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Ambulo ergo sum
Gassendi

A virada cultural da geografia, o seu ‘cultural turn’, é vista, por muitos,
como uma inclusão de abordagens semióticas e hermenêuticas na epistemologia da geografia. Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl, protagonistas da geografia cultural no Brasil, comentam que esta tendência da
geografia tem “o significado como palavra-chave” (2003, p. 15), situando
destarte suas contribuições numa tradição interpretativa.
Foi a anglófona New Cultural Geography, seguindo os preceitos de abordagens dos Cultural Studies da Escola de Birmingham (Raymond Williams,
Richard Hoggart, E.P. Thompson, Stuart Hall), que delineou, durante os anos
1980, esta linha de pensamento, quando interpretou a ‘cultura’, nas palavras
de Paul Claval (1999, p. 56), como um “sistema de significações que tem por
objetivo permitir o funcionamento da sociedade global”. Esta perspectiva
aprofundou-se pela inclusão de elementos do estruturalismo semiótico francês e de suas elaborações pós-estruturalistas (Roland Barthes, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze e Felix Guattari; ver
SAHR 2003a, p. 233).
A tendência de integrar o significado nos objetos da geografia exprime-se, assim, em quase todas as obras ‘clássicas’ da Nova Geografia Cultural.
Mencionamos, neste contexto, a interpretação das paisagens dos parques
Ingleses (1984) e do Palladianismo na Itália (1993) de Denis Cosgrove, o reconhecido estudo de James Duncan sobre a cidade de Kandya em Sri Lanka
“A cidade como texto” (1990), as investigações das representações populares na Suécia do século XIX de Allan Pred (1990) e as “Imaginações Geográficas” sobre as visões européias do Oriente Médio de Derek Gregory (1994).
Todos estes autores optam por uma “leitura da paisagem” (CLAVAL 1999, p.
313), investigando paisagens pré-existentes (em natura, ou seja, no pensamento) e as submetem a métodos semióticos, hermenêuticos e desconstrutivistas. Desta maneira, a Nova Geografia Cultural afastou-se tanto das então
vigentes tendências da geografia materialista-marxista, que se focaliza nas
relações sociais (relações capitalistas e de poder), como da geografia fenomenológica, que destaca a experiência humana. Contudo, a Nova Geografia
Cultural também se distancia da clássica geografia cultural, com as obras de
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Carl Sauer e Wilbur Zelinsky, criticando esta como positivista e “superorgânica” – como na pertinente crítica de Don Mitchell (2000, p. 29-34).
Em síntese, tem-se que o destaque ao significado como PalavraChave1
dá uma identidade própria à geografia cultural, tornando o plano interpretativo uma ‘realidade’ idealizada, mas deixa ao mesmo tempo a experiência
humana em segundo plano, principalmente quando se trata dos seus aspectos corporais, sensíveis e estéticos. Estes elementos aparecem na geografia
interpretativa apenas como ‘valores’ semióticos, quer dizer, são traduzidos
da vivência plena para o nível do intelecto. Portanto, o foco do significado
negligencia os processos da própria condição humana do Agir (ARENDT
1981, português 2007), o que inclui ‘o significar’, ‘o produzir’ e ‘o fazer’ dos
produtos, das obras e dos fatos culturais pesquisados. Diante desta situação, nos parece importante apontar que a ação, traduzida para o geográfico
como ‘produção’ e ‘construção’ do espaço, também envolve a culturalizAção,
sendo os seus processos até agora pouco valorizados na própria epistemologia da geografia cultural. Por isso, concentramo-nos a seguir na temática
do Agir e na sua dialética vivenciada-pensada, o que interpretamos como
uma comunhão entre corpo e mente, um ViverSignificar.

Da geografia cultural do significado para uma
geografia social da ação
Investigando a dialética do ViverSignificar, tomamos como ponto de
partida algumas reflexões de proponentes da Escola de Birmingham –
lembrando o caminho da própria Nova Geografia Cultural. Percebe-se, por
exemplo, nas escritas do sociólogo pós-estruturalista Stuart Hall, a intelectualização do empírico social num hiato de sua evolução intelectual. Em 1981,
este autor ainda se refere às “culturas populares” como “formas e atividades
cujas raízes se situam nas condições sociais e materiais de classes específicas”, inclusive “tradições e práticas” (HALL, 2003, p. 257), enquanto, em 1991, o
mesmo autor define o meio cultural apenas como linguagem, textualidade
e significação (2003, p. 212).
Homi Bhabha (1998, orig. 1994), outro autor de destaque desta corrente,
quando constrói uma ligação desconstrutivista entre nação e povo, aponta
a ‘nação’ como uma construção semiótica formada por narrativas, enquanto

36 |

Espaços Culturais_FINAL.indd 36

Espaços culturais: vivências, imaginações e representações 		

6/1/2009 15:12:40

o ‘popular’ aparece com certa autonomia como “forma de vida que é mais
complexa que ‘comunidade’, mais simbólica como ‘sociedade’, mais conotativa do que ‘país’” (p. 199). Assim, a “expressividade” (p. 246) e o “enunciado”
(p. 248) do popular ganham uma visão mais acionista, enquanto a “comunidade”, o “social” e o “nacional” tornam-se invenções semióticas da ciência e
da política. Conseqüentemente, Bhabha refere-se à autoridade das práticas
costumeiras, tradicionais, como um “espaço além da teoria”. Para ele, a experiência e a identidade cultural localizam-se “fora da sentença” e dentro
da “polaridade teoria-prática” (p. 250). Esta compreensão da experiência,
mesmo quando fica ainda parcialmente encarcerada no vício intelectualizante da ciência, já garante uma transposição do linguajar científico para
uma linguagem da experiência, mostrando que atrás das PalavrasChaves
dos significados existe ainda um campo de Agência, no qual os significados
são apenas ‘chaves’ de compreensão, mas para onde a ‘porta’ se abre deixando livre uma bela vista para um horizonte corporal em movimento. Para isto,
a Agência é – para Bhabha – uma EnFormAção, uma criação de formas em
relação ao indeterminado e o contingente do movimento (p. 253). Destarte,
tal visão da geografia cultural correria menos risco em privilegiar exageradamente o lado idealista do significado.
Na geografia cultural francesa, por sua tradição mais ecológica do que
as geografias anglófonas ou alemãs, parece-nos possível que a tradição de
Vidal de la Blache – com seu foco nas relações HomemAmbiente – permita
uma “linha de fuga”2 do problema do idealismo semiótico pelo simples fato
que esta tendência dá maior atenção à relAção do que ao significado em
si. Entretanto, observando as práticas de pesquisa dos colegas franceses, o
fato da ‘relação’ tornar-se rapidamente um arteFato leva destarte ao mesmo
campo significativo fixo como a tradição da geografia cultural inglesa. Isto
se deve à quase sempre presente sedução da geografia francesa em interpretar o ‘fazer ciência’ como um processo civilizatório. Assim, muitas pesquisas francesas compreendem a idéia da cultura como transformação do
espaço natural pela atividade civilizatória num processo de humanização
(CLAVAL 1999, p. 289). Neste viés, o sistema cultural é interpretado como
um sistema tanto de formação e produção intelectual (I) como de transformação material (II), mas se auto-representa ainda em contextos reflexivos
como o significado de atos de civilização. Formam-se, assim, ‘culturas’ que
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combinam elementos naturais (I) com elementos culturais e materiais (II)
para construir identidades e etnias sociais (quer dizer significativas, III), as
chamadas “etnogeografias” (CLAVAL; SINGARAVELOU, 1995).
Em conseqüência, os ‘territórios’ desta geografia cultural francesa representam tanto espaços de poder, como espaços ambientais e espaços
simbólicos (BONNEMAISON, 2000, p. 26), o que apontaria para uma geografia cultural mais concreta. Mas é a própria intervenção intelectual homogeneizadora dos pesquisadores que transforma novamente estes espaços
semioticamente, principalmente quando propõem conceitos ditos ‘geográficos’3, os quais apresentam as mesmas características de significado como
os significados-objetos da New Cultural Geography. Uma PalavraChave para
esta atitude semiótica é a concepção do “território” que se compõe num
quadro onde existem saberes, tecnologias, crenças e poder e que – quando
passa pelo crivo do mundo intelectual dos geógrafos – é captado e fixado
conceitualmente diante de um mundo vivido em permanente movimento.
Assim, a abordagem do território muitas vezes recai no mesmo perigo do
idealismo, mas agora através da atividade científica, quando aparece como
signo geográfico: um conceito representando um espaço delimitado e reificado numa condição idealizada, definida, identitária, ritual-simbólica ou
política (BONNEMAISON, 2000, p. 95).
Para evitar uma demasiada intelectualização, Augustin Berque, outro
representante da geografia cultural francesa, introduz a “lógique de médiance” (1990), fazendo alusões a uma filosofia budista-fenomenológica com
influência japonesa. Esta MesoLógica é um complexo onde a natureza é
apropriada pelo sujeito reflexivo que reformula sua condição de vivência,
mesclando o subjetivo com o objetivo, o físico com o fenomenológico, o
ecológico com o simbólico. Entretanto, para alcançar a condição do ‘fenômeno’, Berque induz a ‘poetização da experiência’ para poder torná-la sensível para a consciência humana (p. 32). Por isso, apesar da bagagem budista,
ele investiga a apropriação da natureza não primeiramente através da ação
corporal, mas através de uma operação intelectual na qual o “em si” (a natureza objetiva) é transformado em um “para si” (um sujeito), o que nos parece
ainda um resquício hegeliano numa abordagem que em outras partes já se
mostra muito promissora, mas ainda não leva suficientemente em consideração os componentes acionistas do próprio budismo (p. 85).
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Ainda outro autor francês, Guy di Meo, se aproxima mais de nossa idéia
do espaço material, sensível e de ação (1998, p. 95). Ele inicia suas reflexões
nas esferas da experiência fenomenológica, colocando a “casa” como o “nosso canto do mundo” (p. 97), e, a partir daí, amplia o raio de ação para outras
localidades, primeiro às mais próximas, depois às mais afastadas até chegar
no infinito. Desta maneira, o território vivido torna-se um laço intermediário,
reunindo a experiência fenomenológica direta e subjetiva com o objetivo
coletivo, público e infinito. O ‘espaço’ muda, destarte, gradativamente seu
caráter dentro do próprio conceito (p. 114). Assim, a abordagem de Di Meo
ganha um viés fortemente acionista (de “distanciamento”), onde implode
a diferença intelectual entre o corporal e o significativo. Por isso, a idéia de
Di Meo em embutir a concepção do território na teoria da “estruturação”
torna-se relevante. Esta teoria, desenvolvida por Anthony Giddens nos anos
1980, não recorre à diferença cartesiana entre corpo e idéia, mas refere-se à
diferença leibniziana entre substância (traduzido para o processo e a ação)
e forma (traduzido para estrutura). Surge, desta maneira, uma MultiLética
entre várias formas de espacialização e regionalização (ver DI MEO, 1998, p.
50). Em conseqüência, o ‘espaço’ ganha aqui uma conotação mais kantiana,
sendo um elemento categorial tanto na percepção (razão teórica) como na
ação (razão prática).

A irmandade entre Geografia Social,
Antropologia e Sociologia
Na mesma época em que se desenvolviam estas conceituações da geografia francesa sobre o espaço, a sociologia e antropologia francesas, nas
obras de Pierre Bourdieu, Michel de Certeau e Alain Tourraine, e as sociologias inglesa e americana do interacionsimo simbólico (Erving Goffman, George Herbert Mead), e, principalmente, a teoria da estruturação de Anthony
Giddens apontavam também para a ação humana espacial como elementos fundamentais da FormAção da sociedade.
Pierre Bourdieu, por exemplo, propõe na sua “teoria da prática” (1976,
orig. 1972) uma sociedade compreendida como ‘conjunto de formas de práticas’ e destaca a atividade humana baseada num ‘repertório de regras e
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eventos’ com um ‘programa de discursos e ações’, diferenciando assim um
espaço virtual e abstrato (habitual) de um espaço prático (p. 141). Martina Löw denomina esta dicotomia de Bourdieu como “dialética entre o espaço metafórico social e o espaço fisicamente apropriado” (2001, p. 182).
Löw insiste, junto ao Bourdieu, que para superar a dicotomia espacial virtual-prática precisa-se de uma relação entre interioridade e exterioridade
da pessoa, na qual se reúnem os dispositivos abstratos do Habitus (coletivo) com as estratégias individuais de ação (p. 164-65). Isto inclui também a
capacidade humana em transformar as próprias regras desta relação. Portanto, a diferenciação entre espaço material e espaço virtual resulta num
“espaço social” que se abre quase como brecha para práticas não-refletidas
ou contraditórias (p. 189); nesta brecha reproduzem-se ações sem necessariamente serem tematizadas na própria consciência dos atores, mas ficam
embutidas em esquemas culturais performativos (tradições, costumes etc.).
Assim, o espaço social ganha características relacionistas diferentes da geografia francesa ambientalista. Agora, a dialética se desenvolve dentro da
construção da sociedade, entre sujeitos racionais e ambientes de poder e
do capital, onde cada um por si representa um ambiente cultural com lógica
diferenciada (BOURDIEU, 2000, p. 134, orig. 1989). A prática social é, assim,
uma apropriação espacial de lógicas abstratas. Nesta construção epistemológica, Bourdieu encontra uma solução para embutir a Ação como estrutura ‘motivadora’ e produto cultural da sociedade, diferenciada por gêneros,
classes e povos.4
Michel de Certeau, por sua vez, se inclina mais para um ângulo fenomenoLógico da ação, quando se concentra nas características do próprio
agir no cotidiano, contextualizando a ação na diferença entre o agir tático,
espontâneo e sem lugar específico, e o agir estratégico que cria e preserva
um determinado lugar (CERTEAU, 1999, p. 46 e p. 92). Destarte, ele é mais
geográfico que Bourdieu. Trata do “habitat” e não do “habitus”. Este habitat
se constrói primeiramente no privado, o qual representa o lugar dos sonhos
e os anseios dos sujeitos, mas está embutido em um espaço de maior abrangência, como a cidade e a sociedade (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 1998, p. 42).
Assim, Certeau e seus colegas desenvolvem uma nítida teoria espacial válida e digna para a própria geografia.5
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Ainda em 1984, a teoria social de estruturação de A. Giddens (2003, orig.
1984), procura outra solução para a construção da sociedade. Esta abordagem apresenta igualmente conotações geográficas, e, por isso, ganhou
força dentro da geografia inglesa durante os anos 1980, principalmente na
obra de Derek Gregory e Steve Pile (CLOKE; PHILO; SADLER, 1991, p. 93-131).6
Para Giddens, a sociedade é fundamentada no Agir7. Cada indivíduo age
primordialmente conforme diferentes formas de motivação. Aqui, Giddens
empresta conceitos do freudismo, diferenciando o caráter da motivação entre motivos subconscientes, rotinizações e ações reflexivas (p. 47). O autor
chama este processo da organização espacial de “regionalização” e dedica
um capítulo inteiro a esta questão (cap. III). Nele, define o território como um
“zoneamento do tempo-espaço em relação às práticas sociais rotinizadas”
(p. 140). Assim, Giddens consegue teorizar a regionalização além do primitivo ‘dimensionalismo’ geográfico entre o local e o global. Baseia-se, portanto,
na própria fenomenologia do Agir e mostra, assim, uma dupla face da ação:
esta é espontânea e efêmera, quando baseada na espacialização da ação
individual, e estratégica, quando se trata de um agir orientado numa regionalização mais constante (como instituições, países, casas etc., cf. GIDDENS,
2003, p. 169). Assim, a relação entre dois tipos de espaços torna-se resultado
de um processo de EstruturAção entre o espaço da ação e o espaço da estrutura.
Todavia, o verdadeiro mérito da construção de uma geografia da ação
é da geografia social de língua alemã. Esta, nos anos 1980, ainda na periferia
dos discursos internacionais da geografia, desenvolvia com bastante independência uma reflexão profunda e nítida sobre a relação entre espaço e
ação. Principalmente geógrafos sociais, como o suíço-alemão Benno Werlen
(1986, 1987) e o austríaco Peter Weichhart (1986), destacaram que a produção do espaço precisaria de um fundamento fenomenológico além da geografia humanista, e por isso insistiram que o ‘paradigma do espaço’ fosse
revisto de um ângulo acionista (SAHR, 1999, p. 43). Portanto, Werlen rejeita
a ontologização do espaço na geografia e focaliza no Agir, quando propõe
uma “geografia das regionalizações cotidianas” (1995, 1997). Parece-nos interessante que, paralelamente a esta tendência da geografia alemã, também a
geografia brasileira discutia neste momento uma problemática semelhante.
Por exemplo, Marcelo Lopes de Souza, já em 1988, critica os denominados
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“espaciólogos”. Também Milton Santos, com certeza um dos proponentes de
uma “geografia do espaço” no Brasil, se sente forçado, em 1996, a posicionar o
espaço entre os sistemas de ação e os sistemas dos objetos.8 Na mesma tradição, mencionamos ainda a obra de Paulo César da Costa Gomes (2002), que
com sua concepção de nomoespaço e genoespaço aponta um problema do
Agir no confronto entre diferentes formas espaciais. E, finalmente, Rogério
Haesbaert, que define o Agir (as ações materiais, sociais, políticas e significativas), como elemento formativo do território, destacando em cada dimensão
o “território como um ato” (2003, p. 127 e 281).
Diante deste cenário da geografia social de ação, me parece necessário
entrar numa reflexão mais nítida sobre o próprio Agir.

A variedade da ação
As origens do aspecto acionista na teoria social são fortemente relacionadas à descoberta da atividade humana como fonte de riqueza nos séculos XVIII e XIX. Isto é tanto mérito de John Locke como de Karl Marx. Nos
manuscritos de 1844, Marx aponta a diferença essencial da atividade produtiva entre “Werken” (work) e “Arbeiten” (labour) recorrendo a John Locke.
Mas, ao contrário do empirismo de Locke, Karl Marx segue as proposições
de Hegel, mostrando que o trabalho é a essência expressiva do homem, a
exteriorização do si mesmo, a Selbstentäusserung (MARX, 1956, p. 521 e 573).
Desta maneira, transforma o mundo “em si” (o espírito) para o mundo “para
si” (o material). Isto quer dizer que esta transformação desenvolve-se através da externalização corporal do intelecto humano. Surge desta dialética
espiritual-material a autoconsciência (o Selbstbewußtsein), que recria o homem na sua totalidade (p. 574). O então hiato entre obra exterior e consciência significa que todos os artefatos humanos são produtos materiais fora
desta consciência. Com esta visão materialista, Marx sugere que a reificação
das obras é tanto uma naturalização destes artefatos (uma volta à natureza),
mas também uma realização intelectual (uma criação de natureza), embutida numa Entfremdung, uma alienação desta natureza (p. 512-515). Destarte,
a atividade humana se reduz a uma produção da própria propriedade, através do trabalho.
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Hannah Arendt, na sua obra prima The human condition (orig. 1958),
traduzido para o alemão como Vita activa (1981, orig. 1971)9, critica esta
postura marxista, com razão, quando aponta a fundamental diferença entre
“trabalhar” (arbeiten) e “fazer” (herstellen, werken), designando o homem
dialeticamente tanto como animal laborans como homo faber (1981, p. 103).
Assim, encontra na “condição humana” um termo acionista para a alienação
entre trabalho e fazer.10 Nesta visão, a sociedade moderna transforma-se,
sim, numa sociedade na qual predominam atividades produtivistas alienadoras e de consumo, cujo equilíbrio oscila entre produção e destruição,
onde existe uma forte circulação de mercadorias e onde a sedução do homem é princípio e fim da produção (ver também BAUDRILLARD, 2004). Mas,
para Arendt, esta característica é apenas marcante para a cultura de massa
que é “usada, abusada e esgotada para expulsar o tempo vazio”... “para os
fins do divertimento” (1981, p. 157).11 Neste sentido, Arendt afasta qualquer
felicidade na sociedade moderna que vai além da satisfação do animal laborans.12
Para fugir das limitações acionistas do sistema capitalista, Hannah
Arendt propõe uma outra interpretação do trabalho, agora no sentido do
work. Este é o Fazer, o Herstellen13, uma palavra alemã a qual se refere aos
artesãos e não aos trabalhadores. No Herstellen junta-se a criatividade, com
espontaneidade reflexiva, à produção artesanal. Trata-se de uma forma de
produção mais motivada e individualizada do que rotinizada. Não existe, no
Herstellen, o produtivismo genérico da subsistência, mas sim uma produção consciente necessária para a existência, onde se “realiza a vida humana
específica” (ARENDT, 1981, p. 211).
Além do Fazer, Hannah Arendt aponta ainda uma terceira categoria
da Agência, o Agir (Handeln). Esta categoria representa a principal fonte da
auto-expressão individual do homem como zoon polítikon. Na sua esfera,
as atividades produzem uma pluralidade de semelhanças e de diversidades, constroem as suas “alteridades da vita activa” (1981, 214; 2007, p. 189).
Por isso, esta autoconsciência representa uma forma não-alienada, porque
reTorna a si mesma, fundamentando e comungando o corpo da personalidade com o intelecto da sociedade. Trata-se de um espaço de liberdade,
onde as relações sociais permitem convivência livre e onde ações humanas
adquirem seus sentidos, onde aparecem significações e interpretações ape-
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nas como ferramentas da vita activa, e não como o seu sentido. Em contraste ao Trabalhar e ao FazerProduzir, o Agir, e junto com ele o seu parceiro, o
Falar, formam um EntreEspaço social,“onde a ação (no nosso sentido o Agir)
e o discurso (o Falar) criam entre as partes um espaço capaz de situar-se
adequadamente em qualquer tempo e lugar” (ARENDT, 2007, p. 211). Tratase de um “espaço de aparência” (p. 212), que depende de atores sociais e
de relações de poder (ARENDT, 1981, p. 250). Aqui, a geografia – e principalmente a geografia social e cultural – deveria dedicar-se às práticas sociais
do homem como uma produção do espaço ‘mesológico’, pesquisando os
‘enquadramentos do Agir’, que garantem, através de suas formas culturais,
estabilidade e coerência dentro de uma sociedade (1981, p. 238).
As três formas da Agência propostas por Hannah Arendt permitem uma
nova reflexão sobre as funções sociais da ‘produção do espaço’14. Enquanto a
interpretação marxista do Agir é reduzida ao “trabalho”, precisamos teorizar
a criatividade, o FazerProduzir, a ação non-conformista, a “revolução” do contra-poder, para falar em termos marxistas. Este lugar é a margem entre individualidade e sociedade. Neste entre-espaço questiona-se e se discute o Agir
e o Viver. Nas sociedades capitalistas, submetidas ao trabalho e à reProdução,
estes espaços criativos encontram-se geralmente à margem. Nestes lugares
limiares, nas fronteiras e nos limites, o ser humano adquire seu pleno sentido.
Por isso, a geografia do Agir de Arendt pode ser descrita da seguinte forma:
Limites e fronteiras, que são de tanta significância para o
campo dos assuntos humanos, representam o nunca confiável
enquadramento no qual se movimentam os seres humanos, sem
os quais uma convivência não seria possível... Tudo que estabiliza
este campo, desde a cerca protetora, a casa e a lavoura, até as
fronteiras nacionais que determinem a identidade física, e as leis
que definem e cuidam da existência política dos povos, tudo é
quase trazido de fora para este campo cujo interior compreende
as atividades do agir e do falar, cujas características são estabelecer
princípios e criar relacionamentos, mas não apenas estabilizar e
delimitar (ARENDT, 1981, p. 238, trad. do autor).

Assim, mostramos que a auto-expressão humana vive nos limites e nas
fronteiras. Trata-se de um Agir que Deleuze e Guattari denominam a “linha
de fuga” (1996, p. 69). Neste lugar criam-se bifurcações e espaços de alterida-
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de, outras geografias e geografias dos outros15, formam-se espaços sociais
e políticos onde os sujeitos ganham aparência e onde os atores sociais tornam-se fenômenos de suas culturas. Aqui, surgem as diferentes concepções
do Eu junto as diferentes formas do InterAgir como espaços culturais. Aqui
se constroem o que denominamos os EspaçoMUNDOS (SAHR, 2007).
Combinando as reflexões de Hannah Arendt com algumas suposições
do filósofo Ernst Cassirer, percebemos que o Agir é profundamente social.
Por isso, Cassirer o destaca como elemento fundamental da “cultura”, definindo as construções culturais de um “Agir em comum” (gemeinsames Tun)
(1994c, p. 75)16. Nestes mundos intersubjetivos, a constância egocêntrica e
a personalidade vêm das ‘formas simbólicas’ que reúnem conteúdos significativos com elementos materiais. Para Cassirer, as “formas simbólicas” são
...os conteúdos, nos quais se formam a organização do Eu
para um mundo próprio e único...; eles são dados, de qualquer
exterioridade espacial, temporal, ideal fazendo também parte de
outros mundos, estes sociais e metafísicos, semânticos e éticos, e
dentro destes mundos eles consistem de formas e relações entre
eles que não coincidem com os mundos do Eu (CASSIRER, 1994b,
p. 100, trad. do autor).

Existe, portanto, para Cassirer, uma dialética entre os EspaçoMUNDOS
e a construção do Eu, resultando da mesma alienação (exteriorização) da
cultura que Marx (1956) e Simmel (1919) já apontaram (ver SAHR, 2007, p.
75). No momento quando se constrói o Eu do ator, recriam-se também as
formas simbólicas (linguagem, mitos, técnicas, ciência, arte etc.). Assim, o Eu
não é mais um ator por si, mas vira um produto do Agir. Ele próprio aparece como forma simbólica. Conseqüentemente, surge neste momento uma
idéia estranha: compreende-se o Agir como um Agir sem sujeito, no qual o
Eu é apenas uma construção provisória17. Portanto, continuamos as nossas
reflexões delineando uma geografia cultural baseada na ação no limite entre o Agir individual e o Sistema coletivo.
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As lógicas da ação – “Lebenswelt” versus
Sistema
Os vários tipos de ação baseiam-se num conjunto de diferentes lógicas que são formados por mundos específicos (formas simbólicas). Tratase, como já demonstramos, de mundos em ação, nos quais não apenas os
indivíduos, mas também as estruturas, são transformadoras, motivacionais
e iniciadoras. Assim, destacamos diferentes lógicas de ação: lógicas sistêmicas, coletivas e/ou individuais.
Max Weber foi um dos primeiros sociólogos a sinalizar que sistemas de
ação dependem de racionalidades diferenciadas. Em função desta observação, podemos destacar três tipos – a racionalidade utilitária, a racionalidade
normativa e a racionalidade comunicativa. A primeira refere-se a objetivos
imediatos do ‘indivíduo’ que satisFaz suas necessidades e desejos, enquanto
a segunda garante a coesão sistêmica da sociedade com sistemas do FazerProduzir. A terceira, finalmente, estabelece as modalidades para poder
comunicar-se sobre as outras racionalidades. Esta diferenciação inspirou
tanto Jürgen Habermas (1981), como Benno Werlen (1987), para fundamentar suas respectivas abordagens na “Teoria da Ação Comunicativa” (1981,
versão espanhola 1999) e na Teoria das “Regionalizações Cotidianas” (1995,
1997).
A diversidade das racionalizações, contudo, expressa um sério problema
para a ciência. Porque existe uma diferença entre as racionalidades sistêmicas que não necessariamente coincidem com a racionalidade dos próprios
atores e suas intenções. Destarte, quando se fala da racionalidade humana
na ação nos referimos apenas à ‘reconstrução social’ dessa ação, nunca à
ação por si. Isto vale tanto em situações do cotidiano, como na ciência ou na
arte e na política. Assim, não é possível construir uma geografia acadêmica
que racionaliza completamente as diferentes ações e, assim, não podemos
nos permitir dizer que captamos realmente o mundo vivido autêntico. Esta
divergência entre o mundo de ação vivenciado e o mundo racionalizado
já foi apontada por Alfred Schütz em sua obra sobre as “Estruturas do Lebenswelt” (1984, p. 84).
Portanto, precisamos recorrer a uma idéia do Agir que se defina como
processo. Assim, a criatividade da ação, que ultrapassa a racionalidade, deve
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ser revelada metodologicamente pelo próprio pesquisador, num diálogo
direto com seus pesquisados com quem desenvolve um ‘conceito em comum’ (SAHR, 1997, p. 76, ver também GEERTZ, 1978). Inicia-se, destarte, uma
geografia da ação comunitária. Aqui, a espacialização é tanto um processo
comunicativo, num espaço de convivência (motivada), como um processo
exteriorizante e racionalizante, onde surge uma multiplicidade de espaços
interpretativos.
Neste momento, lembramos da antiga diferenciação entre Gemeinschaft (comunidade) e Gesellschaft (sociedade), proposta pelo sociólogo
Ferdinand Tönnies (1935, veja também HAESBAERT, 2003, p. 215ss.). Tönnies
destacava uma diferença constitutiva na forma da socialização: A comunidade, para ele, é formada através do contato direto, embutido numa tradição
comunitária, e a sociedade é baseada em relações abstratas e sistêmicas.
Portanto, a ação do ator social incorpora os dois aspectos. De um lado, ele se
preocupa em manter o sistema comunicativo e normativo, por exemplo, na
escolha de uma determinada língua ou através de gestos compreensíveis
para poder expressar-se, mas, de outro, se dirige diretamente a outros sujeitos (individuais e coletivos), para expressar-se, até – se for necessário – criar
suas próprias ferramentas e formas de comunicação.
Habermas transpõe esta relação para um campo genuinamente geográfico quando explica o contraditório processo da “racionalização” na sociedade moderna:
...abre-se uma contradição entre uma racionalização da
comunicação cotidiana, embasada nas estruturas intersubjetivas
do mundo vivido para qual a língua representa o genuíno
e insubstituível meio de comunicação e compreensão, e da
crescente complexidade de sistemas parciais do agir utilitário,
nos quais os meios dirigentes, como dinheiro e poder, coordenam
os atos (HABERMAS, 1981, I, p.458-459, trad. do autor).

Nesta citação aparece claramente a clássica diferença da geografia
acadêmica entre o “mundo vivido” e o “espaço geográfico”. Contudo, sob influência da crescente divergência entre estes dois elementos espaciais na
sociedade moderna, o “mundo vivido” é crescentemente racionalizado (p.
231), deixando, terminalmente, o Eu expulso dos mecanismos da sua própria interação. Substituem-se, nesta situação, as lógicas comunicativas di-
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retas por lógicas sistêmicas indiretas, o que resulta numa “mediatização do
mundo vivido na forma de uma colonização” (p. 293). Assim, a cultura supraorgânica, tão criticada pela geografia cultural crítica (MITCHELL, 2000) precisa, sim, de uma crítica pela geografia cultural acionista, esta, por exemplo,
exercida nas lutas pela independência da auto-expressão. Isto parece ser a
função essencial da geografia cultural e ultrapassa a mera questão geográfica de encontrar um território para a autodeterminação.

Territorialização e espacializações como
elementos culturais da sociedade
Durante os últimos anos, o território tornou-se um ConceitoChave até
modista dentro da geografia brasileira (ver SOUZA, 1995, SANTOS, 1996, HAESBAERT, 2004 e SAQUET, 2007). Entretanto, existe pouco consenso sobre sua
compreensão teórica. Por exemplo, Souza interpreta o território como uma
“extensão do poder” (1995, p. 80), reduzindo (com Raffestin) o espaço a um
resíduo natural (p. 97). Milton Santos interpreta o território como um Todo
entre objetos e ações, um “espaço híbrido” (SANTOS, 1996, p. 72). Também
Saquet posiciona o território como um corpo relacional entre o material e o
ideário, onde os elementos da apropriação e produção são “a um só tempo”,
“econômicos, políticos e culturais”, sem definir como estas três dimensões
são caracterizadas e interligadas (SAQUET, 2007, p. 127). Assim, todas estas
perspectivas reificam e objetivam o território, sem verdadeiramente captar
o problema processual. Apenas a abordagem de Rogério Haesbaert (2004)
mostra que a discussão sobre o território precisa ser mais ampla, discutindo as características da mobilidade, da construção e da vivência, seguindo
Deleuze e Guattari:
Muito mais do que uma coisa ou objeto, o território é um ato,
uma ação, uma rel-ação, um movimento (de territorialização e
desterritorialização), um ritmo, um movimento que se repete e
sobre o qual se exerce um controle (HAESBAERT, 2003, p. 127).

Com esta interpretação, sim, o termo do território volta à idéia original
da existência cultural do homem nos manuscritos de 1844 de Karl Marx.
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Assim, entretanto, o território não é mais um produto, mas uma “expressão”
(HAESBAERT, 2003, p. 50), uma criação cultural, com um determinado “rosto”
(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 32). O território territorializa-se entre significância e subjetividade, e não no espaço. Por isso, chamamos o território,
como Deleuze e Guattari, um ato em movimento. Esta operação intelectual,
a qual transforma o território-conceito em um ator-conceito, faz dele um
corpo e um sujeito em ação. Assim, o território ganha individualidade e torna-se parceiro dos atores.
Todavia, a expressividade do território surge através de uma diferenciação teórica fundamental, da qual muitos geógrafos não se dão conta. A
organização (ou produção) do território não depende apenas de redes de
poder, mas também de máquinas-sistemas de produção e de significação.
Os territórios se configuram em processos de territorialização que definem
um terreno delimitado, mas precisam também de processos de espacialização, que, na experiência vivida ilimitada, configuram as características da
formação do território, e não o próprio território. Por isso, concordamos com
a geógrafa Christine Chivallon que insiste, com razão e coração, que a geografia precisa de uma concepção plena do “espaço”, e não apenas do “território” (1999, mas ver também HAESBAERT, 2003, p. 76).
Por isso, a diferença teórica entre território e espaço nos parece fundamental para uma geografia da ação. Entendemos como territoria-lizAção,
com Haesbaert, a configurAção de espaços definidos por diferentes formas
de espacializAção (lingüística, estética, política, social, econômica) e estruturAção (hierarquica, reticular etc.). Assim, a agência e as ações ganham um
novo papel. Trata-se agora de formas geográficas de construção cultural.
Neste momento, uma vertente da geografia fica ligada à geografia do território, discutindo limites e fronteiras dos espaços reificados sobre o espaço,
e a outra à geografia das espacializações, que se refere a processos, transformações e ações de formar espaços.

Três elementos fundamentais para uma
Geografia da Ação
Diante das reflexões expostas até aqui, propusemos uma abordagem
com uma perspectiva diferente da nossa proposta anterior sobre os “Signos
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e EspaçoMUNDOS”, embora ambas estejam interligadas (SAHR, 2007, p. 76).
Destacamos agora a perspectiva da Ação em relação aos EspaçoMUNDOS.
Conforme a tipologia de Hannah Arendt, percebe-se que uma geografia
cultural da ação tem que dar conta da variedade espacial das diferentes formas de Agência.
1.	O Trabalhar, na sua forma de força de trabalho, acontece culturalmente dentro de padrões altamente normatizados, com forte dominação de esquemas culturais e semióticos de sistematicidade e
homogeneidade. Por isso, suas espacializações são basicamente
voltadas à organização fixa de limites sociais e materiais. Em “Vigiar
e Punir”, Michel Foucault já havia demonstrado a função destes espaços homogeneizadores para fins de poder (2007). Neles, os humanos territorializam-se através de rotinas, muitas vezes com ações
subconscientemente internalizadas, que formam corpos e subjetividades. Os territórios do trabalho baseiam-se principalmente em
racionalidades simples e homogeneizadoras (matemáticas, capitalistas etc.), portanto, apresentam pouca expressividade. Geralmente,
são espaços de produção e de consumo, onde a intensa associação
entre trabalho e integração sistêmica estabelece uma lógica de “curto circuito” que impede maior auto-expressividade. Se reduz, assim,
à capacidade da sociabilidade e da comunicabilidade humanas. Este
espaço de trabalho e de consumo, inclusive seus territórios, representa o espaço paradigmático da sociedade moderna industrial, no
qual predominam as atividades econômicas de troca, a técnica, a lei,
a burocracia etc., permitindo apenas uma individualização massificada alienada, mas não uma individuAção existencial do ator social.
2.	Os espaços do Fazer (Herstellen), contudo, garantem uma melhor individuação existencial. Aqui, predomina a produção criativa através de
atividades especializadas que, muitas vezes, juntam diferentes espacialidades. Conforma-se, assim, a obra artesanal e/ou artística como
produto intermediário entre individualização massificada, coletivização e individuação. Nos territórios do Fazer, a expressividade é maior
e variada, e, por isso, a significação faz parte integral desta forma
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de produzir. Neste campo, atividades rituais (atos com significados
conscientes), artesanais e artísticas predominam. Desenvolvem-se,
destarte, espacialidades coletivas que permitem a construção de
territórios de alteridade na vivência cotidiana. Os mais importantes
exemplos disso são os espaços do mundo vivido familiar, espaços
étnicos e de resistência, mas também os cenários sociais, artísticos e
de fantasia (por exemplo, na religião, nas artes etc.). A sua integração
sistêmica coletiva permite uma maior individuação e diferenciação
social e garante espaços de alteridade sem plena submissão ao sistema hegemônico. Assim, nestes espaços, podem formar-se territórios
coletivos de contestAção.
3. Finalmente, a terceira forma de agência, o Agir, é uma espacialização
voltada à plena expressão humana. Forma espaços que dificilmente podem ser intelectualizados ou semiotizados, mas que mostram
alta criatividade. Esta criatividade – agora no sentido de criação, e
não do Fazer, apresenta-se em duas esferas: primeiro, inventa linguagens inovadoras espaciais que permitem comunicação em ‘territórios de liberdade’18, como é o caso das linguagens dos poetas, dos
músicos, das atmosferas e das virtualidades. Aqui, a comunicação é
plena e direta, com alta expressividade, mas garante pouca estabilidade, porque não segue regras, pelo contrário, fura regras antigas e
estabelece novas. Por isso, nos seus espaços, o território no sentido
clássico não faz sentido. Aqui rege a variedade das espacialidades,
sejam estes corporais ou significativas, mesmo dentro de uma única
ação. Encontramos nesta DiaMultiLética libertária a força e a energia
da cultura, que permite uma integração social diferente da integração sistêmica da sociedade capitalista e moderna. No seu conjunto
espacial, as linguagens não são predefinidas, mas encontram o seu
profundo ‘sentido’ existencialista no SignificarViver, formando ‘territórios’ na concepção de Deleuze e Guattari, que, no fundo, são limites, trajetos e linhas19. Trata-se dos verdadeiros EspaçoMUNDOS, com
uma miríade de lógicas, mesológicas, afetos e atmosferas criativas.
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Esta concepção de uma geografia social e cultural da ação nos parece
possível quando abordamos a questão da ‘forma geográfica’ de uma nova
maneira. Deveríamos rejeitar o formalismo geográfico atualmente vigente,
expresso tanto na abordagem do ‘território’, como na abordagem das ‘redes’,
e ampliar a questão da forma para a questão do “agenciamento” (DELEUZE
e GUATTARI 1997, p. 218-220), do enquadramento da ação e do movimento
nas formas de convivências e dos conjuntos sociais. Deveríamos pesquisar,
assim, os rizomas, as junções, os hibridismos, mas também as divergências
e as contradições dentro da sociedade, quando aparecem como formas de
expressão corporal ou significativa.

Notas
Em algumas partes deste texto tomamos a liberdade de desconstruir algumas
conotações despercebidas nos termos utilizados. Por isso, criamos formas de
escrever onde uma letra maiúscula revela uma conotação diferenciadora dentro
da palavra, principalmente no caso de palavras compostas. Da mesma forma,
afastamos outros termos do plano da compreensão direta com ‘aspas’ simples,
elevando estas palavras para um nível diferente de compreensão dentro do texto,
criando desta maneira uma paisagem verdadeiramente têxtil, com um relevo
ondulado, no texto. Assim, por exemplo, a palavra PalavraChave é um logos poético
que se abre para uma compreensão da ‘realidade’ no fundo que fica esperando
para seu deciframento em outro plano do texto, no metafórico. As “aspas” duplas
são reservadas para citações de outros autores.
1

Emprestamos este termo da filosofia da territorialização (em Mil Platôs) de Gilles
Deleuze e Feliz Guattari (1996, p. 69 e 102).
2

Na verdade, trata-se de conceitos geográficos acadêmicos e não de conceitos
geográficos populares.
3

Vale a pena mencionar que a concepção do habitus se origina na filosofia da arte
de Erwin Panofsky que a propôs como uma estrutura estruturante, um modus
operandi. Ver o seu estudo sobre a “Arquitetura gótica e escolástica” (PANOFSKY
2001, ver também BOURDIEU, 1999, p. 338).
4

No Brasil, as recentes publicações de Benhur Pinos da Costa (2005, 2007) apontam
exatamente nesta direção quando propõem o conceito das microterritorialidades
como resultado de comportamentos táticos e estratégicos.
5

Chama atenção que, depois de um primeiro momento, a teoria não empolgou mais
os geógrafos ingleses. Isto se deve provavelmente às fraquezas na sua interpretação
pela time geography de Torsten Hägerstrand (ver GIDDENS, p. 157-58).
6
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Diferenciamos neste capítulo, conforme A. Giddens, o “Agir” (agency), como
termo genérico do campo performativo, a “Ação” (action), como uma seqüência
(refletida ou não) de motivação e resultado, e o “ato” (act), um simples processo
performativo.
7

Mesmo assim, faz uma alusão duramente crítica a obra de Benno Werlen (1996,
p. 67ss.).
8

A tentativa de utilizar a tradução brasileira “A condição humana” (Ed. Forense
Universitária, trad. Roberto Raposo) para esta investigação frustrou-se pela sua
qualidade insatisfatória. Já na tríade constitutiva da obra: “Labour, Work, and
Action” aparece uma conotação confusa na tradução. Assim, o que Hannah
Arendt denomina seguindo Karl Marx o Labour (=Trabalho) torna-se “labor”,
enquanto o que Hanna Arendt chama Work (no sentido de Produzir e Fazer um
artefato) vira “trabalho”. Apenas o termo “ação” parece equivalente. Contudo, este
deveria ser, conforme as distinções giddensianas, traduzido por Agir. Também a
palavra “Sprechen” (Falar) é traduzida, a nosso ver erroneamente, por “Discurso”. A
tradução negligencia, assim, o quase sempre caráter processual dos verbos e não
toma muito cuidado com substantivizações como “o Falar”,“o Agir”,“o Produzir”,“o
Fazer”, os traduz geralmente por palavras genéricas que apontam o produto ou
o meio destas ações (línguagem, discurso, ação, produção, e fato). Diante deste
problema, referimo-nos apenas à tradução alemã, a qual é autorizada pela própria
autora (nativa desta língua) e que capta melhor as alusões processuais que
podem sim ser reproduzidas em português.
9

Não podemos deixar de compartilhar também a observação de que a tradução
brasileira ainda reduz o texto consideravelmente, por razões desconhecidas, se a
comparamos à tradução alemã. Corta às vezes parágrafos inteiros pela metade,
encurta frases no seu interior, e até omite curiosamente em muitos casos as alusões
religiosas, tão importantes para uma autora que publicou o seu primeiro trabalho
científico sobre Santo Agostinho.
A mesma alienação do produto pelo produzir do próprio produtor é descrito por
Georg Simmel em seu clássico estudo sobre “O termo e a tragédia da cultura” (1919).
10

Esta frase falta na tradução portuguesa, e se insere depois de “O resultado é
aquilo que eufemísticamente se chama cultura de massas....” (2007, p. 146).
11

Vilem Flusser ainda ironiza esta felicidade como uma “civilização idiota”, porque
produz para o consumo e se consome para a produção (1998, p. 46).
12

A palavra “Her-stellen”, quando traduzida literalmente do alemão, significa
ProPor.
13

Em “Mil Platôs V” (1997), Deleuze/Guattari propõem uma tipologia de ação
semelhante, quando falam do trabalho abstrato, do trabalho físico e da “ação livre”
(p. 199).
14

Estes espaços de alteridade nos parecem semelhantes ao conceito da“heterotopia”
de Michel Foucault (1967, ver também DELEUZE, 2005).
15
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Ao contrário de Hannah Arendt, Cassirer, que igualmente escreve em alemão,
prefere para o Agir a palavra Tun ao Handeln, provavelmente porque o Tun conota
um aspecto acionista menos agudo e dirigido do que o Handeln. Para Cassirer, o
Tun é a pedra fundamental da “Filosofia das formas simbólicas” (CASSIRER, 1994a, p.
11; ver também SCHWEMMER, 1997, p. 27ss. e SAHR, 2007).
16

Uma primeira tentativa de pensar o ‘Agir sem Eu’ já foi realizada pelo autor
num texto publicado em alemão nos Jenaer Geographische Manuskripte (SAHR,
2003b). Infelizmente, a este esforço inicial não foi dado seqüência, embora uma
‘antropologia’ do Agir seja de grande importância para uma geografia de ação.
17

O termo ‘territorios de liberdade’ é, no nosso ver, uma contraditio en adiecto. Um
território sempre depende conceitualmente de uma delimitação (mesmo quando
esta é apenas efêmera), e por isso nunca pode ser libertário.
18

Deleuze e Guattari (1996, p. 9-15) falam, neste sentido, de um CsO = Corpo sem
Orgãos.
19
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