
O ESPAÇO GEOGRÁFICO ENQUANTO NADIFICAÇÃO DO MEIO 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO COMO LA NADIFICACIÓN DEL MEDIO 

 
 

Antonio Henrique BERNARDES1 
 

 
RESUMO 
 

Parte-se do homem em sua relação com o meio em direção ao conhecimento dos 
elementos do meio transcendido, que é espaço. Para elucidar esse processo utilizaremos a 
categoria nada desenvolvida por Sartre e o ato de nadificação. Ou seja, o homem em sua 
relação com o meio que funda e é fundado pelo seu ser o nadifica, emergindo o espaço como 
categoria do conhecimento acerca da coexistência e organização dos objetos. Quanto às 
atribuições em Geografia, tem-se como parâmetro a categoria espaço geográfico desenvolvida 
por Milton Santos. 
 
Palavras-chave: ser, meio, espaço, ontologia, nada. 
 
RESUMEN 
 

Empezamos esa discución por el hombre y su relación com el medio en direción al 
conocimiento de los elementos del medio trancendido, que és espacio. Para elucidar ese 
proceso utilizaremos la categoría nada desarrollada por Sartre e la atitud de nadificación. O 
sea, el hombre en su relación com el medio que le funda e és fundado por él su ser nadificalo, 
surgindo el espacio como la categoría do conocimiento acerca de la coexistencia e 
organización de los objetos. Cuánto las atribuiciones en Geografia, ternerse como referencia 
la categoría espacio geográfico desarrollada por Milton Santos. 

 
Palabras claves: ser, medio, espacio, ontología, nada. 
 
 

Entender as determinações do meio no desenvolvimento da vida dos homens e as suas 
possibilidades perante essa relação foi o centro do debate durante muitos anos nos estudos em 
Geografia. Recentemente, o foco dos debates é acerca da categoria espaço e a sua respectiva 
adjetivação em geográfico no intuito de compreender as intencionalidades materializadas no 
meio e em suas respectivas influências organizacionais na sociedade.  

Colocaram-se a relação homem/meio e a categoria espaço geográfico no centro do 
debate para os estudos em Geografia abordando-se a localização, distribuição e organização 
dos objetos em sua relação com os homens, mas sem deixar claro quem é o homem em alguns 
desses estudos. Para compreender quem é o homem nos estudos em Geografia, não é possível 
partir da categoria espaço e tampouco do conceito de meio e sim do próprio homem e de seu 
processo de conhecimento em relação com o mundo. Pela categoria espaço se coloca aquilo 
que é conhecido e sistematizado pelo pensamento, ou seja, o conhecido e pelo conceito de 
meio abordamos um dos elementos que se põe diante ao homem como alteridade. Nas 
palavras de Moreira (2005, p. 122), “lidando com o homem em sua relação com a paisagem, o 
meio e o espaço, falta à Geografia um conceito de homem que organize e ilumine o discurso 
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da relação”. Por outro lado, abordar o conceito de homem enquanto população ou classe 
social não se coloca em questão quem é o homem e sim algumas das maneiras possíveis de se 
interpretar os modos de relação, distribuição e organização dos homens no mundo.  

Desse modo, iniciaremos essa discussão pelo processo de fundamentação do ser do 
homem, que é o núcleo do pensamento filosófico, denominado ontologia. Por ela colocamos a 
existência humana no centro da discussão. O ser do homem ganha relevância no discurso. O 
ser indica a essência de determinada existência, no caso, a existência humana. A existência, 
por sua vez, é a dimensão particular do ser, sua estrutura relacional e sintética com a sua 
alteridade, que está no mundo. O ser do homem para o mundo aponta para o modo como o ser 
do homem se fundamenta em perpétua relação com o mundo, colocando possibilidades de 
leituras em Geografia que leve em conta a própria existência humana. Para elucidar esse 
processo utilizaremos a categoria nada desenvolvida por Sartre e o ato de nadificação. 
Quanto às atribuições em Geografia, tem-se como parâmetro a categoria espaço geográfico 
desenvolvida por Milton Santos. 

 
O MEIO ENQUANTO IMANÊNCIA 

 
Compreender o meio e suas determinações para os homens é uma problemática que 

instigou, durante muitos anos, os debates geográficos. Ao tomarmos como exemplo alguns 
estudos de Max Sorre se nota que quando ele busca “entender a determinação do papel meio 
na formação da psicologia do grupo” (MEGALE, 1984, p. 45), torna-se possível utilizar os 
pressupostos de ontologia para os estudos em Geografia. Afinal, entender as determinações do 
meio no desenvolvimento da vida dos homens indica uma determinada lógica utilizada nos 
estudos geográficos, assim como, buscar entender como esse meio influência no processo de 
fundamentação do ser do homem ou na formação da psicologia do grupo, se coloca 
indicativos que podem ser explorados pela ontologia.  

Contudo, para se aproximar de quem é o homem para os estudos em Geografia, não 
podemos partir do conceito de meio para elucidar o conceito de homem, pois para versar 
sobre os elementos e fatores do meio, indicamos para a localização e distribuição das coisas e 
dos fenômenos do mundo não se colocando em pauta o questionamento de quem é o homem, 
mas um modo como o mundo se apresenta e é interpretado pelos homens. Quase como 
antinomia, coloca-se o conceito de meio de um lado e o de homem de outro. Nem mesmo 
abordar o conceito de homem ora enquanto população, demografia, classe, força de trabalho, 
consumidor, ora quanto às suas ações antrópicas expressas no meio, como já ocorreu em 
inúmeros estudos na Geografia, coloca em questão o ser do homem.2 

Procede-se do processo de fundamentação do ser para destacar o processo de 
conhecimento do mundo e do próprio sujeito, ou seja, do real enquanto totalidade do ser, 
subjetiva e objetiva, colocando-se a mente como vazio. Como negação da exterioridade. 

A relação entre o ser e a exterioridade imediata advém do processo de negação daquilo 
que é exterior a nós para constituir nossa consciência acerca das coisas do mundo, ou seja, “a 
consciência não é o seu próprio motivo, sendo vazia de todo conteúdo [...] a consciência se 
fundamenta se relacionando com o mundo” (SARTRE, 1997, p.78). Comumente, ao nos 
relacionarmos com dada exterioridade, focamos nossa atenção em determinada coisa, 
elucidando sua forma pela consciência para negá-la e suprassumi-la; mas é preciso lembrar 
que toda forma elucidada tem um fundo. Nenhum objeto ou coisa está especificamente 
designado para se organizar em fundo ou forma: tudo depende da direção de nossa atenção. 
Seguindo o exemplo utilizado por Sartre, ao procurar determinada pessoa em um bar, ela é 
forma e o bar, com seus objetos, é fundo. Essa apreensão de “bar” em fundo é uma 
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nadificação. O bar com seus objetos têm atenção marginal e a nadificação de todas as suas 
formas é a condição de aparição da forma principal, a pessoa procurada.3 

É pela aparição do homem no meio das coisas que o “investem” faz que se descubra 
um mundo. Mas o momento essencial e primordial dessa aparição é a negação. O homem é o 
ser pelo qual o nada vem ao mundo. E, ao elucidar o fundo e a forma como elementos 
objetivos colocados para subjetivação nadificando-os, emerge o espaço como objeto de 
transcendência. Nas palavras de Sartre (1997, p. 246-247): 

 
O espaço com efeito não poderia ser um ser. [...] é a maneira única pela qual 
seres que se mostram como não tendo qualquer relação entre si podem 
revelar-se ao ser pela qual a relação vem ao mundo; ou seja, a exterioridade 
pura. [...] Seria inútil conceber o espaço como uma forma imposta aos 
fenômenos pela estrutura a priori de nossa sensibilidade. (grifo do autor) 

 
É negando a exterioridade que a consciência realiza a espacialização, não sendo o 

espaço captado pelos sentidos humanos e sim a maneira pela qual os seres ou as coisas podem 
se revelar ao Ser pela qual a relação vem ao mundo. 

Nem forma nem fundo se referem ao espaço na medida em que são objetos postos a 
consciência e que excitam os sentidos e o espaço não o é. O espaço é uma das dimensões e 
modos da existência de algo, não o próprio algo. A subjetivação de determinada exterioridade 
imediata é paisagem enquanto forma e fundo se revelam como meio, ou seja, algo diante da 
idéia que necessita ser definido. Confundir espaço e meio é não discernir entre ser/estar, 
existência com essência, ou mesmo, conceito e categoria. O meio põe-se diante da idéia 
enquanto alteridade dotado de materialidade. O espaço é a transcêndia de dada imanência e a 
matéria não é um de seus atributos. 

Colocamos, de modo geral, o modo como o ser se fundamenta em relação à 
exterioridade imediata, porém numa situação em que o meio e o espaço estão desabitados, 
inertes. Mas, estar em situação é “estarmos com as coisas, com os outros homens e numa 
esfera de significados. Vivemos em situações concretas, hic et nunc, e não em situações 
idealizadas” (SILVEIRA, 2006, p.86). Estar em situação é estar no mundo. 

É no cotidiano que estamos com os outros homens, com as coisas, no mundo. Então, 
não há como não considerar o cotidiano, e com ele, a consciência de situação que não é alheia 
às diversas percepções e aos valores. É pela permuta de valores entre os próprios homens e as 
intencionalidades materializadas nos objetos pelo trabalho que ordenamos a totalidade das 
coisas a nossa volta em forma de utensílios, atribuímos significados as coisas e a 
fragmentamos em aspectos diferenciados que remetem uns aos outros e que tem poder de nos 
servir. 

Percebemos a utensibilidade dos objetos quando o colocamos em relação com o 
conjunto objetos num determinado âmbito de significados. A coerência do conjunto de 
objetos coloca determinações ao meio, porque são intencionais, que na sua relação com os 
homens podem orientar o seu cotidiano e modo como se relacionam com o mundo. Sartre 
denominou essas determinações ou influências materializadas nos objetos sob o conceito de 
prático-inerte, que é o reflexo puramente objetivo do homem; isto é, a ação “depositada” nos 
objetos, algo que é mais ou menos externo ao homem, mas que lhe pertence. É a atividade do 
homem retomada (SARTRE, 1979). Mais recentemente, Milton Santos abordou o mesmo 
tema quando evidenciou as intencionalidades atribuídas ao espaço geográfico, que muitas 
vezes são oriundas dos ditames dos atores hegemônicos impostas aos lugares.4 
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A dinâmica entre determinações e possibilidades, dos objetos ao homem e do homem 
aos objetos expressas no meio ocorre no âmbito cotidiano – que é o pensar e fazer do dia-a-
dia. Isso inclui a vivência diária, a memória e o imaginário das pessoas em sua relação com o 
lugar. Contudo, as possibilidades e determinações não se colocam de maneira igual para todos 
os homens. Cada homem é particular, tem um processo de fundamentação próprio. Por mais 
que haja elementos sociais e espaciais singulares e universais na constituição do ser de dado 
homem, somos no particular e é no cotidiano que o ser do homem se constitui tanto em 
relação ao meio como em relação aos outros homens. 

Em suma, pela negação de dada exterioridade imediata, paisagem, se põe diante da 
consciência algo que necessita ser definido, a forma. O fundo é aquilo de que escapa a 
definição da forma ao mesmo tempo em que a encerra. O meio é a forma e o fundo colocado 
diante da idéia como elemento material e objetivo. Pela relação entre forma e fundo emerge a 
categoria espaço como transcendência de dada imanência, como uma das dimensões e modos 
da existência de algo, mas não sendo o próprio algo. Assim, colocando em relação às coisas 
que não tem quaisquer relação entre si, remetendo umas as outras, para organizá-las a nossa 
volta em forma de utensílios segundo seu aspecto e utensibilidade que é mediado pelo 
conjunto de valores que as qualificam, pressupomos sua intencionalidade. 

 
O ESPAÇO ENQUANTO TRANSCENDÊNCIA DA IMANÊNCIA 

 
Abordamos um movimento de pensamento que parte do abstrato, ou seja, o nada como 

conteúdo primeiro da consciência, que se defronta com a idéia concreta para o mundo, 
qualitativamente diferente da primeira. Coloca-se em movimento o pensamento evidenciando 
a relacionalidade do mundo. Em outras palavras, pelo ato de nadifificação caminhamos em 
direção ao procedimento da razão que visa o concreto. Se abordarmos a categoria concreto, 
segundo uma famosa afirmação de Marx, como as múltiplas determinações do real, nos 
aproximamos da categoria espaço geográfico, ou melhor, abordamos a categoria espaço em 
Geografia para indicar a coexistências das coisas, sua localização, distribuição e organização 
em dado meio, mesmo que a organização suposta se refira a fenômenos em outras escalas 
geográficas, escalas que transcendem o meio dado ou determinado a análise. 

O concreto é a abstração de dada objetividade. O concreto se põe à consciência como 
uma simbiose de múltiplos fenômenos que se manifestam objetivamente nas coisas. Temos o 
concreto porque analisamos as coisas e os fenômenos para depois tentar relacioná-los. 

No intuito de resguardar o caráter cognitivo da explicação buscamos uma 
interpretação que parte da própria simbiose que é a totalidade. Uma totalidade que não é 
concreta e sim negação do ser com sua exterioridade imediata, que é a aparência. Em seguida, 
pelo processo de entendimento do ser do homem para o mundo obtivemos o concreto como 
conhecimento relacional acerca do mundo. Desse modo, não percebemos o concreto e 
tampouco o espaço, o pressupomos de dada objetividade. 

A categoria espaço geográfico desenvolvida por Milton Santos, entendida como o 
conjunto de sistema de ações e o conjunto de sistemas de objetos (SANTOS, 1996), é aqui 
considerada como um modo de conhecimento do mundo, um ato da cognição em direção ao 
concreto e não como algo visível externo a consciência e dotado de materialidade, como ele 
mesmo coloca. Nas suas palavras: “por espaço entende-se o meio, o lugar material da 
possibilidade de eventos” (SANTOS, 1994, p. 42). Nesse sentido, Martins (2006, p. 36) 
afirma que: 

 
Na ciência geográfica o problema revela-se primeiro na coincidência entre 
matéria e espaço, e posteriormente entre materialidade e objetividade [...]. 
Devemos dizer que ao identificarmos o espaço, portanto, não estamos 
apontando para as coisas em-si, mas sim para uma das formas do existir 



dessas coisas. E isso não significa negar o estatuto de objetividade do 
espaço, ou que o espaço não esteja associado à realidade empírica que nos 
cerca.  

 
Pela colocação de Martins, nota-se que é pela subjetivação de dada objetividade que 

captamos o espaço, indicando uma das formas de existir das coisas e as colocando em relação. 
A matéria é uma das maiores abstrações filosóficas, pois ela significa a substância 
fundamental de todas as coisas. Não a percebemos, pressupômo-la enquanto materialidade das 
formas e volumes das coisas em geral. Como poderia a matéria ser atributo do espaço na 
medida em que é uma abstração de dada objetividade assim como o próprio espaço? 

Derivado da coincidência categórica entre matéria e espaço está o processo de 
materialização das intencionalidades atribuídas aos objetos e sua respectiva influência nos 
homens para o sistema lógico desenvolvido por Milton Santos. Ele a denomina de psicoesfera, 
ou seja, como o “resultado de crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram 
comportamentos filosóficos e práticos” (SANTOS, 1994, p. 32). Mas, como se constituem no 
homem essas “crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos 
e práticos”?  

Pelo sistema lógico desenvolvido por Milton Santos a resposta não alcança o objetivo 
posto na medida em que não leva em consideração o processo de fundamentação do ser do 
homem e tampouco o seu modo de percepção, entendimento e representação dos fenômenos 
espaço-temporais. Ele dá maior ênfase a objetividade do mundo e a materialização das ações 
humanas em detrimento da subjetividade do sujeito, realizando uma espécie de fisiognomia 
do meio. A fisignomia no sentido colocado por Hegel (2005, p. 224), como “uma efetividade 
separada do indivíduo. Linguagem e trabalho são exteriorizações em que os indivíduos não se 
conservam nem se possui mais em si mesmo”. Contudo, é na advertência de Hegel que reside 
um aspecto substancial para essa discussão: “o verdadeiro ser do homem é, antes, seu ato. [...] 
pode-se dizer do ato o que ele é. O ato é isso e seu ser não é somente um signo, mas a Coisa 
mesma. O ato é isto, e o homem individual é o que o ato é.” (Ibid., p. 231).  

Quando Hegel considera que o “verdadeiro ser do homem é, antes, seu ato” é possível 
entender que a ação expressa no meio é um signo e não mostra aquilo que o homem é, aquilo 
que o homem é para Hegel está na Coisa mesma que é fruto de processos cognitivos. Pela 
teoria hegeliana, buscamos reiterar a possibilidade de compreender o processo de 
conhecimento dos homens, não cabendo a essa discussão o quanto é idealista ou não.  

Desse modo, a carência de um conceito de homem em Geografia ocorre na medida em 
que: afasta-se da discussão aos modos de percepção, entendimento e representação do homem 
para o mundo; restringe-se quem é o homem a sua expressão no meio; e pela coincidência 
entre matéria e espaço. É somente entendendo o conflito entre as determinações e 
possibilidades oriundas da relação homem/meio que compreendemos a relacionalidade 
organizacional do mundo para o ato de liberdade se fazer consciente. 

  
DIÁLOGO FINAL: DESENVOLVIMENTO DO SILOGISMO 
 

O espaço é atributo do ato de cognição do mundo. Mas como tal, não é um 
dado a priori, como queria Kant, e sim algo que emerge como construção 
social, um atributo cultural, uma forma de ver e compreender o mundo. Sua 
suposição acompanha diferentes formas de apreensão e compreensão do 
mundo, além de ser expressão existencial da objetividade das coisas. Nessa 
perspectiva, encerra dentro de si toda forma de existência e, portanto, de 
reprodução do mundo. (MARTINS, 2006, p. 37) 

 



Por essa epígrafe buscamos colocar de modo sintético aquilo que discutimos no 
decorrer desse texto. Contudo, isso só foi possível buscando entender o processo de 
fundamentação do ser do homem para o mundo que ao negar dada exterioridade imediata e 
relacionando as coisas que não tem quaisquer relações inerentes entre si emerge o espaço 
como transcendência de dada imanência. Em outras palavras, é pela relação homem/meio que 
a categoria espaço é colocada como uma das formas de apreensão e compreensão do mundo. 

Partindo da totalidade, num primeiro momento, nos defrontamos com a aparência e 
pelo movimento qualitativo do ser evidencia-se o concreto como a categoria que possibilita 
abordar de modo sintético a multiplicidade dos fenômenos do real. O real é a subjetividade e a 
objetividade do ser para o mundo. 

Em Geografia, a apreensão primeira da exterioridade imediata perpassada por um 
conjunto de valores é a paisagem, o meio é a sua determinação organizada sob o aspecto de 
forma e fundo e o espaço é a transcendência dessa objetividade que possibilita a abordagem 
da distribuição e organização das coisas do mundo. O ser é o elemento pelo qual todo esse 
processo ocorre. É o ser do homem que localiza e pressupõe a distribuição e organização das 
coisas e dos fenômenos do mundo. 

Essa discussão também poderia ser abordada na forma de um silogismo dialético, ou 
seja, se baseando em premissas prováveis em que uma premissa leva a outra pelo movimento 
qualitativo do seu termo médio, o ser. O silogismo seria colocado sob termos parecidos 
daquele desenvolvido por Armando Corrêa da Silva (1996) para os estudos em Geografia: 
aparência, ser e forma. Contudo, para essa discussão optamos por expor e discutir o processo 
de fundamentação do homem para o mundo baseado nas proposições de Sartre correlacionado 
a alguns estudos em Geografia no intuito de ser mais conciso, ao invés de expor a teoria de 
Silva, que necessariamente demandaria um maior aprofundamento teórico-metodológico dada 
a complexidade de suas proposições teóricas em Geografia. Eis algo a ser feito. 

Desse modo, a finalidade desta discussão foi colocar a categoria espaço como 
elemento fundante do ser do homem para, então, entender as suas categorias analíticas como 
elementos de construção cognitiva, que podem contribuir para os estudos em Geografia 
quando, por exemplo, se procura compreender como as mediações eletrônicas, em específico 
a internet, influencia os modos de percepção, entendimento, localização e representação dos 
fenômenos espaço-temporais de seus usuários. Para navegar na internet é necessário que seus 
usuários interpretem certa lógica expressa na tela. Agora, configuraria uma paisagem a 
percepção da imagem expressa na tela? Seria a lógica interpretada pelo usuário o espaço? E, o 
que seria o meio? O lugar seriam os sites? 

Para aferir os pressupostos colocados e que estão em desenvolvimento na dissertação 
de mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Geografia pela FCT-UNESP, utilizamos 
algumas técnicas e métodos, como: verificar a influência do pensamento existencialista no 
desenvolvimento do pensamento geográfico e direcionar essas elucubrações teóricas ao tomar, 
como base empírica, determinados grupos que fazem uso da linguagem de hipermídia por 
meio de entrevista participativa em lan houses na cidade de Presidente Prudente. 
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