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O debate que se faz atualmente, em torno das relações entre globalização e 

‘território usado’ têm mostrado que a Geografia brasileira ampliou o seu espectro de 

problemáticas em diferentes direções: cultural, econômico, político, técnico, ambiental entre 

outros; e tem pensado o território brasileiro a partir do Brasil. A idéia central dessa busca é, 

numa palavra, “fazer falar a nação pelo território” (SANTOS, 2001, p. 27). 

A ampliação deste espectro tem revelado, entretanto, uma relativa fragilidade teórica 

e conceitual quando confrontado com a complexidade das transformações ocorridas no 

território no atual estágio do capitalismo global. 

Essa fragilidade conceitual é, sem dúvida, um dos sintomas da tão propalada 

pauperização teórica da Geografia. A questão de método e fundamentos filosóficos não 

constituiu no interior do pensamento geográfico uma tradição de análise de preocupações 

contínua com os seus instrumentos de interpretação da realidade sócio-espacial. 

Neste sentido, a perspectiva das breves considerações a seguir projeta-se, de modo 

objetivo, sobre algumas questões relacionadas aos fundamentos teóricos do conceito de 

território e aos seus novos “usos” e “significados”. Trata-se, por um lado, de uma 

interrogativa acerca do conceito de território e, por outro, de uma análise da geografia do 

capitalismo globalizado na aurora do século XXI. 

De modo bastante sucinto pode-se dizer que, no campo conceitual existem duas 

questões relevantes aliadas ao tema proposto nesta mesa redonda. A primeira, refere-se ao 

modo como o próprio conceito de território tem sido colocado no interior das análises sobre 

os processos espaciais de globalização da economia. A segunda questão, merecedora de 

maior atenção por parte dos geógrafos, refere-se à historicidade do conceito de território e 

os seus múltiplos significados. Pois, visto como resultado da acumulação de trabalho e, 

portanto, de valores, o território retém em seus sistemas espaciais a arqueologia das 

paisagens técnicas herdadas. 

Em relação ao conceito de território e sua gama expressiva de uso nas mais 

diferentes áreas do conhecimento e do senso comum, têm-se duas vertentes básicas. De 

um lado, a visão materialista. Visão esta que cunhou o próprio termo em latim territorium, do 
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sistema jurídico romano, referindo-se a apropriação de uma determinada porção de terra, 

daí o termo territorialis (do latim tardio), relacionado ao domínio e não apenas a apropriação. 

Esta primeira vertente apresenta faces distintas. Existem aquelas que se voltam para 

uma concepção materialista do conceito de território, como as sub-áreas da biologia; outras, 

baseiam-se em aspectos puramente econômicos ou jurídicos administrativos. No tocante 

aos fundamentos teóricos das diferentes faces, pode-se dizer que há um elemento comum 

entre elas, isto é, a noção de limite, a idéia de uma fronteira ou de algo dividido em interno e 

externo. O território é, ao mesmo tempo, condição do domínio e do poder e também da 

produção e da sobrevivência. Neste caso, o conceito de território traz implicitamente uma 

noção de ordem e de equilíbrio. Pois o poder e a produção, a reprodução, o trabalho e etc., 

implica em convivência, integração e reciprocidade. 

A segunda vertente, de base idealista, pode ser vista pelo lado de uma concepção 

integradora que considera tanto os aspectos naturais como os relacionados com a economia 

e com a administração. “As formas de propriedade de um território são, segundo Godelier 

(1984), ao mesmo tempo, uma relação com a natureza e uma relação entre os homens”. 

Por outro lado, numa perspectiva relacional, o território é “visto completamente 

inserido dentro das relações social-históricas, ou, de modo mais estrito (...) de relações de 

poder”. Deve-se ressaltar, entretanto, como bem argumentou Costa (2004, p. 80) que “o 

sentido relacional do território é a percepção que ele não implica uma leitura simplista de 

espaço como enraizamento, estabilidade, delimitação e/ou fronteira. 

A preocupação com a historicidade do conceito faz com que as diferentes 

abordagens revelem sua visão teórica em suas respectivas filiações metodológicas. 

Segundo Moraes (1986, p. 40), “a preocupação com o papel do subjetivo no processo 

histórico, com as questões referentes ao universo da cultura e, notadamente, a discussão 

sobre a ideologia”, a política e a economia. 

A noção de historicidade enfatiza as “mediações entre a singularidade e o universal 

(...), entre a vida econômica, a cultura e a política. A história [constitui] o fio condutor [do 

desvelamento] da totalidade social. Totalidade esta que se secciona num procedimento de 

abstração para melhor compreender seus segmentos, sempre porém com a ótica histórica 

que permite posterior concreção” (MORAES, 1986, p. 47-48). 

O elemento de mediação entre o singular e o universal pode ser definido por uma 

periodização que valoriza sobretudo, a questão da técnica. Ao adotar tal ênfase pode-se 

vislumbrar, entre outras coisas, “uma história secular do território brasileiro, delimitar 

períodos e redescobrir os respectivos contextos” através das novas qualidades do território 

(SANTOS, 2001, p. 11-12). 
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Nesse sentido, de acordo com Santos (2001, p. 20) “o que interessa discutir é, então, 

o território usado, sinônimo de espaço geográfico. Essa categoria, território usado, aponta 

para necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do 

território. Como se trata de uma proposta (...) empiricizável, segue-se daí o enriquecimento 

da teoria”, como também da valorização da historicidade do conceito de território. 

Essa periodização torna-se cada vez mais necessária porque as formas e os 

processos de utilização do território são diferentes nos distintos momentos históricos. Além 

disso, o que se busca é a evolução e as transformações dos contextos, dessa maneira “as 

variáveis [podem ser] escolhidas [e] trabalhadas no interior de uma situação que é sempre 

datada” (SANTOS, 2001, p. 20) O objetivo, neste caso, é compreender as densidades do 

‘novo’ e das heranças históricas materializadas no espaço. 

Deve-se ressaltar que, o plano temporal das periodizações contemplam não somente 

as relações sociais em sua totalidade, como também as técnicas da produção e da 

regulação que estão cristalizadas nas formas espaciais que, por sua vez, controlam uma 

temporalidade imposta pelas paisagens técnicas herdadas – as ‘rugosidades’. 

Sob um novo enfoque interpretativo, o conceito de território têm-se apresentado, não 

raras vezes, associado à emergência de uma nova lógica instrumental vinculada ao poder 

planetário das corporações transnacionais e a funcionalidade mecânica do capital fixo frente 

aos vetores de verticalização e de suporte dos fluxos de bens materiais e imateriais. 

Neste caso, o território constitui-se numa verdadeira plataforma de infra-estruturas 

(transporte, redes de comunicação e etc.) que visa, sobretudo, a fluidez, a integração 

articulada, a compressão tempo-espaço e a aceleração do processo de acumulação de 

capital. Deste ponto de vista, o território define-se a partir de sua base material, conhecê-lo, 

portanto, implica em pesquisa empírica sobre os aspectos físicos dos arranjos espaciais. 

O território constitui-se de modo fracionado, como um conjunto de subespaços 

funcionais com níveis diferenciados na hierarquia do sistema produtivo e regulatório, e 

depende do volume de demandas advindas de escalas variadas: local, regional e global. 

Com efeito, a articulação entre os subespaços, isto é, entre as frações do território, se dá 

através dos fluxos que são gerados pelas condições gerais de produção e de reprodução da 

relações sociais. 

Com efeito, os arranjos físicos são não somente a mediação material, mas também a 

manifestação concreta da racionalização do poder e dos mecanismos de dominação e 

reprodução desse mesmo poder. Nesse sentido, o arranjo físico torna-se, segundo uma 

dada interpretação que se queira atribuir, um sistema de objetos. Consiste em um sistema 

porque é, ao mesmo tempo, produto e condição dos fluxos, isto é, condiciona as ações ao 
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mesmo tempo que é resultado delas, em outras palavras, condiciona justamente aquilo que 

os geraram. O arranjo físico, neste caso, refere-se ao conjunto de infra-estruturas ( 

“próteses”) distribuído pelo território. 

A organização das ações emergem, por sua vez, de uma estrutura normativa e 

reguladora cujo movimento é dado pelos processos de transformações resultantes das 

relações entre trabalho e capital. Isto significa que as formas espaciais produzidas contém 

elementos das partes e do todo, como também elementos novos surgidos da generatividade 

dessas relações. A natureza mutante das relações sociais traz, por sua vez, mudanças na 

organização dos “sistemas de ações” e, portanto, na eficácia da funcionalidade das formas – 

nos “sistemas de objetos”. 

Neste sentido, a emergência de novos arranjos espaciais, no entanto, não suprime 

integralmente as formas do passado mas as renovam através das funções que adquirem na 

articulação do território e, ao mesmo tempo, fazem-nas objetos de um sistema de ações 

econômicas, políticas e sociais que visam produzir as condições materiais de produção, a 

capacidade de “controle” sobre o território e de regulação do processo de acumulação 

capitalista. Como argumenta Carlos (1996, p. 128), “o capitalismo produziu o espaço da 

mundialidade por relações novas de reprodução e dominação”. 

No entanto, o “controle” não se faz cumprir somente no sentido político e ideológico 

da ação social mas, no sentido econômico e técnico-informacional dos mecanismos de 

acumulação do capital e de organização das forças produtivas. A centralização das 

informações e das decisões em escala planetária atua de modo a restringir as rugosidades 

espaciais, como argumenta Santos (1980); ou de suprimir, na acepção de Harvey (1993), o 

espaço através do tempo produtivista. 

A capacidade de fluidez e articulação das novas relações de produção, acumulação 

e consumo no processo, são possíveis em virtude da redução temporal entre os lugares 

através da difusão momentânea das mudanças manifestas nos centros informacionais de 

decisões, como também pela aceleração da circulação de mercadorias e fragmentos sócio-

culturais em escala mundial. 

 A premissa de que tanto a base material do território, constitutiva das mediações 

entre as diferentes escalas geográficas como a sua base imaterial, são de natureza mutante 

e contém e está contida por uma dinâmica interna às suas estruturas funcionais. A análise 

do território usado significa reconhecer dos fundamentos técnicos da racionalização dos 

agentes hegemônicos que produzem, organizam e comandam os mecanismos e processos 

de articulação entre os sistemas de objetos e os sistemas de ações (SANTOS, 1999). Em 

outras palavras, significa uma espécie de fusão entre uma sociologia das ações e uma 

geografia dos objetos. 
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O reconhecimento desses fundamentos não se reduz às formas que lhes fornecem 

sustentação e dinâmica, mas ao sincronismo dos meios técnico-científico-informacional 

presentes nas diferentes lógicas de competitividade e acumulação de capital. Se o conceito 

de território explicita somente as manifestações materiais da verticalização dos fatores de 

produção, a análise dos agentes globais poderá conduzir as interpretações das formas 

espaciais a uma ocultação ou a um obscurecimento do seu conteúdo. 

Como argumenta Moraes (1986, p. 34), “o movimento renovador vai penetrando (...) 

pela via dos temas e preocupações, isto é, pela discussão de objetos e fenômenos 

específicos [compondo um mosaico temático em conjunto, mas] abordados [muitas vezes] 

na ótica de uma única perspectiva metodológica (...) Os temários passam a ser concebidos 

como indissoluvelmente associados aos vários métodos, cada qual vinculando-se a apenas 

uma perspectiva. Geram-se assim associações exclusivas entre temas e métodos”. 

Vale lembrar aqui a velha crítica de Ann Markusem (1978) aos marxistas 

‘desavisados’ que imitam, inadvertidamente, a tendência da ciência social burguesa para 

atribuir características aos lugares e às coisas, em vez de se ater à dinâmica de um 

processo como foco analítico. 

A idéia central da interpretação do território situa-se na combinação simultânea entre 

a forma, a estrutura e a função. Isso porque, como argumenta Santos (1991, p. 38) “os 

movimentos da totalidade social modificando as relações entre os componentes da 

sociedade, alteram processos e incitam funções”. Essa totalidade social pressupõe a 

existência de um movimento dialético da estrutura que retroagindo sobre os objetos técnicos 

e o sistema de ações, faz com que os lugares tornem-se combinações de variáveis que 

diferenciam-se ao longo do tempo. O território nacional torna-se, neste sentido, uma espécie 

de mega/fragmento articulado. 

A diferenciação entre as variáveis resulta, desse modo, tanto da periodização 

histórica, pois atravessam épocas posteriores ao seu surgimento e convivem com variáveis 

novas, quanto de suas formas de espacialização, isto é, do seu lugar de origem e de sua 

difusão territorial. 

A idéia de sistema retroativo permite-nos repensar, em síntese, a relação dialética 

entre o conceito e a fundamentação lógica da teoria que o sustenta. O sistema de 

pensamento, construído enquanto um método de pensar, de analisar e de interpretar um 

determinado objeto, organiza a relação entre o sujeito e o objeto de diferentes modos: 

separando-os, e assim construindo um conhecimento reducionista dado o caráter sistêmico 

de sua organização; ou, unindo-os e os integrando em uma organização que se reorganiza 

dialeticamente, produzindo um conhecimento complexo e crítico. Trata-se, no sentido em 
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estamos argumentando, de imunizar o conceito de produção do espaço contra o simplismo 

mecanicista da “geografização das variáveis”. 

Assim, quando fala-se de território deve-se, primeiramente, entender que os 

conceitos que procuram explicá-lo se organizam a partir de uma lógica interpretativa 

correspondente aos objetivos traçados pelo sujeito. 

Nesse sentido, é a idéia de movimento da totalidade no tempo e no espaço que 

fundamenta a concepção de que o território é organizado no e pelo movimento da totalidade 

social. Este movimento caracteriza o que pode-se definir como a “geografização” do 

movimento estrutural da sociedade traduzido, espacialmente, em novas formas e funções e 

estas, por seu turno, (ao se combinarem para atender as necessidades geradas pelos 

“efeitos” de reestruturação dos processos de organização das relações sociais), articulam e 

(des)integram o território. Deve-se enfatizar, neste aspecto, que o conceito de território pode 

tornar-se refém de sua conotação econômica e assumir um caráter puramente 

tecnocêntrico. 

O outro aspecto que se quer discutir, trata-se da relação entre identidade e 

globalização. Neste problema tem-se duas noções fundamentais para desenvolver uma 

crítica sobre o processo de globalização, que são as noções de fragmentação do território e 

estilhaçamento da identidade sócio-cultural. 

O objetivo desse enfoque sobre as relações identidade/território é o de trazer para o 

debate, ainda que resumidamente, as noções acerca do que se tem denominado de 

desterritorialização, ou destruição dos territórios e, portanto, das identidades nacionais. 

Paradoxalmente, a destruição do território não implica no seu fim, mas uma nova forma de 

usá-lo, de pensá-lo e de restituir novas bases de comando, de regulação, de poder e, 

também possibilidades de novas identidades. 

A relação entre território e identidade remete, em alguns casos, o conceito à 

dimensão política do exercício do poder, ou seja, à esfera de atuação do Estado-Nação. 

Deste mirante de análise, o conceito de território define-se a partir de uma tecnoestrutura de 

comando e de controle sem ocultar a base material que o sustenta. 

De acordo com Costa (2004), o processo de fragmentação e “destruição” dos 

territórios constitui, ao mesmo tempo, o de sua reconstrução. Nas palavras de Santos (1999, 

p. 252) “essa é uma realidade tensa, um dinamismo que se está recriando a cada momento, 

uma relação permanentemente instável, e onde globalização e localização, globalização e 

fragmentação são termos de uma dialética que se refaz com freqüência. As próprias 

necessidades do regime de acumulação levam a uma maior dissociação dos respectivos 

processos”. 
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Ao mesmo tempo, em sintonia com o pensamento de Costa (2004), ao tornar-se um 

‘objeto comum’, o mundo pode ser atingido mediante relações recíprocas que organizam 

diferentes formas de comunicação e produzem condições e possibilidades de unificação. 

Nesse sentido é que Santos (1999, p. 254-58) coloca que a “territorialidade é, 

igualmente, transindividualidade, e a compartimentação da interação humana no espaço”. 

Assim, continua o autor, o lugar torna-se “o quadro de referência pragmática ao mundo do 

qual lhe vêm solicitações e ordens precisas e ações condicionadas, mas é também o teatro 

insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas 

mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade”. 

Pode-se dizer que a cidadania e cultura formam um par integrado de significações, a 

cultura e a territorialidade também o são, de certo modo, sinônimos. “A cultura, forma de 

comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é uma herança, mas também um 

reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu meio, um resultado obtido 

através do próprio processo de viver. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a 

cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é cimento” 

(SANTOS, 1987, p. 61) 

Por outro lado, nos espaços metropolitanos, ‘banais’, modernos e ‘luminosos’ a 

“naturalidade” do objeto técnico cria uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem 

surpresas. Essa espécie de historicização da metafísica talha no espaço urbano áreas 

constituídas ao bel prazer da modernidade e que se justapõem ao resto da cidade. 

Pode-se argumentar, neste sentido, que a desterritorialização é, ao mesmo tempo, 

um processo de alienação. Nas palavras de Santos (1992, p. 46), “existe uma tendência a 

‘desculturização’ da área, na medida em que a substituição das pessoas, a alteração dos 

equilíbrios sociais de poder, a introdução de novas formas de fazer, geram desequilíbrios 

dos quais resultam, de um lado, a migração de lideranças locais tradicionais e a quebra dos 

hábitos e tradições, e, de outro lado, a mudança de formas de relacionamento produzidas 

lentamente durante largo tempo em que se vêem, de chofre, substituídos por novas formas 

de relações cuja raiz é estranha e cuja adaptação ao lugar tem um fundamento puramente 

mercantil”. 

Parafraseando Mignolo (1997), Moreiras (2001, p. 318) argumenta que o “capitalismo 

sem fronteira cria, paradoxalmente, as condições para rearticular a epistemologia moderna 

no encontro com saberes locais. Precavendo-se contra o perigo de que, para o acúmulo 

flexível capitalista, a reflexão contemporânea possa apenas opor-se debilmente a uma 

identidade flexível chamada de ‘hibridismo’, a reflexão de Mignolo nos chama a atenção 

para o fato de que há uma alternativa possível: uma radicalização do jogo entre ‘histórias 

locais e ‘desígnios globais’, com base em sua incomensurabilidade mútua, pode levar a 
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novas determinações de se pensar histórica e geopoliticamente que não apelem para 

identidade/diferença, ou a sua domesticação como hibridismo, como referente primário”. 

Na cena de fundo das possibilidades está o neoliberalismo entendido como o 

momento da verdadeira subsunção da sociedade ao capital sob a forma de capital 

financeiro, mostra-se, na verdade, como uma intensificação do capitalismo, e não um 

sistema alternativo. “Não há, nesse sentido, uma ruptura ou fissura histórica absoluta entre o 

antigo e o novo, mesmo se e mesmo quando se pode demonstrar serem o novo e o velho 

de fato diferentes. Não somente a ordem antiga (...) sustenta o neoliberalismo ao resistir a 

ele; também o neoliberalismo sustenta a ordem antiga ao resistir a ela, fornecendo assim 

um terreno para que ela se desenvolva” (MOREIRAS, 2001, p. 324), 

Desse modo, constata Moreiras (2001, p. 327), “a identidade histórica (...) sempre é 

uma função da economia em seu sentido mais amplo: o das relações entre grupos e dentro 

deles. Não há uma possível separação entre a soma total das relações econômicas tais 

como estas têm sido e a vitória planetária do capitalismo financeiro, da acumulação flexível 

ou da utopia neoliberal tal como é atualmente”. 

O global e o local são duas faces do movimento de uma época de globalização, que 

foi dominada pelo Estado-Nação, pelas economias nacionais – pelas identidades culturais 

nacionais – em direção a algo novo. Com efeito, “na medida em que qualquer pensamento 

sobre a localidade, isto é, qualquer pensamento sobre a identidade ou sobre a diferença, 

está ligado de modo dialético e sistemático ao pensamento único, se houver apenas um, o 

do capital global, [um] pensamento sobre a identidade ao mesmo tempo nutre o código 

básico (...) do domínio global e se nutre dele” (MOREIRAS, 2001, p. 331). 

Para Ianni (1995, p. 151), a “globalização não apaga nem as desigualdades nem as 

contradições que constituem uma parte importante do tecido da vida social nacional e 

mundial”. Pois, se a globalização consiste em um processo de fragmentação torna-se, ao 

mesmo tempo, um movimento de regionalização e de individualização do espaço. 

Existe neste aspecto uma contradição geradora de processos que inibem as 

possibilidades de um campo de ação comunicativa, de crítica, de cidadania e de direitos. As 

noções de identidade, de cultura são – já em sua origem – reificadas pelas relações 

estabelecidas entre indústria cultural e o indivíduo (consumidor). Os meios de comunicação 

ao destruir o próprio sentido da comunicação, passam a operar na “fabricação” de 

necessidades e formas de satisfação que simulam uma falsa identidade através dos objetos 

que são cada vez mais técnicos e, em contrapartida, induz as práticas sociais que reforçam 

a segregação e o estilhaçamento das identidades. Como argumenta Lencioni (1999, p.192), 

“as diferenças emergem e se contrapõem ao processo que tende a anulá-las”. 
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Segundo Costa (2004, p. 138), “na fábrica, os corpos são outros, os agenciamentos 

coletivos de enunciação são outros. É um corpo técnico-científico, um aparato disciplinar, 

controle do tempo e do corpo, hierarquia de funções”. O indivíduo torna-se assim, 

parafraseando Maffesoli, a desterritorialização por excelência da pós-modernidade’. 

Enquanto agente de fragmentação, até mesmo de diluição dos laços simbólicos, a 

técnica se impõe no momento em que estes já se encontram enfraquecidos. Ela pretende 

então cuidar do organismo que conduziu à agonia. Cuidar dele através de um acréscimo de 

técnicas que se denominam tecnologias da comunicação. Comunicação entre o homem e a 

natureza (biotecnologia, entre os homens na sociedade (audiovisual e publicidade), entre o 

homem e o seu duplo (a inteligência artificial), Mas há mais que isso: a comunicação torna-

se a voz única; só ela pode unificar o que já está fragmentado. Assim, comuniquemo-nos. 

Comuniquemo-nos pelos instrumentos que justamente enfraqueceram a comunicação. 

Assim, ao tornar-se um ser técnico, o indivíduo deve procurar o homem dentro de si 

e aprender, no conjunto técnico, um lugar que não seja mais o do indivíduo técnico. Mas, 

como salienta Sfez (1994, p. 24) “ele desempenhou de tal modo o papel do indivíduo técnico 

que a máquina tornada indivíduo técnico parece ainda ser um homem e ocupar o lugar do 

homem, ao passo que, pelo contrário, era o homem que substituía provisoriamente a 

máquina antes que verdadeiros indivíduos técnicos tenham podido constituir-se. Em suma, o 

homem desempenhava nesse ponto o papel de máquina, levado a crer que as novas 

máquinas tinham começado a desempenhar abusivamente o papel do homem. Se cada um 

dos papéis é restituído ao seu lugar, a cultura técnica pode desenvolver-se: ao homem cabe 

cercar a máquina de cima abaixo, ocupando-se tanto de seus elementos como de sua 

integração em seu conjunto funcional; à máquina, desempenhar o papel simultâneo de 

ferramenta e instrumento, função outrora exercida pelo homem”. 

Na acepção de Forrester (1997, p. 29-39) “o que se pode medir hoje é a amplitude 

da progressão das potências privadas, devida em grande parte à das prodigiosas redes de 

comunicação, de intercâmbios instantâneos, aos fatores de ubiqüidade que daí decorrem e 

dos quais elas foram as primeiras a dispor, as primeiras a explorar, abolindo assim as 

distâncias e o tempo – o que não é pouco ! – em seu próprio proveito”. A “nossa indiferença, 

nossa passividade em face desse horror distante, mas também em face do outro que nos é 

contíguo, pressagiam o pior perigo”. 

A globalização vista sob a ótica da destruição do território, do estilhaçamento das 

identidades e da emergência e glorificação do individualismo teológico, termina por 

configurar-se em um processo “franksteriano” de dilaceramento de tudo que é autônomo, 

original e inteligente. O planejamento macro-econômico, as políticas de integração regional, 
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os planos de desenvolvimento local estão, irremediavelmente, submersos em uma mesma 

lógica global: acumulação de capital. 

Embora simplista, as idéias acima ocultam muito mais do que deveriam esclarecer. A 

fragmentação ou destruição dos territórios nacionais, o fracionamento técnico das 

funcionalidades sistêmicas da produção e do consumo via o sincronismo pragmático dos 

sistemas de ações e de objetos, não implica necessariamente a subsunção total ao capital 

global. 

A ‘desterritorialização’ do capital torna-se seletiva na mesma proporção em se faz 

dependente da desintegração das partes e sobrevalorização do singular. A identidade, por 

outro lado, é diluída pela prática. 

A prática, no mercado, torna-se a própria coisificação do devir. A simultaneidade 

trazida pelos ‘eventos’ e pelas vicissitudes do cotidiano, carregam o sujeito ao simulacro do 

a-temporal e a-espacial. A concentração espacial da oferta e das necessidades criadas faz 

ressuscitar o enaltecido desejo de realização técnica da prática: o consumo pelo consumo. 

Neste caso, tornar-se sujeito e reconhecer uma identidade passa a ter como referencial 

primário o próprio objeto de consumo. 

Em uma embalagem derrideana, caberia uma interpretação que coloca o sujeito 

particular em contínuo processo de ‘desterritorialização’e o sujeito genérico em ‘re-

desterritorialização. Na escala do cotidiano, a dialética entre territorialidade e 

desterritorialização passa, então, a se constituir no jogo das possibilidades existentes de 

ação e mobilidade e as restrições impostas involuntariamente pelo coletivo sobre o 

indivíduo. 

A velocidade, o efêmero e o simulacro ao tornarem-se integrantes ativos da 

esquizofrenia da sociedade capitalista, não apenas acirraram o embate local/global como 

promoveram uma verdadeira hecatombe no cenário local de possibilidades de realização da 

autoconsciência do sujeito-histórico. 

A idéia de que “tudo que é sólido se desmancha no ar” resistiu a todas as 

intempéries presentes na trajetória do capitalismo no final do século XX. 

É diante deste quadro “pós-humano” – no sentido moderno do termo – que a 

Geografia têm buscado, parafraseando Santos, ‘repensar o espaço do homem’ a partir de 

uma análise crítica sobre os “modos” desse repensar. A reflexão sobre os fundamentos 

teóricos dos conceitos tem se preocupado, sobretudo, com a amplitude da compreensão e o 

leque de interações entre problemáticas distintas. 
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A partir destas observações procurou-se manifestar a preocupação com a reflexão 

contemporânea e atentar para os processos que, muitas vezes, isolam e desintegram o 

campo de interrogativas que caracteriza o conjunto do pensamento latino-americano de 

modo geral, e, em particular, o pensamento brasileiro acerca dos conceitos e suas bases 

teóricas e metodológicas. 

Os problemas teóricos levantados nesta comunicação são ingredientes fundamentais 

de uma reflexão mais aguda sobre o pensamento crítico da geografia. A reflexão crítica 

deve, entretanto, nutrir-se da autocrítica de seus instrumentos de análise e nos conduzir a 

uma reavaliação do método e da relação sujeito-objeto na construção de um conhecimento 

complexo do espaço social. 
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