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RESUMO 

 A produção intelectual de Milton Santos (1996-2001) representa umas das mais ricas 
contribuições contemporâneas para a integração da geografia com outras áreas do saber. Embora 
majoritariamente situado entre os geógrafos aos quais se atribuem marcantes características 
racionais, o desdobrar de sua produção intelectual ao longo do tempo deixa transparecer que há 
poucas fronteiras na evolução do pensamento miltoniano, que não se prende a essa ou aquela 
perspectiva. Este artigo propõe uma interpretação ampliada da leitura espacial de Santos, 
procurando levá-la para além da geografia marxista. Aqui, o raciocínio é exercitado em termos de 
forma, função, estrutura e processo, categorias de análise consideradas indispensáveis ao 
entendimento de sua visão de espaço como um conjunto indissociável, solidário e contraditório de 
sistemas de objetos e de sistemas de ações. Entremeia análise teórica com exemplos interpretativos. 
Conclui que, ainda hoje, a orientação metodológica de Milton Santos pode ser utilizada em estudos 
com amplitude transdimensional e transdisciplinar, facultando significativa concretude à pesquisa 
empírica, sem perder a capacidade de acompanhar a atualidade da evolução temática.  

PALAVRAS-CHAVES: 1. Teoria da Geografia 2. Metodologia da Geografia 3. Espaço em Milton 
Santos 4. Dimensões do estudo geográfico.  

 

INTRODUÇÃO 

Teoria, história e metodologia geográficas muito devem à indiscutível contribuição da 
produção intelectual de Milton Santos (1996-2001). Questões rurais e urbanas, desigualdades 
sociais, movimentos e estratégias de acumulação capitalista, a evolução das técnicas e suas relações 
com a evolução das sociedades, a realidade brasileira, o papel intelectual do geógrafo e sua 
capacidade de facilitar a leitura do mundo atual foram alguns dos muitos temas encarados de frente 
por esse destacado geógrafo brasileiro.  

Mais de dez anos após o falecimento de Santos, uma questão que vez por outra emerge nas 
discussões acadêmicas diz respeito à atualidade de sua leitura espacial. Propõe-se, então, que se 
faça aqui uma rápida análise quanto à amplitude, à concretude e à atualidade do espaço concebido 
por Milton Santos em termos de suas ideias mais e recentes.  

Para tanto, estrutura-se o texto em quatro tópicos que refletem a sequencia lógico-temporal 
da discussão: discorre-se brevemente sobre a evolução da concepção espacial miltoniana; 
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evidenciam-se os papéis das categorias de análise forma, função, estrutura e processo para a 
interpretação proposta pelo autor; desenvolvem-se alguns exercícios de apreensão do espaço 
enquanto conjunto solidário e indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações; e, 
finalmente, caminhando em direção ao objetivo do artigo, destacam-se amplitude, concretude e 
atualidade do espaço de Santos nas situações e objetos escolhidos para análise. 

EVOLUÇÃO DA CONCEPÇÃO ESPACIAL MILTONIANA. 

A chamada geografia marxista, desde o seu surgimento nos anos 50-70 do século XX, 
tornou-se uma grande aliada da análise espacial. Especialmente para os estudos urbanos e os 
conflitos campo/cidade decorrentes da hegemonia do capital industrial, haja vista que permitia 
destacar problemas e relações não observados antes dela.  

Entretanto, quando o centro de força das economias mundiais passou a ser definido pela 
hegemonia do capital financeiro, uma nova dinâmica espacial se configurou, com níveis de 
velocidade, flexibilidade e mobilidade espacial aparentemente não alcançadas em plenitude pelo 
estatuto analítico da teoria marxista clássica.   

Esse cenário complexo não pareceu limitar a capacidade criativa de Milton Santos, 
geógrafo brasileiro cujas concepções parecem ter acompanhado de perto as alterações da dinâmica 
espacial ao longo do tempo. Mantendo-se vivas até os dias atuais. 

Tanto assim que, a partir de suas discussões em torno da compreensão de formação 
econômica e social, que propunha entendêssemos  como formação sócio-espacial, Milton Santos 
viria a intensificar suas reflexões sobre o papel da geografia acadêmica e sobre a legitimidade de 
seu estatuto científico. Sem perder a forte influência marxista, exercitaria um raciocínio rigoroso 
que viria a contribuir para que a geografia fosse objeto de discussões por longos anos, ampliando-
lhe, cada vez mais, o potencial integrador com outras áreas do saber.  

Com efeito, sob a lógica do intelectual baiano a geografia evoluiu como "filosofia das 
técnicas", como ciência cujo objeto é o espaço, podendo este ser considerado uma instância social, 
econômica, cultural e política; como reunião dialética de fixos e de fluxos; como conjunto 
contraditório, formado por uma configuração territorial e por relações de produção e relações 
sociais; como um sistema de objetos e um sistema de ações; e, finalmente, numa ampliação rigorosa 
deste último entendimento, como "um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 
sistemas de objetos e de sistemas de ações" (SANTOS, 2012: 39).  

Construída sob a ótica da globalização, identificada por Santos como meio técnico-
científico-informacional, essa visão de espaço como conjunto indissociável de sistema de objetos 
(objetos técnicos construídos pelas intervenções do homem no mundo em que vive) e de sistemas 
de ações (pelas quais os homens tanto se adaptam às novas técnicas, quanto procuram superá-las 
com a criação de novos objetos) permite entender mais claramente a capacidade das sociedades se 
reproduzirem e de 'produzirem' espaço a partir da unidade dialética homem-meio. Um espaço, pleno 
de conflitos, de realizações e de contradições, produzido pelo homem, "onde se realiza a reprodução 
das relações de produção" (LEFÉBVRE, 1976: 19), e que constitui um dos pontos nucleares das 
análises dos geógrafos marxistas, críticos. 

O espaço geográfico assim concebido possui papel tão ativo quanto os demais elementos 
das esferas da produção e da reprodução social. Funde-se com as instâncias (econômica, jurídico, 
política, ideológica) que compõem a estrutura da formação econômico-social, evidenciando que os 



 

objetos espaciais situam-se no espaço segundo uma lógica de arranjo espacial que reproduz a lógica 
do modo de produção a que pertencem.  
 Tal entendimento decorreu visivelmente de uma sucessão de reflexões concebidas por 
Santos ao longo do tempo (1977, 2002,  2005,  2007,  2008a,  2008b,  2008c,  2009, 2012) a 
propósito da relação entre os conceitos de formação  econômico-social e  formação  espacial. 
Relação a partir da qual é possível concluir, entre outras contribuições, que as interações entre uma 
fração da humanidade e uma parcela de seu ambiente respeitam leis fundamentais cuja escala 
ultrapassa a dimensão do lugar. Decorre daí que a análise de um objeto não é passível de ser feita 
de forma independente. 
 Santos (2012) especifica, então, que mesmo a questão dos recortes espaciais (região, lugar, 
redes, escalas particulares) pode ser levantada a partir do entendimento de espaço como um 
conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, e do reconhecimento de suas 
categorias analíticas internas (paisagem,  configuração territorial,  divisão  territorial  do  trabalho,  
espaço  produzido  ou  produtivo,  rugosidades e formas-conteúdo).  
 Todos esses recursos analíticos devem ser utilizados para a leitura dinâmica da realidade,  
que nos impõe diversos conteúdos decorrentes da  complementaridade  entre  a  tecnoesfera  e  a  
psicoesfera, sendo que o conteúdo do cotidiano é também parte desses "conceitos constitutivos e 
operacionais, próprios à realidade do espaço geográfico, junto à questão de uma ordem mundial e 
de uma ordem local" (SANTOS, 2012: 23). 
 A leitura proposta por Santos (2012) requer, ainda, a identificação de processos básicos 
externos ao espaço, como a técnica, a ação, os objetos, a norma e os eventos, a universalidade e a 
particularidade, a totalidade e totalização, a temporalização e a temporalidade, a idealização e a 
objetivação, os símbolos e a ideologia. Pois é exatamente a escolha adequada dos elementos 
analíticos, capazes de representar o objeto estudado, que concederá maior ou menor  coerência  
interna  à  construção  teórica elaborada. 

Não se pretende, nem se poderia, relacionar aqui todas as contribuições deixadas por 
Milton Santos. Entretanto, percorrendo conceitos, abordagens e categorias de análise já 
especificadas, é possível perceber que sua herança nos permite ir além da geografia crítica marxista. 
Algo que pode ser verificado a partir da adaptabilidade de seu último conceito de espaço tanto à 
visão marxista quanto à perspectiva cultural.  

AS CATEGORIAS DE ANÁLISE FORMA, FUNÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSO. 

O espaço impõe sua própria realidade; por isso a sociedade não pode operar fora dele. 
Consequentemente, para estudar o espaço, cumpre apreender sua relação com a sociedade, 
pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos processos (tempo e mudança) e 
especifica as noções de forma, função e estrutura, elementos fundamentais para nossa 
compreensão da produção de espaço. (SANTOS, 2008a: 49) 

O movimento histórico tem o condão de impregnar a paisagem geográfica dos fragmentos 
materiais de sucessivos passados (SANTOS, 2012: 107), muitas vezes construídos nos lugares pelo 
realce de "suas virtudes por meios dos seus símbolos, herdados ou recentemente elaborados, de 
modo a utilizar a imagem do lugar como um imã" (SANTOS, 2012: 269).  

Isso ocorre porque os elementos do espaço são exatamente os homens, as firmas, as 
instituições, o meio ecológico e as infraestruturas; todos intercambiáveis e redutíveis entre si; 



 

elementos (variáveis) dotados de historicidade; e que interagem de forma interdependente 
(SANTOS, 2008a: 5-9).  

As categorias de análise forma, função, estrutura e processo foram apresentadas por 
Santos alguns anos antes de concluir a elaboração de sua última concepção de espaço geográfico. 
Exatamente por isso torna-se empolgante  perceber a consistência da construção lógica proposta. O 
autor aponta que, a partir das categorias forma, função, estrutura e processo, é possível tanto 
desenvolver uma análise quanto uma síntese do espaço. Mas o que representam, efetivamente, tais 
categorias?  

No próximo tópico desenvolveremos dois exercícios interpretativos para nos ajudar a 
visualizar os papéis de cada uma dessas categorias de análise. Por enquanto, tentaremos explicá-las 
rapidamente lembrando que, para Santos (2008), no “mundo de todo dia” o espaço deve ser 
analisado por meio das categorias forma, função, estrutura e processo, sempre “considerados em 
conjunto” e “relacionados entre si” de modo a obtermos uma “base teórica e metodológica a partir 
da qual podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade” (SANTOS, 2008a: 52). 

Essas categorias analíticas, são indispensáveis à interpretação do espaço como “um conjunto 
indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” e não só completam as contribuições 
iniciais. Elas também evidenciam e reconhecem as ações, as práticas, como constituintes espaciais 
indispensáveis.  As práticas espaciais são ações adotadas para promover, valorizar, desfazer ou 
refazer a diferenciação ao longo do tempo. São, portanto, instrumentos, meios efetivos para a gestão 
territorial. 

 De tal forma que sem as práticas espaciais não se poderia alcançar a natureza do espaço, já 
que este não pode ser dado exclusivamente pela dimensão física que sensibiliza o olhar, pois 
"paisagem e espaço não são sinônimos" (SANTOS, 2012, p.103).   

Assim sendo, o espaço é dado pela paisagem (forma) e, para além dela, pela ação humana que 
a anima, modificando-a continuamente por meio de práticas espaciais (processo), tornando-a, em 
cada instante, forma-conteúdo que evidencia a indissociabilidade espaço-tempo. Trata-se de uma 
realidade na qual a transformação (processo) da paisagem (forma) pela ação humana decorre de 
certas necessidades (funções) da sociedade (estrutura).  

EXERCITANDO A CONCEPÇÃO DE ESPAÇO EM MILTON SANTOS 

Neste tópico apresentamos dois exercícios, com o objetivo de melhor captar a amplitude, a 
concretude e a atualidade da leitura espacial de Milton Santos como conjunto solidário e 
indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações em termos de forma, função, estrutura e 
processo. 

EXERCÍCIO 1: ESPAÇOS PÚBLICOS E A COMPLEXIDADE URBANA. 

 Este item é parte do estudo realizado por Abdalla-Santos (2014: 83-90) sobre a Galeria dos 
Estados, passagem subterrânea de pedestres (PSP) situada no centro de Brasília, Capital Federal do 
Brasil. Equipamento público de segurança viária, é um caminho de grande importância estratégica 
por onde circulam diariamente cerca de cem mil pessoas, que se dirigem principalmente aos setores 
Bancário, Comercial, Hoteleiro, Hospitalar, de Diversões e de Autarquias Sul. É também onde fica 
a segunda maior estação metroviária de Brasília e se destaca por suas dimensões: um corredor com 



 

cerca de trezentos metros de comprimento por dez metros de largura, ao longo do qual situam-se 
oitenta boxes comerciais, acrescido de plataformas intermediárias e nas extremidades. 

O conceito de espaço público que aqui se utiliza diz respeito aos equipamentos públicos 
urbanos, entendimento utilizado no direito urbanístico, na engenharia e arquitetura, conforme 
norma brasileira NBR 9284 (ABNT, 1986). São assim chamados os bens de utilidade pública 
necessários ao funcionamento da cidade, como praças, parques, ruas, estações ferroviárias e 
metroviárias, e pontos de ônibus, entre outros. Passarelas e galerias são, ambas, equipamentos 
públicos de segurança viária, tecnicamente identificadas como obras de arte destinadas à travessia 
segura de pedestres entre vias, sendo que as passarelas são passagens aéreas, enquanto que as 
galerias são passagens subterrâneas de pedestres. 

A questão que se coloca é: o que é a Galeria dos Estados? A resposta é apresentada não 
como localização, perspectiva desenvolvida em outra parte do trabalho de origem, mas 
especificamente em termos de forma, função, estrutura e processo, conceitos de Santos (2008a). 
Busca-se, assim, permitir maior apreensão do objeto estudado, ao evidenciar as dimensões de 
análise presentes no lugar.  

Em relação à caracterização e classificação de objetos geográficos propostas e 
consolidadas por Santos (2012: 312-87), pode-se afirmar que a Galeria dos Estados é um objeto de 
alta complexidade, seja funcional ou estrutural, haja vista a pluralidade de usos a que se presta e à 
variedade de seus componentes. Santos destaca que, segundo Moles (1971), para identificar a 
complexidade funcional de um objeto, é preciso observar: seu conjunto de funções, o que podemos 
fazer com ele, e de que forma podemos usá-lo. Já a sua complexidade estrutural está relacionada a 
seus componentes, seus elementos constitutivos, suas informações.  

Sob a forma de um equipamento público urbano de segurança viária, a principal função da 
Galeria dos Estados é certamente a de caminho. Como tal, ela até poderia recair no conceito de 'não 
lugares' previsto na antropologia da supermodernidade de Augé (1994: 36-9). Entretanto,  o nível de 
complexidade da Galeria dos Estados é tamanho que mesmo essa única função pode ser subdividida 
em diversas outras levando-se em conta a pluralidade de interligações (origem/destino) que ela 
proporciona por meio de uma grande variedade de componentes de acesso ou de informações 
disponibilizáveis.  

De fato, a depender da origem, do destino e do componente estrutural utilizado para entrar 
ou sair dela, a Galeria dos Estados pode desempenhar o papel de caminho  entre a residência e o 
trabalho ou a escola; ou a uma série de lugares que prestam serviços públicos ou de interesse 
público, como hospitais (de Base e o Sarah Kubitischeck), bancos públicos e comerciais, autarquias 
públicas, Esplanada dos Ministérios, Biblioteca Nacional, Museu Cultural da República, e Catedral 
de Brasília. Mas a Galeria tem também muitas outras funções no cotidiano de seus usuários.  

Ao longo da semana, além de caminho e a depender do horário, a Galeria dos Estados é 
lugar do comer, intensamente utilizada em suas diversas opções para café da manhã, almoço, 
lanche; do confraternizar, nas comemorações frequentes que se evidenciam, independente de 
horário, no barzinho ou nas lanchonetes; do embelezar: engraxar os sapatos, cortar/colorir/arrumar 
os cabelos, 'fazer' as unhas ou a maquiagem em um dos cinco salões de beleza do lugar. É o lugar 
do consumo, no comércio regularmente estabelecido ou nas bancas de vendedores  ambulantes 
(roupas, sapatos, joias, bijouterias, papelarias, livros, serviços de internet e escritórios virtuais); da 
'sorte', arriscada formal (na loteria) ou informalmente com os muitos 'apontadores' de jogo do bicho 
(o lugar da contravenção). 

Ao longo de todo o dia, a Galeria dos Estados é também o lugar do encontro, seja de 
estudantes, empresários, empregados, moradores de rua, turistas ou residentes na Capital; é, o lugar 



 

do estar ('fazendo hora' enquanto se espera passar o intervalo laboral do almoço); lugar do abrigo, 
quando chove ou faz sol em demasia; da cultura e do lazer, do tempo passado nas livrarias e bancas 
de revistas ou 'dando uma paradinha' para observar o trabalho dos artistas de rua, cuja diversidade 
permite que o citadino aprecie diariamente variado repertório de clássicos, rock, música popular 
brasileira, ou sons de raízes nordestinos (coco, xaxado, forró), interpretados em voz e instrumentos 
ou simplesmente sob o som de sax, violino, contrabaixo, violão ou da guitarra com 
acompanhamento de teclado, além das menos comuns, mas não raras, performances teatrais de 
cunho político, cívico, dramático ou cômico. 

A Galeria é o lugar onde o extremo da insegurança e do abandono convive com o cuidado 
presente nas frequentes 'batidas' de cães policiais farejadores de drogas, que circulam entre 
transeuntes e entram nas lojas, desempenhando sua tarefa exemplar; ou, ainda, as igualmente 
comuns campanhas públicas de conscientização para doação de sangue ou de leite materno.  

Ao cair da noite, qualquer que seja ela (de dias úteis ou não, primavera a inverno), a 
configuração espacial se reorganiza e é possível perceber discretas alterações na paisagem do lugar, 
conforme o ângulo a que se dirija o olhar. E quem disse que não é possível a coexistência de 
funções? No trecho conhecido como a 'floresta da Galeria' formam-se pequenos focos de 
prostituição e de 'boca de fumo' que coexistem na mesma área em que outras tantas atividades se 
desdobram ao longo do dia. São, assim, novos espaços que se configuram, fazendo dali também o 
lugar da contravenção e do crime.  

Ainda como evidência de sua complexidade funcional, nos finais de semana a Galeria dos 
Estados volta a ser lugar do encontro, mas de um encontro diferente daqueles que ocorrem nos dias 
úteis. O encontro dos finais de semanas e feriados acontecem sem pressa, permeados por muita 
descontração que se evidencia nas roupas, na postura 'descansada', e no percurso dos grupos, de 
cujo destino principal já não fazem parte os setores bancário e comercial.  

O logradouro torna-se, então, caminho de acesso à feirinha de artesanato da Torre de TV, 
ao Parque da Cidade, ao Eixão do Lazer2, à Catedral, aos eventos cívicos, políticos e culturais na 
Esplanada dos Ministérios; à pista de skate que toma toda a 'praça da Galeria' em frente ao SBS, 
bem como a 'ponta do picolé', extremidade mais alta da estrutura da Galeria dos Estados no acesso 
ao SCS. Parece muito? Não é. Nada é pouco, nem comum na Galeria.  

Ainda nos dias não úteis, o lugar é parte dos percursos de parkour3 em Brasília, além de 
ser lugar de empoderamento de grandes segmentos alternativos. É o caso, por exemplo, quando o 
Espaço Floresta, restaurante que se transforma em centro de eventos a cada fim de semana, sedia 
entre outros grandes encontros, a festa Capital Pride, preparatória para a Parada Gay de Brasília; e  
o grandioso e internacional Makossa Baile Black, com doze anos de existência, que comemora a 
Semana da Consciência Negra e encerra o Circuito Makossa de Dança de Rua, com disputas 
individuais entre os ganhadores das diversas etapas do ano anterior e a escolha pelo público do Rei 
ou da Rainha Makossa para o ano corrente. 

Uma função adicional merece registro. Nas grandes festas comemorativas da cidade, é a 
Galeria dos Estados, em conjunto com a Estação Central (na Rodoviária), que fornece o grande 
suporte de transporte de massa para concentração e distribuição de pessoas para Parque da Cidade, 
Esplanada dos Ministérios, Torre de TV, Eixão do Lazer, etc. Nesses dias o Metrô costuma 
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disciplinar o fluxo de pessoas fazendo com que a estação Galeria apenas desembarque passageiros, 
enquanto a estação Central apenas os embarque.  

Grandes passeatas políticas, carnaval, eleições, dia da criança, 7 de setembro e Natal 
podem ser alguns exemplos. Mas os destaques ficam por conta do Dia do Trabalhador, do Réveillon 
e do Aniversário de Brasília, quando o sistema metroviário já chegou a transportar até 600 mil 
pessoas em um único dia . 

Em termos de complexidade estrutural - que, a rigor, representa sua própria informação, 
pois é a forma como o objeto serve a seus usuários (pessoas, empresas e instituições) e se comunica 
com suas partes ou com outros objetos (SANTOS, 2012) -, a Galeria dos Estados é também objeto 
técnico de alta complexidade.  

O equipamento público é composto (estruturado) por: dois pontos de ônibus de intensa 
utilização ao longo de toda a semana, situados paralelamente, apoiando circulação em sentidos 
opostos (no Eixo L o trânsito tem sentido sul-norte, enquanto no Eixo W o sentido é norte-sul); 
escadarias diversas que proporcionam acessos a variados pontos da região Central e da Asa Sul, 
como ao Setor Médico-Hospitalar Sul (Hospital de Base e Sarah Kubitischek), aos setores Bancário, 
de Diversões, de Autarquias, Comercial Sul, além dos já citados pontos de ônibus que viabilizam o 
transporte ao eixo norte-sul-norte. 

Dois grandes vãos intermediários, sob o viaduto do 'Eixão' e cerca de setenta pequenos 
boxes sediam o comércio formal que, em regra, funciona de segunda a sexta-feira. 
Complementando os principais itens estruturais, há os estacionamentos na interligação dos acessos 
ao SCS e SBS; dois jardins centrais, conhecidos como 'Floresta da Galeria' situados entre os eixos 
rodoviários L-Eixão-W4; elevador para pessoas com necessidades especiais (só no acesso ao SCS); 
rampas para acesso aos estacionamentos sob o Eixão; além da segunda maior estação metroviária 
do Metrô-DF, a Estação Galeria, ela própria detentora de acentuada complexidade funcional e 
estrutural. 

A evidente complexidade funcional e estrutural do logradouro não lhe garante a 
grandiosidade projetada por Lucio Costa, que a viu como parte de um complexo urbano comparável 
a grandes referências internacionais, como se verá na sequencia. Entretanto, essa mesma 
complexidade  faz da Galeria dos Estados espaço público indispensável para os que a conhecem e 
utilizam cotidianamente.  

Curiosamente, no entanto, a Galeria se aproxima de Brasília no que diz respeito à imagem 
controvertida que detém o logradouro. Na melhor versão "ame-a ou deixe-a", há quem considere o 
lugar como "um antro", "uma trincheira", "um pardieiro", "prostíbulo a céu aberto", "uma 
cracolândia"; há mesmo pessoas que moram na Capital há décadas, sem sequer saberem da 
existência da Galeria dos Estados. 

Por outro lado, a Galeria dos Estados faz parte do cotidiano de dezenas de milhares de 
pessoas, cuja grande maioria, ainda que reconheça as muitas limitações estruturais daquele 
equipamento urbano, não abre mão das funcionalidades que ele oferece e, mais ainda, dispõe-se a 
'brigar' em defesa de sua existência, melhorada ou não, tamanha a ligação que estabelecem com o 
lugar. Essa foi a surpreendente conclusão decorrente da aplicação dos questionários aplicados ao 
longo da pesquisa. Algo que certamente impede a qualificação da Galeria como "não lugar" no 
sentido de Augé. 

                                                           
4 Embora hoje muita gente ache que a 'Floresta da Galeria' tem esse nome por causa do restaurante instalado no local, os depoimentos colhidos 
nesta pesquisa indicam que o apelido 'floresta da Galeria' dado a seu jardim central remonta à época da criação da Galeria dos Estados, tendo 
posteriormente inspirado também o nome do Restaurante Floresta, há mais trinta anos no lugar. 



 

A partir da descrição e explicação de suas múltiplas funções (complexidade funcional) e de 
seus diversos componentes e informações (complexidade estrutural) emerge a constatação de que a 
Galeria dos Estados pode ser entendida como um espaço do capital, ou, nas palavras de Santos 
(2012: 244), como um "espaço nacional da economia internacional". Afinal, a Galeria é caminho 
trabalho-casa-comer-lazer para milhares de usuários que trabalham ou se utilizam do poderoso e 
multimilionário centro bancário, financeiro, comercial e autárquico da Capital federal brasileira. 

 Nesse cenário, forma, função e estruturas de alta complexidade permitem integradamente 
que a Galeria dos Estados favoreça o desencadear de variados processos igualmente complexos, a 
maioria dos quais associados às relações simbióticas que se desdobram a partir de negócios que 
"governam mais que os governos" e de Estados que "aparecem como servos das corporações 
multinacionais" (SANTOS, 2012: 244, citando E.Lazlo, 1992 e R.Petrella, 1989). 

Ainda a partir da mesma descrição e explicação, é possível perceber a dimensão de espaço 
vivido presente na Galeria. Lugar do cotidiano que se configura como parte das práticas políticas e 
culturais de muitos indivíduos que, integrados ou segregados, constituem seus territórios muitas 
vezes dinamicamente. Este é o caso dos moradores de rua, dos usuários de droga, e da prostituição 
homo e hetero sexual, que, à tardinha, à noite e ao amanhecer assumem o domínio dos mesmos 
lugares que, ao longo do dia, parece não comportá-los.  

Assim, espaços marginais se constroem por meio de relações marginais entre um mesmo 
lugar (espaço diurno) e parcelas da sociedade (dele excluída ao longo do dia). Essa apropriação 
espacial que se estende  do início da noite até o amanhecer, altera a paisagem da Galeria dos 
Estados não só ao longo da noite, mas também  durante o dia, pelos vestígios que deixa no lugar 
cuja função é radicalmente alterada numa contínua sucessão de eventos. Estes, a rigor, são repetidos 
processos dia/noite que subordinam o objeto, alterando sua forma segundo a função que lhe é 
imposta. Nesse contexto, fica evidente que a paisagem é formada pelos fatos do passado e do 
presente (SANTOS, 2008a: 50), bem como a noção de forma-conteúdo a que se refere Santos 
(2012: 66): 

A ideia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, o 
passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa ideia também 
supõe o tratamento analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas 
de objetos e sistemas de ações. 

Tais objetos "não têm por si mesmos uma história, nem uma geografia". Se tomados 
isoladamente em sua  realidade  corpórea,  são, na realidade, "portadores  de  diversas  histórias  
individuais", entre as quais a própria história  de  sua  produção  intelectual,  que resulta  da  
"imaginação  científica  do  laboratório  ou  da  imaginação intuitiva da experiência" (SANTOS, 
2012: 66). 

Entretanto, esse espaço multifacetado, multiapropriado, multiterritorializado, é o mesmo 
lugar do cotidiano de cada um dos usuários da Galeria dos Estados. Um lugar que é espaço de 
coexistência e de relações compartilhadas pela singularidade humana; que se manifesta e se constrói 
na história e nas relações sociais ao mesmo tempo em que ajuda a construir a própria história do 
lugar, das individualidades e dos grupos sociais que têm ali seu espaço vivido (espaço externo, 
interno e mental). 

Nesse sentido, a Galeria dos Estados é, para seus usuários, um lugar no sentido de Tuan 
(1983), ou seja, um espaço que se torna lugar a partir de um cotidiano que permite construir uma 
relação de conhecimento e de construção de valor. "Lugar é uma pausa no movimento”  e “se 



 

pensarmos o espaço como algo que  permite movimento, então  lugar  é  pausa;  cada  pausa  no  
movimento  torna  possível  que  localização  se  transforme em lugar” (TUAN, 1983, p.6).  

Para as senhoras e jovens que trocam rapidamente a 'rasteirinha' pelos scarpin de saltos 
altos ao desembarcarem do ônibus ou do metrô, transformando a figura descontraída em 
profissional executiva, a Galeria é um lugar, uma pausa no movimento. Para todos aqueles cujo dia-
a-dia se encaixa nas funções descritas nos parágrafos anteriores, a Galeria tanto pode ser uma pausa 
no movimento, quanto parecer um movimento sem pausa. 

Isso porque a relação dialética construída entre um lugar com alta complexidade funcional 
e estrutural, como a Galeria dos Estados, e seus usuários pode até partir da análise da paisagem, mas 
suas especificidades em termos de visibilidade e de ambiguidades faz com que sua definição 
ultrapasse o campo visual e passe a ser interpretada pela mente, tornando-se aspecto de nosso 
espaço vivido (GUIMARÃES, 2007: 20-22). 

EXERCÍCIO 2: ESPAÇOS VIRTUAIS E A GEOGRAFIA DA COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM. 

Este exemplo foi obtido a partir de pesquisa ainda em andamento (ABDALLA-SANTOS, 
2013),  a propósito dos espaços geográficos resultantes da chamada computação em nuvem. Trata-
se de conceito em torno do qual existe grande variação de entendimento entre autores. entretanto, de 
uma forma simplificada, pode-se dizer que a computação em nuvem é conceito associado a uma das 
principais estratégias para gerar produtos e serviços para a Internet. Essa definição não diz muito e, 
nesse caso, algumas imagens podem ser de grande valia.  A Figura 1 retrata logomarcas variadas. O 
que representam essas imagens? Existe algo de geográfico nelas? 

Respostas a essas questões certamente vão depender do estilo de vida de cada um. Mas é 
provável que, em grande número de cenários de vida, a maioria dos indivíduos reconheça e esteja 
familiarizado com pelo menos uma daquelas marcas.  Pode-se reforçar ainda mais a ideia de 
computação em nuvem, ou cloud computing, com a Figura 2.  

Afinal, se gerenciadores de correio eletrônico, grandes lojas eletrônicas de departamento, 
sistemas gerenciadores de redes sociais, servidores de arquivo para processamento e 
armazenamento de soluções tecnológicas, e jogos eletrônicos para variados perfis de usuários 
eventualmente possam ser novidades no cotidiano de alguns adultos e crianças, poucos podem dizer 
que nunca se utilizaram de uma solução da gigante da Internet mundial, a Google.  

As chamadas ‘suítes de soluções’ ou ‘suítes de serviços’ Google aumentam a cada dia, 
incorporando numa velocidade vertiginosa tanto usuários como outras consideradas como empresas 
de inteligência virtual. Todos esses produtos e serviços aparentemente intangíveis fazem parte do 
chamado ciberespeço, conceito cuja complexidade não será abordada aqui e cuja concretude, 
embora de difícil explicação, se faz cada vez maior em nosso cotidiano.  

O estudo se propõe a investigar se o ciberespaço poderia ser considerado lócus da 
reprodução das relações sociais de produção. É conduzido a partir da interpretação da computação 
em nuvem (processamento e armazenamento de dados em ambientes virtuais no ciberespaço) como 
estratégia de reprodução de espaço geográfico. Procura, assim, traçar um perfil de compreensão 
geográfica do fenômeno da computação em nuvem, que é hoje uma das formas mais presentes de se 
viver e de pensar sobre o mundo. 

Pressupõe-se que as soluções de computação em nuvem possam, sim, ser traduzidas como 
estratégias capitalistas tão agressivas quanto sutis tanto em termos de sociabilidade humana 



 

(psicosfera) para a lógica da acumulação, quanto através da criação contínua de sistemas 
representados por objetos técnicos (tecnosfera) altamente voláteis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Logomarcas de soluções virtuais ofertadas no ciberespaço.  
FONTE: Banco de dados não restritos do Google Imagens. 

 
Sendo assim, a Figura 1 e a Figura 2 simplesmente retratam alguns sistemas de objetos 

técnicos virtuais (softwares), que fazem parte quase que rotineiramente da vida de significativa 
parcela da população. Por outro lado, tais sistemas de objetos virtuais estão necessariamente 
associados a uma outra série de sistemas de objetos técnicos com outras características, os 
hardwares, que, diferentemente dos softwares, afastam quaisquer pretensões de virtualidades que 
lhes sejam dirigidas. 

Adicionalmente, tanto hardwares quanto softwares requerem, como condição de sua 
própria existência, a pré (e também simultânea) existência de profissionais altamente especializados 
(peopleware), capazes de produzi-los e mantê-los continuamente atualizados. Tudo sob uma 
infraestrutura indubitavelmente concreta, montada em qualquer lugar do globo terrestre, 
predominantemente onde exista peopleware com elevada qualificação, que possa ser remunerada a 
baixíssimos custos. 

Mas a concretude que orbita o ciberespaço não para por aí. O planejamento de produtos e 
serviços baseados na Internet não entende como peopleware apenas  os profissionais envolvidos na 
produção de objetos técnicos (hardware e software). São também assim considerados os usuários, 
reais e potenciais, cujas expectativas alimentam a espiral de produção de novos produtos e serviços.  

É nesse ponto que a pesquisa desenvolveu as primeiras análises do ciberespaço como 
espaço geográfico concebido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos (técnicos) e de 
sistemas de ações (de cunho tecnológico), em termos de forma, função, estrutura e processo. 

Tomemos, por exemplo, um telefone celular, um smartphone. Trata-se, sem qualquer 
dúvida, de objeto técnico com alta complexidade funcional. Sob a forma de um telefone com 
acentuada convergência, muitos smartphones exercem a função de máquina fotográfica, filmadora, 
TV, reprodutor de filmes, agenda, fax, gps, decibelímetro, projetor de imagens, entre outras.  

Nesse contexto, é certo que tais objetos espaciais, os smartphones, possuem também alta 
complexidade estrutural. A tal ponto que, mesmo uma análise superficial, exige que se faça a 
segmentação minimamente em estrutura de fabricação (aqui considerados subespaços com seus 
próprios sistemas de objetos - hardware de fabricação - e sistemas de ações - software e peopleware 



 

de produção); e estrutura de uso (igualmente identificados por subespaços com sistemas de próprios 
de objetos - hardware de consumo final - e sistemas de ações - software e peopleware de consumo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - As chamadas 'suítes de serviços' ou 'suítes de soluções' Google.  
FONTE: Base de dados não protegidos da Google Imagens. 

 
Processo, nesse exemplo, requer consideração ainda mais detalhada, tamanha sua presença 

junto a cada uma das demais categorias de análise. De fato, a busca intensiva e contínua por objetos 
cada vez mais modernos, bonitos e criativos, desencadeia processos contínuos capazes de gerar 
novas diferenciações em termos de forma e função. Processos que demandam alterações de forma 
(ações de usuários), que produzem e disponibilizam tais alterações (ações de empresas e de seus 
empregados); processos que demandam alterações de função (ações de usuários ou de centros de 
pesquisa), que produzem e disponibilizam tais alterações (ações de empresas e de seus empregados) 
; e processos que demandam, produzem e disponibilizam alterações de estrutura (ações de 
empresas, de centros de pesquisa e de seus empregados). 

 Se é necessário construir e fortalecer o diálogo entre a geografia e a tecnologia de 
informação, é também imprescindível lembrar que a construção de um campo coerente de 
conhecimento exige coerência externa (em relação a outros conhecimentos) e interna (através de 
categorias de análise que pode explicar o real, e para produzir elementos tomados de análise 
histórica do processo) (SANTOS, 2012: 12). 

 Além disso, ao compreender o espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, impõe-se que se aceite o meio no qual estamos inseridos, com a sua 
diversidade de conteúdos e a complementaridade entre tecnosfera e psicosfera. (SANTOS, 2012: 
13) 

A tecnosfera, dependente da ciência e da tecnologia muitas vezes se traduz 
interesses distantes [...]. A psicosfera, reino das idéias, crenças, paixões e lugar de 
produção de sentido, também faz parte desta atmosfera de vida [...].(SANTOS, 
2012: 13) 

Technosfera e psicosfera podem bem ser interpretados como hardwares (sistemas de 
objetos) e softwares (sistemas de ações). O meio geográfico pleno de  conteúdo técnico e 



 

conhecimento, determina novos comportamentos humanos, e estes, por sua vez, aceleram a 
necessidade de utilização de recursos técnicos, que formam a base de uma nova operação 
automática social. Dessa forma, fica evidente o entendimento de Santos segundo o qual “tecnosfera 
e psicosfera são os dois pilares sobre os quais o meio científico-técnico introduz racionalidade 
contra a irracionalidade e racionalidade, no conteúdo do seu território” (SANTOS, 2012: 172). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Num momento histórico em que as complexidades do cenário, sem dúvidas globalizado, já 
não podem ser explicadas por análises unidimensionais, o espaço concebido por Milton Santos 
ainda nos socorre com a possibilidade de novos caminhos investigativos. Caminhos capazes de 
diluir o destino dual que parece perseguir a história da Geografia e a consolidação de seu estatuto 
epistemológico. Caminhos que nos permitem vislumbrar a unidade quem sabe alcançável pelo 
desenvolvimento logicamente integrado das diversas perspectivas de análise geográficas. Caminhos 
concebíveis para além da geografia marxista nos quais evidenciam-se a amplitude, a concretude e a 
atualidade da leitura espacial miltoniana, aqui rapidamente discutidas em termos de forma, função, 
estrutura e processo. 

Este trabalho apresentou uma interpretação ampliada da leitura espacial de Milton Santos, 
por meio da qual foi possível perceber aqui que a evolução de suas reflexões a propósito do espaço 
geográfico não se limita à perspectiva crítica. Ao contrário, ultrapassando as fronteiras marxistas, a 
visão miltoniana de espaço permite que acompanhemos de forma ímpar a evolução espacial 
decorrente da intensiva dinâmica da realidade globalizada, aí incluindo as dimensões do cotidiano 
daqueles que, querendo,  ou não, sofrem as consequências perversas do meio técnico-científico-
informacional, do qual não se pode fugir. 

Tomando dois exemplos práticos e atuais, exercitou-se aqui o raciocínio em termos de 
forma, função, estrutura e processo, conceitos de Milton Santos indispensáveis ao entendimento de 
sua visão de espaço como um conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de 
objetos e de sistemas de ações. Nos resultados, amplitude, concretude e atualidade evidenciaram-se 
naturalmente, em muito auxiliados pelos temas e objetos escolhidos para os exercícios propostos.  

Concretude e atualidade saltam aos olhos no Exercício 1, que utiliza as categorias forma, 
função, estrutura e processo para analisar um espaço público urbano de intensa utilização como 
sendo um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Discute, assim, a 
complexidade urbana, tema de inquestionável destaque nos estudos de diversas áreas do 
conhecimento, permitindo evidenciar tanto aspectos do capital, quanto do espaço vivido. 

A amplitude da leitura espacial miltoniana tornou-se inquestionável diante dos exemplos 
aqui trazidos. A estrutura conceitual elaborada pelo saudoso intelectual baiano nos permite transitar 
livre e facilmente entre temas e objetos aparentemente tão diferentes e distantes entre si, como os do 
universo da computação em nuvem e os da realidade urbana.   

No Exercício 2, mais uma vez se evidenciaram a concretude e a atualidade do espaço 
geográfico de Milton Santos. A leitura por meio das categorias forma, função, estrutura e processo, 
assim como fizeram com os espaços públicos urbanos no Exercício 1, desvendaram o controvertido 
ciberespaço transformando-o, também, em "conjuntos indissociáveis de sistemas de objetos e de 
sistemas de ações". 

Com exemplos interpretativos fortemente geográficos, mas trazidos da gestão pública e da 
tecnologia de informação, os exercícios aqui realizados igualmente nos remeteram à amplitude, à 



 

concretude e à atualidade da leitura espacial miltoniana. Permitiram-nos constatar que, ainda hoje, a 
orientação metodológica de Milton Santos pode ser utilizada em estudos com amplitude 
transdimensional e transdisciplinar, facultando significativa concretude à pesquisa empírica, sem 
perder a capacidade de acompanhar a atualidade da evolução temática.  

Conforme inicialmente observado, esse artigo permitiu ressaltar que, embora 
majoritariamente situado entre os geógrafos aos quais se atribuem marcantes características 
racionais, a produção intelectual de Santos não se limita a perspectivas de análise. Ao contrário, 
ultrapassa fronteiras variadas, produzindo rica herança da qual somos os principais beneficiários.  

Finalmente, é possível afirmar que os estudos de Santos nos auxiliam a substituir a visão 
de perspectivas mutuamente exclusivas por discursos aplicáveis a diferentes escalas de um mesmo 
problema. Permitem, assim, ampliar as possibilidades de alcançar respostas para questões de 
pesquisas fundadas, por exemplo, na complexidade dos espaços públicos urbanos. Assim como do 
ciberespaço. Afinal,  não se pretende, com isso, escapar à responsabilidade analítica. Ao contrário, o 
que se deseja é transcender “realidades truncadas” e “verdades parciais”, buscando interpretações 
que, embora eventualmente heterodoxas, sejam dotadas de “coerência e de operacionalidade”, uma 
vez que  

A possibilidade de transcender sem transgredir depende estritamente de sabermos, 
e de sabermos muito bem, qual é a superfície do real de que estamos tratando ou, 
em outras palavras, qual é o objeto de nossa preocupação (SANTOS, 2012: 20). 
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