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Introdução 

A questão do tempo é vista por outros ângulos diferentes do que faz comumente, isto 

é, busca os seus efeitos, as conexões “laterais” para explicar os fenômenos. Nos leva a ver 

o fato pelo seu lado histórico desvinculado da lógica espacial e não temporal da Geografia. 

Espacializar a Geografia através de uma nova linguagem e a partir de uma visão histórica, 

perceber a duração dos fenômenos para associá-la a uma Geografia humana, de forma 

contínua, é percebê-la numa visão crítica. 

O tema central em questão é: a reafirmação de uma perspectiva espacial crítica na 

teoria e na análise sociais contemporâneas. Isto se deve ao fato de que no século passado 

a história e o tempo eram fatores importantes e preponderantes para formar a consciência 

prática e teórica do marxismo ocidental como também, destacar a evolução da ciência social 

crítica. Acredita-se que é através do estudo da história e da sua compreensão que será 

possível criar a idéia de discernimento emancipatório e consciência política prática, isto é, 

visão mutável do continente numa interpretação crítica na vida dos povos e sua prática 

social. O espaço, muitas vezes, oculta de nós, as conseqüências mais que o fator de tempo, 

assim como, a construção da Geografia tática e teórica são mais reveladoras do que a 

construção da história. Essas são verdades e promessas da Geografia Pós-Moderna. 

Organização do Espaço Mundial II 

O autor e seu contexto. 

Professor Edward Soja nascido na Califórnia, na década de 1950, hoje leciona na área 

de Desenvolvimento Regional e Internacional (RID) atuando e também lecionando cursos na 

área de política e economia urbana e teoria de planejamento, ocupando cadeira no 

Departamento de Planejamento Urbano da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). 

O geógrafo americano se coloca como um crítico, daqueles que proclamam a morte da 

Modernidade. Apontando o período atual não como uma ruptura completa e substituição de 
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todo o pensamento progressista pós-iluminista, ele considera que a Modernidade deve ser 

compreendida além do espaço-tempo, incorporando a eles o ser. 

Depois de iniciar sua carreira acadêmica como especialista em África a partir da década 

de 1980, direcionando sua busca e dedicando-se a escrever sobre reestruturação urbana de 

Los Angeles, ainda - embora de forma menos intensa - realizou estudos críticos a respeito das 

cidades e regiões. 

Os três livros de Soja que foram publicados a partir da segunda metade da década de 

1990, nos propõem novas interpretações do Sul da Califórnia, que se incorporam às novas 

visões e críticas da pós-modernidade. Como todo lugar no mundo contemporâneo - de 

interdependência e globalização - Los Angeles se mostra como elemento singular e também 

genérico, e será central na obra de Soja. 

Segundo expõem na introdução do Livro The City, de Soja e Scott, durante os últimos 

cem anos, as contínuas ondas de migração procedentes do próprio EUA e de outras partes do 

mundo, realizaram um crescimento populacional em L.A. de até 2 milhões de pessoas por 

década. A população da região passou de 100.000 habitantes no princípio do século XX aos 

15 milhões no princípio do século XXI. Menosprezada como cidade, Los Angeles reuniu uma 

diversidade humana e geográfica extraordinária, e se transformou em uma das potências 

econômica e simbólica de nosso mundo global. 

Los Angeles 

"Pode-se encontrar em Los Angeles não somente os complexos industriais de alta 

tecnologia do Silicon Valley e a economia errática do cinturão do sol de Houston, 

mas também o declínio industrial avançado e os bairros urbanos falidos do cinturão 

da sucata de Detroit e de Cleveland. Há uma Boston em Los Angeles, uma Lower 

Manhattan e uma South Bronx, uma São Paulo e uma Singapura. Pode não existir 

nenhuma outra região urbana comparável que apresente tão vividamente uma 

reunião e articulação compostas de processos de restruturação urbana. Los 

Angeles parece estar conjugando a história recente da urbanização capitalista em 

virtualmente todas as suas formas flexionais”.(Sirlene Cheriato)4. 

A região de Los Angeles se constituiu na vanguarda experimental de um modelo de 

cidade extensa preenchida de cultura norte-americana, originando na atual conjuntura. 

                                                 
4 Sirlene Cheriato no artigo “As asas da Cidade”, lançado na Folha de São Paulo no dia 11 de junho. 

Retirado do site www.mnemocine.com.br. 
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Segundo a interpretação de Soja e Scott, a partir de meados da década de 1960, se produz 

uma nova etapa no desenvolvimento urbano da região, que podemos mais uma vez 

caracterizar como vanguarda em experimentação do urbanismo, agora pós-moderno e global. 

Scott e Soja qualificam esse processo como uma segunda reestruturação e explicam que esta 

afeta a todos, em todo o mundo, ainda que de maneira desigual. 

Os autores descrevem de forma resumida o que se deu a partir da reestruturação de 

Los Angeles: 

(L.A.) “é hoje um vigoroso complexo de atividades econômicas e industriais, a 

maior metrópole industrial da América. Seu desenvolvimento industrial, sem 

embargos, se diferenciou consideravelmente das metrópoles industriais 

paradigmáticas como Chicago, Detroit ou Pittsburg, que tinham destaque em 

períodos anteriores ao século XX” 2. 

Sua economia não se baseia em enormes pólos de crescimento direcionados para a 

produção em série do tipo fordista. Ao contrário, se tratam de setores de produção 

enormemente diversos e flexíveis, que incluem serviços financeiros e empresariais, indústrias 

de alta tecnologia, e diversas indústrias culturais, de manufaturados e moda que vão deste a 

fabricação de roupas e bijuterias até à música e o cinema hollywoodiano. 

Ao mesmo tempo a estrutura social de Los Angeles não se caracteriza por uma classe 

operária dominante e relativamente acomodada, e sim está profundamente dividida em sois 

setores bem diferenciados, por um lado por um segmento superior de executivos, 

profissionais e técnicos altamente retribuídos e por outro um grupo de subalternos composto 

por trabalhadores pouco qualificados e pobremente retribuído, a maioria dos quais são 

imigrantes, e muitos deles ilegais. Os imigrantes que ocupam essa ilustre posição são vindos 

da América Latina e Ásia, compondo uma corrente de migração global que tem feito de Los 

Angeles uma das metrópoles mais culturalmente heterogênea já vista. 

No revés da moeda, Los Angeles é o cenário das mais novas realidades sociais, a maior 

parte delas problemáticas: fragmentação, multiculturalidade, violência. Paradoxalmente e 

contraditoriamente se manifestam os lados mais brilhantes e mais escuros do mundo. 

Riqueza e pobreza, desenvolvimento e exploração, tecnologia e violência. Esse contraste leva 

os autores a levantarem a questão de que sua forte interdependência e inseparabilidade 

seriam ponto de partida para entender a urbanização e Los Angeles - e por essa mesma 

razão, a de qualquer outra metrópole contemporânea. 

                                                 
2 Introdução da obra The City, encontrado no site: 

Http://home.earthlink.net/~osfavela2002/rearmirror/edward_soja/rear_soja01.htm 
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Los Angeles adquire o caráter de um experimento de cientistas loucos que organizaram 

um espaço continuamente abastecido com os ingredientes da contemporaneidade e mantido 

o FF (Fastforward) continuamente apertado. 

Em Los Angeles o excesso da contemporaneidade - dos acontecimentos, dos espaços, 

da individualidade e também da ficção e do capital - parece ser mais intenso que em qualquer 

outro lugar do mundo. Segundo Manuel Castels, para o bem ou para o mal, a maior parte dos 

processos ligados a globalização capitalista e a sociedade da informação, acontecem - 

mesmo que 5 minutos antes ou alguns anos - em Los Angeles. 

Edward Soja se encontra na origem da transformação da metrópole em pós-metrópole e 

na reestruturação urbana que se dá a partir da crise que afeta quase todas as grandes 

regiões urbanas a partir da década de 1960. Em sua obra Pósmetropole: Estudos Críticos das 

Cidades e Regiões, Soja considera inúteis todos os marcos tradicionais de análise e 

interpretação e propõe instrumentos radicalmente novos para compreender a cena urbana 

radicalmente transformada. 

As transformações ocorridas no mundo durante os últimos 40 anos aguçam a 

necessidade do pensamento crítico tomar a espacialidade como uma dimensão tão 

importante quanto a temporalidade e a sociabilidade. A Teoria Social Crítica seria o 

instrumento teórico capaz de considerar o mundo em suas complexidades e recompor a 

análise crítica através das dimensões abstratas da existência humana. 

Soja propõe a cadeira estudos críticos das cidades e regiões para o campo do 

conhecimento em que se convergem os novos estudos e as novas ferramentas para o 

conhecimento e intervenção no meio urbano. Neste campo, Soja propõe o encontro da 

economia geopolítica e dos estudos críticos culturais. 

A esta dupla condição da transformação de metrópole industrial em uma nova entidade 

urbana pós-moderna e em uma nova forma de vivermos; interpretarmos e produzirmos, Soja 

denomina posmetrópole, que seria o mesmo que metrópole pós-moderna + urbanismo pós-

moderno. 

Devemos estar insistentemente cientes de como o espaço pode ser feito para esconder 

conseqüências de nós, assim como as relações de poder e da disciplina são inscritas na 

espacialidade aparentemente inocente da vida social e como as geografias humanas se 

tornam enchidas com a política e a ideologia. 

Nesse território híbrido e heterogêneo onde confluem os discursos pós-modernos de 

Foucault e Lefèbvre, também confluem suas produção do espaço e o direito da cidade e a 

multiplicidade de intervenções contemporâneas e feministas, da chamada crítica pós-colonial, 

que incorpora uma visão crítica e a resistência das minorias étnicas, sexuais, subalternas. 
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Essas correntes levaram a desconstrução do pensamento e prática da modernidade, 

propondo novas formas de pensar, interpretar o mundo e interferir em sua transformação. 

Hoje, para Soja e seus companheiros da Escola de Los Angeles, nos encontramos em 

um novo momento de crise, cuja manifestação simbólica se situa em 1992 – ano da revoltas 

Los Angeles e a matança de Tiannamen; três anos depois da queda do Muro de Berlin; dois 

anos antes do levantamento zapatista em Chiapas – e que se trata de uma crise no modelo 

urbano global desencadeado durante as três últimas décadas, tendo início com a mudança 

pós-industrial e parece ter alcançado seu estado crítico no que pode denominar-se 

globalização neoliberal. 

Muitas são as críticas feitas a Soja que se baseiam em seu caráter excessivamente 

academicista-didáctico. A inegável brilhantez de muitas de suas interpretações acerca da 

cidade, é marcada especialmente em Thirdspace e em Postmetropolis, por um excessivo 

academicismo. Sendo as páginas dedicadas a descrever e analisar a cidade contemporânea - 

seja Los Angeles seja Amsterdã - superiores a outras tantas que se dedicam a discutir 

questões teóricas. Os conceitos trazidos e classificações a respeito das cidades formam um 

vasto conteúdo para tratar de planejamento e análise da atual conjuntura urbana pós-

moderna. 

Teoria da Geografia 

Parâmetros espaciais: modernidade, geografia e história 

Para melhor situarmos na obra de Edward Soja, é importante ressaltar as categorias em 

que o autor desenvolve sua linha de raciocínio. 

Modernidade, geografia e história, possuem na teoria sojiana, a importância de atuarem 

como conexão entre os fatores do tempo e do espaço, num contexto em que a modernidade 

traça as bases epistemológicas da compreensão desses fenômenos. É a partir de uma visão 

trialética3 sobre tais fatores, que Soja constrói seus conceitos e propostas que enfatizam sua 

posição e leitura do mundo em que vivemos. 

A seguir, desdobraremos estes conceitos para darmos seqüência a nossa análise. 

Geografia, história e historicismo 

Segundo Soja, o espaço, a espacialidade, e a geografia, têm na história e no 

historicismo, seu principal entrave. Quando se refere a estes três termos, Soja deixa claro a 

interferência dos dois últimos no desenvolvimento de uma teoria social crítica que insira em 

seu conteúdo a questão espacial. 

                                                 
3 Entende-se por Trialética, o imbricamento entre os elementos espaço-tempo-ser. 
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 A problemática espacial ganha maior ênfase, quando Soja critica de forma respeitosa e 

pontual a obra de Marx. Segundo o autor, Marx esquece de não somente conceituar, como de 

inserir a espacialização dentro do contexto desenvolvimentista do capital e da sociedade. Esta 

“falha”, faz com que suas teorias ganhem força no âmbito histórico, ou seja, toda teoria 

marxista é envolvida pela sucessão temporal-social, fazendo com que “detalhes” de ordem 

espacial tenham sido, durante anos, colocados como secundários pelo marxismo. 

O historicismo foi conceituado por Soja como 

"uma contextualização histórica hiperdesenvolvida da vida social e da teoria social, 

que obscurece e periferaliza ativamente a imaginação geográfica ou espacial. Essa 

definição não nega o poder e a importância extraordinários da historiografia como 

modalidade de discernimento emancipatório, mas identifica o historicismo com a 

criação de um silêncio crítico, com uma subordinação implícita do espaço ao 

tempo, que tolda as interpretações geográficas da mutabilidade do mundo social e 

se intromete em todos os níveis do discurso teórico, desde os mais abstratos 

conceitos ontológicos do ser até as explicações mais detalhadas dos 

acontecimentos empíricos." (Soja, 1993, pg.23). 

Percebe-se o posicionamento do autor quanto às divergências oriundas do confronto 

epistemológico entre geografia e o historicismo, principalmente no que diz respeito às 

interferências causadas entre ambas. 

O historicismo caracteriza sobretudo, os acontecimentos temporais como movimentos 

sucessivos do tempo, sua implicação e aplicação dá-se a partir da lógica de que, somente no 

tempo, é que podem ser reconhecidos os fenômenos de mudanças sociais e suas 

perspectivas históricas, deixando em segundo plano a materialidade destas ações que 

implicam na configuração de um determinado espaço ou espacialidade. 

Porém, como alternativa de pensamento para a discussão entre espaço-tempo-ser, Soja 

cita Michel Foucault como saída de um ultrapassado paradigma e início de uma nova 

percepção da relação tempo e espaço. Foucault avalia o espaço a partir de sua 

heterogeneidade, e das relações que podem se constituir nele através da adaptação de 

outros fenômenos à suas características. Este espaço, teria de ser preenchido por práticas 

sociais que nele fossem exercidas, correspondendo a um determinado tempo de atuação, 

tendo na sociedade – que logo constitui sua espacialidade, a configuração destes fatores 

(espaço e tempo). 

“Seja como for, creio que a angústia de nossa era está fundamentalmente 

relacionada com o espaço, sem dúvida muito mais do que com o tempo. 

Provavelmente, o tempo se nos afigura como sendo apenas uma das várias 
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operações distributivas possíveis dos elementos dispostos no espaço.” ( Foucault, 

1986 in Soja, 1993, pg.27). 

O espaço geográfico, enquanto instrumento de exercício de poder, é entendido na 

concepção foucaultiana como “a análise dos efeitos correlatos do poder” , fazendo com que “a 

descrição espacializantes das realidades discursivas” possam se abrir para tais análises e 

efeitos, sejam eles espaciais, temporais ou sociais. (Nader, 2003) 

Modernidade 

O termo modernidade na obra de Soja, é tratado como um tempo que traz em seu 

conteúdo o princípio que “desde aproximadamente 1880 até a deflagração da I Guerra 

Mundial” (Kern, 1983 in Soja, 1993, pg.35) deu a história da evolução técnica e científica, um 

caráter estritamente capitalista quando fundamenta as estruturas sociais às condições de 

reprodução do modelo de produção do capital (modernização), gerando assim, uma 

potencialização cultural “que visa a dar sentido às mudanças materiais que estão ocorrendo 

no mundo e a adquirir o controle de sua direção futura” (modernismo). (Soja, 1993, pg.36). 

A interação entre modernidade, seus elementos, e a estrutura das relações sociais, 

constroem princípios que transformam e subordinam as categorias socioespaciais a um 

pensamento que “corresponde no âmbito da modernização, a uma modalidade flexível para a 

acumulação capitalista e no âmbito do modernismo, a um tecido cultural dominado pelo 

mercado.” (Nader,2003, pg.2). 

Mas, como subjugar, ou mesmo subordinar, os conceitos espaciais aos conceitos de 

tempo e sociabilidade diante das interações entre a modernidade, tempo em que se decorre o 

fenômeno; a modernização, processo como se decorre; e o modernismo, formas de 

consolidação cultural dos elementos da modernidade? 

Esta pergunta serve como eixo para a interpretação de qualquer fenômeno ocorrido no 

espaço urbano, pois, o que muitos pensam como semelhanças entre ambos, para Soja, na 

verdade, não passa do importante imbricamento entre a espacialidade, o tempo e a 

sociedade. Estes são frutos, ou resultados de todo o processo de racionalização humana, 

entre eles ocorre uma conversão e dispersão de energia que fazem com que suas relações 

particulares dêem sentido umas as outras, num intenso processo de organização da vida e da 

ordem humana. 

Pensar na constituição de uma sociedade é, sem dúvida nenhuma, relacionar o tempo 

que se passa com o espaço que se constrói; é encontrar nos espaços construídos as marcas 

do tempo em que se deseja alcançá-lo, tornando ela mesma (sociedade) o espelho de uma 

socialização onde a inter-relação desses fatores constituem sua espacialidade, fator máximo 

do domínio humano sobre suas ações. Desconsiderar tais relações, reflete um 
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comportamento epistemológico que implicam em subjugar ou menosprezar uma relação 

lógica entre estes três elementos. Constitui ainda, uma dimensão abstrata que não consegue 

identificar os processos dialéticos de interpretação das relações humanas, pois, estas, só 

ocorrerão em um espaço determinado por um tempo, que se constitui de sujeitos devidamente 

organizados, que nele mediarão suas ações conforme um conjunto de normas baseadas em 

suas semelhanças, formando assim uma sociedade que segundo Soja abarcam todas as 

facetas da existência humana. (Soja, 1993). 

As conseqüências dos impactos da temporalidade, proporcionam no espaço o 

surgimento de sua materialidade. Isto significa que, é na espacialidade onde as ações 

empíricas do tempo, mediadas pelas construções culturais de uma respectiva sociedade, 

impõem ou sobrepõem as estruturas capitalistas, reproduzindo, potencializando ou mesmo 

alterando os modelos de organização espacial vigentes. É a partir desta ligação entre as 

mudanças socioespaciais e suas relações históricas, que encontramos o controle dos “modos 

de produção social do espaço”, estes modos e formas sofrem a influência de uma lógica que 

delineia as ações do tempo, da espacialidade e da socialização. 

 “A modernização, tal como a vejo aqui, é um processo contínuo de reestruturação 

societária, periodicamente acelerado para produzir uma recomposição significativa 

do espaço-tempo-ser em suas formas que decorre, primordialmente, da dinâmica 

histórica e geográfica dos modos de produção.(...)” (SOJA, 1993, pg. 37). 

“ (...) Em seu sentido mais amplo, o modernismo é a resposta cultural, ideológica, 

reflexiva e, acrescentaria eu, formadora de teoria, à modernização. (...)” (SOJA, 

1993, pg. 39). 

“ Na experiência da modernidade, o nexo ontológico da teoria social passa a ser 

específica e concretamente composto, numa mutável ‘cultura do tempo e do 

espaço (...)” (SOJA, 1993, pg. 35). 

O “nexo ontológico”, espaço-tempo-ser, caracteriza na teoria sojiana, sua identidade e 

um enfoque tridimensional que traz em sua essência uma visão quanto à totalidade dos 

fenômenos espaciais a serem produzidos e reproduzidos. Isto porque eles serão analisados 

com começo, meio e fins geográficos que realmente os insere no contexto histórico (tempo) e 

social (ser). 

As análises espaciais tornar-se-iam o terceiro domínio epistemológico – além dos dois 

existentes, história e ser; as relações sociais, baseadas pelo convívio e relações da 

materialidade humana, serão regidas por esse envolvimento; o espaço ganharia a dimensão 

científica que tantos a defenderam, proporcionando à geografia, a possibilidade de um 

trabalho empírico à sua corrente social crítica. 
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A apropriação das teorias marxistas à Geografia 

A geografia crítica, possui precedentes marxistas devido ao período em que se 

consolidou enquanto linha de pensamento dentro da ciência geográfica, pois, como sabemos, 

ela surgiu em meados do século XX, oriunda das raízes críticas francesas do século XIX de 

onde derivaram pensadores que contribuíram para a formulação das idéias socialistas no 

âmbito das ciências sociais, nos quais se incluem Fourier, Proudhon, Kropotkin e Reclus. A 

geografia crítica ou marxista, começa a elaboração de uma metodologia à luz do marxismo, 

procurando adaptar uma obra de cunho social, político e econômico ao contexto espacial, 

sendo considerada por muitos como uma alternativa que, nos fragmentos de Gregory (1978), 

percebe-se claramente as expectativas sobre sua condição renovadora: 

“Constitui uma parte vital de uma geografia humana crítica nascente, surgida em 

resposta ao positivismo cada vez mais presunçoso e teoricamente reducionista da 

principal corrente de análise geográfica”. (GREGORY, 1978, in SOJA, 1993, 

pg.57). 

O principal embate epistemológico da geografia crítica começa pelo momento em que 

contradiz as determinações espirituais da história (SOJA, 1993), elaborada por Hegel, em face 

à sua forma de espacialização, onde, constituído por um Estado “territorialmente definido” 

(SOJA, 1993, pg.60), viabilizava as configurações espaciais aos moldes positivistas. 

Com Henri Lefèbvre, ao questionar as sobreposições híbridas do espaço como uma 

simples sobreposição do tempo, e, procurando neles as respostas do como e dos porquês 

deste processo, a geografia crítica começa a partir do final dos anos 40, século XX, a propor a 

construção de um materialismo histórico-geográfico, descrito por David Harvey como 

“(...) uma via predileta para ligar a forma espacial ao processo social e, desse 

modo, combinar a geografia humana com a análise das classes, a descrição dos 

efeitos geográficos com as explicações fornecidas por uma economia política 

marxista.” (Harvey in Soja, 1993, pg.68). 

Essa construção de um método marxista para a geografia provocou um desconforto 

acadêmico durante um determinado período do século XX: primeiro, porque a geografia nesta 

época era tratada enquanto ciência de pouco prestígio, e segundo, pelo fato de ter 

permanecido enquanto linha de pensamento científico dominante, seja nas ciências 

econômicas, sociais e biológicas, o positivismo, principal alvo das críticas marxistas. 

Até os anos 60, a geografia crítica não encontrava o espaço necessário para a defesa 

de suas teses devido as duas situações acima citadas, porém, a partir de um processo de 

desconstrução e reconstrução de suas primícias básicas as análises marxistas ganharam um 
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maior dinamismo teórico e prático no que se refere a consolidação do espaço como elemento 

de revisão na base conceitual de outros campos da ciência moderna. 

A Teoria Social Crítica surge então, como parte do princípio da reformulação das teorias 

marxistas numa perspectiva contemporânea. Originalmente constituída nos anos 80, emergiu 

a partir do que Soja chamou de “ apelos iniciais por um materialismo histórico e geográfico 

vindos de dentro da geografia marxista.” (SOJA, 1993, 58). 

A geografia crítica ganha, com o aparecimento da Teoria Social Crítica, uma segunda 

corrente de pensamento que se difere da Geografia Marxista por fazer abordagens que, 

mesmo não desconsiderando as teorias marxistas, propõem a análise a partir do espaço, 

levando em conta sua tríade epistemológica: espaço-tempo-ser. Seria uma espécie de 

“libertação” da história, ou uma forma de explicar o tempo através da análise sobre a 

configuração de uma determinada espacialidade, pois, esta espacialidade, mediante o 

resultado de suas formas, registram o tempo histórico em seu traçado, ou seja, a apropriação 

e a construção das ações humanas num tempo historicamente espacializado. 

Enfatizando a necessidade desta readaptação do espaço a partir do discurso crítico na 

arte, no cinema, na literatura e em outros âmbitos (SOJA, 1993), a Teoria Social Crítica na 

Geografia procura analisar o espaço e suas categorias como fator que condiciona o homem a 

produzir uma sociedade em um determinado período de tempo, isto porque, o tempo só se faz 

presente a partir do momento em que o homem narra sua história sobre uma determinada 

materialização física, ou seja, o espaço ou espacialidade que este tempo constrói. Por isso, 

afirmamos que através da análise do espaço podemos compreender essa mutabilidade do 

tempo, pois ele se faz matéria no plano espacial. 

Esses e outros pontos de vista podem ser interpretados por esta corrente social crítica a 

partir de variáveis que não precisam pertencer a outra categoria de análise marxista, como o 

caso da diferença de classes – objeto que contempla e embasa toda análise da geografia 

marxista. Elas precisam ser críticas em sua essência, ou seja, buscar nelas uma proximidade 

humanística que contemplem os elementos espaciais que se alteram no tempo de acordo com 

as demandas de uma sociedade. 

A Teoria Social Crítica apresenta-se como a inversão do paradigma historicista, ela 

inaugura uma possibilidade de comunicação entre as análises geográficas e a historiografia, 

fazendo com que possamos perceber que o espaço crítico, juntamente a sua história crítica, 

auxiliariam a construção de uma nova concepção crítica de sociedade. 

Análise Regional 

A visão crítica do Espaço 
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O debate sobre a teorização política do espaço está sendo encarado de forma mais 

generalizada e pode-se perceber que as modalidades geográficas de análise estão mais 

centradas nos debates teóricos e políticos. 

Atualmente, outra cultura do tempo e do espaço está se formando e redefinindo a natureza 

da vida cotidiana no mundo moderno, enfim, todo corpo da teoria social. 

É pensamento dos grandes filósofos como Lefèbvre, Foucault , entre outros, 

“ que, agora, é mais o espaço do que o tempo que oculta as coisas de nós, que a 

desmistificação da espacialidade e de sua velada instrumentação do poder é a 

chave para dar sentido prático, político e teórico à era contemporânea”.(SOJA, 

1993, pg.158). 

As contribuições de Foucault para a Geografia pós-moderna estão nas suas 

observações importantes e reveladoras sobre o tempo e espaço. Na sua palestra “Espaços 

diferentes”, esquecida por duas décadas, Foucault destaca a noção de “heterotopias” – 

espaços característicos do mundo moderno em substituição ao conceito hierárquico de 

“conjunto de lugares”. 

O espaço não é apenas “reflexo da sociedade”, mas a própria sociedade. 

Conseqüentemente, como todos os objetos podem ser feitos pela ação do homem, também 

os são as formas espaciais. Por isso, o lugar é visto pela Geografia, como algo cheio de 

significados e vai além de sua realidade objetiva. 

Assim, as cidades, as obras de arte, e os monumentos, são “lugares”, pois são um 

conjunto de significados. 

Percebe-se que o conhecimento começou a trilhar novos caminhos impostos pelas 

mudanças políticas e sociais emergentes. Novas correntes de pensamento nos impelem a 

pensar nas ciências de forma mais crítica e a Geografia não ficou de fora, buscando 

parâmetros teóricos para explicar seus fenômenos. 

A construção de uma Geografia mais humana e mais social conduziu a uma nova 

maneira de se estudar a Geografia Regional buscando entender, pesquisar e questionar a 

essência do seu objeto de investigação científica para dar resposta aos fenômenos 

referentes ao espaço. 

Está posto, desta forma, a influência da fenomenologia e do marxismo na análise do 

Geografia Regional. Soja analisa que 

“a incorporação do marxismo à Geografia foi excessiva dada à história em 

detrimento do espaço [...] significando uma excepcional submissão teórica da 
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Geografia humana que foi um resvaladouro para a involução disciplinar.”(SOJA, 

1993, 48). 

“A região se constitui um espaço em que a reprodução do capital se processa de 

uma forma particular, gerando uma luta de classe específica e que a mobilidade 

espacial do capital faz com que os espaços tendam a uma homogeneização.” 

(Oliveira in Lecioni, pg.171) 

Na perspectiva pós-moderna, o espaço é concebido como algo a ser estruturado numa 

forma pré-definida, sem considerar a priori, os objetivos mais sociais. 

Soja se refere à Geografia pós-moderna buscando, na pluralidade do termo, explicar 

que 

“existem diversas geografias pós-modernas, as quais têm em comum a busca 

pela superação da desespacialização contida no historicismo”. (SOJA, 1993, 

pg.185). 

Vale ressaltar que Soja não relata, nem aprofunda na idéia da Geografia Regional pós-

moderna, no entanto o que propõe é desenvolver uma Geografia Regional mais concreta 

“para exemplificar o advento de um novo regime de acumulação capitalista 

flexível, tensamente baseado num arranjo espacial restaurador e instavelmente 

ligado ao tecido cultural pós-moderno.” (SOJA, 1993, pg.187). 

A Geografia Regional preocupa-se com a identidade dos homens com a região e 

passou a conceber o homem com seus valores sociais e culturais. 

No que se refere à divisão do espaço, a regionalização apresenta uma dialética em 

que há uma divisão do espaço que diz respeito ao espaço vivido e uma outra que é exterior 

às pessoas. 

A região como espaço vivido incorpora valores psicológicos que as pessoas têm em 

relação às regiões. 

Em se tratando de espaço vivido, observa-se a percepção que as pessoas têm do 

espaço e ao seu sentimento de pertencer a uma rede de lugares. 

O conceito de lugar tem uma dimensão prático-sensível que vai sendo revelada pela 

análise. Lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, que é vivido, reconhecido e 

cria identidade. 
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Os conceitos de territorialidade e de território – espaço delimitado e definido, a partir 

das relações de poder, isto é, quem influencia e quem domina e de que forma domina e 

influencia uma área. 

Territorialidade é, pois, a relação entre os agentes políticos, econômicos e sociais os 

quais interferem na gestão do espaço geográfico. 

Na problemática espacial urbana, a cidade passou a ser considerada como o ponto de 

controle da reprodução da sociedade capitalista no que se refere à força de trabalho, aos 

padrões de consumo e não apenas em seu papel de centro de produção e acumulação 

industrial. 

O planejamento urbano foi analisado como um instrumento do Estado que atendia às 

classes dominantes. Soja explica que 

“nem a teoria urbana convencional nem a economia política urbana marxista 

conseguiram dar sentido teórico e político a essa enigmática reestruturação 

urbana contemporânea. Enquanto a primeira tende a especificar 

demasiadamente o urbano, fazendo com que a afirmação do urbanismo tome o 

lugar da explicação, a segunda tem tendido a subespecificar o urbano.” (SOJA, 

1993, pg.196). 

A Trialética na visão de Edward Soja 

Thirdspace trata-se de uma proposta epistemológica do espaço considerada uma 

síntese triádica. 

Soja elabora crítica, levanta questões e aponta caminhos numa reconstrução coerente 

da estruturação apresentada no “Thirdspace”, na medida em que se faz uma construção 

epistemológica que se constitui como elemento chave ao arcabouço de sua teoria social, a 

partir de uma “trialética”, inspirada no pensamento de Lefèbvre – espaço, tempo e ser social. 

Ao definir Thirdspace dessa forma, Soja inaugura uma nova forma de pensar sobre a 

vida humana, incorporando-a ao espaço e afirma que as perspectivas epistemológicas 

privilegiam a concepção do espaço enquanto materialidade e os respectivos significados 

desse espaço. 

O Thirdspace é a forma não convencional e o instrumento conceitual que utiliza para 

analisar as contínuas transformações da sociedade. 

Esta trialética – firstspace, secondspace e third-as-othering – contém os outros dois, 

sem privilegiar uma visão epistemológica, mas se completam. 
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Quanto a epistemologia do firstspace – enquanto modo de produzir conhecimento 

sobre materialidade percebida – têm dominado o desenvolvimento do conhecimento 

espacial. Soja o define como um deciframento imediato das formas de ocupação da 

superfície da terra, da arquitetura e das geografias resultantes da construção do meio 

ambiente humano. 

As epistemologias do secondspace são as criadoras dos mapeamentos cognitivos do 

espaço, buscam controlar a produção do conhecimento espacial. 

Assim, as epistemologias do Thirdspace são descritas como uma reconstrução 

heurística da dualidade firstspace-secondspace, inovadora em relação às tradicionais 

formas das disciplinas espaciais como a Geografia, Arquitetura e o Planejamento Urbano e 

Regional. 

Soja apresenta nova teoria sobre a relação entre o espaço, o tempo e o ser social. 

Para ele, esta trialética é mais propícia para a interpretação da dimensão espacial e da vida 

humana, do que a dialética convencional. 

Já os espaços percebido, concebido e vivido se entrelaçam numa trialética constituinte 

do espaço. A epistemologia do Thirdspace é um novo modo de pensar, tanto sobre o 

espaço, como sobre o mundo. Neste processo estão inclusas todas as dimensões da vida 

humana – a espacialidade, a historicidade e a sociabilidade. 

Considerações Finais 

A revirada da ordem temporal introduz nas Geografias Pós-Modernas uma leitura 

indagativa, possibilitando a busca de outros espaços reveladores e textos geográficos até 

então ocultos. Assim, dá-se o início do estudo da Geografia Pós- Moderna, numa tentativa 

de inserir uma abordagem crítica e criativa no estudo da Geografia. 

Esta indagação, assim como suas revelações, nos mostram a confirmação de um palpite: a 

de que o hibridismo espacial não só se confirma no espaço e no tempo, como também 

constrói uma sociedade de acordo com seus conceitos e valores; e estes, são nada mais 

nada menos do que a afirmação das mudanças, pois, carregam consigo, a mobilidade da 

consciência social, que muitas vezes traça seu caminho pelo viés histórico marcando 

profundamente os espaços por onde passam. 
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