globalização dos Lugares1, organizado por 

Gonçalves, Silva e Lage (2000), são destacados dez pontos fundamentais para a compreensão do 

espaço geográfico diante do processo de globalização. Destaca-se o décimo ponto – uma nova 

Geografia como geradora de solidariedade e de esperança para o mundo, frente a geografias 

perversas e seletivas. Nesta perspectiva, e face à globalização contemporânea, Souza (2000) 

convida os geógrafos a realizarem uma necessária reflexão sobre a geografia da solidariedade. 

Antes mesmo de tentar analisar a forma da espacialização da solidariedade e qual a 

importância deste fenômeno para a Geografia, destaca-se o conteúdo semântico da palavra 

solidariedade. O Novo Dicionário Eletrônico Aurélio (2004) lista oito significados para o 

substantivo solidariedade. Dentre eles destacamos três: a) laço ou vínculo recíproco de pessoas ou 

coisas independentes; b) sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às 

responsabilidades dum grupo social, duma nação, ou da própria humanidade; c) relação de 

responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada elemento do 

grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) outro(s). É interessante ressaltar que os três 

significados destacados trazem o sentido de vínculo positivo, vínculo moral ou vínculo de 

responsabilidade entre um grupo de pessoas ou, até mesmo, com relação à humanidade como um 

todo. 

 Para além das questões puramente semânticas é preciso considerar o significado de 

solidariedade a partir do papel do homem em sociedade, o que interessa a Geografia, e, de certa 

forma, as humanidades como um todo. Ou seja, a forma como a vida social se realiza no espaço-

tempo do lugar. A percepção, os valores e as atitudes das populações no meio em que vivem. 

                                                 
1  Prefácio do livro “Os Lugares do Mundo. A Globalização dos Lugares”, por ocasião do I Encontro Internacional de 

Geografia da Bahia, realizado pelo Departamento e pelo Mestrado em Geografia da Universidade Federal da Bahia, 
na cidade de Salvador, de 08 a 11 de junho de 1997. 



 A importância da solidariedade foi central no X Encontro de Geógrafos da América Latina2. 

O evento teve como tema: Por uma geografia latino-americana: do labirinto da solidão ao espaço da 

solidariedade. Para Molina (2005, p.167), a partir do X EGAL, certamente, um passo foi dado no 

sentido de se repensar os conceitos centrais da geografia e as possibilidades de um futuro fundado 

em uma nova solidariedade. 

 

Da Solidariedade Social para a Solidariedade Geográfica 

 

Pierre George (1969) produziu um profícuo ambiente de interdisciplinaridade entre a 

geografia e a sociologia. Analisou em suas obras, a forma como a ação do homem sob diferentes 

circunstâncias e técnicas diversas permitiu aos seres humanos configurarem seu território de acordo 

com as suas necessidades. No livro Sociologia e Geografia o Autor vê no trabalho, uma dimensão 

da ação humana, a priori relacionada com a elaboração de meios para a sua existência. 

Posteriormente, face às exigências do trabalho e a sujeição de suas modalidades sobre a vida dos 

indivíduos, passa a ter um papel decisivo na edificação do mundo do trabalho e de todas as suas 

derivações.  

É incontestável a contribuição de Pierre George para a Geografia, principalmente, ao 

construir este ambiente de interdisciplinaridade que permitiu a migração de conceitos de outras 

áreas do conhecimento, como o conceito de solidariedade social elaborado por Émile Durkheim. A 

obra deste sociólogo é essencial para a compreensão da sociedade, dos fatos sociais e da vida social. 

A Geografia enquanto ciência da sociedade deve, em muito, a contribuição deste pensador. 

O tema da solidariedade é profundamente explorado por Durkheim. Para Ele, o estudo da 

solidariedade concerne à sociologia. É um fato social que não se pode conhecer bem senão por 

intermédio de seus efeitos sociais. (DURKHEIM, 2006, p.31). Em sua obra Divisão do Trabalho 

Social, o Pensador critica o individualismo utilitarista dos economistas, chegando a afirmar que a 

vida econômica não nasceu da vida individual, porém o contrário disto. No livro, o Autor se dedica 

a compreender como os indivíduos se organizam para constituir uma sociedade. Para ele, é 

fundamental que se estabeleçam laços de solidariedade entre os indivíduos. Em suas análises, 

classificou a solidariedade em dois tipos fundamentais: a solidariedade mecânica e a solidariedade 

orgânica. O prefácio da edição francesa do Divisão do Trabalho Social (Ibid.) apresenta a 

problemática que Durkheim vai perseguir no decorrer de seu estudo: 

 
Quanto à questão que tem sido a origem deste trabalho, é aquela das 
relações da personalidade individual e da solidariedade social. Como se fez 

                                                 
2  Evento realizado entre os dias 20 e 25 de março de 2005, no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. 



que, se tornando mais autônomo, o indivíduo depende mais diretamente da 
sociedade? Como ele pode ser ao mesmo tempo mais individualista e mais 
solidário? Caso seja incontestável que estes dois movimentos, por tão 
contraditórios que pareçam, se persigam paralelamente. Tal é o problema 
que nós nos colocamos. Nos parece que o que resolveu esta aparente 
antinomia, é uma transformação da solidariedade social, devida ao 
desenvolvimento contínuo. 

 

A solidariedade mecânica, em Durkheim, é concebida como solidariedade por semelhança. 

Quando os indivíduos diferem pouco dentro de uma determinada sociedade, predomina este tipo de 

solidariedade. Todos se assemelham e experimentam os mesmos sentimentos e valores. Há uma 

coerência na sociedade porque os indivíduos ainda não se diferenciaram.  

A solidariedade orgânica parte do pressuposto que cada indivíduo desempenha uma função 

na sociedade que lhe é própria e que o diferencia dos demais membros. Na medida em que a divisão 

do trabalho se consolida nas sociedades modernas a solidariedade orgânica passa a ditar a forma da 

organização social. Segundo Quaresma (2005, p.87): 

O encontro de interesses complementares cria um laço social novo, ou seja, 
um outro tipo de princípio de solidariedade, com moral própria, e que dá 
origem a uma nova organização social, sendo seu fundamento a 
diversidade. A solidariedade orgânica implica uma maior autonomia, com 
uma consciência individual mais livre. 
 

 É preciso não perder de vista que nada é absoluto. As idéias de Durkheim voltadas para o 

universo social, como a noção de solidariedades sociais, possuem limites conceituais e alcance 

limitado no espaço e no tempo. 

 Milton Santos (2005), pesquisando por bases espaciais para a solidariedade, amplia o 

conceito de Durkheim, produzindo a noção de solidariedades geográficas. Analisando a relação 

local/global, o Autor, encontra no lugar o lócus do acontecer solidário, abrindo as perspectivas para 

uma geografia da solidariedade. Para Santos (1996; 2000) seria necessário alterar a base técnica e 

seu uso, enquanto criação para a circulação de capital, objetivando veicular novos valores, ou seja, 

valores humanos, o que permitiria uma efetiva integração de laços culturais distintos. 

A solidariedade geográfica é um princípio regulador das relações entre os homens de um 

mesmo lugar, e entre os lugares. É uma solidariedade, a priori, social. Neste sentido, é interessante 

destacar o conceito de solidariedade de acordo com a definição sociológica do Dicionário 

Michaelis: 

 
 
Solidariedade é a condição grupal resultante da comunhão de atitudes e 
sentimentos, de modo a constituir no grupo unidade sólida, capaz de resistir 
às forças exteriores e mesmo de tornar-se ainda mais firme em face da 
oposição vinda de fora. (ALMEIDA, 2007, p.68) 



 
 

Segundo Ribeiro (2002), a obra de Milton Santos contribuiu para precisar o fenômeno da 

globalização. Mas o autor queria mais. Ele chegou a propor uma outra globalização, baseada na 

solidariedade, embora reconhecesse que ela afetou a cultura atual. 

Dentre o conjunto das idéias brilhantes de Milton Santos, Elias (2002) destaca o conceito de 

solidariedade geográfica - a força da solidariedade organizacional destruindo a solidariedade 

orgânica. Na tentativa de elucidar a questão, parte-se do pressuposto que a solidariedade orgânica 

relaciona-se com uma ordem local, com horizontalidades. Por detrás do conceito de solidariedade 

organizacional está atrelada a razão global, ou seja, a forma como as redes agregam valor ao 

território, principalmente, por meio da circulação de informação. Decorre daí, uma tentativa 

explícita de encontrar bases espaciais para os fenômenos sociais, em sua intencionalidade e 

materialidade.  

No estudo intitulado: Novas dinâmicas socioeconômicas e territoriais no Baixo Jaguaribe 

(CE), Gomes, Elias e Pequeno (2005), utilizando o conceito de Milton Santos de solidariedades 

geográficas, afirmam que a região estudada se constitui num ponto luminoso de produção de frutas 

no Nordeste, deixando de ser produto da solidariedade orgânica, localmente tecida, para ser 

resultado da solidariedade organizacional. A solidariedade organizacional aparece como um 

imperativo para os lugares no modelo atual de globalização econômica. Neste sentido, Teixeira 

Neto (2002, p.14) afirma que: 

 
[...] o que ainda se pode denominar região – espaço das horizontalidades – 
deve sua constituição não mais à solidariedade orgânica criada no local, 
mas a uma solidariedade organizacional literalmente teleguiada e 
facilmente reconsiderada. A dinâmica dos espaços da globalização supõe 
adaptação permanente das formas e das normas.  
 
 

Os padrões culturais secularizados na forma dos gêneros de vida clássicos, construídos ao 

longo de um processo histórico fortemente vinculado ao isolamento dos lugares, reconfiguram-se e 

readaptam-se em um ritmo intenso ao que se convencionou denominar de cultura global, ou 

simplesmente globalização cultural. Do ponto de vista macroeconômico, amplia-se às desigualdades 

regionais e, no interior das regiões, ampliam-se às diferenças entre as cidades e as áreas agrícolas. 

Segundo SANTOS (1998, p.20): 

 
O papel que as cidades deste “Brasil Agrícola” cumprem na cadeia de 
fluxos econômicas é funcionalmente distinta daquelas cidades do “Brasil 
Urbano”. Nas primeiras, desenvolve-se uma maior “solidariedade 
localmente tecida” – uma expansão regional movida por atividades locais - 
do que nas últimas, mais passíveis de desenvolverem maior solidariedade 



organizacional” - isto é, representam elos de cadeias extra-locais de fluxos 
econômicos [...]. 

 
 
 



Espaços de solidariedade 
 
 

Espaços de solidariedade pressupõem a territorialidade de um tipo de relação interpessoal 

nos espaços de vida, com inúmeros desdobramentos na vida social, que sinteticamente costumam 

ser apresentados como uma dimensão da cultura local. A tensão na atualidade entre o que se 

convencionou chamar de cultura local e globalização, espaços locais e espaço global, ou, tão 

simplesmente, local e global, vem desqualificando o papel do homem, reduzindo a sua importância 

e centralidade. 

A noção de solidariedade é fundadora do espaço geográfico. Indica associação, 

correspondência, equivalência, entre os fenômenos da superfície terrestre. A idéia de totalidade 

também comporta a noção de solidariedade. Ou seja, o todo abstrato formado pela partes reais, 

concretas, que se solidarizam, nesta perspectiva. Para La Blache (1913, p.289), 

A Geografia compreende, por definição, o conjunto da Terra. [...] A idéia de 
correspondência, de solidariedade entre os fenômenos terrestres, penetrou e 
tomou corpo, muito lentamente na verdade, porque se tratava de apoiá-la 
sobre fatos e não sobre simples hipóteses. 
 

Esta perspectiva de valorização da dimensão espacial da solidariedade social equivale a 

buscar na dimensão abstrata do mundo, espaços de solidariedade concretos e reais no lugar. Não 

obstante a compreensão de que a apresentação da espacialidade concreta está sempre envolta nas 

representações complexas e diversificadas da percepção e cognição humanas, sem nenhuma 

necessidade de uma correspondência direta e determinada entre as duas. (SOJA, 1993, p.149), este 

Autor considera que, a espacialidade é um produto social consubstanciado e reconhecível, parte de 

uma “segunda natureza” que incorpora, ao socializá-los e transforma-los, os espaços físicos e 

psicológicos. E ainda, por outro lado, como produto social, a espacialidade é, simultaneamente, o 

meio e o resultado, o pressuposto e a encarnação da ação e da relação sociais. (Ibid.) 

A noção de solidariedade geográfica, concebida enquanto “cimento” capaz de unir a 

dimensão social à dimensão espacial é de profunda relevância para a compressão do mundo vivido 

(MELGAÇO E SOUZA, 2003). Representa, em última análise, uma nova leitura do espaço 

geográfico, por meio de seu objeto clássico de estudo, a saber, a relação do homem com o meio e, 

por conseguinte, da sociedade com a natureza. Segundo Oliveira (2001, p.171), sem admitirmos um 

elemento de solidariedade mecânica irredutível na sociedade, ela deixa de ser sociedade, perde sua 

“alma” e a possibilidade do “sagrado”. Ainda segundo o Autor:  

 
Durkheim baseia toda sua esperança na validade do seu projeto na hipótese 
de que haja uma permanência no indivíduo do sentimento de superioridade 
do coletivo ou sagrado frente ao particular ou profano da mesma maneira que 
a solidariedade mecânica resiste à solidariedade orgânica. (Ibid.) 



 

Para Souza (2005), Milton Santos teria pensado o território usado enquanto uma categoria 

essencial para a elaboração sobre o futuro. Segundo a Autora, ainda parafraseando Santos: 

 

O uso do território se dá pela dinâmica dos lugares. O lugar é proposto por 
ele como sendo o espaço do acontecer solidário. Estas solidariedades definem 
usos e geram valores de múltiplas naturezas: culturais, antropológicos, 
econômicos, sociais, financeiros, para citar alguns. Mas as solidariedades 
pressupõem coexistências, logo pressupõem o espaço geográfico. 
 

Esta forma exclusiva com que Santos concebe o espaço geográfico, resulta de uma 

raciocínio, a priori, que busca por marcos históricos e que recua as origens primeiras do espaço 

geográfico, remontando ao homem primitivo em sociedade. Ao fazer esta arqueologia, Santos 

(1996, p.18) argumenta que: 

 
No começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía seu espaço 
de vida com as técnicas que inventava para tirar do seu pedaço de natureza os 
elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência. Organizando a 
produção, organizava a vida social e organizava o espaço, na medida de suas 
próprias forças, necessidades e desejos. 
 
 

De forma complementar, segundo Carlos (2000, p.240), a corrente analítica que pensa o 

espaço geográfico como produto sócio-histórico ilumina o fato de que as relações sociais se 

concretizam enquanto relações espaciais – o que liga de modo indissociável, num único plano, o 

cotidiano ao lugar. Cotidiano este que, para Santos (1996, p.38) correspondia à quinta dimensão do 

espaço. Para Ele, o cotidiano deve ser objeto de interesse dos geógrafos, a quem cabe forjar os 

instrumentos correspondentes de análise.  

Do ponto de vista das relações em nível do cotidiano, Lima (2002) utiliza expressões 

significativas como: comunhão das idéias locais e solidariedade orgânica dos homens que se 

conhecem e trabalham juntos. Na mesma direção, Thomaz Jr. (2005, p.23), acrescenta ao que 

denomina de Léxico da Vida, os vocábulos, democracia popular, justiça, direitos humanos e 

solidariedade. No entanto, segundo este mesmo Autor (ibid., p.18), predomina na atualidade uma 

anti-solidariedade: 

 
Diante dos imperativos da desinformação, e dos demais instrumentos de 
controle ideológico sob comando dos setores hegemônicos da burguesia, do 
Estado, do grande capital, tem-se a prevalência da anti-solidariedade reinante 
no interior do universo do trabalho, dos movimentos sociais em geral, e da 
classe trabalhadora em particular.  

 
 É bastante oportuno ao geógrafo nos dias de hoje refletir sobre o seu papel na sociedade 



enquanto agente de promoção da solidariedade. O lugar é uma categoria de análise que dá sentido 

prático ao papel do geógrafo. Por meio do estudo do lugar, das relações que operam no seu interior 

e das relações do lugar com os outros lugares é que o geógrafo pode efetivamente contribuir para 

uma transformação qualitativa na sociedade contemporânea, rumo à construção de uma cidadania 

plena. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para Bartholo Jr. (1986, p.104), o modelo civilizatório, sobretudo o ocidental, fundamentado 

pelo poder científico-tecnológico, se desenvolve na modernidade no interior de um ‘vácuo ético’ 

que potencializa o risco de auto-destruição do homem alienado de seu vínculo com a Natureza. A 

idéia do vinculo com a terra-mãe traz um sentido especial de pertencimento. A etimologia da 

palavra ética – do grego éthos que significa abrigo, morada – reforça um princípio de identidade do 

homem para com o Planeta. O lugar é concebido como a leitura geográfica desta identidade com a 

superfície terrestre (NOGUEIRA, 2002; ARCHELA; GRATÃO e TROSTDORF, 2004). 

O lugar enquanto representação do mundo e possibilidade exclusiva de realização da vida 

preserva amplamente o sentido de morada. Para Levinas (1980) O nascimento latente do mundo se 

dá a partir da morada. Desta forma, a identidade territorial é um componente complexo da 

dimensão geográfica dos lugares e das pessoas. Tuan (1980) desenvolve o conceito de topofilia para 

representar o vínculo do homem com o seu meio. Para o Autor, topofilia é o elo afetivo entre a 

pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e concreto como experiência 

pessoal. 

A crise de identidade e o vazio existencial são apontados com sintomas da quebra de 

vínculos do homem para com a morada (éthos). A reconstrução destes vínculos descortina 

horizontes de solidariedade e perspectivas de felicidade durável. SOUZA (2003, p.4) faz uma 

interessante reflexão sobre a felicidade que emerge da resistência dos lugares. Segundo a Autora: 

 
Esta reflexão precisa ser levada adiante na Geografia, quando precisamos 
exatamente hoje, desvendar o sistema de ações, criador de paisagens que 
suportam dinâmicas territoriais e que dão vida aos lugares, esse espaço do 
acontecer solidário, da resistência, verdadeiro canteiro de uma felicidade 
que emerge, neste mundo novo, neste período popular da história, como 
chamou Milton Santos, estes novos tempos. Neles, felicidade tem uma outra 
cara e a beleza uma nova estética. 

 

Para Agnew (1987), não obstante os seres humanos viverem na atualidade em um mundo 



dominado por uma divisão internacional do trabalho, o lugar ainda preserva seu significado. O lugar 

é o princípio de desenvolvimento humano, o ponto de partida das transformações qualitativas e na 

formação moral dos seres humanos. Neste sentido, o lugar resiste às pressões políticas. Resiste ao 

território: a desterritorialidade, a multiterritorialidade e seus mitos. Como afirma Haesbaert (1994, 

p.214), [...] mais do que a desterritorialização desenraizadora, manifesta-se um processo de 

reterritorialização espacialmente descontínuo e extremamente complexo. 

Neste contexto, associado ao processo de globalização, a solidariedade geográfica, como 

definida por Milton Santos (2005), vem reafirmar o papel do lugar como espaço da vida. O lugar 

capaz de restaurar os vínculos perdidos do homem com a natureza e do homem com o próprio 

homem. Preservar o lugar é, dessa forma, preservar a vida. A resistência do lugar é a resistência da 

vida. A resistência de homens e mulheres na luta pela sobrevivência e na busca por felicidade. 
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