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o corpo do mundo: vAlores

O mundo inteiro é uma ficção. A chamada “aldeia global” não existe. 
É apenas uma construção. Eu sempre desconfio de tudo o que é 
apresentado como sendo global, pois falta sentido a esse conceito. 
Meu ponto de partida são os valores. Estes podem até se tornar 
mundiais, mas o ponto de partida é local. 

               Milton Santos

 
O mundo inteiro poderá ser mesmo visto como uma ficção. Mas isso 

também valerá para a cidade inteira, o lugar inteiro, o território inteiro. 
Há recortes de mundo no interior do corpo do mundo. Do mesmo modo, há 
recortes de lugar, de cidades, assim como recortes de território no interior do 
corpo do território1. Além disso, o mundo inteiro é feito de movimentos que 
procuram se ajustar à diversidade de movimentos exercidos pelos recortes 
de mundo. Os movimentos nos fazem pensar a dialética dos processos. 
A cidade e os lugares, assim como os territórios, nunca são completos e 
sempre caminham no sentido da sua totalização. É certo, contudo, que 
a idéia de mundo inteiro parece nos cativar em sua aparente inteireza – 
certamente mais hoje do que no passado mais distante – pelo menos por 
duas razões. A primeira delas se refere à própria globalização que nos traz 
as sensações de proximidade e as de que se pode ter o mundo nas mãos. Para isso 
também muito contribui o desenvolvimento da técnica, da tecnociência, 
da velocidade e da instantaneidade das informações a circular por todos 
os recortes de mundo. A segunda delas se refere à imagem que temos 
hoje do mundo físico, desenhado, cartografado a partir das técnicas mais 
modernas. O mundo físico emerge, na modernidade contemporânea, 
como uma imagem de corpo inteiro se comparado com a presente imagem de 
incompleto mundo físico medieval, na desconsideração de que o mundo não é 
a física do mundo e de que o mundo é transformação. Há, portanto, outros 

1 Cf. HISSA; CORGOSINHO (2006). 
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mundos no mundo. Também por tais motivos, a palavra mundo, que já 
se transforma em uma palavra-conceito – ou em uma palavra-categoria –, 
produz, na contemporaneidade, algumas incompreensões.

Aqui, utiliza-se a palavra mundo em diversas situações. Quando se diz 
que o mundo está nos lugares, faz-se referência a uma imagem de mundo 
que também decorre do processo de globalização mercantil. Mas aqui, 
ainda, faz-se referência ao mundo físico e à diversidade de mundos físicos, 
recortes de mundo físico, que são plenos de conteúdo social: a natureza 
social do mundo físico. Diante das circunstâncias, é justa a interrogação: 
que mundo físico não seria social? Ainda se utiliza a palavra mundo como 
um conceito-metáfora — não exatamente como ficção — na expressão “corpo 
do mundo”. Já se adianta que um dos sentidos da palavra mundo sobrepõe-
se a um dos sentidos da palavra lugar. Os sujeitos do mundo são os sujeitos 
dos lugares onde se existe. Abre-se espaço teórico para se pensar a forte 
relação entre os sujeitos do mundo e os diversos corpos sociais de mundo.

As anotações de Milton Santos, entretanto, poderiam ser apresentadas 
em outros termos, como ele próprio as discutiu em diversos estudos2. O 
mundo se expressa nos lugares, escreverá o geógrafo. Cada qual a seu 
modo, os lugares são expressões de mundo. Mas a que mundo ele se refere? 
Não, certamente, à geometria do mundo ou à sua esfericidade planetária. Ele 
se refere ao mundo dos sujeitos da existência que, inevitavelmente, se dá nos 
lugares, na escala do cotidiano. Não se existe no mundo, mas nos lugares onde 
a vida social se desenrola. Contudo, ainda que recortes de mundos estejam 
nos lugares, menos ou mais intensamente, são construidas imagens de 
mundo aparentemente descoladas dos lugares e dos cotidianos. Como 
poderá ser? Um mundo subtraído dos sujeitos do mundo – sujeitos dos 
lugares? O mundo não está fora dos sujeitos do mundo, dos cidadãos. 
Está dentro de cada um, assim como está nas comunidades ou nos lugares 
sociais. Diante disso, não poderia causar estranheza, posta a questão 
nesses termos, a observação de que a construção de uma epistemologia da 
existência se aproximaria, inevitavelmente, de uma epistemologia dos lugares. 

2 Um de seus trabalhos poderá servir de justo exemplo. Trata-se de obra intitulada Da totalidade 
ao lugar, que reúne os seis primeiros capítulos de Espaço e sociedade, que não mais seria editada 
pela Edusp, assim como uma série de comunicações e de conferências por ele proferidas ao longo 
dos anos 90. Sugere-se, portanto, a leitura das referidas obras: SANTOS, 1979; SANTOS, 2005.
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Mais adiante, se desejássemos a profundidade tanto como o espraiamento 
da reflexão, o desenvolvimento de uma epistemologia dos lugares3 não 
seria apenas uma distante e esvaziada metáfora que se recusaria a se 
desdobrar em diálogos constitutivos com uma epistemologia dos saberes 
socioespaciais, também socioambientais.4 Pelo contrário. O mesmo poderá 
dito das epistemologias do território, das paisagens, das regiões. Todas estas, 
articuladas, cada qual com a sua suposta especificidade, cobririam de 
significados, também articulados, as epistemologias dos conhecimentos 
disciplinares e, mais adiante, as epistemologias dos saberes socioespaciais 
nos quais se incluem, também, as geografias do mundo.

A radicalização da modernidade, por sua vez, produziu imagens de 
mundo supostamente para além das existências, ultrapassando a sensação 
das concretudes experimentadas na rotina, assim como as subjetividades 
do cotidiano. Isso significa que a radicalização da modernidade, na cons-
trução de uma hipermodernidade, também disseminou uma imagem 
de mundo – abstrata, imagética, informacional, digitalizada – que 
se rivaliza com a própria presença do mundo nos lugares. A idéia de 
mundo, produzida pela modernidade, contraditoriamente, portanto, 
desejou assumir mais concretude social do que a das ruas, a das esquinas, 
a dos lugares plenos de cotidiano. De algum modo, tal idéia de mundo 
empreendeu uma racionalidade global, que negaria a racionalidade dos 
lugares e estabeleceria uma força que tenderia a subtrair lugares e a 
neutralizar os sujeitos dos lugares. Poderá ser? Como conceber a ausência 
dos sujeitos, no mundo dos lugares? Como o mundo poderá existir nos 
lugares, bem como se expressar através deles, na ausência dos sujeitos dos 

3 Milton Santos (1996b), em conferência proferida na abertura do XVI Encontro Estadual de 
Professores de Geografia, faz referência a uma epistemologia da existência que estaria associada à 
construção dos territórios da cidadania.
Haverá um conhecimento ou um saber socioespacial que não seja social? Haverá um conhecimento 
ou um saber social que não seja ambiental? As respostas dependerão do próprio contexto 
epistemológico do qual se originam as questões. Há quem separe o espaço ou o território da 
sociedade. Há quem separe a cultura da natureza. Na modernidade ocidental, inclusive, a 
separação é a regra a partir da qual se estabelece o pensamento. Um pensamento feito de fraturas 
e de dicotomias.
4 Haverá um conhecimento ou um saber socioespacial que não seja social? Haverá um 
conhecimento ou um saber social que não seja ambiental? As respostas dependerão do próprio 
contexto epistemológico do qual se originam as questões. Há quem separe o espaço ou o território 
da sociedade. Há quem separe a cultura da natureza. Na modernidade ocidental, inclusive, a 
separação é a regra a partir da qual se estabelece o pensamento. Um pensamento feito de fraturas 
e de dicotomias.
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lugares – sujeitos do mundo? Os lugares são os sujeitos dos lugares, sujeitos 
do mundo. Não há lugar, assim como não há território, sem os sujeitos do 
lugar. Admitiu-se que o processo de globalização hegemônica, mercantil, 
tal como se desenvolveu sobretudo a partir das duas últimas décadas do 
século XX, tenderia a produzir nebulosidades a encobrir lugares e, até 
mesmo, a construir imagens teóricas acerca de uma certa homogeneização 
espacial e, radicalmente, uma idéia acerca da supressão do espaço e do 
território e dos conceitos que a eles se referem. Nada disso, entretanto, se 
produziu.

A modernidade é essencialmente produtora de limites, de zonas de 
apartheid. Certo é que tais zonas são, também, ambientes transicionais 
que, por natureza, são feitos de contatos motivadores de conflitos 
e, de outra parte, de possibilidades de diálogo. Entretanto, os limites 
parecem prevalecer não apenas porque estão disseminados de modo a 
fazer a existência cultural da modernidade, mas, sobretudo, porque são 
parte integrante da moderna condição humana, individual e coletiva. 
Boaventura de Sousa Santos (2007) faz referência às linhas abissais 
estruturantes do pensamento moderno. Tais linhas são representações 
de profundas fraturas, extensos e aparentemente estéreis vazios, que se 
põem a dividir os diversos mundos do mundo. O pensamento moderno é 
fraturante: é um pensamento abissal, para que se recorra às ricas reflexões 
de Boaventura de Sousa Santos. De que ele se constitui? Conforme as 
anotações de Boaventura de Sousa Santos (2007:3-4):

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que 
as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são es-
tabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social 
em dois universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o uni-
verso “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da 
linha” desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mes-
mo produzido como inexistente. Tudo aquilo que é produzido como 
inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao 
universo que a própria concepção aceite de inclusão considera como 
sendo o Outro. A característica fundamental do pensamento abissal é 
a impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. Este lado da 
linha só prevalece na medida em que se esgota o campo da realidade 
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relevante. Para além dela há apenas inexistência, invisibilidade e au-
sência não dialética. Para dar um exemplo baseado no meu próprio 
trabalho, tenho vindo a caracterizar a modernidade ocidental como 
um paradigma fundado na tensão entre a regulação e a emancipação 
social. Esta distinção visível fundamenta todos os conflitos modernos, 
tanto no relativo a fatos substantivos como no plano dos procedimen-
tos. Mas subjacente a esta distinção existe uma outra, invisível, na 
qual a anterior se funda. Esta distinção invisível é a distinção entre 
as sociedades metropolitanas e os territórios coloniais. De fato, a di-
cotomia regulação/emancipação apenas se aplica a sociedades metro-
politanas. Seria impensável aplicá-las aos territórios coloniais. Nestes 
aplica-se uma outra dicotomia, a dicotomia apropriação/violência 
que, por seu turno, seria inconcebível aplicar deste lado da linha.

Trata-se, portanto, de um pensamento que produz linhas-limite, 
dicotomias naturalizadas, que se exercita culturalmente para dividir o que 
não se divide sem mutilações. Pode-se fazer referência a um mutilador 
e essencial apartheid: o que separa as sociedades – as culturas – da 
natureza. A denominada racionalidade humana, racionalidade moderna, 
é constituída basicamente pelo processo de exteriorização da natureza e, 
conseqüentemente, de inferiorização da natureza transformada, então, 
pela moderna idéia de mundo, em recursos naturais. Assim, a natureza é um 
outro, fabricado sociológica, política e culturalmente pelas modernidades 
ocidentais.5 Ela não faz parte do humano que, também, a ela não 
pertence de modo a permitir a pretensa e ocidental percepção racional 
do mundo assim como a percepção racional que o humano cultiva acerca 
de si próprio. Livra-se o humano de parte do seu corpo para que ele possa 
constituir a sua humanidade, já assim mutilada. Perde-se tal parte para 
que ele possa explorá-la como um recurso e não para desfrutá-la como 
um bem essencial do qual ele pertence, tal como o colonizador explora 
o trabalho escravo ou indígena, assim como se desenvolve, também, a 
exploração entre os próprios homens na produção de riqueza. A partir 
do percurso histórico através do qual o homem se separa da natureza 
para que se sinta e se perceba racional, resta-lhe o corpo: mas um corpo 
mutilado; menos do que isso, talvez, um corpo de valores mutilados. Qual 

5 Opta-se pelo plural: há modernidades diversas nos interiores do corpo ocidental do mundo. 
Com os processos de internacionalização do capital e do pensamento moderno, concebe-se a 
existência de corpos ocidentais moventes através da totalidade do mundo.
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é o caráter desse corpo? De que ele é feito? Quais são as relações entre 
esse corpo e o corpo do mundo? Qual é a natureza do corpo do mundo?

Será interessante, para a reflexão, se pensássemos os corpos de mundo 
a partir da noção de totalidade. A totalidade do corpo do mundo não é 
equivalente à idéia de um total, físico e definitivo corpo do mundo. Não 
se trata da soma de corpos sociais espacializados. Não se trata, também, 
de um conjunto que se conhece, absoluta e definitivamente, a partir do 
conhecimento das suas partes porque todo o conjunto e todas as partes 
estão em movimento. Decorre dessa assertiva que o conhecimento deve-
ria ser um processo sempre em movimento, aberto. A transformação da 
ciência em técnica, contudo, fornece a imagem de que o conhecimento 
– técnico – é algo sempre em movimento. Mas não é. O que se põe em 
movimento, aqui, é a técnica que se transforma, para conhecer melhor 
a si mesma, para que alguns a conheçam melhor e possam rapidamente 
aperfeiçoá-la. Não se trata, portanto, de um conhecimento que se põe 
em permanente movimento – o movimento seria a razão processual da 
existência do conhecimento – com o propósito de percorrer e de mapear 
os movimentos do mundo. Seria mesmo necessário que fosse assim, nesse 
caso e nessas circunstâncias, pois a totalidade, sempre incompleta, estará 
sempre em movimento à procura da totalização. Mesmo assim, acolhe-se 
a leitura feita por Milton Santos (1996a: 95), para quem “O conheci-
mento da totalidade pressupõe [...] [a sua] divisão.” A ciência moderna: 
é inevitável a construção da armadilha que a denuncia. Como conhecer 
a totalidade se o movimento das partes, muitas vezes, constrói a invisi-
bilidade de várias outras? Ainda assim, o conceito de totalidade parece 
importante para o esforço que aqui se faz.

A totalidade do corpo do mundo incorpora corpos de mundo que 
interagem, menos ou mais intensamente, através de contraditórias e 
conflituosas relações dialéticas. Nessas relações    entre os corpos so-
ciais, há o fortalecimento das desigualdades, das exclusões, vigorando, 
na escala das relações internacionais – regulamentadas pela progressiva 
expansão capitalista –, referências equivalentes ou muito próximas da 
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idéia  do desenvolvimento6 desigual.7 Nesses termos, já observara Neil 
Smith (1988:212) que o mundo poderia ser pensado como uma superfície 
de lucro. Ele observa: “O capital se move para onde a taxa de lucro é má-
xima (ou, pelo menos alta), e os seus movimentos são sincronizados com 
o ritmo de acumulação e crise.” (SMITH, 1988:212).

A totalidade do corpo do mundo – pensada como uma superfície de 
lucro – encaminha a reflexão na direção da história das relações interna-
cionais de comércio: sempre foram capitalistas, independentemente da 
existência de Estados que tentaram se organizar através de projetos socia-
listas. A partir dos últimos 20 anos do século XX, observa-se a dissemi-
nação do capitalismo através da globalização que é, conforme observava 
Milton Santos (1999:34), “o ápice do processo de internacionalização do 
mundo capitalista.” Em outros termos, a globalização hegemônica pode-
rá ser interpretada como a internacionalização do corpo ocidental do mundo 
que, no próprio Ocidente, produz ausências ou invisibilidades de outros 
corpos de mundo. São evidentes as repercussões desse processo no âmbito 
das concepções de mundo8, da ciência e das epistemologias, que cria uma 
imagem de redução de alternativas. Acompanharemos, para a continui-
dade da reflexão, a crítica levada adiante por Milton Santos (1999:37): 
“Nunca pensamos o mundo a partir da América Latina. [...] A gente 
pensa Europa, Estados Unidos e exclui a África e a Ásia. [...] Essa é a 
realidade que cobra de nós uma outra epistemologia.”

Vê-se que há exclusões. A leitura do corpo ocidental do mundo exclui 

6 A literatura que trata da teoria do desenvolvimento já é farta e rica. Os tradicionais conceito e 
modelo de desenvolvimento são permanentemente interrogados ao longo da história (WOLFE, 
1976; SACHS, 2000). Mas seria preciso reinventar o conceito de desenvolvimento, reinventando 
o próprio desenvolvimento. Entretanto, isso se daria a partir de práticas e de referências que 
contradizem as próprias idéias de progresso contidas nos projetos desenvolvimentistas, também 
disseminadas pelos diversos corpos sociais de mundo. Em curto prazo, como resolver tal dilema? 
Não será mesmo possível.
7 Cf. SMITH,1988.

8 Sobre os significados de concepção de mundo, Henri Lefebvre (1974) encaminha anotações 
que são incorporadas à argumentação. “O que é uma concepção de mundo? É uma visão de 
conjunto da natureza e do homem, uma doutrina completa. Num sentido, uma concepção de 
mundo constitui o que chamamos, tradicionalmente, uma filosofia. Contudo a expressão possui 
um significado mais amplo do que o termo filosofia. Em primeiro lugar, toda a concepção do 
mundo implica uma acção, isto é, algo mais do que uma ‘atitude filosófica’. [...] Em segundo 
lugar, uma concepção do mundo não é, forçosamente, obra deste ou daquele “pensador”. Trata-
se, antes, do produto e da expressão de uma época.” 

Compreendendo a complexidade.indd   43 12/5/2009   09:27:05



•   44

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

outros corpos de mundo. Não é apenas um problema da ciência, mas 
um problema-dilema que decorre da mutilação do corpo-pensamento. 
Outra epistemologia, como nos diz Milton Santos, demandaria uma 
transformação de nós mesmos para que pudéssemos pensar a partir das 
nossas mutilações já naturalizadas. Somente assim poderíamos pensar e 
caminhar na direção de outro mundo.

O corpo do mundo: um conceito-metáfora? É certo que o corpo do 
mundo não seria restrito ao corpo ocidental do mundo. Entretanto, 
o corpo ocidental do mundo é o corpo hegemônico do mundo. Ainda são 
indispensáveis algumas anotações substantivas, diante das adjetivações. 
O corpo ocidental do mundo não é um corpo geométrico que se restringe 
ao ocidente do mundo. Há ocidentes disseminados por todo o mundo, 
na contemporaneidade. A disseminação da modernidade implicou a 
ocidentalização de diversos recortes de mundo que não estão nas cartografias 
convencionais do Ocidente. Entretanto, ainda que o lugar sociológico do 
nosso discurso seja ocidental, a reflexão teórica que se faz poderá ultrapassar 
a leitura do não-ocidental feita pelo ocidental. A partir do instante que 
se concebe a existência de corpos de mundo alternativos ao hegemônico e 
ocidental corpo do mundo, pretende-se não apenas descortinar o mundo 
em sua diversidade como, sobretudo, respeitar a diferença de modo a 
compreender, noutros termos, a própria diversidade.

O corpo ocidental do mundo incorporou valores que o distingue 
dos demais corpos de mundo. Tal distinção procura os caminhos da 
hierarquia de modo a compreender o que se distingue como superior 
ao que não é hegemônico. Portanto, a distinção não apenas desrespeita 
a diferença como reforça a desigualdade entre corpos sociais de mundo. 
Será o corpo ocidental de mundo aqui tomado, em primeiro lugar, 
como o tecido prevalente, na modernidade ocidental, de relações sociais 
contextualizadas pelos hegemônicos ambientes econômicos, políticos 
e culturais. Em segundo lugar, será tal corpo aqui considerado mesmo 
como o corpo social coletivo e hegemônico que, na sua hegemonia, de 
diversas naturezas, se movimenta de modo a contagiar e a absorver os 
demais corpos de mundo a ele alternativos. Diante disso, há uma suposta 
tendência à padronização social espacializada que, contudo, não se 
realiza por motivos fundamentais: a) o corpo do mundo, ocidental, carrega 
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consigo as fraturas, conflitos e mutilações que lhe concederam existência: 
ele não é produto de um consenso, mas de um permanente conflito; 
b) a diversidade alternativa de corpos de mundo – também coletivos – 
movimentam-se no sentido contrário das hegemonias. Não se trata, 
pois, aqui, de reforçar o antagonismo, na teoria social, entre o indivíduo 
e o social coletivo: entre Weber e Marx, entre as individualidades e as 
estruturas, entre o micro e o macro. Diante do que se expõe e se discute, 
a individualidade do corpo do sujeito de algum modo está encarnada no 
corpo social coletivo. O corpo mutilado do sujeito repercute não apenas 
na mutilação do coletivo corpo social como, também, na estruturação 
do corpo social do mundo. Os processos de mutilação do corpo se exercitam 
como mediações dialéticas entre as individualidades e as coletividades, 
entre os sujeitos e as estruturas sociais que, por sua vez, portanto, ainda 
naturalizam a social mutilação do corpo através de valores universais que 
se degradam e perdem significado.

É certo que as individualidades são mais percebíveis e explicitadas no 
universo das comunidades do que no universo das sociedades. Entretanto, 
há mais complexidade teórica implícita na observação. Há diversidade 
nos interiores de todos os universos. Ainda assim, a complexidade é 
desconsiderada pelos modelos convencionais produzidos e utilizados pela 
ciência moderna e pela teoria social convencional. A desconsideração das 
individualidades pela leitura estrutural é decorrente de dificuldades e 
precariedades metodológicas tal como concebidas pela ciência moderna 
e por seus paradigmas. O mesmo deverá ser dito acerca das leituras das 
individualidades que, por ausência de foco teórico e interpretativo, vêem 
diluídas as suas identidades nas estruturas. Entretanto, as individualidades 
e as diversidades sempre estarão presentes nas estruturas e, mais do que 
isso, sempre serão definidoras, de alguma maneira diversificada, por 
intermédio de relações complexas e dialéticas, também, das estruturas 
sociais. Contudo, a leitura oposta tem encontrado na teoria social crítica 
mais legitimidade: as estruturas seriam definidoras das individualidades. 
Como reagir à questão posta? Há relação dialética, complexa, processual, 
dinâmica entre as individualidades e as estruturas. Se a ciência moderna, 
desde os clássicos da teoria social, não supera tal problema é porque, 
através dos paradigmas da modernidade ocidental, procura muito 
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mais explicar como é a realidade – na pressuposição da existência de uma 
ensimesmada realidade objetiva, supostamente fora do eu –, com a utilização 
de metodologias também fundamentadas em tal pressuposto, e muito 
menos fornecer interpretações críticas e criativas de um mundo que, aos 
nossos olhos, torna-se progressivamente mais complexo. Será preciso, 
através de modelos que desejam ser alçados à condição de teorias, reduzir 
ou simplificar para explicar? É inevitável porque o corpo da ciência é, 
também, um corpo mutilado e mutilador. Seria preciso uma ciência 
reinventada, a partir de outros pressupostos que ultrapassassem os da 
ciência moderna, a partir de outros paradigmas fundamentados na 
diversidade epistemológica do mundo, para construir respostas mais fortes para 
as questões postas pelo mundo moderno e para fornecer imagens teóricas 
mais críticas compatíveis com as interrogações originárias da crise do 
mundo: crise do corpo do mundo, individualidades e coletividades. Por 
enquanto, será preciso sublinhar que as individualidades estão encarnadas 
no corpo dos sujeitos do mundo, sempre sujeitos dos lugares, que fazem 
coletivamente o ocidental corpo do mundo. Por sua vez, o ocidental 
corpo social do mundo é estruturado a partir de relações sociais que se 
dão, também, entre as individualidades, entre os sujeitos dos lugares. A 
natureza de tais relações permite aproximações de compreensão acerca do 
caráter do corpo dos sujeitos e do próprio ocidental corpo do mundo.

O mundo aparentemente assumiu uma condição predominantemente 
econômica. Os mercados se tornariam globais ou tenderiam a se estender 
na direção dos espaços econômicos globais. Apesar das diversidades exis-
tentes entre territórios culturais e socioeconômicos, foram construídas as 
trajetórias conceituais que permitiriam a concepção de uma denominada 
economia global, de um mercado global feito da integração perversa e desi-
gual das mais variadas economias regionais e continentais. A partir de um 
determinado momento da história, os fluxos econômicos já não mais ape-
nas circulariam globalmente nos ritmos convencionais da economia: já se 
estaria, nos umbrais do século XXI, no território dos mercados econômicos 
digitais, no âmbito da globalização econômica e hegemônica digitalizada. 
Isso faz imaginar um mundo recoberto por uma película, supostamente 
sem lacunas de qualquer espécie, estruturada pelo capital e pelos valores 
mercantis. O corpo do mundo estaria sendo, progressivamente, ao longo 
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das últimas décadas, recoberto por uma derme de natureza mercantil. Do 
corpo do mundo, aparentemente pouco escaparia desse processo de mercan-
tilização, ainda que resistências notáveis, que se dão nos lugares, na es-
cala dos cotidianos, e que ecoam na escala social dos territórios, merecessem 
discussões e reflexões específicas. Em princípio, poder-se-ia pensar que o 
conteúdo desse corpo terminaria por ser contaminado ou infiltrado por 
tal película cultural e de natureza mercantil. O resultado desse processo: a 
relação entre a derme e todo o corpo – uma relação social, política, cul-
tural – tenderá a transformar o corpo e, conseqüentemente, o sentimento e 
o pensamento do corpo. Entretanto, ainda há o que pensar sobre as relações 
entre os corpos e a referida derme. O corpo e a derme são, de fato, um só 
processo: tal como formas e conteúdos. Mais do que isso, as formas são 
providas de conteúdos que se apresentam exclusivamente como formas, 
aparentes, e tais conteúdos refletem o vazamento, dos interiores para os 
exteriores, de conteúdos do corpo. A incorporação do movimento inverso 
– que, por sua vez, sempre se articula ao movimento dos conteúdos na 
direção da derme ou das superfícies – constitui algo que se assemelha à 
idéia de totalidade: da derme para o corpo há vazamentos e, a partir de 
então, já não se pode afirmar que derme e corpo sejam processos distintos 
ou universos feitos de conteúdos de natureza distinta. Contudo, a pre-
sente reflexão teórica não se fecha. Ela é a representação de um campo 
aberto. Por qual razão básica? Porque a própria diversidade, inscrita nas 
individualidades, nos sujeitos, nas comunidades, assim como nos corpos 
sociais alternativos de mundo, contraria a existência de um modelo geral 
referente ao processo que envolve formas e conteúdos, dermes e corpos.

O corpo que sente para pensar é um corpo que pensa, a partir de então, 
na contemporaneidade, sob referências predominantemente mercantis. 
Sendo assim, os valores e a moral do corpo do mundo ocidental são 
progressivamente alterados e não se reconhecem, sem constrangimentos, 
diante dos valores que se referem à ética, à justiça social, à emancipação 
(SANTOS, 2006, 2007). Entretanto, isso não é tudo. A derme mercantil 
do ocidentalizado corpo do mundo — capitalismo que se intenacionaliza 
— ignora a diversidade de corpos do mundo. O corpo do mundo é 
feito de vários corpos de mundo, e o mundo são vários. No entanto, o 
corpo moderno e ocidental do mundo incorpora os valores que tendem 
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a ignorar ou invisibilizar, deslegitimar ou desqualificar os demais corpos 
do mundo. Tal processo não apenas mutila a totalidade dialética do 
corpo do mundo, como, também, o próprio corpo moderno ocidental 
do mundo. Talvez por tal razão, também, percebe-se, cada vez mais, 
a presença do princípio dialético da apropriação/violência nos lugares 
do mundo onde supostamente haveria a exclusividade do princípio da 
regulação/emancipação (SANTOS, 2007). O fascismo social, tal como 
observa Boaventura de Sousa Santos (2007), é uma dessas presenças 
no mundo europeu. Por outro lado, as conseqüências da radicalização 
conservadora da economia moderna – uma manifestação da radicalização 
da modernidade – são, na contemporaneidade, bastante perceptíveis. A 
lógica do mercado, diante disso, estaria a se inserir, progressivamente, 
em todos os setores da vida social.

Com o processo de espraiamento dos mercados, portanto, algumas 
importantes transformações se sucederam nos domínios das sociedades 
e das culturas. Os valores econômicos não apenas se transformaram de-
finitivamente em hegemônicos como, também, contaminaram todos os 
demais valores. Sublinha-se a interrogação: como conceber, sem indigna-
ção, a degradação de valores, especialmente éticos, a partir das inevitáveis 
prevalências, sobretudo nas sociedades ocidentais, de valores mercantis? 
De algum modo, menos ou mais intensamente, todos os setores das so-
ciedades modernas experimentaram e ainda fortemente experimentam 
os impactos de tal processo. A própria leitura do mundo – assim como dos 
vários mundos – trabalhada pela ciência já é extremamente contaminada 
pela transformação dos valores. A ciência e a universidade modernas, 
com especificidades regionais e continentais a serem trabalhadas, cur-
varam-se diante de um mercado invasor que não só contamina valores 
acadêmicos mas, também, faz com que a própria academia, em algumas 
circunstâncias no veloz ritmo da economia, se transforme em mercado. 
A partir de então, a própria idéia de invasão, nos termos em que se pensa 
o referido movimento, passa a ser interrogada. O mercado deixa de ser 
invasor quando a universidade se transforma em mercado.

Na contemporaneidade, a leitura do mundo em permanente trans-
formação poderá, afinal, ser mesmo econômica. Ainda assim, ao escapar 
de forte economicismo, imagina-se que a leitura econômica do mundo, 
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crítica e reflexiva, o conceberia para além da convencional leitura 
econômica que dele costumeiramente se faz. Imagina-se que a própria 
economia se serviria de suas fronteiras, de suas zonas de contato, para que 
pudesse, então, criticamente se transformar com base nas demais leituras 
do mundo, sobretudo nas contra-hegemônicas: as ciências econômicas 
vistas, assim, para além dos seus conservadores limites. Aqui, já se está, 
pois, no domínio da teoria crítica a se repensar, assim como no território 
das utopias que servem não apenas como referências mas, sobretudo, 
como um exercício que nos devolve a práxis transformadora a se inserir 
no próprio processo de produção do conhecimento. Conhecer o mundo é 
saber o mundo, aprender o mundo para desaprendê-lo, e, coletivamente, já no 
processo solidário de produção do conhecimento, tranformar o mundo tal 
como nos caberia fazer. Para tanto, o empreendimento de transformação 
do mundo pressupõe, antes de tudo, a transformação de nós mesmos. Isso 
valeria, talvez mais, para as ciências sociais e, particularmente, para a 
economia. Entretanto, não há conhecimento ou saber que impunemente 
possa se ausentar dos processos de transformação. Não há neutralidade 
ou imparcialidade e, já no seu primeiro momento,  o discurso teórico é 
prática que transforma. Tal referência, diante da ampla crise, deveria 
valer, portanto, para a ciência e para todas as disciplinas que desejam a 
sabedoria.

Há, contudo, grandes dilemas que merecem ser focalizados. A des-
peito das condições predominantemente econômicas, o mundo não é a 
economia do mundo, exclusivamente, ainda que os não solidários valores 
disseminados do mercado tenham subvertido a própria idéia cultural de 
valor. O mundo é feito da história dos sujeitos do mundo que carregam 
dilemas essenciais: a vida e a vida de qualidade, por exemplo, não se 
submeteriam, sem indignação, aos valores instituídos pelo mercado. A 
vida não se curvaria aos valores mercantis que subvertem o sentido da 
vida. Em outros termos, os significados da vida não poderiam se corromper 
sem perder os seus próprios significados, diante dos valores mercantis. A 
referida corrupção compromete a própria vida para além dos valores que 
incorporou para sobreviver como vida indigna. A modernidade poderá 
fazer com que se viva mais. Entretanto, no contexto de subversão de 
valores, no cenário de extrema barbárie e de competição, a referida 
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alteração no tempo de vida não se traduz em uma vida melhor.9 O 
sujeito do mundo se expressa através de um corpo histórico mutilado pelos 
valores da modernidade. Tal situação é representada por contradições, 
fraturas, assim como por dilemas incorporados pelos sujeitos do mundo 
diante da crise de mundo: crise do corpo e do pensamento do mundo. 
É inevitável que caminhemos na direção, aqui, das recentes referências 
fornecidas por Boaventura de Sousa Santos (2007). Carregamos, dentro 
de nós, as linhas abissais, linhas-limite, que nos põem em conflito e que 
nos dividem. A indignação diante da referida mutilação poderá mesmo, 
como observava Milton Santos (2001), originar-se dos denominados 
homens lentos, da pobreza e da exclusão, dos territórios do Sul sociológico: 
indignação que se manifestaria através do desejo de transformação, 
distante das classes corrompidas pela fábrica cultural do consumo, distante 
das frações sociais mais abastadas e comprometidas com os interesses 
hegemônicos. Entretanto, também eles, homens lentos, poderão carregar 
consigo os sonhos de uma inclusão cujo processo está estruturado pelo 
próprio processo que os excluem. Assim, nesses termos, carregariam o 
desejo de transformação, mas, contraditoriamente, o da permanência. 
Por qual razão isso se dá? Porque no contexto do terror e da barbárie, 
a competição que aniquila emerge como a única alternativa de defesa 
nas circunstâncias de ausência ou fragilidade de solidariedade coletiva. A 
solução para os sofrimentos da vida indigna, aqui, nos termos em que se 
apresenta a questão, na ausência da crítica indignação, na prevalência dos 
paradigmas da modernidade conservadora, não passaria pela reconstrução 
dos valores da vida, dos valores sociais e culturais.

Ainda que a economia tenha subvertido corpos, tanto os fixos como 
os moventes, dotando-os de imagens e de valores econômicos, será sem-
pre possível compreendê-los a partir da relação que estabelecem com o 
mundo – que não é exclusivamente mercado de mundo – que, por sua vez, 
expressa-se nos lugares, nos territórios, nas paisagens. O mundo, em si, 
em princípio, é uma idéia histórica desterritorializada. Entretanto, ainda 
se poderia dizer que o mundo em si não existe porque nada existe por si 
só. O mundo em si não passa de uma suspeita abstração, quando se pensa 

9 Cf. HISSA (2008a).
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que a vida e as existências se dão nos lugares, na escala dos cotidianos. A 
existência do mundo se dá a partir da concepção de conceitos híbridos: 
mundo-lugar; mundo-território; espaço-mundo. Existiria, portanto, uma escala 
sociológica de mundo que se expressaria nos lugares da vida cotidiana, nos 
territórios que, utilizados, expressam-se de diferentes modos. Contudo, 
haveríamos sempre de nos perguntar: qual mundo, dentre tantos, não 
encontraria as suas espacialidades para que pudesse existir? Como pen-
sar, na teoria crítica contemporânea, o tempo e o espaço como categorias 
puras e independentes? Não seria possível: é o que estaria a dizer a teoria 
social crítica reinventada a partir de referências distintas daquelas que 
constroem a ciência moderna.

A presente discussão poderá ainda ser expandida através de uma 
reflexão sobre a existência do corpo nas paisagens que se transformam, 
menos ou mais intensa e rapidamente, constituída por objetos fixos por 
algum tempo, por objetos em trânsito, efêmeros conforme a natureza dos 
fluxos. Corpos fixos e em trânsito: a sua categorização está subordinada 
aos ritmos e velocidades dos movimentos; a sua datação é a marca da sua 
transitoriedade ou da sua relativa permanência. Os processos econômicos 
podem ser compreendidos a partir da compreensão dos feixes de 
fluxos provocados por pontos fixos, tal como observava Milton Santos 
(1988:78).

Dado o movimento constante, desenvolve-se a imagem teórica do 
que é fixo, assim como da imutabilidade da própria paisagem ou do 
espaço-paisagem, como desejou Milton Santos (1978). Tal como pensa o 
geógrafo, a paisagem, espaço-paisagem, cumpriria papéis de testemunha ou 
da “memória de um presente que já foi” (SANTOS, 1978:138). Formas 
fixas que restaram de um movimento que já não mais existe tal como 
era em sua natureza processual, da qual se originaram corpos e volumes 
relativamente mais duradouros.

Ao se considerar as diversas escalas de tempo, percebem-se corpos 
relativamente fixos e corpos moventes na paisagem. Todos incorporam 
distintas datações que, por sua vez, se referem à natureza dos próprios 
corpos. Os moventes fornecem a referência e o caráter de fixo dos que, 
com o curso da história, podem ainda assim permanecer por mais tempo. 
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Isso significa que o movimento de uns define a fixidez de outros. No 
entanto, a fixidez não é relativa apenas no tempo da economia. O tempo 
da cultura se encarrega de definir os caminhos da fixidez dos corpos. O 
que na paisagem não será transitório? O que não é trânsito e efêmero? 
A paisagem, ela própria, consolida a sua transitoriedade enquanto se 
apresenta como uma explicitação, menos ou mais claramente inscrita 
nos objetos e formas, efêmeros e relativamente fixos, através dos quais 
ela se constitui. A paisagem na história é a expressão dos corpos e da sua 
história de movimentos. Entretanto, o movimento dos corpos e a sua 
transitoriedade são o resultado de processos, muitas vezes invisíveis, que 
se referem à produção e à utilização do espaço, à delineação dos lugares, 
à constituição dos territórios, dos seus limites e das suas fronteiras. Se 
a paisagem é a expressão do visível do corpo do mundo, afirma-se que 
ela absorve, progressivamente, a derme mercantil que a transforma e 
que lhe concede novos valores que ultrapassam aqueles exclusivamente 
imagéticos. A paisagem, portanto, película de cobertura de corpos 
de mundo, não é feita apenas da imagem dos objetos, das formas, das 
massas e volumes: ela é progressivamente constituída, também, na 
contemporaneidade, pelos movimentos mercantis que atravessam o 
mundo dos lugares, dos territórios e regiões. Mas a presente discussão 
teórica não se reduziria exclusivamente a tais questões.

Formas, conteúdos e processos não estão dissociados: corpo e história 
processual do corpo. Há, portanto, corpos de todos os tipos e formas. 
Os corpos refletem o caminho processual que constroem. Na forma que 
assumem, eles carregam a sua história, a sua origem, a sua natureza. 
Fixos no corpo da cidade, por exemplo, rabiscos pavimentados atravessam, 
separam e reúnem vazios e densidades: ruas e avenidas que separam e 
agregam densos espaços comerciais, verticalizados bairros residenciais, 
vazios que completam paisagens urbanas. Becos, ruas e avenidas 
serpenteiam e se atravessam, por onde escorrem trânsitos que conectam 
as mais intensas densidades aos lugares urbanos mais esparsos e mais 
à periferia geométrica da cidade. Há na cidade, portanto, corpos fixos: 
infra-estruturas, edifícios, instalações ditas permanentes, ruas, avenidas. 
Todos eles são aparentemente imutáveis, incluindo os corpos de passagem, 
relativos vazios preenchidos por movimentos, como planícies de trânsito, 
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como canais de escoamento entre formas que, verticais, se edificam 
perfiladas. Entretanto, haverá sempre algo que serve de baliza teórico-
empírica: cada lugar e cada território têm os seus ritmos que também se 
articulam às suas relativas imutabilidades e permanências.

A presença do corpo é, também, a expressão dos lugares que ocupa, 
para que se refira apenas à sua forma: corpo e geometria de suas relações 
com o lugar ocupado. Contudo, para que não se faça referência apenas à 
sua forma, visível, física, mas à sua formação processual, permanente nos 
ritmos cotidianos, o corpo é, também, a manifestação das suas relações 
com o mundo. Corpo é forma e processo, geometria e funcionalidade, 
física e conteúdo, imagem e natureza histórica. Inseparáveis, o corpo e o 
lugar do corpo manifestam a sua condição social, relações de sociabilidade, 
situações de alteridade. Por tais razões, fazer referência ao corpo ainda é 
dizer sobre a sua instabilidade e efemeridade como forma e conteúdo 
em trânsito. Assim, na geometria física da cidade, os olhos acompanham o 
movimento dos fluxos, dos corpos em trânsito que referenciam o que está 
fixo. Está lá, grafada, uma expressão de mundo. Nesta grafia, entretanto, 
poderão estar ausentes o que está além do movimento físico e geométrico 
dos corpos em trânsito.

O corpo é a memória de que tudo se expõe às modificações. É o 
registro. Tudo está em trânsito e nada é permanente. As reflexões teóricas 
acerca das relações entre corpo e paisagem levariam à construção de 
uma inédita expressão, geografia portátil, cultivada por Renata Marquez 
(2006). A expressão e o que ela representa conduzem o pensamento para 
as mobilidades presentes no espaço-paisagem, que se estendem desde os 
processos artísticos das instalações até os movimentos menos transitórios 
característicos da própria paisagem. Milton Santos (1994:10) já 
encaminhava reflexões acerca das relações entre corpo e paisagem e, mais 
especificamente, sobre a presença do corpo do sujeito na paisagem: ele “é 
indiscutivelmente parte da paisagem.” Mas o corpo não é apenas algo que 
se integra à paisagem, assim como aos lugares e aos territórios. O corpo 
é estruturador dos lugares socialmente produzidos e ocupados. Desde 
o primeiro movimento de sua existência, o corpo – olhos de corpo, corpo 
que sente e pensa – é a consciência da existência imagética e cultural da 
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paisagem. Talvez, ainda mais, a paisagem é o corpo a experimentar e a pensar 
a paisagem. É difícil, nesses termos, conceber a existência da paisagem – 
assim como a dos lugares e a dos territórios – sem a existência do corpo. 
O corpo e as suas espacialidades fazem um só mundo que a modernidade 
desfaz e que o pensamento moderno divide, também através do exercício 
científico moderno: ainda, aqui, a percepção das linhas abissais que 
carregamos dentro de nós.

Afirma-se, aqui, que uma teoria social crítica jamais negligenciaria 
cuidados com o desenvolvimento de uma teoria do espaço que envolvesse, 
também, de forma reflexiva e cuidadosamente crítica, uma teoria da 
paisagem, do território, dos lugares e das regiões. Uma epistemologia do 
saber socioespacial seria alimentada, no que diz respeito à produção do 
conhecimento do visível e aparente do mundo – do que se vê do corpo do 
mundo –, pelo desenvolvimento de uma epistemologia da paisagem. No 
entanto, circunstancialmente, olhar e paisagem podem ser apresentados, 
pela ciência moderna, como universos distintos que se interagem e, 
nessa relação, feita de supostas distâncias, ambos são constituídos 
teoricamente: “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é 
a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que 
a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons etc.” (SANTOS, 1988:61). Odores, sons e 
cores estão inscritos na paisagem que se vê: corpo visível que lentamente 
se movimenta e que é grafado por mobilidades. A paisagem é o que se 
vê: pressupõe-se que a paisagem e os olhos sejam domínios distintos e 
autônomos. No entanto, a paisagem é feita dos olhos do sujeito que 
vê – com os olhos e com os demais sentidos. O sujeito são os olhos do 
sujeito, feitos de retina e de história. Nesses termos, por sua vez, o corpo 
do sujeito são os olhos do sujeito. O corpo do mundo é feito do sujeito 
que interpreta e experimenta o mundo. O corpo do mundo é feito de corpos 
de mundo, que sentem, percebem, pensam. O pensamento, contudo, é 
bipartido. É abissal. Mundo mutilado.

O visível do corpo do mundo, portanto, é também feito dos corpos 
dos sujeitos que vêem a paisagem: feita de olhos que constroem visões 
de diversas origens. Lá estarão eles, os olhos – ainda legitimados pela 
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racionalidade moderna, aparentemente distantes dos objetos ou do 
que está fora –, como observadores desejosos de imparcialidade e ávidos 
pelo registro que se aproxima de uma fantasiosa fotografia neutra: sem 
fotógrafo, sem olhos de fotógrafo. Nesses termos, a fotografia e o cinema se 
satisfariam com a câmera. Como poderá ser? O que é a câmera sem os 
olhos do fotógrafo? O que é a arte sem o artista? O que é o saber sem o 
sujeito do conhecimento? E mais: de que é feito o sujeito do conhecimento 
desprovido das suas subjetividades, das suas histórias, subtraído do seu 
contexto social? Diante da institucionalização da mutilação, como não 
se indignar teoricamente? A indignação é o fundamento do exercício 
intelectual que procura a integridade e a dignidade do corpo do mundo: 
corpo do sujeito do mundo, portanto. Paisagens: olhos que se deparam 
frente aos objetos cuja existência parece reclamar pela autonomia e 
inocência do olhar e do seu registro. Não será assim. As paisagens são 
também os olhos dos sujeitos, a leitura que dela eles fazem, as imagens 
que dela eles extraem.

A paisagem ainda poderá ser interpretada como a aparência do corpo 
do mundo: o que dele se pode ver. Ela, assim, seria o resultado visual do 
exercício dos sujeitos do mundo que, socialmente, se organizam para o 
estabelecimento de processos produtivos sob a motivação do que se cultiva 
na contemporaneidade ocidental: a exacerbação do consumo, incluindo 
o consumo de imagens produzidas de modo a fabricar e a disseminar 
desejos de consumo. Quais os significados do presente registro?

O corpo dos sujeitos é feito dos seus desejos fabricados culturalmente. 
A produção do espaço, um processo social, é resultado do exercício coletivo 
do trabalho com o propósito da produção de bens. O que interessa à 
presente discussão: cada vez mais, ao longo das últimas duas décadas do 
século XX e da primeira década do século XXI, para que sobrevivam, os 
sujeitos procuram a sua inserção no mercado para efetivamente consumir. 
O que se deve pensar, diante da questão? Em primeiro lugar: os homens, 
de fato, se organizam, através do trabalho social, para produzir. Em 
segundo lugar: a referida organização que resulta na produção econômica 
e na produção e utilização do espaço é motivada, essencialmente, pelo 
desejo de consumo. Os valores, portanto, estando invertidos, invertem 
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os termos da equação teórica. Os sujeitos do mundo são valorizados pelo 
que têm e consomem – explicitamente e cada vez mais – e, cada vez 
menos, são respeitados pelo que são. O corpo do mundo, que se expressa 
nos lugares e nos territórios – resultado da produção e da utilização do 
espaço —, é a expressão do corpo dos sujeitos mutilados do mundo que 
se expressa nos lugares e nos territórios. A paisagem é a sua aparência: 
é o que do processo pode ser percebido visualmente. A imagem do corpo 
do mundo é também a expressão da mutilação do corpo dos sujeitos do 
mundo. Dinâmicas e processos socioespaciais repercutem no universo 
visual inscrito nas paisagens e as movimentam assim como os objetos e 
corpos. A constituição dos territórios é um desses processos.

território: vigíliA e AberturA

O texto da cidade não é opaco, não é um texto já escrito, que demanda 
mera ação decodificadora de quem o lê. Também não é transparente, 
não-escrito, como uma folha em branco na qual o leitor pode livre e 
irrestritamente projetar sentidos. Se parece irresistível a comparação 
entre o livro e a cidade, é importante não se esquecer do caráter de 
mediação desta: “Não posso separá-la nem daquilo que ela contém, 
nem daquilo que a contém” (Lefebvre). Aquilo que contém a cidade 
e está contido nela é, exatamente, uma forma de organização social. 

     Luis Alberto Brandão

O que aqui escrevem Luis Alberto Brandão (2005) e Henri Lefebvre 
(1969) não apenas poderá se referir à cidade como, ainda, a outros corpos 
que assumem formas, volumes e densidades físicas, mas que são feitos 
de conteúdo social. Valerá a interpretação, portanto, em circunstâncias 
variadas, menos ou mais direta ou explicitamente para as paisagens, 
lugares, regiões, territórios. Em alguma medida, os conceitos se con-
fundem e aos olhos do leitor se transformam um em outro, a despeito 
da presença, em cada um deles, de conteúdos históricos que parecem 
radicalmente distinguí-los. Entretanto, não é assim. Os conceitos são 
mutantes e híbridos, respondendo aos movimentos do corpo do mundo. Ao 
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ser interrogado sobre as distinções entre os conceitos de espaço, território 
e lugar, responde Milton Santos (2000:26):

Na verdade eu renunciei à busca dessa distinção entre espaço e 
território. Houve um tempo em que a gente discutia muito isso: “o 
espaço vem antes”, “não, o que vem antes é o território”. Eu acho 
que são filigranas que não são indispensáveis ao verdadeiro debate 
substantivo. Eu uso um ou outro, alternativamente, definindo antes 
o que eu quero dizer com cada um deles. Agora, a retificação que 
ando fazendo é que não serve falar de território em si mesmo, mas de 
território usado, de modo a incluir todos os atores.

As reflexões de Milton Santos interessam muito à presente argu-
mentação. O hibridismo conceitual impossibilita a definitiva distinção. 
Entretanto, o que anota Milton Santos não valeria apenas para o conceito 
de território: não há nada que se sustente em si mesmo. Por natureza, todos 
os conceitos estão impregnados de vida social, de experiência cultural, 
dos olhos do sujeito, do próprio corpo do mundo que os contextualiza e lhes 
concede a sua existência representativa.

Ao longo do processo de estruturação do pensamento geográfico, 
que, também, deverá ser compreendido no contexto de estruturações 
dos conhecimentos científicos que se interessam pelas temáticas 
socioespaciais ou socioambientais, os conceitos se metamorfoseiam. As 
espacialidades se transformam através das transformações do mundo, 
de diversas naturezas: políticas, sociológicas, culturais econômicas, 
físico-biológicas. Alguns conceitos são, aparentemente, deslocados para 
a margem. Outros, por razões históricas que se referem à dinâmica da 
realidade, são deslocados para o centro.

A centralidade adquirida pelo conceito de território nos estudos que 
se referem à geografia não apenas é importante para as redefinições 
acerca dos objetos teóricos da disciplina. O deslocamento, para o centro, 
do conceito de território, redefine – por conta da sua revalorização – o 
que deverá ser de interesse do referido domínio disciplinar e, por diversas 
razões, está em vários outros domínios. Além disso, tal movimento ainda 
é importante para as redefinições da própria geografia como um campo de 
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estudo pleno de contatos constitutivos10 que procura – sob as referências 
dos paradigmas modernos – delimitar os seus domínios de ação teórica 
para absorver conceitualmente o seu recorte de mundo. Isso significa que 
o desenvolvimento ou o alargamento teórico do conceito de território 
permite pensar a geografia em termos teóricos ampliados.

“O território é um destes conceitos complexos, substantivado por 
vários elementos, no nível do pensamento e em unidade com o mundo 
da vida.” (SAQUET, 2007:13). A anotação que aqui se sublinha é de 
grande interesse para a reflexão pretendida. Ela poderá ser desdobrada 
de modo a permitir a compreensão da trajetória epistemológica que 
aqui se desenvolve. Não há conceitos simples: uma aparentemente trivial 
anotação, mas, simultaneamente, um rico registro – sobretudo diante da 
banalização de idéias no mundo moderno – extraído de Gilles Deleuze e 
Félix Guattari (1992). Isso certamente nos faz pensar os hibridismos dos 
conceitos e, particularmente, os que dizem respeito ao território. Há ainda 
diferentes abordagens ao conceito. Isso significa que o território poderá 
ser tratado teoricamente a partir de diferentes concepções.11 No entanto, 
será sempre necessário sublinhar que o corpo territorial é, simultaneamente, 
o resultado de conversações epistemológicas entre conceito e o que se 
acostumou a chamar de realidade: a “separação entre o pensamento e o 
real [...] é um mero recurso didático.” (SAQUET, 2007:13). A despeito 
disso, os conceitos ainda são vistos, sobretudo pelas abordagens mais 
conservadoras, como abstrações sem qualquer vínculo com o mundo dito 
real. A exacerbação do pragmatismo da tecnociência freqüentemente 
encaminha desprezos à teoria, aos conceitos e, em contrapartida, como é 
de se esperar, desenvolve a apologia da técnica. Entretanto, não há como 
esvaziar a importância radical dos processos de teorização, especialmente 
na contemporaneidade que se esvazia de pensamento. Talvez fosse este o 
argumento mais forte em prol dos processos de teorização transformadora. 
No entanto, o mais simples dos argumentos daria conta da revalorização 

10 Em 1967, Louis Althusser pronunciava, na Escola Normal Superior, a Introdução ao Curso 
de filosofia para cientistas. Em 1974, da referida Introdução originou-se a publicação do 
Philosophie Spontanée des savants, pela François Maspero. São bastante interessantes algumas 
notas trabalhadas por Louis Althusser (1979) acerca das relações de aplicação e de constituição 
entre as disciplinas científicas. Trata-se de uma sugestão de leitura para que se compreendam as 
histórias dos diálogos difíceis. 
11 Cf. HAESBAERT (2004); RAFFESTIN (1993); SANTOS; SOUZA; SILVEIRA (1994). 
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da teoria e do pensamento. Tal argumento se fundamenta nas relações 
entre a própria teoria e o que se denomina de realidade. Se tal vínculo 
não existe, não há conceito que se sustente. Será precisamente como 
decorrência das transformações da realidade que se constroem e se 
transformam os pensamentos, as teorias, os conceitos. Interessa ainda à 
reflexão uma leitura ao avesso da questão posta: os pensamentos, as teorias 
e os conceitos são, também, de algum modo, uma via de estruturação da 
realidade: pela trajetória do conhecimento transformador. A realidade é 
também um produto dos nossos olhos teóricos. O mundo é também feito 
dos nossos olhos, de nossas concepções de mundo: plenos de história, de 
experiência, de sensibilidades, de valores, de vivências.

Conceitos e categorias podem constituir uma tessitura teórica que se 
desenvolve com vários propósitos. O primeiro propósito é o de construir 
redes de conhecimento referencial a partir do que se procura estudar, 
interpretar, analisar.12  Assim, a reflexão conceitual que conduz a uma teoria 
do lugar será importante para uma leitura dos lugares. É ainda interessante 
que se perceba que uma teoria do lugar conduz, inevitavelmente, a 
uma teoria do território, assim como às teorias da região e da paisagem. 
O processo de teorização acerca das distinções entre tais conceitos 
conduziria, com o passar da história, a um interessante desfecho. Em 
particular, as distinções que se referem aos conceitos de lugar e de região 
mereceriam um primeiro foco. O lugar, em princípio, não é uma região 
qualquer, assim como há uma multiplicidade de lugares que corresponde 
à diversidade menos ou mais integrada de lugares. A anotação, em 
princípio, causaria estranhamento. Por qual razão? Em princípio porque 
o conceito de lugar sugere distinções com relação ao conceito de região. 
No entanto, sobretudo a partir das duas últimas décadas do século XX, o 
conceito de lugar se aproximou, e por vezes substituiu, o próprio conceito 
de região tal como Milton Santos discutiu teoricamente a questão. O 
conceito de lugar e o conceito de região se metamorfosearam em razão 
das próprias transformações do corpo do mundo e, conseqüentemente, do 
pensamento do mundo. Alguns detalhes dessa discussão merecem o foco. 

12 O verbo analisar é um dos mais caros para a ciência moderna: ele sugere a ação de recortar, 
dissecar, em partes para se compreender o todo. No entanto, utilizo aqui o verbo com o mesmo 
significado de ler, criticar, redesenhar, rearranjar. 
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Observa Milton Santos (2003:62), ainda a sublinhar a dificuldade e/ou a 
dispensabilidade da busca, invariavelmente frustrada, da distinção entre 
os conceitos: “não há como distinguir [...] a região do lugar. Região e 
lugar são a mesma coisa. No passado perdemos muito tempo mostrando 
a diferença entre lugares, áreas e pontos.”

O segundo propósito: a constituição dos conceitos permite o desen-
volvimento de categorias ditas analíticas que, em princípio, conforme 
determinados valores da ciência moderna, poderão subsidiar a leitura, 
a interpretação, a crítica dos objetos selecionados para a pesquisa. No 
entanto, será sempre necessário conceder maleabilidade aos conceitos e, 
conseqüentemente, às categorias de modo a permitir-lhes um movimento 
compatível com os movimentos do corpo do mundo. Entretanto, a ciência 
moderna procura obstinadamente cultivar as referências da modernidade. 
A principal delas, nesse caso, é a ratificação da dureza analítica — tão 
própria das técnicas —, das fantasiosas objetividade e neutralidade, assim 
como de linhas-limite entre os conceitos e os seus referentes. O passo 
seguinte, trágico, resulta no descolamento do próprio conceito em relação 
ao mundo. Desconsidera-se, assim, que o conceito se constrói através do 
contato e das relações: entre os sujeitos e o mundo; entre os conceitos e os 
corpos de mundo. Tal descolamento implica o empobrecimento do conceito 
que, deste modo, se transforma em um modelo radical-conservador que 
deseja a autonomia em relação ao mundo: conceito esvaziado de mundo 
e de significado. Entretanto, o maior empobrecimento é a explicitação 
da desconsideração teórica de que um conceito social é a expressão das 
relações de constituição entre os sujeitos e o mundo, entre o sujeito do 
conhecimento e o objeto do conhecimento.

Paisagem, território, limites, fronteiras, região, lugar, mundo, rede: 
em muitas circunstâncias, esses conceitos se entrecortam, não sendo 
incomum, portanto, o esforço malsucedido de delimitar, com precisão, 
cada um deles. Todos estabelecem estreitas relações, próximas o bastante 
para construir não só imagens teóricas de superposição como, também, de 
atravessamentos. Todos ainda podem ser interpretados como derivações 
de um conceito-matriz: espaço. Todos eles poderão ser compreendidos como 
objetos teóricos de um conhecimento socioespacial, feito de disciplinas 
que se entrecortam, em cujo centro estariam aquelas que focalizam as 
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espacialidades e os processos a elas associados. Contudo, a demarcação 
dos diversos domínios do conhecimento, através do delineamento das 
tessituras conceituais, é meramente produto de um movimento técnico, 
esvaziado de saber, que não se sustenta teoricamente. Os conceitos têm 
uma natureza híbrida, assim como os objetos teóricos disciplinares, tanto 
como a ciência que se expressa através das disciplinas. Assim, o conceito 
de território jamais poderá ser monopolizado por um campo disciplinar.

Uma síntese de comum definição: território – domínio, campo de 
poder, propriedade, produto de exercício político e socioespacial. A uti-
lização do espaço carrega consigo dinâmicas e processos dentre os quais o 
que se refere à produção do espaço. As sociedades, sobretudo as do mundo 
moderno, se estruturam para viver, produzir bens, consumir e, como 
resultado desse processo social, produzem espaço (SANTOS, 1978, 
1980, 1996a). Tal como pensa Milton Santos, território é espaço utilizado 
que, em decorrência da utilização e da natureza do uso, transforma-se 
em território. Tal processo e suas conseqüências são de interesse das 
ciências sociais. Os territórios poderão ser interpretados, portanto, como 
manifestações dos processos de utilização do espaço que mobilizam o 
interesse desse referido conjunto de conhecimentos:

Vivemos com uma noção de território herdada da Modernidade 
incompleta e de seu legado de conceitos puros, tantas vezes atra-
vessando os séculos praticamente intocados. É o uso do território, e 
não o território em si mesmo, que faz dele o objeto da análise social. 
Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por 
isso mesmo, carece de constante revisão histórica. O que ele tem de 
permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, 
fundamental para afastar o risco da alienação, o risco da perda do 
sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao 
futuro. (SANTOS, 2005:137).

Pressupõe-se, nesses termos, que a utilização do espaço, do território, 
desse corpo social híbrido, além de econômica, seja sempre política, mas 
também seja sempre a expressão de um processo social, cultural. Se o 
território é espaço político, instância de poder, o próprio processo de 
estruturação da sociedade – para produzir e consumir – encerra, também, 
uma natureza política e uma ordem ética. Ao se referir ao processo de 
produção dos espaços nas sociedades modernas, refere-se à ética ocidental 
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ou à ética da modernidade que elimina os passados das sociedades periféricas 
e estimula a construção de imagens acerca de um futuro comum para 
todas as sociedades. Portanto, nos termos em que se apresenta a leitura 
dos processos de globalização e, sobretudo, da globalização hegemônica, o 
futuro das nações e dos territórios que se referem às periferias tende a ser 
canibalizado pelo projeto de futuro das nações e dos territórios centrais, 
hegemônicos. Um futuro para todos, feito de uma única trajetória, de 
único passado, de único signo: o das hegemonias. Nesse sentido, a ética 
reguladora do processo de produção social do espaço na modernidade 
ocidental contradiz a própria idéia de ética ao desconsiderar o princípio 
do respeito à diferença e à diversidade.

Por sua vez, o hibridismo a que se refere Milton Santos nos faz 
pensar na complexidade da constituição das formas sociais. Tal com-
plexidade, feita de múltiplos processos, ainda nos movimenta na direção 
de dificuldades: as que dizem respeito à compreensão dos limites e 
fronteiras da corporeidade social híbrida e diversificada. A vigília e a 
abertura, contradito-riamente, entrecortam-se para existir como uma 
das manifestações sociais do território tal como ele se configura nas 
modernidades mais contemporâneas.

A constituição do território implica a edificação de limites que, por 
sua vez, carregam fronteiras. Assim como há territórios de diversas 
naturezas, há limites e fronteiras de variadas origens. De algum modo, 
os limites e as fronteiras são expressões dos territórios aos quais se 
referem. Há territórios de diversas origens, feitos de variados processos 
e, conseqüentemente, há limites e fronteiras de naturezas variadas. A 
natureza dos limites e das fronteiras se refere, portanto, ao caráter dos 
territórios aos quais correspondem. Entretanto, as anotações tendem a 
simplificar não apenas o significado das bordas e das áreas transicionais 
como, também, da própria natureza do território e dos territórios. 
O território: um híbrido. O presente registro poderá ser discutido a 
partir de diferentes critérios e referências. Talvez o que mais interessa 
à presente reflexão seja a natureza híbrida do território que decorre 
de variados processos sociais que se atravessam de modo a construir 
uma imagem social que adquire uma densa e complexa corporeidade 
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feita de imagens econômicas, políticas, culturais. A história é repleta de 
exemplos paradigmáticos.

Exemplos de cartografias passadas poderão nos trazer imagens mais 
precisas acerca dos significados dos territórios, dos seus limites e de suas 
fronteiras. O Atlântico, talvez, seja a mais forte representação de limite 
na Europa medieval. O sinal de fim, onde se esgotam, contraditoriamente, 
os territórios esvaziados de fronteira. O Atlântico medieval é a própria fron-
teira da finitude, esvaziada: o limite radical. Como observaria Boaventura 
de Sousa Santos (2007), um limite abissal, uma linha abissal, uma abrup-
ta falésia, para além da qual há apenas a inexistência.13 Para além dele, 
há um desconfortável e desconhecido fim. Talvez, para além desse limite, 
supostamente desprovido de fronteiras, devêssemos considerar a imagi-
nação ou a fantasia como manifestações de uma translúcida fronteira.

Sobre esta translúcida fronteira, o que se pode dizer? É translúcida 
porque através dela não se vê nada além do limite. A sensação é a de 
se estar, de frente para o Atlântico, diante do fim das coisas que fazem o 
mundo. Certo é que a imagem é produzida de territórios sociais que não 
concebem a existência de outros ou de qualquer outro. Daí a razão da 
linha-limite que exclui a fronteira. O outro, imaginado além do limite, 
será, então, medieval, apenas produto de fantasias monstruosas que 
transcendem o que faz o mundo. No limite, a fronteira translúcida é o 
delírio, na prevalência do desconhecido.

Portanto, no ocidente medieval, não há mais mundo além do hori-
zonte atlântico, pois o que é mundo é feito de uma Europa que se com-
preende, já na contemporaneidade, sob a referência dos demais conti-
nentes, como um desejo de terreno contíguo onde se caminha sobre limites 
frouxos, desenrolados e, supostamente, à mercê de caminhos aleatórios: 
um mundo feito de uma paisagem “moldada, humanizada, por pés e 
mãos” (STEINER, 2006:28). Sobre diferenças, entre o referido mundo 
europeu desejoso da supressão de limites e demais outros mundos:

13 Boaventura de Sousa Santos (2007:3) observa que “as linhas cartográficas ‘abissais’ que 
demarcavam o Velho e o Novo Mundo na era colonial subsistem estruturalmente no pensamento 
moderno ocidental e permanecem constitutivas das relações políticas e culturais excludentes 
mantidas no sistema mundial contemporâneo.”
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Uma vez mais, a diferença em relação à América do Norte, para não falar 
de África e da Austrália, é radical. Não é possível ir a pé de uma cidade 
americana a outra. Os desertos do interior australiano, do sudoeste 
americano, os “grandes bosques” dos estados do Pacífico ou do Alasca, 
são praticamente intransponíveis. A magnificência do Grand Canyon, 
dos pântanos da Flórida e da Rocha de Ayer na vastidão australiana 
é de uma dinâmica tectônica, geológica, quase ameaçadoramente 
irrelevante para o homem. Daí o sentimento, muitas vezes expresso 
por turistas do Novo Mundo ou down under na Europa, de que as 
paisagens européias são manicuradas, de que os seus horizontes 
sufocam. Daí o sentimento de que os “grandes céus” americanos, sul-
africanos e australianos são desconhecidos na Europa. Para um olhar 
americano, até as nuvens européias podem parecer domesticadas. 
Estão povoadas de divindades antigas, envoltas em roupagens de 
Tiepolo. (STEINER, 2006:29-30).

A menção à diferença, contudo, é a explicitação do desejo da distin-
ção, quando o que é distinto se distingue, hierarquicamente, em relação 
ao outro que se constrói através da edificação cultural da diferença. Assim, 
na contemporaneidade, após a superação do Atlântico, ainda se cultiva a 
idéia de Europa: espaço exclusivo da fronteira, espaço de limites interio-
res supostamente ausentes: um potencial território a integrar todos os 
demais territórios nacionais de Europa. Um continental território-idéia, ide-
ologizante, humanizado por mãos de razão. “A Europa esquece-se de si 
própria quando se esquece de que nasceu da idéia da razão e do espírito 
da filosofia” (STEINER, 46-47). Pois não terá sido uma conseqüência da 
utilização da razão que os limites oceânicos medievais foram, passo a passo, 
transformando-se em fronteiras? “Ora, essa interminável travessia é mais 
que um simples percurso de lugares próximos ou longínquos, humanos 
ou não” (HARTOG, 2004:32). Dessa interminável travessia, origina-se 
a idéia de um mundo que, ao transformar limites em fronteiras, deseja 
assumir a condição de fronteira do mundo e da humanidade. Por detrás 
desse projeto ideológico, contudo, há projetos que inevitavelmente po-
derão ser identificados como projetos econômicos, financeiros, políticos, 
que nascem, no contexto da diversidade de conflitos entre as próprias 
nações européias, diante da ameaça à hegemonia cultural, econômica e 
política constituída pelo até então mundo para além do Atlântico. Uma 
simbologia diversificada desse desejo de proteção poderá ser discutida. 
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No entanto, o euro, moeda continental que exclui e aparentemente des-
protege outros territórios europeus, talvez seja o mais representativo dos 
símbolos desse projeto que nos diz, na contemporaneidade, algo sobre a 
histórica idéia de Europa. Ele exclui europas para preservar a idéia de mundo 
que, ultrapassando a linha abissal do Atlântico, constrói um Novo Mundo 
sem passados e, com isso, não apenas transforma a linha em fronteira 
como, também, a linha medieval em conflituosa fronteira moderna.

A cada tempo histórico corresponderiam espaços e territórios. Espaços 
e tempos que se entrecortam e constituem uma só categoria. As socie-
dades medievais produziram muralhas que vigiavam cidades atrofiadas. 
Na sua atrofia murada, feita de uma multiplicidade de cercas, a cidade é 
ainda o território da vigília. Não há representação codificada de limite, 
quando a muralha é o seu sinal. Entretanto, de modo paradoxal, a pre-
sença do limite físico é o sinal físico da existência da fronteira. Caminhos 
de comércio reforçaram modernidades que desfiaram feudos, que desen-
rolaram linhas-limite. Fronteiras devoraram cercas e a cidade se espraiou 
para além das muralhas. Emerge a cidade, moderna, então, com os seus 
sonhos de liberdade, com os seus projetos de produção e de consumo.

Os territórios da cidade moderna são representados pelos corpos 
digitais, de aparência física, já na era da internet. Uma profusão de topo-
grafias digitais vistas em todas as escalas. Algumas delas, européias, 
contêm registros da esterilização da convencional representação da 
vigília, de limites devorados pelas espraiadas planícies de transição, pelas 
fronteiras feitas de abertura: Carcassone, Chester, York, Évora, Ávila. 
Pedaços de limites abandonados na aparentemente dócil planície da 
cidade mostram que os sinais da vigília podem ser transformados pela 
própria modernidade que se metamorfoseia: nas modernidades mais 
contemporâneas, os limites de vigília podem ser eletrônicos (VIRILIO, 
1993). As muralhas da China – testemunha histórica de extenso corpo físico 
de vigília –, por exemplo, transformam-se em cenário, em corpo paisagístico 
de comércio, ao perder suas funções de limite. Os recortes territoriais 
africanos, feitos de culturas, de etnias, de tribos, foram atravessados por 
modernos limites que separam estados nacionais que contrariam a própria 
idéia de nação. África: pensar o continente é imaginar cartografias que se 
sobrepõem, sem que se permita imaginar uma cartografia das próprias 

Compreendendo a complexidade.indd   65 12/5/2009   09:27:07



•   66

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

sobreposições. A faixa de Gaza, por sua vez, é um estrangeiro e ameaçador 
território aos olhos da paz, feito de uma barbárie múltipla e internacional, 
de caráter ocidental, que, simultaneamente, é limite que representa uma 
diversidade de obstruções e, simultaneamente, de potenciais fronteiras. 
Há cercas e restrições, assim como há abertura para que se reflita acerca 
da urgência, no contato extremo, do diálogo e da supressão da latente 
impossibilidade da paz. Em Dublin, contudo, bastariam faixas pintadas 
no asfalto para indicar diversas formas de apartheid entre tribos, guetos, 
territórios de religião e de política. As cidades modernas, portanto, não 
representam planícies homogêneas, planícies lentas. Há territórios no 
interior do território. Um híbrido, também por tal razão, esse corpo 
social. Há cidades no interior da cidade (HISSA, 2006). Há domínios 
socioespaciais no interior da cidade sem muralhas.

Se a idéia de território é associada às de propriedade, vigília, fechamento, 
limite, ela é também, portanto, um convite teórico à reflexão sobre 
os significados de fronteira. Onde há território, há limite e fronteira. 
Inseparáveis, limites e fronteiras, no âmbito dos territórios, apresentam 
significados contrários. Os limites estão voltados para dentro, como se 
representassem a guarda dos territórios. Pelo oposto, as fronteiras, espaços 
de transição, zonas de contato, espaços de abertura, estão voltadas para 
o exterior. Entretanto, os significados, na literatura, se confundem. O 
marco de fronteira é, de fato, a representação do limite.14

Cercas, muralhas, fossos, valas. Do alto, podem ser linhas visíveis. 
No nível dos terrenos, são sinais perceptíveis e insinuantes do que 
desejam ser: obstáculos. O limite, contudo, contraditoriamente, é uma 
representação da latente existência da fronteira ou da abertura. Se o 
limite é costumeiramente linha, a fronteira assume, no imaginário 
social, uma abstrata natureza areal e movente. A fronteira é o espaço 
de transição e de trânsito. A fronteira, em diversas circunstâncias, é o 
próprio trânsito. Enquanto move, entretanto, a fronteira carrega o limite 
que lhe corresponde, arrastando consigo os seus marcos e piquetes, 
assim como os seus desígnios de vigília. Assim, a península medieval 
de Maquiavel (1955) constitui uma aparentemente caótica e instável 
mobilidade de fronteiras que devastam, arrastam e transformam limites. 

14 Cf. HISSA, 2002. 
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Por isso, ao invés de se referir à vigília do limite, sempre se refere à 
proteção da fronteira que, instável, transicional, movente, encontra-se 
em lugar algum ao contrário do marco que a procura representar. O 
marco de fronteira, por sua vez, assume uma condição distinta. O marco 
de fronteira assume o significado dos portais.15

O marco de fronteira assume as funções de limite já que representa a 
linha-limite, de piquetes a cumprir propósitos de delimitação do território 
no campo aberto da planície. No entanto, o marco, o piquete ou a linha 
divisória tendem a ser envolvidos pelas vagueações da fronteira que, 
por natureza, é contato, zona de potencial litígio, transição que esgarça 
limites. Por tais razões, os limites, fixos, procuram preservar o seu ativo e 
permanente exercício de vigília. Tal exercício, contudo, deseja a ocupação 
da fronteira, espaço de vagueações a ser protegido.

Se a idéia de limite carrega consigo a de fronteira, o conceito de terri-
tório não poderá, na contemporaneidade, separar-se do conceito de lugar. 
O hibridismo do território também poderá ser avaliado a partir de tal 
leitura. O território é um corpo social espacializado feito da utilização do 
espaço. Entretanto, a corporeidade territorial se faz através de uma rede, 
de uma malha assimétrica construída historicamente, cuja existência – 
social, econômica, política, cultural – é produto de conexões assimétricas e 
desiguais entre lugares. Nesses termos, o conceito de lugar é interiorizado 
pelo conceito de território. Mas há ainda outros ângulos teóricos que nos 
fazem perceber que os territórios também são formadores dos lugares e, 
no processo de globalização, isso se torna mais nítido.

O processo de globalização elege lugares para que possa disseminar 
a sua própria racionalidade e os seus valores, assim como a produção de 
riqueza seletiva e, ainda, a propagação do desejo ampliado e diversificado 
de consumo não importa qual seja a sua natureza ou o caráter dos bens. 
A seleção de lugares faz, simultaneamente, com que estes sejam sobreva-
lorizados do ponto de vista mercantil e despromovidos do ponto de vista 
social. Com isso, os lugares são mercantilizados, assim como as relações 
sociais, e, simultaneamente, são de algum modo despromovidos social-
mente. Apesar de a globalização hegemônica imprimir a desva-lorização 

15 Cf. HISSA, 2002.
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social e cultural, algo que se aproxima da despromoção do local, como obser-
va Boaventura de Sousa Santos (2006:112), será a própria globalização 
que cumprirá papel de pôr à mostra as desigualdades socioespaciais e as 
especificidades culturais, políticas e sociais dos diferentes lugares. Milton 
Santos (2005) e Boaventura de Sousa Santos (2006) abordam a questão 
de modo equivalente. A despromoção social dos lugares é assim vista 
por Milton Santos (2005:170): “a ordem global busca impor a todos 
os lugares uma única racionalidade.” A racionalidade mercantil ociden-
tal seleciona lugares para estender o próprio processo de globalização: 
estruturam-se lugares globais. Contudo, tal como observa Milton Santos 
(2005:170), os lugares poderão responder “ao mundo conforme modos 
de sua própria racionalidade.” Como se apresenta o desenho teórico ela-
borado por Boaventura de Sousa Santos (2006), poder-se-á conceber que, 
através da ecologia de saberes, de processos de tradução intercultural, dos lu-
gares e de redes de lugares – dos territórios, portanto –, emergiriam vozes 
solidárias globais contra-hegemônicas.

Já será a globalização hegemônica a expressão do processo de apartheid 
socioespacial que se apresenta, intensamente, através de diferentes 
espacialidades, de um modo também globalizado. Além disso, será a 
globalização hegemônica que cumprirá os papéis de definição ou da 
emergência, também, da diversidade de mundos e, como observa 
Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula Meneses e João Arriscado 
Nunes (2005), da diversidade epistemológica do mundo. Todos esses processos 
fornecem amplas noções, cada vez mais precisas, acerca da produção 
do apartheid social contemporâneo, da reprodução de linhas-limite na 
modernidade que se radicaliza. É, portanto, bastante contraditório o 
processo de globalização: despromove socialmente os lugares e, pelo 
oposto, concede as condições para que se percebam, com nitidez, a 
degradação de valores essenciais à vida digna e, simultaneamente, as 
possibilidades de um movimento contrário e também global.

As referidas sobrevalorização e despromoção, também de modo se-
letivo e desigual, projetam-se, evidentemente, sobre as existências e 
os sujeitos do mundo. Além disso, projetam-se com tamanha força e 
densidade na rede de lugares que fazem dela um corpo territorial assimétrico 
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e desigual no âmbito da produção e da distribuição das riquezas em todos 
os sentidos. Se é assim o território – uma rede de conexões assimétricas e 
socialmente desiguais entre lugares –, ele também poderá ser concebido 
a partir de outros movimentos, valores, racionalidades e critérios. O 
território também será feito de um corpo de conexões entre lugares de 
onde se originam racionalidades e valores de outra natureza: valores que 
se referem à escala do cotidiano cujos parâmetros, tal como observa Milton 
Santos (2005:170), “são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, 
a emoção, a cooperação e a socialização com base na contigüidade.” 
Entretanto, também é certo que tais parâmetros, dada a sua natureza, 
não poderão ser movimentados dos lugares em direção à rede de lugares, 
ou seja, ao corpo territorial. Não direta e completamente: será possível, 
contudo, conceber a mobilidade de determinados valores originários 
de tais parâmetros, do lugar para a rede de lugares: tal como registra 
Milton Santos (2005:139), para “o território [...], formado de lugares 
contíguos e de lugares em rede.” Isso valeria, sobretudo, para a emoção, 
os sentimentos, a cooperação e a própria socialização. Imaginaríamos, 
assim, um corpo territorial, também constituído a partir de uma rede 
de lugares de cidadania. Um território de cidadanias que não se funda a 
partir da racionalidade global, mercantil, hegemônica. Um território 
tecido através de uma rede que conecta lugares e captura os valores e os 
sentimentos de corpos de mundo desejosos de sobrevivência, mas, sobretudo, 
de vida digna.

Diante disso, será também sempre possível conceber que as con-
quistas sociais dos sujeitos dos lugares são disseminadas, menos ou mais 
intensamente, através da rede de lugares ou do corpo territorial. Por tais 
motivos, o território pode ser compreendido como um espaço social de 
diálogos possíveis e imprescindíveis para a transformação do mundo. Para 
tanto, será ainda necessário repensar os papéis desempenhados pelo saber, 
pelos sujeitos do conhecimento, de modo a abordar, de forma crítica e 
reflexiva, as grandes questões sociais postas pelo mundo moderno. Uma 
ciência nova, outra, para um mundo que se pretende outro, onde valerá 
mais o nós do que o eu que, por sua vez, prevalece na ciência moderna 
e que, dada a sua natureza, impede os ricos e transformadores diálogos 
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com os sujeitos do mundo. Uma ciência nova, outra, feita de outros, de nós 
e de vários, permanentemente reinventada a partir do diálogo entre os 
sujeitos, entre as disciplinas e saberes: diálogo mediado, no território, 
pelo mundo que lhe concede a existência.

dAs pAisAgens disciplinAres monoculturAis à 
AberturA do sAber

    Um objeto não pré-existe a si mesmo. 
             Foucault

O breve registro extraído de Michel Foucault (1997:50) será aqui 
suficiente para introduzir a reflexão acerca da abordagem transdisciplinar 
ao território. De fato, mais do que transdisciplinar, pensa-se aqui em 
uma abordagem que transcenda a transdisciplinaridade moderna, tal como 
ela se dá no discurso que já se esvazia de conteúdo, e tal como eu a discuti 
em um trabalho mais recente:

[...] a transdisciplinaridade moderna poderá ser interpretada como 
a explicitação de possibilidades — de diálogos entre territórios 
disciplinares — obstruídas pelos próprios limites contraditórios que 
carrega. Originária do pensamento moderno, a transdisciplinaridade 
moderna idealizaria um movimento de atravessamento de 
conhecimentos nos interiores da ciência referenciados pelos 
próprios paradigmas da modernidade, pela ciência e epistemologia 
modernas. [...] Ela consistiria de interpenetrações de corpos teóricos 
e metodológicos, de objetos de estudo disciplinares, mas não se 
movimentaria com o propósito de explorar possibilidades de diálogo 
com os demais saberes — exteriores ao conhecimento científico e 
à universidade — deslegitimados pela própria ciência moderna. 
Sendo assim, a transdisciplinaridade moderna constituiria [conjuntos 
de] territórios disciplinares dos quais emergiriam, também, limites e 
fronteiras [...]. A ciência é o próprio limite da transdisciplinaridade. 
A universidade é a instância social em que a ciência faz uso de tais 
limites. De fronteiras voltadas para o exterior, tal como o front com 
os seus movimentos de avanço, a transdisciplinaridade moderna é a 
própria transdisciplinaridade sobre a qual sempre se diz algo acerca 
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de suas dificuldades e impossibilidades de realização. Ela somente 
seria resolvida, como diálogo entre saberes, a partir de processos de 
mediação com o mundo. (HISSA, 2008b:23).

A transdisciplinaridade constitui, ainda, para a maioria dos sujeitos 
do conhecimento, referenciados pelos paradigmas da ciência moderna, 
apenas a explicitação de desejos de um exercício repleto de dificuldades 
e, sobretudo, de impossibilidades. Ainda assim, escreverá Edgar Morin 
(1999:135-136): “A ciência nunca teria sido ciência se não tivesse 
sido transdisciplinar.” Entretanto, a despeito do presente registro, ao 
reclamar por uma nova transdisciplinaridade, ao afirmar que cada vez mais 
as disciplinas se distanciam umas das outras, ao focalizar o fundamental 
apartheid entre sujeito e objeto, Edgar Morin sugere o desenvolvimento 
de um paradigma da complexidade circunscrito exclusivamente ao âmbito 
da própria ciência, apenas. Uma primeira questão, da qual outras 
derivariam, precisa ser encaminhada: como interrogar a separação 
entre sujeito e objeto sem que se recorra ao que se toma, aqui, como 
pressuposto? Sujeito e objeto fazem parte de uma totalidade processual de 
tal modo densa que, já no processo de produção do saber, não se pode 
reconhecer o objeto sem o sujeito e, pela mesma razão, o sujeito sem o 
objeto. Como pensar, contudo, a ciência moderna nesses termos, a partir 
de tal pressuposto? Como conceber a transdisciplinaridade que não 
conceba tal premissa? Como conceber a transdisciplinaridade a partir das 
próprias referências definidoras da ciência e das disciplinas científicas? 
Afinal, não seria a transdisciplinaridade um movimento que se deseja 
ultrapassar a disciplina e, portanto, a ciência? A transdisciplina-ridade, 
tal como a ela costumeiramente se refere, é a manifestação de uma 
concepção de conhecimento que pretende existir antes da tranformação 
do sujeito a partir de referências que ultrapassam os paradigmas 
modernos que fazem a existência da ciência. Nesses termos, as referidas 
concepção e transformação pretendem pré-existir a si mesmas. Não será 
possível. O exercício transdisciplinar, antes de tudo, deveria pressupor a 
transformação dos sujeitos do conhecimento que, para isso, demandaria 
uma outra formação, uma universidade aberta, a partir de outras 
referências distintas das que fazem a ciência e a universidade modernas. 
A abertura: como negligenciar a sua indispensabilidade?
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O território do saber: o território aberto: seria esta uma inadequada e 
paradoxal expressão-metáfora? Um território aberto: o que constitui o saber 
para que, aberto, exposto e sempre interrogado, esteja permanentemente 
pleno de sabedoria transgressiva, crítica e que se questiona. Mas como 
um território poderia ser aberto, por natureza, de vigílias e de limites 
frágeis, marcado pela exclusividade das fronteiras? O território é fechado 
por concepção. Se não é assim, por concepção, ele é mais associado ao 
limite do que à fronteira. Cabe mais, portanto, pensar em paisagens 
disciplinares, monoculturais, fechadas, marcadas pelo domínio, pelo 
controle, pelos diversos poderes de vigília, pela idéia de limite. Entretanto, 
contraditoriamente, o saber é mesmo abertura. É da sua natureza a 
abertura ou o desejo de liberdade. São do seu caráter a desconfiança, a 
insegurança, a instabilidade, a crescente consciência da sua ignorância. 
Diferentemente do conhecimento científico, que desloca a ignorância 
para o outro, o saber convida a ignorância por saber mais, por desaprender 
mais a partir do que permanentemente aprende: aprendo e desaprendo para 
aprender, diria o saber. A ignorância somos nós: ainda diria o saber, enquanto 
a ciência moderna se percebe como conhecimento para ignorantes.

Desde a linguagem que se transforma em poder, a ciência moderna 
é conhecimento seletivo. A disciplina é corpo especializado em cujo 
interior há diversas particularidades que não são postas em comunicação, 
em diálogo. As paisagens monoculturais do conhecimento são expressões 
da ciência. Cada uma delas carrega o seu corpo epistemológico moderno 
disciplinar e, além disso, os seus movimentos corporativos: todos eles 
atuam como limites interdisciplinares e como limites entre a ciência e 
os demais saberes. O conhecimento científico moderno, portanto, se 
expressa através de domínios disciplinares que são fechados, a despeito do 
discurso permanentemente desfeito pela prática.

Há corpos teóricos. A ciência moderna é representada pelos corpos 
disciplinares que, por sua vez, expressam recortes de mundo feitos de modo a 
constituir os corpos teóricos das disciplinas. Os domínios disciplinares são 
corpos feitos de limites e, ainda assim, de fronteiras que se estabelecem 
através da delimitação teórica de objetos temáticos de estudo e de métodos 
de abordagem às diversas questões extraídas dos objetos. Trabalhados os 
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limites das disciplinas, a cada domínio disciplinar corresponderiam objetos 
de investigação e métodos de análise – para que sejam utilizadas expressões 
caras à ciência moderna. Isso significa que o domínio ou o corpo disciplinar 
é constituído, em princípio, na ciência moderna, por objetos e por métodos 
de estudo, delimitados teoricamente e supostamente pertencentes ao 
referido domínio.

Questiona-se, desde já, a capacidade disciplinar de recortar objetos 
sem qualquer mutilação e sem danos ao próprio processo de produção do 
saber. O recorte de objetos teóricos do mundo constrói a disciplina sob 
as referências dos paradimas modernos, na radicalização conservadora 
metodológica própria da tecnociência, que se põe, então, a produzir 
conhecimento. Mas conhecimento que se distancia do saber. São estranhas 
às idéias de saber e de sabedoria as relações de pertencimento excludente 
entre conceitos e campos do conhecimento, entre disciplinas e objetos 
de estudo. Isso significa que objetos, conceitos, categorias e, além disso, 
também métodos, são, por natureza, transdisciplinares.

O domínio disciplinar se desenvolve a partir da utilização teórica 
dos espaços do mundo. O corpo da disciplina, portanto, é moldado através 
de recortes de mundo que se transformam, a partir de então, em domínios 
teóricos do mundo. A cada corpo disciplinar corresponderia um recorte: um 
objeto teórico que tem a sua correspondência no denominado mundo real. 
A disciplina, por sua vez, expressa o recorte de mundo que aparentemente 
lhe cabe e a cada domínio disciplinar corresponderiam, nesses mesmos 
termos, os seus limites e as suas respectivas fronteiras. Nos termos em 
que se insere a questão, as fronteiras interrogam os limites. A disciplina, 
sem o saber, solicita a abertura, o contato, o trânsito, o diálogo. Somente, 
ela poderá, ao se questionar, tornar-se saber transformador.

A paisagem disciplinar monocultural, portanto, refere-se a um campo 
específico do conhecimento, com limites supostamente bem-definidos – 
constituídos pelo exercício teórico de delimitação de objetos e de métodos 
–, que representa e expressa as trajetórias da ciência moderna. O processo 
de definição teórica dos limites se refere, assim, à própria constituição 
dos domínios disciplinares. Sempre teórico, o referido processo pressupõe 
investimentos, de natureza epistemológica e teórico-metodológica, que 
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garantiriam a subjetiva construção de imagens acerca dos limites que 
apartam os corpos disciplinares.

Na paisagem das monoculturas disciplinares, o corpo disciplinar 
assume a sua unidade na pluralidade: a unidade possível, com as suas 
desfiaduras e fendas. A paisagem de monoculturas disciplinares constitui 
a diversidade interna à ciência. No contexto de todos os saberes, por sua 
vez, a ciência constitui a monocultura do conhecimento: a que deslegitima 
os demais saberes; a que se considera portadora da primazia da palavra, 
da palavra definitiva ou do verbo sobre todos os demais. Ao focalizar 
as monoculturas do conhecimento, territórios de aridez, de monólogos, de 
infertilidades e vazios, Boaventura de Sousa Santos (2006:102-103) faz 
referência à produção de não-existências, de ausências ou de invisibilidades 
pela ciência: “Distingo cinco lógicas ou modos de produção de não-
existência. A primeira lógica deriva da monocultura do saber e do rigor 
do saber. Tudo o que o cânone [da ciência moderna] não legitima ou 
reconhece é declarado inexistente. A não-existência assume aqui a forma 
de ignorância ou de incultura.”

A ciência moderna não poderá ser compreendida como um simples e 
progressivo aperfeiçoamento dos saberes e das experiências dos sujeitos 
do mundo. Pelo oposto, a ciência moderna, para que produza social e 
culturalmente a sua existência, desenvolve o movimento de negação das 
culturas exteriores àquilo que ela própria cultiva. A ciência moderna é 
produzida contra a cultura do senso comum. Ela não dialoga: deslegitima 
e desperdiça saberes e experiências. Ela não compartilha. Uma reflexão 
acerca dos significados de senso comum é bastante útil ao desenvolvimento 
do argumento que aqui se desenvolve. Ela é fornecida por José de Souza 
Martins (2000:59):

O senso comum é comum não porque seja banal [...]. Mas porque 
é um conhecimento compartilhado entre sujeitos da relação social. 
Nela o significado a precede, pois é condição de seu estabelecimento 
e ocorrência. Sem significado compartilhado não há interação. Além 
disso, não há possibilidade de que os participantes da interação 
se imponham significados, já que o significado é reciprocamente 
experimentado pelos sujeitos.
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Ao se instituir como uma forma de conhecimento não compartilhado, 
como conceber a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade – 
termos que, muitas vezes, são utilizados com o mesmo significado? Se 
a interdisciplinaridade poderá ser compreendida como a manifestação 
do desejo de diálogo no ambiente de pluralidade interna ao conjunto 
da ciência – e apenas se realizaria na transdisciplinaridade –, a 
transdisciplinaridade, por sua vez, somente se realizaria, como conceito 
e como exercício, a partir da exploração das fronteiras da própria 
transdisciplinaridade moderna: para além da ciência moderna, para além 
da universidade. Contudo, como pensar tal exercício sem a interação, 
sem que se compartilhe com o outro de modo a conceder significado 
ao diálogo? Mas esse não é o problema crucial. Não há possibilidade de 
diálogo direto entre disciplinas e entre ciência e saberes que circulam na 
sociedade. Assim, o que se compreende como transdisciplinaridade não se 
realiza, como conceito e como exercício, senão através de mediações em 
que os corpos de mundo e os sujeitos do conhecimento estariam no centro. 
Milton Santos (2000: 49) faz referência à constituição da metadisciplina 
como possibilidade do exercício transdisciplinar:

A idéia da metadisciplina é a seguinte: existem várias disciplinas, a 
geografia, a sociologia, a antropologia, a economia. Cada disciplina 
possui um módulo que a identifica e a distingue das demais. O que 
faz com que uma disciplina se relacione com as demais é o mundo, 
o mesmo mundo que, no seu movimento, faz com que a minha 
disciplina se transforme... Todas as disciplinas têm sua relação com 
o mundo. Quando no processo de informá-la, colocamos o mundo 
dentro de uma disciplina, e dele fazemos a inspiração mãe, temos a 
metadisciplina. Por isso, o mundo é que permite que se estabeleça um 
discurso inteligível, um canal de comunicação entre as disciplinas. A 
interdisciplinaridade [a transdisciplinaridade] não é algo que diga 
respeito às disciplinas, mas à metadisciplina.

Interessa à reflexão a idéia da inserção do mundo no interior de uma 
disciplina. Entretanto, as disciplinas capturam apenas recortes do mundo. 
É o que faz a existência solitária de cada uma. Pois não há diálogo e, 
na ausência do intercâmbio transformador, permanece intacta a idéia 
da transdisciplinaridade: moderna e circunscrita ao universo da ciência. 
Interessa à reflexão a idéia do mundo como mediador de diálogos: pois 
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os recortes de mundo, – recortes da totalidade-objeto mundo – pressupõem 
recortes de mundo exteriores aos territórios disciplinares. Portanto, muito 
da geografia, por exemplo, estará sempre além dos seus domínios e 
será preciso, também, um grande investimento de modo a conceber 
o povoamento das fronteiras da referida disciplina.16 Entretanto, na 
modernidade, mundo-fábrica da tecnociência, os limites esboçam movimentos 
de absorção das fronteiras. A linha-muralha explicita o quimérico desejo 
de incorporação da fértil planície, da pulsante fronteira. Pelas frestas dos 
muros disciplinares, corpos teóricos se imaginam na fronteira aberta, nos 
espaços de trânsito por onde circulam saberes. É uma difícil e complexa 
escapada: ela demandaria uma formação complexa, transdisciplinar, e 
mais do que isso, uma formação contrária àquela que constitui a própria 
ciência moderna e os sujeitos do conhecimento.

considerAções finAis: o território, 
um corpo Aberto

O território é um corpo de mundo: um recorte da totalidade do corpo 
do mundo em seu movimento de totalização permanente. Poderá parecer 
contraditória a imagem de um conceito feito de aberturas, posto que 
ele pressupõe a existência de limites para existir como um domínio ou 
como uma manifestação de poderes. Esta, contudo, é uma leitura que 
já encontrou o seu passado e, caso não seja exatamente assim, é uma 
leitura que deverá ser referenciada pelas contemporâneas transformações 
do corpo do mundo que concedem existência ao corpo territorial. O território 
é um recorte sempre incompleto da totalidade – também sempre incompleta – 
do corpo do mundo que se transforma a partir da referência da totalização. O 
território é, portanto, um corpo social também aberto, feito do corpo do 
mundo, que se manifesta através de uma diversidade de formas, inclusive 
físicas. Mas qual é a natureza da abertura do corpo territorial? Como 
ela se manifesta? A abertura se expressa através da própria estrutura 
do corpo territorial que não é exatamente feito de uma rede mas de 

16 É certo que, também, tal registro valerá para as demais disciplinas científicas.
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diversas redes que se entrecortam e que constituem, no corpo do mundo, 
um recorte sem bordas. Um entrelaçado de redes de lugares que dificulta ou 
impede a percepção de limites ou de arremates. No entrelaçamento de 
redes há sempre pontos, afunilamentos, nós, fechamentos, limites, assim 
como aberturas que nos conduzem à leitura de corpos territoriais para 
adiante. Tais redes, por sua vez, são feitas de uma tessitura social, além 
de política, cultural, econômica, física. Não há uma disciplina que dê 
conta, na sua pretensa autonomia, da leitura desse corpo de fronteiras que 
se apresenta também como um domínio delimitado para existir como 
corpo territorial. O fechamento e a abertura da malha dependerão dos 
olhos do sujeito, dos olhos do corpo do mundo. Há mundos nos olhos. Ao 
contrário, o território é mesmo a contraditória manifestação do limite e 
da abertura e demandará, cada vez mais, movimentos que se aproximam 
da transdisciplinaridade.

Parecerá evidente a afirmativa: o território é um objeto transdisciplinar. 
Entretanto, a assertiva, contraditoriamente, carrega pesadas interrogações 
porque não se pode dizer que se saiba bem, a partir dos discursos da 
modernidade que permeiam o mundo da ciência e da universidade, qual 
é a natureza da transdisciplinaridade. As disciplinas, entre si, não se 
põem em comunicação direta e o diálogo criativo e transformador sempre 
dependerá de uma formação complexa, crítica e criativa dos sujeitos do 
conhecimento: uma formação feita de reflexão, de teoria, de vivência, de 
densa leitura, de rotineiros exercícios de interlocução — com os demais 
sujeitos do conhecimento e com os sujeitos do mundo. Mas a universidade 
moderna, de modo a se constituir como o lugar da hermética ciência 
moderna, é fechada. Quanto há abertura, ela é insuficiente do ponto de 
vista teórico, assim como no âmbito das práticas e das éticas.

A universidade é costumeiramente vista como o lugar do pensamento 
crítico, da reflexão, da produção do saber transformador. Entretanto, ela 
poderá ser vista apenas como uma instância social que reproduz os valores 
da sociedade na qual se insere sem que possa construir os instrumentos 
da sua própria crítica. Talvez, na contemporaneidade, muito mais do que 
no passado, a universidade poderá ser identificada mais fortemente com a 
segunda alternativa. O trabalho intelectual crítico é periférico, marginal, 
substituído pelo normativo, regulatório e se expõe, freqüentemente, à 
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legalidade destituída de ética e de cooperação solidária. Observa-se com 
Milton Santos (2000:11):

Há um totalitarismo na vida cotidiana, que inclui o trabalho 
intelectual. [...] E a universidade é um exemplo formidável 
desse totalitarismo. Todos os dias somos solicitados a cumprir os 
regulamentos, as normas... Mas é exatamente a norma que se opõe 
à essência do trabalho intelectual. Sem contar que rompe com a 
liberdade de o professor decidir o que é mais conveniente ao seu 
magistério.

Não há quem deixe de argumentar em prol de uma formação univer-
sitária de qualidade. Entretanto, quando a idéia de qualidade é absorvida 
pela de quantidade, à medida que a universidade é incorporada pela idéia 
de mercado, já são deturpados os valores que dizem respeito aos próprios 
significados da universidade e da formação universitária. Nas moderni-
dades mais contemporâneas, quando não apenas o mercado se insere nas 
universidades mas estas, também, já se transformam em extensões de mer-
cado ou em efetivos mercados, o que se poderá pensar sobre uma forma-
ção de qualidade? Ela atenderia a quais atores sociais e estaria a serviço 
de quais interesses? As respostas às questões são polêmicas, incompletas 
e diversificadas, diante da crise da universidade e dos seus paradigmas, 
assim como frente à crise das sociedades e das culturas modernas.

Para uma abordagem mais densa à questão, poder-se-ia afirmar, na 
construção de um argumento sempre inaugural, que uma formação 
de qualidade concederia, a todos, o estímulo e as oportunidades para 
desenvolver a capacidade de ouvir e de pensar criticamente. Quem não 
se habitua a pensar de modo crítico desenvolve a crença dogmática e 
chauvinista de que pensa. Quem não cultiva tal hábito pouco se põe a 
ouvir, convicto de que o caminho da crença e da convicção está nas respostas 
ocas que obteve, a partir do que desejou ouvir quando falava e a partir do 
que supunha pensar. Imagina-se, então, que o fez assim de modo crítico e 
reflexivo. Ao contrário, quem se habitua rotineiramente a pensar, cultiva 
mais a interrogação do que a resposta, assim como mais a incerteza que 
faz o caminho da busca, do saber e do abandono do dogmatismo.

A universidade deveria mesmo estimular a reflexão, para que se 
fortalecesse como a universidade que deseja ser. Somente assim se estaria 
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a cultivar a indignação, sentida ausência num mundo de respostas 
prontas, e se retomaria, passo a passo, no tempo e no ritmo do aprender, 
a sabedoria feita de modéstia indignada e desejosa de transformação. 
Todo o contrário é inexistência: limite sem fronteira, fixismo, rigidez que 
se expressam em argumentos normativos destituídos de argumento, que 
obstruem a criatividade e a ação transformadora.

Sublinham-se, aqui, incapacidades e dificuldades vividas pela univer-
sidade moderna. Elas estão relacionadas entre si. A primeira se refere à 
dificuldade ou incapacidade da universidade se subverter para que possa 
cumprir o discurso que profere sobre si mesma. Mercantilizada, a uni-
versidade abdica da sua condição de espaço livre de criação e assume a 
condição de espaço de produção – esvaziada de qualidade por conta dos 
próprios critérios de produção e de qualidade que se deixou impor –, 
de competição que aniquila e suprime o outro e, contraditoriamente, da 
interdição da palavra. A segunda e a terceira se referem à sala de aula e 
aos demais ambientes de pesquisa que não se transformam em espaço de 
diálogo alimentado pela pluralidade, pela entrega e pela formação autô-
noma dos sujeitos. Não são incorporadas as experiências do mundo. A 
universidade produz um conhecimento esvaziado de mundo. Finalmente, 
uma grande dificuldade que se torna, aparentemente, cada vez mais uma 
impossibilidade: a da incorporação, pelos sujeitos do conhecimento, de 
suas próprias experiências de mundo. A universidade moderna solicita 
o esvaziamento dos sujeitos do mundo como se a leitura do mundo não 
precedesse a leitura da palavra e do processo criativo.

Dessas dificuldades e incapacidades decorreriam problemas referentes 
à produção do saber que dialoga com o mundo para ser pleno de mundo. 
Tais dificuldades são as que obstruem os sujeitos do conhecimento, das 
diversas áreas, na abordagem dos recortes do corpo do mundo a partir de 
referências que contrariam o pensamento abissal, fraturante, dicotômico. 
Para a ciência moderna, há ciência e saberes não científicos. É certo que 
os saberes locais, os saberes comuns, poderão ser também modernos, 
conservadores. Isso significa que o lugar onde se dão as existências, a 
vida cotidiana, a emoção, a vizinhança, a co-presença, a solidariedade, a 
cooperação é também o lugar onde se dão os processos de aniquilação do 
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outro, os mais diversos conflitos, as disputas de todas as naturezas. Mas 
é mesmo no lugar onde simultaneamente residem as possibilidades de 
conflitos e de encontros que se poderão desenvolver redes de diálogos 
entre os mais diversos saberes, dos quais também participariam os 
saberes científicos. Para tanto, em princípio, seria necessário imaginar e 
conceber, passo a passo, uma outra ciência, aproximada das existências, 
dos interesses coletivos, assim como seria necessário imaginar e conceber 
sujeitos do conhecimento participativos da vida pública em seu próprio 
processo de pesquisa. Para além disso, contudo, seria ainda necessário 
desenvolver, na universidade, uma formação distinta da existente. A 
transdisciplinaridade, para que subverta o seu lugar epistemológico moderno, 
pressuporia a transformação dos sujeitos do conhecimento, assim como 
a subseqüente transformação da universidade. Somente nesses termos 
poder-se-ia pensar possibilidades de tratamento transdisciplinar – uma 
virtual ecologia de saberes, como deseja Boaventura de Sousa Santos 
(2006) – dos diversos corpos do mundo e, em particular, o que se refere 
aos vários corpos territoriais que reunem lugares. Somente o pensamento 
aberto poderia, com densidade e consistência, de modo crítico e reflexivo, 
abordar o corpo territorial: um espaço aberto. Mas de que consistiria tal 
pensamento aberto? Consistiria da disponibilidade para o diálogo aberto e 
transformador que, por sua vez, demandaria uma formação dialógica, 
coletiva, integrada. Uma demanda urgente – que explicita um grande 
dilema da sociedade moderna: o da transformação dos sujeitos – a ser 
construída no tempo da cultura e não no tempo da economia. Reside 
aí a dificuldade de se compreender tanto a natureza transdisciplinar do 
território como a própria transdisciplinaridade: é preciso que os sujeitos 
se transformem para imaginar, conceber e desejar transformações.

Compreendendo a complexidade.indd   80 12/5/2009   09:27:08



o território Como Categoria de diálogo interdsiCiplinar  •

81   •

referênciAs

ALTHUSSER, Louis. Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas. Lisboa: 
Editorial Presença, 1979.

BARROS, Manoel de. Gramática expositiva do chão. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1990.

BRANDÃO, Luis Alberto. Grafias da identidade: literatura contemporânea 
e imaginário nacional. Rio de Janeiro: Lamparina; Belo Horizonte: Fale 
(UFMG), 2005.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1992.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997.

HARTOG, François. Memória de Ulisses: narrativas sobre a fronteira na 
Grécia Antiga. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” 
à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HISSA, Cássio Eduardo Viana. Ambiente e vida na cidade. In: 
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite (Org.). As cidades da cidade. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2006. p. 81-92.

HISSA, Cássio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inserções da 
geografia na crise da modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

HISSA, Cássio Eduardo Viana. Saberes ambientais: a prevalência da 
abertura. In: HISSA, Cássio Eduardo Viana (Org.). Saberes ambientais: 
desafios para o conhecimento disciplinar. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2008a. p. 47-63.

HISSA, Cássio Eduardo Viana. Fronteiras da transdisciplinaridade 
moderna. In: HISSA, Cássio Eduardo Viana (Org.). Saberes ambientais: 
desafios para o conhecimento disciplinar. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2008b. p. 15-31.

Compreendendo a complexidade.indd   81 12/5/2009   09:27:08



•   82

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

HISSA, Cássio Eduardo Viana, CORGOSINHO, Rosana Rios. Recortes 
de lugar. Geografias, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 7-21, jan.-jun. 2006.

HISSA, Cássio Eduardo Viana, MARQUEZ, Renata Moreira. Rotina, 
ritmos e grafias da pesquisa. Ar: Revista de Arquitetura, Ensino e Cultura, 
Coronel Fabriciano: Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, v. 2, n. 
2, p. 14-28, dez. 2005.

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Documentos, 1989.

LEFEBVRE, Henri. O marxismo. 4. ed. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1974.

MAQUIAVEL, Nicolai. O príncipe. 3. ed. Rio de Janeiro: Vecchi, 1955.

MARQUEZ, Renata Moreira. Arte e geografia: olhar através das frestas. 
In: FREIRE-MEDEIROS, Bianca, COSTA, Maria Helena Braga e Vaz 
da. (Org.). Imagens marginais. Natal: Ed. da UFRN, 2006. p. 11-22.

MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples. São Paulo: 
HUCITEC, 2000.

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1999.

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.

SACHS, Wolfgan. Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento 
como poder. Petrópolis: Vozes, 2000.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova 
cultura política. São Paulo: Cortez, 2006.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: para uma 
reforma democrática e emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez, 
2004.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das 
linhas globais a uma ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, n. 78, p. 3-46, 
out. 2007.

SANTOS, Boaventura de Sousa, MENESES, Maria Paula G. De, 
NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone da ciência: 
a diversidade epistemológica do mundo. In: SANTOS, Boaventura de 

Compreendendo a complexidade.indd   82 12/5/2009   09:27:08



o território Como Categoria de diálogo interdsiCiplinar  •

83   •

Sousa (Org.). Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e os 
conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 21-
121.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. 
São Paulo: HUCITEC, 1996a.

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005.

SANTOS, Milton. Entrevista. TD,  p. 32-39, fev./mar. 1999. Entrevista 
concedida a José Corrêa Leite.

SANTOS, Milton. Espaço e sociedade: ensaios. Petrópolis: Vozes, 1979.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 
1988.

SANTOS, Milton. O mundo não existe. Veja, Rio de Janeiro, Editora 
Abril, ano 27, n. 46, p. 7-10, 16 nov. 1994. Entrevista concedida a 
Dorrit Harazim.

SANTOS, Milton. Por uma geografia cidadã: por uma epistemologia da 
existência. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, n. 21, p. 7-14, ago. 
1996b.

SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: da crítica da geografia à 
geografia crítica. São Paulo: HUCITEC, 1978.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SANTOS, Milton. Região: globalização e identidade. In: LIMA, Luiz 
Cruz (Org.). Conhecimento e reconhecimento: uma homenagem ao geógrafo 
cidadão do mundo. Fortaleza: Eduece/LCR, 2003. p. 53-64.

SANTOS, Milton. Território e sociedade: entrevista com Milton Santos. 
São Paulo: Perseu Abramo, 2000.

SANTOS, Milton, SOUZA, Maria Adélia A. de; SILVEIRA, Maria Laura 
(Org.). Território: globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec/
ANPUR, 1994.

SAQUET, Marcos Aurélio. Abordagens e concepções de território. São Paulo: 
Expressão Popular, 2007.

Compreendendo a complexidade.indd   83 12/5/2009   09:27:08



•   84

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual: natureza, capital e espaço. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.

STEINER, George. A idéia de Europa. 3. ed. Lisboa: Gradiva, 2006.

VIRILIO, Paul. O espaço crítico e as perspectivas do tempo real. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1993.

WOLFE, Marshall. Desenvolvimento: para que e para quem? Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1976.

Compreendendo a complexidade.indd   84 12/5/2009   09:27:08


