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DA (RE)CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE TOTALIDADE À 
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O todo sem a parte não é todo, 

a parte sem o todo não é parte, 

mas se a parte o faz todo, sendo parte, 

não se diga, que é parte, sendo todo. 

Gregório de Matos 

“É o Aleph o lugar onde estão, 

sem se confundirem, todos os lugares do 

orbe, vistos de todos os ângulos. O que a 

eternidade é para o tempo, o Aleph é para o 

espaço. Na eternidade, passado, presente e 

futuro coexistem simultaneamente. É no Aleph 

que a totalidade espacial do universo se 

encontra”. 

Jorge Luis Borges 

Qualquer tentativa de análise que procure compreender um fenômeno local 

desprendendo-o definitivamente de um contexto global, tende a perceber apenas uma 

pequena parte do fenômeno. Harvey (1996, p. 25) exercita reflexão calcado na dialética e 

acredita que as escalas de análise têm papel determinante no resultado conseguido. 

Contudo, a busca de uma resposta a partir desse tipo de proposta mostra-se, também, 

carregada de grande complexidade. A manutenção de valores comuns e das práticas 

culturais que se perpetuam no cotidiano dependem das relações interpessoais que ocorrem 

nos lugares e demandam decisões que em muito diferem de decisões de caráter em uma 

escala mais macro. Por isso, acreditamos na proposição de Harvey (1996, p. 32), que 

acredita ser extremamente relevante o contexto de lugar, porém não poderíamos avaliá-lo 

corretamente a não ser a partir de um caminho dialético particular de análise: do lugar a 

partir do global e de volta ao lugar. Santos (1996, p. 272) vem confirmar esta afirmação ao 

enunciar que “a ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E 

os lugares respondem ao mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade. 

                                                 
1 Professor Adjunto de Geografia da UERJ / Professor do Depto. Geografia da PUC-Rio.  Endereço 
eletrônico: alvaro@thema.trix.net 
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(...) Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, 

convivendo dialeticamente.” 

Quando Harvey (2000; 1996) e Santos (2000; 1996) referem-se à categoria lugar, 

esses autores não a estão utilizando dentro dos preceitos da Geografia Humanística. Na 

verdade, essas categorias têm sido utilizadas das mais distintas maneiras. Rua (2003, p. 

76), percebendo isso, afirma que 

 “há autores que utilizam lugar como conceito chave da Geografia 

Humanística e sua basa fenomenológica; há outros que usam o mesmo 

termo acoplado a uma base marxista; há autores que usam 

indiscriminadamente os dois termos, fugindo da discussão; há ainda os que 

utilizam o conceito de local como mera dimensão escalar; outros usam-no 

com significados que o aproximam do lugar como concebido pela Geografia 

Humanística. Alguns autores chegam mesmo a falar em ‘lugar local’. Se a 

isso se acrescentarem dificuldades de tradução de termos como ‘locale’, 

usado por diversos geógrafos anglo-saxônicos, associado a ‘place’, veremos 

como se torna difícil uma escolha fundamentada”. 

Posto isso, é possível percebermos que tanto Harvey (2000; 1996) quanto Santos 

(2000; 1996), em geral, não se preocupam em fazer uma distinção clara entre as categorias 

local e lugar. Além disso, quando fazem a inter-relação entre lugar e espaço ou entre lugar e 

global, estariam, muitas vezes, se referindo ao local e ao global. 

Ao discutirmos como decisões tomadas em nível global afetam, ou melhor, 

interferem e influenciam os acontecimentos no Rio de Janeiro, estaremos nos referindo à 

relação local-global. Contudo, importa esclarecer que nem tudo que é local constitui 

propriamente um lugar no seu sentido pleno para todas as pessoas. Ou seja, local não é a 

mesma coisa que lugar na sua total complexidade. Quando se fala da complexidade da 

categoria lugar, é justamente porque ela, na realidade, enfatiza a historicidade – que não 

significa a História. Na verdade, são categorias diferentes e que não devemos hierarquizar. 

Normalmente, na literatura se usa a expressão “cultura local”, se usarmos a cultura 

do lugar avançamos analiticamente, porque colocamos em nosso tema uma questão que é 

a da historicidade; contudo, como veremos adiante, acreditamos que o lugar vá além disso. 

Nós geógrafos, quando percebemos a desterritorialização de hoje, nos dedicamos a 

recuperar a categoria lugar. Da globalização é que vem o local e para romper com a 

globalização alienadora há que se enfatizar a noção de lugar. No entanto, temos de ter 

cuidado, pois não devemos esquecer que o próprio lugar não se explica em si próprio, mas 

através da maneira pela qual percebe o mundo e essa visão é construída a partir de uma 

leitura feita pela sociedade local. Nesse sentido, uma leitura cuidadosa da quarta parte do 
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livro “A natureza do espaço” – A força do lugar – (Santos, 1996, p. 250) mostra-se 

elucidadora. Assim é que a crítica feita por Harvey (1996, p. 209) àqueles que apregoam “o 

poder do lugar” não se refere à maneira com Santos (1996) percebe a força do lugar. A 

crítica de Harvey baseia-se no fato de que os autores que enfatizam “o poder do lugar” 

acabam se equivocando ao caminhar em direção do fetichismo, já que dotam de poder o 

lugar. 

Massey (2000, p. 181; 1999, p. 281) traz importante contribuição à noção de lugar e, 

desde já, afirmamos ser a esta noção que estaremos nos remetendo quando nos referirmos 

a categoria lugar. A autora acredita que o lugar não precisa carregar consigo todo o peso 

que o enraizamento pode fornecer-lhe. Esse encaminhamento, muitas vezes, poderia levar 

à exacerbação dos nacionalismos reacionários ou aos localismos competitivos. Para 

Massey (2000, p. 183), dizer que os lugares possam ter uma característica própria, não 

significa afirmar que se trate “de uma identidade coesa, coerente, de um sentido particular 

do lugar, partilhado por todos”. Até porque, se reconhecemos que as pessoas têm 

identidades múltiplas, podemos dizer o mesmo dos lugares. Além disso, tais identidades 

múltiplas podem, simultaneamente, ser uma fonte de riqueza e de conflito. 

É possível afirmar, ainda, que o lugar não tem apenas muitas identidades – ou, 

segundo Massey (2000, p. 183), sua identidade completa é uma mistura complexa de todas 

elas – mas é também extrovertido. Ou seja, seria impossível pensar o Rio de Janeiro ou um 

determinado bairro da cidade (ou qualquer outro lugar) sem levar em conta aquilo que 

acontece do outro lado do planeta, além de, também, uma história de colonização que 

trouxe consigo uma determinada particularidade. Essa percepção de lugar leva Massey 

(2000, p. 183) a afirmar que tal olhar “faz surgir em você (ou pelo menos em mim) um 

sentido global do lugar”. 

Então, se podemos afirmar que a compressão do espaço-tempo refere-se ao 

movimento e à comunicação através do espaço, à extensão geográfica das relações sociais 

e a nossa convivência com tudo isso, também não resta dúvida que as relações 

econômicas, políticas e sócio-culturais estendem-se pelo mundo em todos os níveis: da 

família à área local e até mesmo à mundial. 

Assim, acreditamos que aquilo que dá ao lugar sua especificidade não seria apenas 

uma história longa e internalizada, mas efetivamente o fato de se constituir a partir de um 

sem-fim de relações sociais particulares, as quais se encontram e se imbricam em um locus 

específico. Tendo isso em conta, Massey (2000, p. 184) enaltece o fato de que dessa 

maneira, 

 “em vez de pensar os lugares como áreas com fronteiras ao redor, pode-se 

imaginá-los como momentos articulados em redes de relações e 

 5059



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

entendimentos sociais, mas onde uma grande proporção dessas 

relações, experiências e entendimentos sociais se constroem numa 

escala muito maior do que costumávamos definir para esse momento 

como o lugar em si, seja uma rua, uma região ou um continente”. 

Isso, por sua vez, permite-nos pensar em um sentido do lugar que inclui uma 

consciência de suas ligações com o mundo, que integra o global e o local. Destarte, quando 

pensamos em lugar, devemos compreendê-lo por meio da particularidade de sua ligação 

com o “exterior”, que, por sua vez, é parte constituinte do lugar. Ou seja, temos que 

entender que decisões de âmbito global realizam-se localmente, sendo assim, seriam essas 

próprias ações que uniriam o universal ao particular. Santos (1996, p. 99) acredita que 

“levando o universal ao lugar, cria-se uma particularidade. E esta sobrevive, como particular, 

ao movimento do todo, para ser ultrapassada pelos novos movimentos. (...) Há, pois, um 

movimento interativo no qual particularidade e universalidade fertilizam-se mutuamente”. 

Nesse encaminhamento, ao refletirmos sobre a noção de totalidade, percebemos 

que as particularidades resultantes acabariam por combinar algumas das possibilidades 

oferecidas pelo todo em associação com o que restaria das particularidades anteriores. 

Segundo Harvey (1996, p. 33), as dificuldades para a compreensão do fenômeno a 

ser analisado podem, mais facilmente, ser desvendadas através de abstrações capazes de 

confrontar processos não acessíveis diretamente a partir das experiências locais. Contudo, 

esse movimento de saída da organização social de um determinado grupo, ligado à noção 

de lugar, em busca de um nível de concepção mais abstrata, capaz de se estender através 

do espaço, também levaria à perda de contextos específicos que seriam importantes na 

análise do fenômeno em questão. A partir de então, melhor seria afirmar que não se poderia 

pensar em uma análise mais coerente sem levar em conta o lugar e o espaço, o local e o 

global, concomitantemente. 

É dentro desse debate que encontramos o que outros autores denominam Princípio 

Hologramático (Navarro, 2002; 1997; 1994; Pribram, 1994; Bohm, 1994, Santos, 1996, 

Morin, 1998). Santos (1996, p. 251), em interlocução com Morin, chegou a parafraseá-lo ao 

afirmar que “hoje cada um de nós é como o ponto singular de um holograma que, em certa 

medida, contém o todo planetário que o contém”. A técnica da holografia data de 1947 e tem 

no cientista Dennis Gabor – Prêmio Nobel em 1971 – seu criador. Através de cálculos 

matemáticos, o cientista descreveu uma fotografia tridimensional: a holografia. Contudo, 

apenas a partir de 1962, graças ao recém-inventado feixe de laser, Yuri Denisyuk, Emmett 

Leith e Juris Upatnicks anunciaram a construção de hologramas (Wilber, 1994, p.07). A 

grande atração da holografia está ligada à possibilidade de uma representação 

tridimensional, não submetida à restrição de elementos físicos e materiais. As 
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características da placa holográfica, na qual estão codificadas/representadas as 

informações da imagem a ser exibida, têm um ponto fundamental e diferenciador da 

fotografia tradicional (bidimensional). No holograma se acha presente, codificada em duas 

dimensões, uma informação, de certo modo completa, das características espaciais do 

objeto representado. Essa informação recolhida no holograma não guarda nenhuma 

semelhança aparente com a imagem que a partir dela se gera, já que a placa submetida a 

uma luz natural – incoerente – tem o aspecto de uma foto semi-velada. Somente uma luz 

coerente – laser – é capaz de mostrar nitidamente a imagem. 

Em uma fotografia, cada parte dela representa uma parte específica do objeto 

fotografado. Em um holograma, ao contrário, cada parte – cada região/local do holograma – 

contém informação sobre a totalidade do objeto. Dessa forma, se cortarmos um pedaço de 

uma fotografia, cada parte só manterá informação sobre o pedaço do objeto que reproduz; 

por outro lado, cada um dos fragmentos da placa holográfica cortada segue contendo 

informação sobre todo o objeto holografado – porém com uma imagem menos nítida se o 

fragmento do objeto em questão for muito pequeno. 

Cada parte, por menor que seja, de um holograma possui uma informação global 

acerca do objeto representado, mas é a interação entre as partes do holograma que permite 

reconstruir visualmente esse objeto. Por isso, em um holograma se estabelece uma relação 

peculiar entre as partes de um todo e essa mesma totalidade. É uma relação de inclusão 

mútua, dinâmica e geradora entre a totalidade e os elementos subjacentes que a compõem, 

e que ocorre em permanente interação. São essas características que permitem a 

construção de modelos que estabelecem um novo tipo de relação entre a parte e o todo. É 

este fator que a transforma em referência de autores como Morin, Pribram, Bohm e 

Navarro2, por exemplo, que buscam pensar o mundo moderno em sua complexidade. 

                                                 
2 Na Física, David Bohm acredita que o holograma é um ponto de partida para uma nova descrição da 
realidade: a ordem dobrada. A realidade clássica focalizava manifestações secundárias – o aspecto 
desdobrado das coisas – e não sua fonte. Tais aparências são abstraídas de um fluxo invisível, 
intangível, que não é constituído de partes, mas é na verdade uma interconexão inseparável. As leis 
físicas primárias não podem ser descobertas por uma ciência que se esforça por separar o mundo em 
partes; 

na filosofia, Edgar Morin trabalha com a idéia do paradigma holográfico enfatizando que não só a 
parte está no todo, mas também o todo está na parte. Explicitando um pouco mais, acrescenta que, 
de certo modo, o todo da sociedade está presente na parte – indivíduo. Isso quer dizer que não 
podemos mais considerar um sistema complexo segundo a alternativa do reducionismo – que 
pretende compreender o todo partindo das qualidades das partes – ou do holismo, que negligencia as 
partes para compreender o todo; 

na Sociologia, Pablo Navarro acredita que a noção de complexidade não permite uma definição 
simples. As realidades complexas são tanto processo quanto resultado e o modelo de organização 
holográfica seria uma forma de organização onde as diferentes partes que compõem uma 
determinada realidade social, contém informações acerca da totalidade da mesma e, por isso, são de 
certo modo capazes de constituir tal realidade autonomamente. Na realidade, e devido à reflexão dos 
níveis macro e micro, não há um todo social, mas várias versões dos que o postulam. Estes são 
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Assim, talvez pudéssemos pensar o princípio hologramático como um encaminhamento 

para se analisar o todo nas partes, ou seja, a totalidade da sociedade e do modelo sócio-

econômico e, simultaneamente, as partes no todo, onde se encontrariam as particularidades 

do local. Estaríamos caminhando do local ao global e de volta ao local. 

A partir dos estudos de Navarro (2002; 1997; 1996; 1994), em que trabalha com a 

idéia de holograma social, percebemos que seria possível pensarmos a organização 

espacial da cidade por esse prisma. Navarro (1994, p. 308) acredita que cada agente 

depende das representações que desse agente têm os demais e, também, do conhecimento 

de cada agente a respeito dessas representações mútuas quando se refere àquilo que 

denominou holograma individual. A realidade social total, que a consciência de um indivíduo 

produz, consiste no conjunto de todas as projeções conceituais geradas a partir da 

subjetividade consciente desse indivíduo. O agente individual é a totalidade dos fatos da 

consciência de um sujeito, sendo que todos os fatos de consciência se dão no domínio 

social. Para Navarro (1994, p. 302), a realidade social correspondente a um coletivo de 

agentes, que mantêm uma relação de interação, leva a crer que as realidades individuais já 

são elas mesmas totalidades de totalidade. 

O todo e a parte têm a mesma estrutura, e não simplesmente no sentido de que o 

primeiro se compõe de pequenas representações de si mesmo, mas também, no sentido de 

que essas representações, se compõem de representações menores e assim 

sucessivamente. É isso que leva Navarro (1994, p. 313) a não acreditar que haja elementos 

últimos para o holograma. Aqui, podemos nos utilizar da noção de totalidade que Lefebvre 

(1955, p. 55) denominou de “totalidade aberta”, ou seja, ela pode envolver outras 

totalidades, igualmente abertas, em que elas podem implicar-se em profundidade. Não se 

trata da noção de “totalidade acabada” – aquela que exclui outras totalidades, ou se 

considera apenas uma totalidade negando as outras, ou finalmente, as totalidades 

consideradas permanecem exteriores umas às outras – que, inicialmente, foi vastamente 

utilizada e que se apresentava como sistemas. 

Lefebvre (1955, p. 61), utilizando-se da noção de totalidade aberta, acredita que o 

imediato, fenômeno ou fato, não se basta, pois ele é apenas manifestação, aparência. É 

preciso ir além e descobrir o que está oculto nele. Lefebvre afirma que o fenômeno é 

sempre mais rico e mais complexo que toda a essência, pois esta é apenas uma parte a ser 

destacada pela análise. O fenômeno é portanto uma totalidade, pois é relação entre a 

essência escondida e outras realidades, outras essências, com o universo inteiro, pois 

contêm uma profundidade, uma multiplicidade de essências que se imbricam. É impossível 

                                                                                                                                                         
apenas alguns exemplos dos cientistas das mais variadas áreas que, de alguma forma, utilizam-se do 
princípio holográfico para desenvolver suas reflexões. 
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proceder de outra forma senão através da dialética, pois a análise quebra e separa a 

totalidade, a qual nós devemos reencontrar mais a frente. Por isso, importa enfatizar a 

afirmação de Santos (1996, p. 95) de que “o conhecimento da totalidade pressupõe, assim, 

sua divisão. O real é o processo de cissiparidade (...). Pensar a totalidade sem pensar a sua 

cisão é como se a esvaziássemos de movimento”. Ou seja, recorrendo a Kosík (1989, p. 

42), “a compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram em 

relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o todo não 

pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si 

mesmo na interação das partes.” 

Navarro (1997, p. 01), ao afirmar que as realidades são tanto processo como 

resultado, mecanismos geradores subjacentes e manifestações dos mesmos, em escala 

micro – agentes – e escala macro – sociedade, encaminha-se para a constatação de que 

um dos mecanismos formalizadores de complexidade é o princípio hologramático. Estamos 

diante de uma forma de organização em que as partes que compõem uma determinada 

realidade contêm informação sobre a totalidade daquela e, por isso, são capazes de 

representar tal realidade. 

A partir disso, passamos a pensar que um lugar pode ser, simultaneamente, gerador 

e manifestação; pode ser visto apenas em uma escala micro mas, ao mesmo tempo, em 

uma escala macro. Se, anteriormente, enaltecemos a importância de compreender o espaço 

como produto, condição e meio de reprodução das relações sociais, é possível entedê-lo, 

simultaneamente, como gerador e manifestação. Ou seja, é possível reafirmar, junto com 

Lencioni (1999, p. 27), que “cada parte é igualmente parte de um todo, mas também se 

constitui numa totalidade. Essa possibilidade de ser, ao mesmo tempo, parte e todo só pode 

ser compreendida se tomarmos a concepção dialética da totalidade; considerando-a como 

uma totalidade aberta e em movimento.” Convém reafirmar a importância disso, pois ao 

compreendermos que a totalidade se constitui de forma aberta, podemos caminhar para 

além do frágil discurso de que o todo seria formado pela soma das partes, ou de que o todo 

existiria antes mesmo das partes. Lencioni (1999, p. 28), ao criticar a fragilidade daquele 

discurso, enaltece o fato de que tal formulação 

 “separa uma unidade, fazendo crer que, ora existem as partes e, depois 

o todo; ou, inversamente, que existe o todo e depois as partes. Mais do 

que isso, a concepção de totalidade fechada é formulada em termos de 

causa e efeito, exprimindo uma maneira incompleta e unilateral de 

perceber a relação entre o todo e as partes, concepção que não leva em 

conta o movimento proveniente da ação recíproca entre o todo e as 

partes, que permitiria esclarecê-los”. 
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Um exemplo de utilização dessa discussão acerca da noção de totalidade seria 

analisarmos como a implementação do teletrabalho nas empresas contribuiu para o 

desenvolvimento de novas territorialidades no Rio de Janeiro, ou mesmo para os processos 

de desterritorialização e reterritorialização. Podemos, apropriando-nos do arcabouço teórico-

conceitual de Navarro (2002; 1997; 1996; 1994), avançar no sentido da busca da construção 

de um holograma sócio-espacial. Para tanto, caber-nos-ia perceber o que o Rio de Janeiro – 

associado à utilização do teletrabalho – teria como particularidades da totalidade mundial. 

Mais ainda, teríamos que analisar a maneira como tais particularidades se inter-relacionam 

e como, a partir dessa interação, surgem singularidades – as quais novamente se inter-

relacionarão – que serão refeitas e desfeitas incessantemente. Dessa forma, talvez 

pudéssemos contribuir para a análise do todo nas partes, ou seja, da totalidade da 

sociedade e do modelo sócio-econômico e, simultaneamente, das partes no todo, onde se 

encontrariam as particularidades do local. 

Quando falamos do plano gerador, e aqui estamos nos referindo às consciências dos 

sujeitos individuais, acreditamos que se traduza nas subjetividades territorializadas, fruto 

das múltiplas interações resultantes do princípio que Navarro (1996, p. 05) denomina de 

constituição interativa. Tais interações se processam em um dado local e determinam os 

traços característicos de uma dada sociedade que se desenvolve espacialmente. Em nossa 

pesquisa, esclarecendo um pouco mais, estamos analisando o que as novas territorialidades 

associadas à implementação do teletrabalho no Rio de Janeiro têm como particularidades e 

como generalidades da totalidade da organização espacial, que é percebida através da 

lógica estruturada a partir da flexibilização produtiva e da flexibilização das relações de 

trabalho. 

Mas sobre o mecanismo gerador – “plano gerador” – a que Navarro (1997; 1996) faz 

menção, avançamos no sentido de afirmar que a consciência espacial dos sujeitos 

individuais não se limita a traduzir de maneira subjacente o produto manifesto – plano das 

manifestações ou como utiliza Navarro “plano emergente” – isto é, os aspectos de uma dada 

territorialidade. Não é apenas o local que determina o global, pois o global atua através das 

representações construídas socialmente. Essa propriedade do princípio hologramático 

estende-se indefinidamente para outras escalas, em sucessivos níveis recursivos, em 

qualquer ponto do holograma, e encontra outras reflexividades. Portanto, é possível 

representar o todo a partir das partes, mas também é possível pensar em um sem fim de 

partes – com suas infinitas totalidades – em sucessivos níveis recursivos, que da mesma 

forma representam um todo. 

Ou seja, o que diferencia aquilo que estamos denominando de holograma sócio-

espacial de outras realidades também organizadas de forma holográfica e que o torna muito 

mais complexo que seu análogo ótico é sua dupla propriedade. Estamo-nos referindo à 
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inserção do plano emergente sobre o plano gerador e, por outro lado, do caráter ultra-

holográfico de ambos. Isto porque nas práticas sociais, o plano gerador – as subjetividades 

territorializadas individuais – não se limita a determinar de maneira subjacente o plano 

emergente, isto é, os aspectos macro-objetivos do social. Pormenorizando, o plano gerador 

inclui em si mesmo representações explícitas da emergência que ele próprio gera. Dessa 

forma, o domínio macro-social não é simplesmente produto do âmbito micro-social e nem 

este o é em relação àquele, o que ocorre de fato é uma inter-penetração entre eles. Nesse 

sentido, a noção de lugar a que nos estamos referindo contextualiza-se perfeitamente. 

Talvez seja importante fazermos aqui um aparte, no intuito de demonstrar uma 

sintonia entre o princípio hologramático e o modelo teórico-metodológico – o modelo do 

rizoma – utilizado por Deleuze e Guattari (1997) ao pensarem o território. Haesbaert, Bruce 

(2002, p. 12), em um artigo no qual analisam o processo de desterritorialização na obra 

desses autores, afirmam que esse modelo se trata de “uma proposta de construção do 

pensamento onde os conceitos não estão hierarquizados e não partem de um ponto central, 

de um centro de poder ou de referência aos quais os outros devem se remeter. O rizoma 

funciona através de encontros e agenciamentos, de uma verdadeira cartografia das 

multiplicidades”. Deleuze e Guattari apontam, também, para a relação entre o rizoma e o 

modelo hierárquico, já que um transpassa o outro, modificando mutuamente a sua natureza. 

Navarro (1997, p. 04) adverte para o fato de a noção de holograma social, por ele 

desenvolvida, correr o risco de ser mal entendida e a relação a que alude, entre as partes e 

o todo, ser interpretada de maneira trivial e, de certa forma, invertida, em que a parte acaba 

sendo percebida como cópia ou mimese. A idéia de holograma social propõe o contrário do 

que, tradicionalmente, assumiu o pensamento sociológico. Segundo Navarro, em princípio, a 

tradição sociológica entenderia a sociedade, em essência, como algo que pairaria acima dos 

indivíduos, na forma de uma consciência coletiva – sistemas de normas, cultura, ideologia. 

Os sujeitos sociais assumiriam a condição de agentes sociais, e se definiriam como tais, 

meramente a partir da interiorização e reprodução dessa realidade externa e superior a eles. 

Do ponto de vista holográfico, as partes não mimetizam o todo social, mas o constituem. Em 

realidade, não haveria um todo social, mas sim tantas versões quanto o número de sujeitos 

sociais que o postulam. Percebemos, então, que a dialética seria o caminho para a não 

separação da unidade todo-parte. Eis aí, segundo Lencioni (1997, p. 02), uma “visão 

diametralmente oposta à dos estruturalistas por não romper a unidade todo-parte e, por 

conseguinte, não concebendo a existência prévia da totalidade.” Ou seja, a totalidade deve 

ser vista como um todo em desenvolvimento, em que a apreensão da totalidade não 

significa a apreensão de todas as partes. 

Navarro (1997, p. 04) afirma, ainda, que o holograma social, que tende a constituir 

um mecanismo hiper-reflexivo da consciência humana, é concomitantemente necessário e 
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impossível, pois trata-se de uma totalidade aberta que se encontra sempre em 

transformação. Mas é justamente a constante (re)construção desse holograma sócio-

espacial, a busca incessante da totalidade que nos permite avançar na análise dos 

fenômenos a que nos propusemos pesquisar. 

 Assim, por exemplo, a análise espacial das cidades a partir da perspectiva 

hologramática procura romper com a idéia de que determinado espaço é hierarquicamente 

superior a outro – pelo menos da maneira instituída por Christaller – e que existe como 

dimensão distinta de cada cidade, ou seja, que constitui-se apenas como resultante de 

regulações superiores. Através da perspectiva hologramática percebemos que não só a 

escala global exerce forte papel na escala local, mas que a própria percepção local do 

fenômeno global interfere na manifestação local desse fenômeno. Ou seja, a maneira como 

a sociedade (re)produz o espaço mantêm um movimento dialético do local ao global e de 

volta ao local. Mais uma vez mostra-se claramente um encaminhamento dialético de análise; 

estamos partindo da parte para o todo – ou das partes para o todo, ou melhor, para as 

várias percepções do todo – e das diversas totalidades para as partes, o que nos permite 

compreender, ainda, que teremos um sem fim de percepções micro-objetivas de cada parte. 

Estaríamos, então, retomando a tentativa de construção do holograma sócio-

espacial, em que observamos a inserção do plano emergente sobre o plano gerador. Tal 

plano gerador incluiria em si mesmo representações explícitas da emergência que ele 

próprio gera. Ou seja, uma sociedade é produzida pelas interações entre os indivíduos e tais 

interações, segundo Morin (1998, p. 182), “produzem um todo organizador que retroage 

sobre os indivíduos para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles não 

seriam se não dispusessem da instrução, da linguagem e da cultura. Portanto, o processo 

social é um círculo produtivo ininterrupto no qual, de algum modo, os produtos são 

necessários à produção daquilo que os pruduz”. A partir dessa leitura, podemos associar 

esse processo ao holograma, no qual o todo está na parte que está no todo. De certa forma, 

então, a sociedade enquanto todo encontra-se presente na mente de cada indivíduo através 

da cultura que nos formou e informou. É tal convicção que leva Morin (1998, p. 190) a 

afirmar que “o mundo está na nossa mente, a qual está no nosso mundo. Nosso cérebro-

mente ‘produz’ o mundo que produziu o cérebro-mente. Nós produzimos a sociedade que 

nos produz”. Então, avançando no intuito do resgate daquilo que denominamos holograma 

sócio-espacial, julgamos muito importante a noção de “nosso mundo”, pois cada indivíduo 

seria responsável – através da representação de mundo por ele realizada a partir de uma 

representação de caráter mais geral – pela construção de uma parte do todo. 

Concordamos com Vainer (2001, p. 146) quando afirma que nós vivemos 

cotidianamente no mundo e no nosso local, no nosso município, na nossa cidade, em nosso 

país. Não nos parece correto acreditar que o cotidiano se realize apenas nas relações do 
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local, pois tal consideração mostra-se anacrônica, já que a esfera local não constitui um 

segmento societário em que haja predomínio das relações comunitárias. Todovia, sua 

oposição direta – um mundo feito à imagem e semelhança das formas abstratas do capital, 

em que as relações entre escalas e agentes estivessem em extinção – também parece um 

grande exagero. Até porque, a noção de que viveríamos em uma aldeia global, em que o 

mundo seria um só lugar, significa desconsiderar a existência de uma pluralidade de 

interpretações do mundo. Uma vez mais recuperando nosso holograma, poderíamos afirmar 

que não haveria um todo social, mas sim tantas versões quanto o número de sujeitos sociais 

que o postulam, já que as realidades individuais já são elas mesmas totalidades de 

totalidade. 

Além disso, retomando nosso exemplo elucidativo, se em determinados locais do Rio 

de Janeiro encontramos pessoas trabalhando em escritórios – de sua própria residência ou 

da empresa – com equipamentos de alta tecnologia e toda a infra-estrutura necessária, 

simultaneamente, temos também, no outro extremo, o morador de rua que sobrevive sem o 

mínimo necessário para ter uma vida digna. Ou seja, o processo de globalização é desigual 

e é no local que afloram as heterogeneidades. 

Por tudo isso, é difícil pensar separadamente no local ou no global e no intuito de 

reforçar esta afirmação, Featherstone (1996, p. 28) foi muito feliz ao remeter-se ao anúncio 

da Coca-Cola: não somos uma multinacional, somos uma multilocal”. Aqui, seria 

interessante introduzir o termo “glocalização” – enunciado e discutido por Robertson (1995), 

Veltz (1996), Swyngedouw (1997) e Beck (1999) – que se refere a uma leitura híbrida da 

globalização, isto é, não a entende apenas como um processo de homogeneização, mas 

também como incorporador da heterogeneidade. Não estaríamos vivenciando a pura e 

simples imposição do global sobre o local ou, por outro lado, através da leitura dos 

“localistas”, os localismos não devem ser entendidos apenas como focos de resistência em 

um mundo globalizado. Nesse sentido, Haesbaert (2001, p. 1774) contribui ao afirmar que 

 “a noção de glocalização permite pensar numa sobreposição de 

territórios, numa territorialidade multi-escalar com várias formas de 

inserção nos circuitos da globalização. Ela destaca também a 

possibilidade de partilhar mais de um território, tanto no sentido mais 

literal de sobreposição quanto da possibilidade (flexibilidade) de acionar, 

dependendo da situação, diversos territórios. Também neste caso, aquilo 

que numa perspectiva aparece como desterritorializador, pode, na 

verdade, estar representando a presença ou a possibilidade de vivenciar 

múltipos territórios”. 
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Mesmo que o nosso objeto de pesquisa nos remeta a um local – no caso, o Rio de 

Janeiro – isso não significa afirmar que vemos a escala local como a instância decisória 

primordial. Acreditamos, junto com Rua (2003, p. 276) que há limites para a escala de ação 

local e que, ademais, “é preciso ter consciência de que a cidadania e a identidade se 

constróem em todas as escalas”. 

O fato é que as escalas não estão dadas, “mas são, elas mesmas, objeto de 

confronto, como também é objeto de confronto a definição de escalas prioritárias onde os 

embates centrais se darão” (Vainer, 2001, p. 146). Na análise, ao escolhermos uma escala, 

escolhemos nosso objeto e os sujeitos que estarão em jogo, logo a própria opção torna 

nossa análise limitada. 

Temos de ter em conta que o poder das grandes empresas encontra-se menos em 

seu caráter global que em sua capacidade de interação entre as escalas global, nacional, 

regional e local. Dessa maneira, não se trata de considerar o global e o local como 

dicotomia, já que os processos de globalização e localização mostram-se indissociáveis. 

Cada parte, por menor que seja, de um holograma possui uma informação global 

acerca do objeto representado, entretanto, é a interação entre essas partes que permitirá 

reconstruir visualmente esse objeto com clareza. Assim, quando analisamos o espaço 

urbano carioca, estivemos entendendo-o como esfera do encontro das múltiplas trajetórias, 

da interdependência e da inter-relação. Assim, junto com Massey (1999, p. 283), 

acreditamos que os agentes, através dessas inter-relações, produzem o espaço; e por estar 

sendo constantemente construído, está sempre por concluir. 

A sociedade se constituiria de um plano gerador e de um plano emergente, 

produzido a partir do anterior. Destarte, os elementos constitutivos do primeiro tratar-se-iam 

das subjetividades espaciais construídas através das múltiplas trajetórias, das 

interdependências e de suas inter-relações. Fato é que as interações ocorrem 

diferencialmente em cada lugar, já que cada localidade mantém características próprias e 

que são construídas a partir de uma leitura própria e diferenciada da sociedade como um 

todo. Isso porque cada membro de um determinado local dispõe de uma leitura própria 

dessa localidade em que reside. Mas tal localidade não é, no plano gerador, senão o 

conjunto dessas leituras. Eis aí o princípio do todo nas partes, característico do modo de 

organização holográfico. 

Seria possível identificarmos diversos agentes que individualmente e 

associadamente contribuem para a emergência do holograma das novas territorialidades no 

Rio de Janeiro. Pois, se as partes do holograma constituem a totalidade – e a cidade já é 

uma totalidade de totalidades –, podemos afirmar que as ações dos agentes imobiliários, do 

Estado, da mídia, das empresas que implantam o teletrabalho e dos próprios 
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teletrabalhadores (com a sua leitura a propósito dessa forma de trabalho – leitura essa 

influenciada pela maneira como é “vendida” para esses trabalhadores) estão contribuindo 

para a criação de novas territorialidades na cidade do Rio de Janeiro. 

As territorialidades na escala intra-urbana estariam sendo construídas a partir da 

ação desses agentes produtores do espaço urbano. Ação que em determinados momentos 

combinaria coligações de interesses e em outros momentos conflitos entre os agentes. 

Portanto, os territórios que emergem na cidade do Rio de Janeiro são fruto dessa correlação 

de forças que se estabelece entre os agentes. 

Além disso, é importante enaltecer que, segundo Arendt (1993, p. 26), se 

compreendemos o poder como a capacidade de conduzir a ação do outro em direção de 

nosso próprio desejo, podemos perceber a importância do papel dos meios de comunicação 

na condução de uma ação coletiva, muitas vezes, em direção de um projeto exógeno. 

Muitas vezes, conflitos em escala micro – ou seja, do lugar – podem expor interesses e 

conflitos que existem no ambiente construído na cidade. Carlos (2001, p. 357) reafirma isso 

ao acrescentar que “o conflito representado no nível micro revela os conflitos que existem no 

plano da sociedade”. 

Dessa forma, percebemos que as ações não se dão isoladamente, mas através de 

uma interação entre esses agentes. Interações que ocorrem, diversas vezes, de forma 

conflituosa. As transformações do espaço urbano carioca tiveram, desde há muito tempo, 

uma história de invasões de territórios e de destruição de imóveis da classe operária com o 

objetivo, algumas vezes implícito outras explícito, de segregação sócio-espacial. Além disso, 

os processos de desterritorialização e reterriterialização – seja das empresas ou do 

teletrabalhador (este que vive múltiplas territorialidades em busca de sua incessante 

reterritorialização) – apresentam-se também em um contexto de interação dos agentes que 

produzem o espaço. 

Mas na construção do holograma sócio-espacial não devemos desconsiderar a 

inserção do plano emergente sobre o plano gerador e ainda o caráter ultra-holográfico de 

ambos, pois não é correto afirmar que apenas os agentes locais produzem o espaço urbano 

do Rio de Janeiro. O plano gerador – as subjetividades espaciais locais – não se limitaria a 

determinar de maneira subjacente o plano emergente – a cidade em seus aspectos macro-

objetivos – pois o primeiro incluiria em si mesmo representações explícitas da emergência 

que ele mesmo gera. Isto é, o domínio macrossocial não seria simples produto do âmbito 

microssocial; e isso porque interagem profundamente. Dessa forma, a reflexividade entre os 

planos gerador e emergente, entre as escalas macro e micro pode ser percebida em 

sucessivos níveis recursivos e em qualquer ponto do holograma sócio-espacial. 
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Então, não nos podemos esquecer que vivemos um momento em que a 

globalização, cada vez mais, reforça o local. Foi tal certeza que levou Rua (2003, p. 284) a 

afirmar que “o mercado global precisa do lugar para se concretizar, tanto no que promove 

(conduz), como no que busca no próprio lugar. (...) Por isso, o global e o local não podem 

ser entendidos como polaridades opostas, mas como par dialético e complementar”. Não é a 

toa que podemos observar uma série de estratégias utilizadas pela prefeitura do Rio de 

Janeiro, por exemplo, com o intuito de demonstrar como a cidade é competitiva frente a 

competição global. 

A emergência do teletrabalho no Rio de Janeiro, como objeto de uma nova 

territorialidade urbana, teria tido sua gênese bem longe daqui. Relaciona-se a um modelo 

que se utiliza da flexibilização do trabalho e das novas tecnologias de comunicação e 

informação. Ademais, tais processos encontram-se ligados à atução dos agentes que 

produzem o espaço urbano a partir de relações construídas em escalas local-local e local-

global. 

Se, atualmente, é impossível não ser influenciado por acontecimentos externos ao 

cotidiano local, é verdade também que cada indivíduo ou grupo social faz uma leitura do 

global que, de alguma forma, o diferencia de outro. Destarte, o Rio de Janeiro responde às 

influências externas que o integram ao mundo como um todo, a partir de suas 

particularidades que reforçam uma identidade local. Assim, podemos entender porque 

diversas empresas que implantaram o teletrabalho na cidade, diferentemente do que fizeram 

em outros países, procuram marcar encontros presenciais entre os teletrabalhadores, 

periodicamente, na sede da empresa ou mesmo em bares para encontros bem informais. 

A certeza de que, em função da reflexão dos níveis macro e micro, não há uma única 

representação do todo social, mas tantas versões quanto o número dos que o postulam, 

possibilita afirmarmos que o fator que causa a emergência dos aspectos reificados da vida 

social – que Heller (1991, p. 206) descortinou com clareza – não seria a reprodução da 

intencionalidade dos agentes sociais em suas consciências individuais, mas, na verdade, os 

mecanismos que procuram fazer desaparecer tal intencionalidade através da interação entre 

os agentes. É através, também, dessa interação que muitas vezes interesses globais se 

combinam e tornam-se capazes de interferir localmente na ação dos indivíduos através da 

própria opacidade que tais interesses carregam. É necessário compreendermos a cidade 

em sua dinâmica interna – em que se destacam as ações locais –, mas ao mesmo tempo 

não devemos desprendê-la do movimento relacionado à totalidade. É possível afirmarmos, 

junto com Trindade Júnior (1999, p. 153), que o espaço socialmente produzido “é fruto, de 

um lado, do papel da estrutura, que define as determinações do modo de produção e, de 

outro, do papel da ação, ligada aos agentes locais, que, por sua vez, definem coligações de 

interesses, envolvendo grupos ou frações de classes”. 
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Acreditamos que, atualmente – como ocorreu também em outras épocas – vivemos 

uma redefinição das distâncias. Estamos presenciando um momento apontado por Castells 

(2003, p. 170) como portador de novas configurações territoriais que “emergem de 

processos simultâneos de concentração, [desconcentração] e conexão espaciais, 

incessantemente elaborados pela geometria variável dos fluxos de informação global”. 

Ao mesmo tempo em que acreditamos que a metáfora do holograma nos ajuda na 

compreensão dos fenômenos, ela mostra-se de difícil execução. Não por si, mas pelas 

limitações de nossa forma de representá-la, até porque estaria sendo construído e 

reconstruído indefinidamente. O holograma sócio-espacial das novas territorialidades 

cariocas – associadas à implementação do teletrabalho – poderia ser melhor entendido 

através de sua própria construção em forma de holograma, em que perceberíamos sua 

formação adicionando parte a parte seus elementos fundadores. Seria como imaginarmos 

uma grande rede inter-relacionada, em que cada nó – o qual é também parte – comporta em 

si uma totalidade, formando infinitas totalidades de totalidades. 

Acreditamos que os lugares não apresentam identidades únicas; ao contrário, estão 

repletos de conflitos internos. A especificidade do Rio de janeiro é continuamente 

reproduzida, porém não se trata de uma especificidade internalizada apenas. Assim, a 

implementação do teletrabalho acarretou alterações na relação do trabalhador com a 

cidade, que têm uma ligação com a escala global. A especificidade do lugar derivaria, 

também, da noção de que cada local seria o centro de uma miríade de relações sociais mais 

amplas com as mais locais. Uma mistura como essa em outro lugar não necessariamente 

teria resultado semelhante. Sendo assim, quando Massey (2000, p. 185) afirma que “todas 

essas relações interagem com a história acumulada de um lugar e ganham um elemento a 

mais na especificidade dessa história, além de interagir com essa própria história imaginada 

como produto de camadas superpostas de diferentes conjuntos de ligações tanto locais 

quanto com o mundo mais amplo”; nossa concordância não poderia ser maior. 

REFERÊNCIAS 
ARENDT, Hannah. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relumé-Dumará, 1993. 

BECK, Ulrich. O que é globalização? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

BOHM, David. O universo que dobra e desdobra. In: Wilber, K., Pribram, k., Capra, F. et alli (Orgs.) O 
paradigma holográfico e outros paradoxos. São Paulo: Cultrix, 1994, p. 45-104. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na metrópole. São Paulo: Contexto, 2001. 368p. 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet. Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2003. 243p.  

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. Rio de Janeiro: Ed. 34, 
1997. 235p. 

FEATHERSTONE, Mike. Localismo, globalismo e identidade cultural. Sociedade e Estado, Brasília, v. XI, n. 
01, jan-jun, 1996, p. 09-42. 

 5071



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

FERREIRA, Alvaro. A noção de totalidade e o holograma sócio-espacial: uma contribuição teórico-
metodológica. GeoUERJ, Rio de janeiro, n. 13, p. 07-16, 1o semestre de 2003. 

____________. Como um “castelo de cartas”: novas territorialidades e temporalidades urbanas na cidade do Rio 
de Janeiro. In Anais do X Encontro Nacional da ANPUR, Belo Horizonte, 2003, CD-Rom. 

____________. Space, time, telework and cyberspace: a new conception? In Anais do 97º Annual Meeting of 
The Association of American Geographers. Nova York, EUA, 27/02 a 03/03, 2001. 

____________. Espaço, tempo, teletrabalho e o mundo virtual: uma nova leitura conceitual? GeoUERJ, Rio de 
janeiro, n. 9, p. 07-17, 1o semestre de 2001.  

____________. Telework, a new form of labor and urban (de)integration? In Working paper do Congresso da 
LASA (Latin American Studies Association), Miami, EUA, 2000. 

____________. As novas tecnologias de informação e o enclausuramento nas relações sócio-espaciais: o 
teletrabalho no Rio de Janeiro. 1999. 118 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1999. 

____________. O teletrabalho e o enclausuramento nas relações sócio-espaciais: três vias de análise. GeoUERJ, 
Rio de Janeiro, n. 4, p. 33-43, jul./dez., 1998. 

HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização a multiterritorialidade. In Anais do IX Encontro Nacional da 
ANPUR, Rio de Janeiro, 2001, p. 1769-1777. 

HAESBAERT, Rogério; BRUCE, Glauco. A desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari. GEOgraphia, 
ano IV, n. 07, 2002, p. 07-31. 

HARVEY, David. Spaces of capital. Towards a critical Geography. New York: Routledge, 2001. 429p. 

____________. Justice, Nature & Geography of Difference. Oxford: Blackwell, 1996a. 468p. 

HELLER, Agnes. A sociologia como desfetichização da modernidade. Novos Estudos CEBRAP, n. 30, 1991, 
p. 204-214. 

KOSÍK, Karel. Dialética do concreto. 4ed. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 

LEFEBVRE, Henri. La notion de totalité dans les sciences sociales. Cahiers Internationaux de Sociologie, 
Paris, V.XVIII, jan/juin, 1955, p. 55-77.  

LENCIONI, Sandra. Região e Geografia. São Paulo: Edusp, 1999. 214p. 

____________. Reestruturação: uma noção fundamental para o estudo das transformações e dinâmicas 
metropolitanas. In Actas... 6o Encontro de Geógrafos de América Latina: Territorios en redefinicion. Buenos 
Aires, 1997. (CD-ROM)  

MASSEY, Doreen. Um sentido global do lugar. In: ARANTES, Antonio A. (org.) O espaço da diferença. São 
Paulo: Papirus, 2000, p.176-185. 

____________. Spaces of politics. In: MASSEY, Doreen; ALLEN, John; SARRE, Philip (orgs.). Human 
Geography Today. Cambridge: Polity, 1999, p. 279-294. 

NAVARRO, Pablo. A metáfora do “hologtama social”. In CASTRO, Gustavo, CARVALHO, Edgard de Assis, 
ALMEIDA, Maria da Conceição (Orgs.). Ensaios de complexidade. Porto Alegre: Sulina, 2002, p. 237-246. 

____________. La metáfora del “holograma social”. Página da Internet, 
www.pablonavarro.com.es\ComplejidadSocial-Holografia.htm, 1997, em 2000.   

____________. El fenomeno de la complejidad social humana. Curso de Doctorado Interdisciplinar en 
Sistemas Complejos. www.pablonavarro.com.es\ComplejidadSocial-Holografia.htm, 1996, em 2000. 

____________. El holograma social. Una ontología de la sociedad humana. Madri: Siglo XXI, 1994. 426p. 

PRIBRAM, Karl. Qual a confusão que está por toda a parte. In: Wilber, K., Pribram, k., Capra, F. et alli (Orgs.) 
O paradigma holográfico e outros paradoxos. São Paulo: Cultrix, 1994, p. 31-37. 

ROBERTSON, R. Glocalization: time-space and homogeneity-heterogeneity. In FEATHERSTONE, Mike et al 
(orgs.) Global modernities. London: Sage, 1995. 

 5072 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

RUA, João. Seguindo novos caminhos: transformações territoriais e modernização no município de Quissamã – 
RJ. Uma contribuição para o desenvolvimento local. 2003. 335f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), Universidade de São Paulo, 2003. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2000. 174p. 

____________. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: HUCITEC, 1996. 308p. 

SWYNGEDOUW, Erick. Neither global nor local. “glocalization” and the politics of scale. In Cox, Kevin R. 
(Editor) Spaces of globalization: reasserting the power of the local. New York: The Guilford Press, 1997, p. 
139-142. 

TRINDADE JÚNIOR, Saint-Clair Cordeiro da. Sujeitos políticos e territorialidades urbanas. In DAMIANI, 
Amélia Luisa, CARLOS, Ana Fani Alessandri, SEABRA, Odette Carvalho de Lima. O espaço no fim de 
século: a nova raridade. São Paulo: Contexto, 1999, p. 150-159. 

VAINER, Carlos Bernardo. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder local? Anais do IX 
Encontro da ANPUR, Rio de Janeiro, 2001, p. 140-151. 

VELTZ, Pierre. Mondialisation, villes et territoires. L’économie d’archipel. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1996. 262p.  

 5073


