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DEFININDO TERRITÓRIO-LUGAR

Com o intuito de refletir a respeito do processo de inclusão social e,
consequentemente, educacional faz-se necessário levantar alguns questionamentos
que perpassam o mundo contemporâneo, ou melhor, o mundo dito globalizado.
É possível refletir sobre o processo de inclusão social sem uma leitura crítica do
processo de globalização e sua inserção nos territórios-lugares? Como compreen-
der os territórios-lugares a partir de uma perspectiva inclusiva? E o que é o lugar?
A compreensão de que no lugar-território nascem múltiplos saberes e conhecimen-
tos orgânicos seria um caminho para o processo de inclusão social?

Uma primeira reflexão a ser desenvolvida, para o esboço das respostas
levantadas, tem como objetivo principal discutir a definição de lugar. É impor-
tante compreender que a lógica da transnacionalização neoliberal da nova or-
dem capitalista trabalha com o intuito de destruir o lugar, que passa a assumir a
configuração do olhar aligeirado do estrangeiro. Daí a urgência de seguir adian-
te na tentativa de compreender o que de fato venha a ser o lugar.

A conceituação do lugar passa, em primeira instância, pela reflexão do
território e sua configuração nos dias atuais. Em diálogo com Santos (2005), o
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que se escuta do autor é que hoje se vive com uma noção de território herdada
da Modernidade incompleta, bem como de seu legado repleto de conceitos pu-
ros, que foi atravessando os séculos praticamente sem modificações. Santos (2005)
evidencia que, o que faz do território o objeto da análise social é o seu uso, e não
o território em si. Desta forma, a nosso ver, não é a demarcação das fronteiras
territoriais concretas e imaginárias que implica em análises dos seus aconteci-
mentos, mas sim, toda trama de existência que dentro de suas linhas vão cotidi-
anamente sendo tecidas.

Continuando sua reflexão a respeito do território, Santos (2005) eviden-
cia que se tem caminhado ao longo dos séculos, da antiga comunhão individual
dos lugares com o Universo à comunhão hoje global. Esse movimento vai efeti-
var-se com a interdependência universal dos lugares, traduzindo na nova reali-
dade do território. Na constituição dos territórios, o Estado-Nação traduz-se
em um marco que introduz a noção jurídico-política do território, que vai deri-
var do conhecimento e da conquista do mundo, desde o Estado Moderno e o
Século das Luzes à era da valorização dos recursos naturais. Assim, para Santos
(2005), nesse processo, o Estado é o definidor dos lugares, sendo o território a
sua base, melhor, seu fundamento. É evidente que o território que, como visto
era o fundamento do Estado, também por ele era moldado, ou seja, o território
representava as conquistas e derrotas do Estado em constituição e modificação.
No entanto, nos tempos atuais, Santos (2005) indica que se vive uma dialética
do mundo concreto, onde se evoluiu da noção, tornada antiga, de Estado
Territorial para uma noção pós-moderna de transnacionalização do território.

O que se assiste nesse fim e início de milênios com esse movimento de
transnacionalização do território é a constituição de territórios com a mesma
face bizarra do sorridente e famigerado capitalismo, que na versão transnacional
imprime seu sorriso uniformizador, obrigando a todos em todos os lugares a
copiar sua expressão facial de felicidade, como se de fato essa alçasse a todos em
todos os lugares por onde passa. Na verdade, o que acontece é que os povos dos
diversos territórios que têm tal ilusão assustam-se ao quando se deparam com a
imagem refletida em seus espelhos históricos, que mostram que a verdadeira
imagem construída com a transnacionalização é a face da miséria e da dor e da
inevitável exclusão social.

É evidente que esse processo não está definido para todo sempre, pois ele
pode vir a se modificar a qualquer momento, basta a clareza de que de repente,
como diria Gilberto Gil, as águas ficam turvas, portanto, tudo está por um fio
em devir nesse tempo-instante histórico. Tal compreensão evidencia também
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que nada é totalmente hegemônico. Como bem aponta Santos (2005), assim
como antes nem tudo era território estatizado, nos dias atuais nem tudo está
transnacionalizado. O que se escuta com clareza na fala do autor, é a possibili-
dade concreta da re-existência resistente dos tempos-espaços territoriais ao pro-
jeto mundializador da perversa globalização.

Feita essa reflexão, pulsa o questionamento: como se forma o território
nos dias atuais imersos em um perverso processo de globalização hierarquizante?
Santos (2005) argumenta que podem ser formados tanto por lugares contíguos
quanto por lugares em rede. No entanto, conforme o autor, ambos os lugares
contínguos e os lugares em rede são os mesmos lugares, os mesmos pontos, que
contêm simultaneamente funcionalizações diferentes. Tais funcionalizações po-
dem mesmo ser divergentes ou opostas. A noção do acontecer simultâneo des-
ses diversos lugares, a nosso ver, demarca a complexidade de análise do territó-
rio e, portanto, do lugar. Mas, ao mesmo tempo, implica em uma leitura mais
apurada do território e do lugar no sentido de esclarecer o que pode e precisa ser
potencializado em cada tempo-espaço-lugar.

Nessa perspectiva analítica, Santos (2005) evidencia que há um conflito
que vem se agravando entre o que denomina de espaço local, que se traduz em
um espaço vivido por todos os vizinhos, e um espaço global, que é habitado por
um processo que se desenvolve pautado na racionalização e em um conteúdo
ideológico de origem distante que chegam a cada lugar com o estabelecimento
de normas e objetos para servi-los. Diante desse conflito, o autor esclarece ser
de fundamental importância o retorno à noção de espaço banal, ou seja, espaço
de todos. A retomada de tal noção, a nosso ver, é de extrema importância, pois,
o olhar para o território, o lugar, deve ter como prevalência o olhar para os
acontecimentos que pertencem a todos, pois aí se encontra a potência do lugar.
A afirmação da noção de espaço banal, espaço de todos precisa, portanto, con-
trapor a noção de redes, ou seja, o território daquelas formas e normas a serviço
de alguns.

O que se escuta na voz acima é que mais do que nunca é imprescindível
mergulhar no território, ou melhor, no território demarcado pelo acontecimen-
to da vida cotidiana, onde todos podem e são autores-atores de suas vidas. Esse
efetivo mergulho pode possibilitar a potencialização da re-existência do lugar
ao processo mundializador das redes mundiais, que se ramificam para controlar
e desterritorializar os territórios re-existentes. É evidente que se o controle de
tais redes está em mãos do capital internacional, que trabalha com a lógica da
transnacionalização de todos os territórios, o que se vai assistir é uma centraliza-
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ção do comando mundial sobre tais redes. É aí que a lógica do conhecimento
dito universal passa a ser uniformizador, ou melhor, vai territorialmente se ins-
taurando como única possibilidade. Assim, a aranha-mundi que tece as teias,
melhor redes, é uma espécie de viúva negra, que ao tocar os territórios-lugares
os desfazem, desmontando a teia e trama de relações solidárias, que são cotidi-
anamente tecidas por todos. É a concretização da inclusão na exclusão social
desumana e voraz que tem como premissa básica a dominação.

Seguindo a configuração acima, o território assume uma característica
bastante peculiar na chamada democracia de mercado. Ocorre que, como apon-
ta a mesma fonte, o território passa a ser o suporte de redes, que tem o papel de
transportar regras e normas utilitárias. Essas são parciais, parcializadas, e conso-
lidam as verticalidades, reforçando o poder hegemônico e a lógica da desagre-
gação. É óbvio que com esse movimento, as horizontalidades passam a ser
enfraquecidas, ou seja, perdem força e potência para resistência a esse desuma-
no processo. Assim, é o território o tempo-espaço ou o espaço-tempo, onde
efetivamente se dá a luta das diversas forças ideológicas que trabalham tanto
para a construção de uma vivência múltipla, plural, diversa e em prol da huma-
nidade, quanto para a consolidação de uma única forma de estar no mundo.
Essa última forma de ocupação do território tem como parâmetro a escala do
lucro-máquina: automóvel, avião, computador e não do ser humano e suas
potencialidades ontológicas. É aí na escala da máquina que se vê a constituição
do tempo extra-território, atropelando o tempo real das diversas temporalidades
espaciais próprias.

Mas, como evidencia Santos (2005), o lugar independente do seu tama-
nho, dimensão representa a possibilidade da resistência da sociedade civil. No
entanto, aponta o autor, que nada impede e, como se percebe, é fundamental,
que se aprenda formas de se estender essa resistência às escalas mais altas. A
resistência a esse processo necessita de ação cotidiana e articulada, para que
possa ser extensiva a outras esferas do processo social. E isso somente é possível,
esclarece Santos (2005), na insistência indispensável de conhecimento sistemá-
tico da realidade, que deve ter como base o tratamento analítico e fundamental
do território. O mergulho na realidade demanda vivência do lugar, com-vivência
com o lugar, leitura interna a partir das ferramentas de análises cotidianas que
são chaves para o seu entendimento e afirmação. É com essa ação que está a
potência trans-formadora do lugar, é nesse e desse movimento em carrossel
labiríntico e em caleidoscópio que se vê a constituição da carne e da epiderme
do território-lugar. É aí que está toda a força promotora da inclusão social.



65

Como foi visto na fala de Santos (2005), o que está em jogo é a valoriza-
ção do território a partir de sua dinâmica própria. E a valorização dessa dinâmi-
ca própria passa pelo efetivo conhecimento do que venha a ser território-lugar,
ou seja, quais as suas potencialidades e possibilidades de enfrentamento ao pro-
cesso de mundialização em curso. Portanto, é imprescindível um retorno ao
lugar, às lógicas e aos imaginários que se constroem nas teias das realidades
vividas por todos.

O LUGAR E A MATERIALIZAÇÃO DA INCLUSÃO

Diante da tensão em relação ao território-lugar criado a partir do perver-
so processo de globalização, faz-se necessária uma reflexão mais ostensiva a res-
peito do papel do lugar no processo de inclusão. Daí tentar-se-á, a partir de
agora, compreender melhor a definição desse espaço tão fundamental nos dias
atuais.

A reflexão até aqui desenvolvida aponta para uma leitura mais concreta e
contundente do que venha a ser o lugar em toda a sua complexidade. Um aspec-
to pode e deve trazer benefícios para tal compreensão. Tal aspecto diz respeito à
dimensão da história, que analisado por Carlos (1996), é vista como algo que
entra e vai se realizar cotidianamente, vindo a estabelecer um vínculo entre o
movimento de dentro e o de fora. Essa dimensão, segundo a autora, instala-se
no plano do vivido, produzindo o conhecimento-reconhecido, ou seja, é ali, no
lugar, onde a vida se desenvolve em todas as suas dimensões e, possibilidades
em potência. Segundo a autora, atentar para a dimensão da história significa
também pensar a história particular de cada lugar se desenvolvendo, melhor, se
realizando a partir de uma cultura/tradição/língua/hábitos que nascem e são
próprios, que vão sendo confeccionados ao longo da história daquele tempo-
espaço-lugar e o que vem de fora. Assim, nessa perspectiva, é pensar a dinâmica
da história do lugar com o que está em curso no processo de mundialização.

Nessa perspectiva, é importante o que de fato seja o lugar, ou melhor,
como ele se configura e se materializa. Segundo Carlos (1996), o lugar pode ser
traduzido como a base de produção da vida, podendo vir a ser analisado pela
tríade habitante-identidade-lugar. A cidade é um claro exemplo do que venha a
ser um lugar, pois vai se produzir e revelar no plano de vida do sujeito, do
indivíduo a ele pertencente. É a confluência dos acontecimentos do lugar no
indivíduo e do indivíduo no lugar. Essas relações que são cotidianas apresen-
tam-se através das relações que os indivíduos mantêm com os espaços habita-
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dos, ou seja, como o indivíduo usa esses espaços, ou melhor, como ele os com-
preende, sejam nas mais diversas formas, nas condições banais, no secundário,
no acidental.

Acontece que é o espaço possível de ser sentido pelo sujeito, por ele pen-
sado, apropriado e vivido através do corpo. É aí, no corpo, na forma de falar, de
andar de expressar-se para o mundo, que o lugar se materializa, ou seja, é no
sentido que o homem constrói e se apropria do mundo que está situado o lugar,
melhor, é onde se encarna o lugar e toda a sua dinâmica cultural e material. O
corpo que se expressa através do olhar, da voz, dos gestos, do jeito de gesticular
expressa a intersubjetividade cultural materializada coletivamente nos atores
do lugar. É nesse aspecto do lugar que se encontra a constituição da carne do
lugar de onde nasce toda a potência solidária e todos os conhecimentos e sabe-
res orgânicos produzidos na com-vivência inclusiva.

Motorista de ônibus, bilheteiros são conhecidos-reconhecidos

como parte da comunidade, cumprimentados como tal, não sim-
ples prestadores de serviço. As casas comerciais são mais do que

pontos de troca de mercadorias, são também pontos de encon-

tro. (CARLOS, 1996, p. 20).

A fala da autora aponta que o que caracteriza o lugar são as suas relações
cotidianas regidas sob a ótica da com-vivência de grupos humanos agregados a
partir do sentimento de pertencimento de todos os sujeitos envolvidos na trama
daquele tempo-espaço em devir. Dessa forma, a autora pontua que o lugar
jamais poderia vir a ser a metrópole, ou mesmo a cidade lato sensu, ao menos que
venha a ser a pequena vila ou cidade, que é vivida, conhecida, reconhecida em
todos os cantos. O lugar é, sob esse olhar, o tempo-espaço onde estão demarca-
dos os passos das pessoas que o habitam, ou seja, é o bairro, é a praça, é a rua,
enfim, é o território da vivência, onde há conhecimento e reconhecimento de
todos por todos que ali habitam aquele ambiente.

A DIFERENÇA COMO FUNDANTE PARA CONFIGURAÇÃO DO
LUGAR EFETIVAMENTE INCLUSIVO: algumas considerações
(in)conclusivas

Sem dúvida, o território-lugar é o ponto de partida para uma inclusão
efetivamente solidária. É nele que nascem todas as potências de valorização da
vida e, portanto, todos os saberes-conhecimentos necessários à sua manuten-
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ção. Daí a importância vital do conhecimento da tecnociência, construído sob a
égide da epistemotecnolucrologia, não ser visto como única possibilidade de expli-
cação e aplicação na vida cotidiana. É aí, a partir do lugar, que se pode pensar
em outras matemáticas, outras físicas, outras linguagens, outras químicas, en-
fim, em outros saberes que tenham a vida como fundante, em outros saberes
que não se construam de forma compartimentalizada, que brotem da vida na
sua real complexidade, ou seja, na complexidade de cada tempo-espaço. É na
diferença como fundante que se pode ter a compreensão do que possa ser pen-
sado como lugar e o que, de fato, provém do mesmo como conhecimento-saber
múltiplo, plural e diverso.

É no lugar e a partir dele que se vê brotar as diferenças que singularizam
os grupos humanos e suas formas de estar no mundo. A diferença aqui é vista
como ontológica diferindo, portanto, do discurso da igualdade, que tem como
essência a igualdade na igualdade. Tal discurso, que tem como fundamento
básico que todos são iguais, acaba por legitimar a atitude-discurso de um pa-
drão de sociedade, um padrão de comportamento, uma única forma de estar no
mundo, enfim, uma única forma de progresso, de desenvolvimento que desen-
cadeia o perverso processo de exclusão social.

O discurso da igualdade na igualdade não comporta a diferença, o plural,
o alternativo, porque não tem como fundamento os diversos acontecimentos
promovidos pelos atos humanos que têm à frente o abismo da incerteza do
acontecer cotidiano da existência. É no discurso da igualdade na igualdade que
se vê montada a estratégia da construção de um único acontecer no mundo, ou
seja, da conversão perversa do planeta em um único lugar. Assim, as diferenças
ontológicas são vistas como um castigo divino, o paraíso somente será atingido
quando se efetivar a igualdade na igualdade. Para que isso possa vir a acontecer,
a igualdade deve ser programada, prevista, matematicamente construída a par-
tir de uma engrenagem astutamente montada na lógica da paralisação de acon-
tecimentos que possam vir a colocar em xeque tal concepção.

Contrariamente a paralisante concepção que vê a igualdade na igualda-
de, a concepção da igualdade na diferença tem como fundante a própria dife-
rença e não a igualdade. Como apontam Serpa e Santos (2000), os seres hu-
manos são iguais porque são diferentes, ou seja, o que constitui a igualdade
do ser humano é a sua diferença, é aí que está a potência do acontecer e viver
dos seres humanos. É essa potência dos seres humanos, ou melhor, é a igual-
dade na diferença que proporciona a riqueza da vida, que gera outras formas
de existir e estar no mundo. É na multiplicidade dos acontecimentos cotidia-
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namente incertos que está a possibilidade de outras lógicas de mundo, de
outras formas de cultuar a plenitude da vida. É aí que o lugar-mundo se con-
figura como lugares-mundos, que ainda resistem e re-existem ao projeto de
mundialização em curso.

A diferença é um vetor atômico-quântico por ter todas as possibilidades
em potência. Possibilidades essas, que estão no tempo relacional, no tempo que
brota de cada lugar-espaço, que não é único como quer a mundialização. As
diferenças produzem assim tempos múltiplos, que têm como essência a incerte-
za dos acontecimentos, a instabilidade do hic et nunc, ou seja, do aqui e agora.
Assim, não há, nem pode haver um padrão de existência e é essa não possibili-
dade da existência de um padrão mundial que se instaura a força das diferenças
e a necessidade da afirmação das mesmas. É a partir da igualdade na diferença
que está a potência do lugar, melhor, a potência de todos os lugares, de todas as
cores, de todas as tribos, pois os rumos aí estão abertos, indefinidos, não-pro-
gramados e não-programáveis, pois encontram-se na eterna tensão entre o lu-
gar-instituído e o instituinte-lugar, ou melhor, no que já está consolidado e
agrega as pessoas em prol de um sentimento de pertença e inclusão solidária, e
no que está em movimento, através do vetor transformador da vida cotidiana,
que está inevitavelmente em mudança.

É nessa configuração dada pelo movimento da vida que circulam em
carrossel atômico todos os saberes-conhecimentos que podem vir a promover
a construção da solidariedade inclusiva do lugar que se encontra nas relações
horizontais que o compõem. Relações horizontais essas, que constroem e re-
forçam a com-vivência de todos com todos, do sujeito-sujeito, do Eu-com-o-
outro, enfim, do mundo do indivíduo e sua subjetividade com o mundo de
todos e o encontro de todas as subjetividades desembocando nas
intersubjetividades culturais dos lugares. É nesse sentido que se vê com clare-
za a necessidade de uma outra postura para o fazer ciência e para o fazer
pedagógico, uma postura que possa estar atenta a toda potência do lugar, dos
atos de solidariedades do mesmo e, consequentemente, de todos os saberes-
conhecimentos provenientes da potência das diferenças ontológicas, que são a
verdade e a materialização da carne do lugar que tem como tecido a efetiva e
solidária inclusão social.

É óbvio que a reflexão aqui desenvolvida precisa ser vista como uma nas-
cente em nascimento. Ela é, na verdade, uma breve tentativa de indicar possibi-
lidades, por isso deve ser pensada como potência em ato, como o nascer do sol
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do verão da velha São Salvador e do inesperado talvez que está sempre por
acontecer.
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