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Geografia da comunicação: Analise da Produção Intelectual do Dr. Milton  

Santos e sua aplicação/relação com a comunicação 

Carlos Fernando Leite  

 

1. RESUMO 

Este projeto contemplou o levantamento e análise da obra do geógrafo Milton Santos, no 

ano em que se completam 11 anos de sua morte. A importância das obras foi analisada com 

vistas às implicações e contribuições que possam oferecer para a área de comunicação, 

especificamente para o subcampo da geografia da comunicação  

Palavras-Chave (03):, Comunicação; Filosofia da geografia; Milton Santos. 

2. INTRODUÇÃO 

No dia 24 de junho de 2001 o Brasil, acadêmico ou não, perdia uma importante pessoa, um 

brasileiro considerado cidadão do Mundo: Milton Santos. Deixou uma obra que ultrapassa 

os 40 livros, 300 artigos e vários doutorados honoris causa outorgados por universidades 

européias, norte americanas, brasileiras. Até a edição atual do Prêmio Vautrin Lud, instituído 

pelo International Geography Prize (Saint-Dié-des-Vosges, França), foi o único pesquisador 

latino americano a recebê-lo, em 1994, então na quarta edição do prêmio. 

A importância do estudo da geografia da comunicação não é novo, Marques de Melo (2010, 

pág. 82-99) faz um levantamento do tema nas escala mundial e nacional para abordar a 

importância tanto dessa área quanto do geógrafo Manuel Correia de Andrade, tema central 

de seu artigo. Afirma o autor: 

...ao apresentar as ideias fundamentais de Marshall McLuhan à comunidade acadêmica 

brasileira, Anísio Teixeira o identifica “como um dos mais autorizados videntes da nova era”. 

Naturalmente, a complexidade dessa “nova era tribal da aldeia mundial” não escapou à 

compreensão crítica do educador baiano. Estava implícito o reconhecimento do “estado de 

alerta” evidente no comportamento das vanguardas contemporâneas, “em contraste com os 

nossos antepassados espontaneístas e semiconscientes” (Teixeira, 1972). 

Isso explica a defasagem que marcou o agendamento da questão no âmbito nacional. Ela 

só foi reconhecida institucionalmente em 1991, durante o congresso “O Novo Mapa do 

Mundo”, promovido pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, sob a 

liderança dos geógrafos Milton Santos e Maria Adélia de Souza. 

Ocupando, naquela conjuntura, a direção da principal unidade universitária de comunicação 

do país (ECA-USP), sede da associação latino-americana de ciências da comunicação 

(ALAIC), fui por eles convidado a participar dos debates. 

Apresentei um estudo sobre a presença do Brasil no mapa audiovisual latinoamericano 

(Scarlato, Santos e Sousa, 1993). 
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Contudo, existem vestígios de incursões bem anteriores nesse território fronteira, 

configurando uma espécie de geografia precoce da comunicação brasileira. Seus agentes 

são os intelectuais Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo, que 

pertenceram ao quadro de pioneiros da Universidade de São Paulo (Marques de Melo, 

2007). 

Isso nos leva a indicar uma hipótese que, a priori, parece bastante simples de 

comprovação, a saber: que a geografia configurou-se como importante área para o 

entendimento do mundo a partir do processo de globalização, ainda em curso. E, a 

comunicação se fortaleceu teoricamente a partir do fim dos anos 1980 quando incorporou os 

conceitos geográficos na sua explicação do mundo. Indicamos que parece simples de 

comprovação pelo tratamento dado pelas mídias e pelo uso dos conceitos geográficos nos 

artigos da comunicação. Porém, essa simplicidade é apenas aparente e a relação direta 

entre geografia – comunicação, no entendimento do mundo por parte do público em geral, 

não é tão claro. Podemos exemplificar utilizando o livro O País Distorcido (2002) que reúne 

os textos publicados por Milton Santos na Folha de S. Paulo ao longo de 20 anos, de 1981 a 

2001, quantos leitores desse jornal entendiam os textos publicados como geográficos? E 

quantos entendiam como geografia da comunicação impossível responder a isso de forma 

categórica, tão pouco são respostas, mas o certo é que o geógrafo soube utilizar a mídia 

para trazer um pouco de luz às questões contemporâneas como a geografia, globalização, o 

território, nossa modernidade latino americana, entre outros temas que o livro citado aborda. 

Dessa forma, parece-nos apropriado,neste momento, passados dez anos da morte de Milton 

Santos, fazer um balanço de sua produção acadêmica e, por conseguinte, de seu percurso 

intelectual, visto que, conforme as diversas obras entrevistas deixadas e registradas com o 

geógrafo, fica claro que sua vida-obra é, também, obra-vida. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Levantamento, análise das obras de Milton Santos e suas 

contribuições (possíveis) para o campo da comunicação, em especial, ao subcampo da 

geografia da comunicação.  

Objetivo(s) Específico(s): compreender como as teorias da comunicação e, por extensão, 

a área de comunicação, se apropriam e circulam os conceitos, categorias e noções 

propostas por Santos, podem contribuir para o avanço na construção de uma metadisciplina.  

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi teórica explloratória e com a proposta de uma análise da densa obra do 

pensador brasileiro. Portanto, foram utilizados os materiais e equipamentos disponibilizados 
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pelas bibliotecas (salas, computadores, acervos, internet) para uma atualização, análise e 

revisão do estado da arte  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir do século XIX, passa a ocorrer na ciência, uma fragmentação em áreas distintas 

do saber. Áreas como a Filosofia, que outrora abarcava uma ampla gama de discussões, 

teriam agora que ajustar-se a uma nova realidade acadêmico-cultural. Milton Santos aborda 

essa questão, quando menciona, na introdução do livro Por uma Geografia Nova, o 

necessário realinhamento das disciplinas científicas, face às alterações nas condições de 

vida no planeta, bem como as evoluções na capacidade de avaliação existencial do homem.  

Essa nova realidade – Em que pese dizer que pode ter trazido alguma autonomia a 

cada área especifica – acabou por desencadear também certa rivalidade, um clima de luta 

pela supremacia científica, que se mantém até nossos dias. Se não bastasse isso, os novos 

ramos do conhecimento dessa fragmentada ciência que acabara de nascer, com o passar 

do tempo ainda viriam a ser igualmente fragmentados em áreas cada vez mais específicas, 

chegando à realidade que hoje testemunhamos, de uma multiplicidade de sub-

especialidades em todas as áreas.  

Para ilustrar a questão da rivalidade entre as disciplinas e o desejo de supremacia, 

Santos comenta, na primeira parte do capitulo nono da obra já referida, no qual aborda a 

interdisciplinaridade, sobre o equívoco que alguns geógrafos cometem, ao atribuir uma 

exacerbada soberania à Geografia, em detrimento às demais disciplinas, as quais não 

seriam senão coadjuvantes no processo.  

A convivência aparentemente harmoniosa entre as disciplinas não caracteriza a 

interdisciplinaridade. Esta se constitui em um processo de contínua e dinâmica interação 

entre as áreas de conhecimento, o que deve ocorrer de modo criterioso, evitando o risco de 

despertar aquela rivalidade, mesmo porque, durante o processo de interação, muitas vezes 

torna-se difícil determinar com precisão os limites de cada área, havendo inclusive uma 

natural interposição entre elas.  

Em nosso ver, a interdisciplinaridade manifesta-se de duas maneiras. Pelo estímulo 

e criação de condições para que as diversas esferas do conhecimento possam interagir – 

isso inclui a mobilização de toda a sociedade, especialmente educadores em geral e 

instituições, com o esperado suporte do estado, sobremodo no que concerne à criação de 

mecanismos legais que facilitem e assegurem a realização e a consolidação dos intentos – 

mas há também a interdisciplinaridade que poderíamos chamar de espontânea.  

Havendo rivalidade ou não entre duas ou mais disciplinas, há sempre momentos 

cruciais em que é absolutamente necessário que determinada área recorra a qualquer outra, 

quer em busca de embasamento teórico, quer tomando por empréstimo metodologias e 
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técnicas. Essa inevitabilidade de interação entre áreas, no mínimo ilustra o quão inútil é, que 

alguns segmentos nutram sentimentos de superioridade em relação a outros, e também 

deveria ser um estimulo à eliminação de posturas como essas, veementemente criticadas 

pelo autor em parte do comentário acima referido, quando ele apresenta duas razões que 

tornam injustificável aquilo que ele chama de “pretensão insuportável”: A carência 

instrumental da Geografia e o completo absurdo em que se constitui tal aspiração. Nas 

palavras do autor: “...É uma estultícia reservar esse papel de escol para uma disciplina”. 

Atualmente, muito se ouve falar em interdisciplinaridade. Eventos são organizados, 

das mais diversas espécies e áreas, nos quais se discute o assunto, seja como a pauta 

principal, seja de modo mais indireto. Toda essa mobilização produz uma falsa impressão 

de que se trata de algo novo, surgido na era da informação. Engana-se quem pensa que o 

conceito de interdisciplinaridade é produto deste século. Desde o século XIX já havia 

intelectuais cuja atenção voltava-se a esse tema. Um deles é Ritter, citado por Milton 

Santos, como tendo chamado a atenção para o assunto. Dentro da perspectiva sócio-

educacional à época, Ritter compreendia a questão como exigência no que tangia às 

aspirações universais.  

 Se entendida como sinônimo de relação ou interação, a interdisciplinaridade ganha 

ainda outra dimensão. Podemos concebê-la como um fenômeno de absoluta onipresença, 

uma vez que todos nós como seres viventes, coabitamos em uma atmosfera de constante 

“dependência de interação”. A esta altura, pode parecer que nos alongamos demais quanto 

à interdisciplinaridade.  

 No entanto, julgamos sugestivo assim fazer, na tentativa de estabelecer uma boa 

noção da importância das relações ou interações, no sentido mais amplo do termo, uma vez 

que em nosso trabalho, propõe-se uma reflexão também sobre relação interdisciplinar.  

Comunicar-se parece ser para o homem, tão vital, quase como respirar ou dormir. 

Não se concebe o ser humano, por mais primitiva a época que tomemos como exemplo, 

sem o ato da comunicação, se este é assim entendido como mencionado anteriormente 

neste trabalho, quando em referência a determinado artigo. A escrita é, sem dúvida, uma 

das formas de comunicação absolutamente valorizada pela maioria das nações. Mas hoje, 

em plena era da informação (comunicação), ainda podemos encontrar povos primitivos 

cujos meios de comunicação cotidiana não incluem a escrita, como por exemplo os povos 

nativos das Américas do Norte e do Sul e também da África, entre outros.  

O arcabouço de técnicas comunicacionais de que dispõe determinado povo, em 

certa medida é um retrato de seu cotidiano. Haja vista, que os meios e instrumentos de 

comunicação aos quais certas nações dão preferência, não são exatamente os mesmos em 

todos os lugares. Verifica-se, como por assim dizer, uma preferência que se poderia chamar 

de sócio-cultural, na escolha dos veículos comunicaionais de um lugar em relação a outro. É 
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interessante observar que o uso menos ou mais acentuado de certos meios de comunicação 

em certos países, pode ser determinado por razões não somente de ordem econômica, mas 

muitas vezes também de ordem cultural, política, e até mesmo por conta de tradições e 

costumes.  

Por outro lado, quando os avanços da tecnologia da comunicação alcançam um 

determinado lugar, estabelecem uma quase irreversível alteração no cenário social, em 

todos os aspectos; econômicos, culturais, políticos, chegando muitas vezes à extinção de 

algumas tradições e costumes. Quando um importante avanço tecnológico comunicacional é 

implantado em lugar, empregos são gerados e capital é atraído de inúmeras formas – 

individualmente, por exemplo, pode-se determinar o nível sócio-econômico de uma pessoa, 

pelos meios tecnológicos de que dispõe; os habitantes do lugar têm oportunidade de 

interagir, de modo constante e intenso, com outras culturas; o aparato do estado é 

mobilizado (concessões legislação etc  

Alinhavando o pensamento quanto ao que até agora se ventilou, por trás de tudo isso 

está a instituição comunicacional, a mídia dos nossos dias. O ultimo aspecto, e não menos 

importante, sobre o qual queremos refletir é sobre até que ponto existe – se é que sim – um 

discurso responsável, uma manifestação clara e compreensível de compromisso dos meios 

midiáticos com as questões sociais prioritárias. Esta é uma questão importante, levando-se 

em conta o poder midiático de formação de opinião.   

Em seu livro Por uma Outra Globalização, Milton Santos faz importante menção 

sobre a questão comunicacional. No penúltimo capitulo da obra, no qual são abordadas 

questões relativas à globalização, o autor fala sobre a aparente contribuição da Geografia 

para a aceleração da história. A esse processo contribuiria significativamente o avanço da 

tecnologia informacional. No início do comentário, o autor nos diz: 

Defensor incondicional do discurso responsável, Santos, ao final do texto há pouco 

referido, tece um último comentário a respeito do esperado ajuste do mecanismo midiático, 

face à heterogeneidade das comunidades; Assim diz o autor: 

 

 “A mídia trabalha com o que ela própria transforma em 

objeto de mercado, isto é as pessoas. Como em 

nenhum lugar as comunidades são formadas por 

pessoas homogêneas, a mídia deve levar isso em 

conta. Nesse caso, deixará de representar o senso 

comum imposto pelo pensamento único”. 

 

 A respeito da mídia, enquanto ator social em relação aos fatores econômicos, 

sociais e políticos, Milton Santos ainda nos reserva uma última asserção:  
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“Desde que os processos econômicos, sociais e 

políticos produzidos de baixo para cima possam 

desenvolver-se eficazmente, uma informação veraz 

poderá dar-se dentro da maioria da população e ao 

serviço de uma comunicação imaginosa e emocionada, 

atribuindo –se, assim, um papel diametralmente oposto 

ao que lhe é hoje conferido no sistema da mídia”.  

Aqui vemos Geografia e Comunicação – da forma como o autor expõe a conexão 

entre elas – em uma relação simbiótica. Infere-se, pela tônica com que o autor dialoga com 

a mídia, o mesmo espírito de reavaliação, de renovação, que é proposto à Geografia. Assim 

como a Geografia, na opinião do autor, carece de um repensar, de algumas reconcepções 

no que tange a um papel mais consistente enquanto ciência social, o mesmo parece ocorrer 

com a mídia. A esta também é sugerido que reavalie sua ação, ante sua responsabilidade 

de mobilização social. A Geografia, devido à sua abrangência – e aqui não se trata da 

presunção de uma geografia soberana – está entre as áreas de conhecimento que mais 

subsídio pode oferecer à comunicação, certamente por ter o espaço como objeto de estudo. 

A dinâmica dessa relação irradia-se por outras áreas, fortalecendo a totalidade das 

interações.  

Se, o trinômio espaço-tempo-movimento sintetiza a Geografia, a relação desta com a 

Comunicação pode ser ilustrada por entender-se que a comunicação encurta o espaço, 

acelera o tempo e otimiza o movimento, em uma relação de perfeito ajuste.  

Não há dúvida quanto à importância que o homem sempre atribuiu à informação; 

esta, um conceito que vem sendo ampliado pela sociedade, concomitantemente à evolução 

sócio-cientifica. Certamente que o conceito de informação – por razões óbvias – é hoje 

muito mais amplo do que há um século, tanto a informação enquanto instrumento como 

também o caráter ou a vocação da informação, enquanto fator de mobilização social. 

Diferentemente do que ocorria há algumas décadas, hoje, técnica e ciência encontram-se 

em profunda interação, conforme nos diz Milton Santos, em seu livro A natureza do Espaço. 

Esse período de maior interação entre técnica e ciência, é referido pelo autor como 

tendo início após a segunda guerra mundial e consolidando-se nos anos 70. Hoje, 

corroborando a interação cada vez mais acentuada entre técnica e ciência, fala-se em meio 

técnico-científico-informacional.  

Ainda com relação à integração técnico-científica, o autor, ao valorizar o papel da 

informação, acaba por colocar em evidência – ao atribuir ao território o papel de agente 

facilitador da circulação informacional na medida em que faz-se necessária sua constante 

readequação – a relação entre Geografia e Comunicação. Um pouco mais adiante, no 

mesmo texto, o autor ainda faz um comentário sobre as estações meteorológicas, um outro 
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aspecto da Geografia que, em perfeita integração com a técnica, pode produzir resultados 

benéficos, especialmente na agricultura.  

Do mesmo modo que com o espaço ocorre um encurtamento, com o tempo há uma 

aceleração. Nesse caso, trata-se de um fator que opera de modo onipresencial, quase que 

absolutamente em detrimento de qualquer noção de distância. O modo como a tecnologia 

informacional ou comunicacional hodierna “afeta” nossa concepção espaço-temporal, pode 

mesmo constituir-se em um fator de grande fascínio dentro das possibilidades da tecnologia. 

O aparato ou estrutura comunicacional poderia ser visto tridimensionalmente. Assim 

teríamos o suporte material (máquinas, equipamentos, instalações, veículos, meio midiático 

(TV, rádio, jornal) etc).; o suporte intelectual (produtores, equipe técnica, funcionários, 

colaboradores indiretos) e o suporte informacional, propriamente dito (o conteúdo das 

matérias veiculadas). Essa tridimensionalidade evidencia a amplitude de alcance do meio 

comunicacional, mobilizando diferentes segmentos e impactando sensivelmente tanto no 

aspecto econômico quanto no social e no cultural. Em si mesma, a própria constituição de 

uma instituição comunicacional já corrobora a relevância da detenção de tal meio; haja vista 

a dificuldade – tanto no sentido legal, burocrático, quanto e sobretudo no sentido político – 

de se obter uma concessão para abertura de uma emissora de TV., rádio etc. Muitos países 

há, nos quais todo o controle comunicacional está nas mãos do Estado.  

A instituição midiática encarrega-se, em geral, de promover a si mesma, através de 

sua capacidade de encurtar o espaço e acelerar o tempo, o que, temos que concordar, é 

inegavelmente um aspecto positivo. Isso acaba, muitas vezes, por encobrir ou ofuscar nossa 

percepção de outros aspectos, igualmente e até mesmo mais relevantes. A própria relação 

do meio comunicacional com as questões econômicas, políticas, sociais, acaba não sendo 

observada. Tendemos a ver o meio comunicacional como algo dissociado, um agente 

unicamente veicular de informações cotidianas, ao qual dirigimos nossos elogios pela 

rapidez e eficiência. Essa visão ofuscada, afeta a todos os intelectuais, em todas as áreas, 

e, por isso, trata-se de uma discussão que deve suscitar o interesse da comunidade 

acadêmica, de um modo geral.  

Já a valoração comunicacional ou a conscientização por parte do homem, do valor 

do capital informacional, parece ser um fator de universalidade; isto é, independentemente 

do meio comunicacional escolhido e por que razão, uma natural e clara compreensão do 

peso de relevância do capital informacional, podemos nos arriscar a dizer que seja inerente 

ao ser humano, assim como também o é, a vontade de conhecer.  

Entretanto, toda a nobreza da informação enquanto vetor social, não a impede de ser 

usada de modo distorcido ou de  ser manipulada para satisfazer os interesses particulares 

de poucos, em detrimento de muitos. Partindo desse entendimento, o mecanismo midiático 

seria, em tese, uma “fábrica de mentiras”.  
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Em seu livro A Natureza do Espaço, Milton Santos nos diz: “O espaço é formado por 

um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 

história de dá”.  

Dessa síntese, podemos derivar a relação Geografia/Comunicação. O espaço seria o 

meio geográfico ou o suporte com o qual a geografia entraria no processo e sobre o qual os 

sistemas de objetos e ações – ou comunicação, sinteticamente falando – interagem. Os 

sistemas de objetos e ações não dizem respeito unicamente à comunicação, mas esta é 

assim constituída, isto é, por objetos, entendemos o aparato técnico e por ações, toda a 

mobilização que o fluxo comunicacional obviamente demanda. Do mesmo modo que objetos 

e ações não traduzem somente Comunicação, a Geografia não se limita a atuar no processo 

apenas através do suporte espacial propriamente dito, mas também por se constituir na 

ciência que talvez de modo mais acentuado – dentre as várias ciências que contribuem à 

comunicação – possa fornecer subsídios estatísticos a serem veiculados, sobre os mais 

diferentes aspectos (economia, política, cultura etc).  

Uma vez implantada em um lugar, a estrutura comunicacional, além de alterar a 

configuração territorial, produz significativo impacto no quadro social, especialmente no 

aspecto econômico. Há geração de empregos diretos e indiretos, atração de investimentos 

e, acima de tudo, uma vez alcançada pela tecnologia comunicacional, a referida localidade 

seja município, comunidade, distrito ou qualquer outro tipo de núcleo, passa a integrar a 

grande rede de conexão. Assim visto, o aparato comunicacional constitui-se em elemento 

promotor de uma integração. Cada novo ponto que se agrega ao sistema amplia a rede. 

Projetando-se em  maior escala, chega-se à integração dos sistemas comunicacionais em 

nível, mundial que é a globalização.  

O espaço está para a Geografia, como a informação para a Comunicação. Ao 

reconhecermos a relação entre Geografia e Comunicação, estamos criando – por assim 

dizer – o binômio espaço-informação. No processo comunicacional, tem-se o objeto, que é o 

meio técnico, em todas as suas formas, e a ação, aqui representada pela informação, que é 

o vetor comunicacional propriamente dito. Analogamente à concepção Miltoniana em que o 

espaço é formado por um conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações, aqui 

teríamos por espaço, Geografia e por sistemas de objetos (aparato técnico) e ações 

(informação), Comunicação. No entanto, essa intrínseca relação Geografia/Comunicação 

nem sempre foi percebida como hoje. Foi necessário que a Geografia reavaliasse a noção 

de espaço. Essa reavaliação ou reconceituação do espaço, esse repensar mais amplo do 

espaço, reconhecendo-o como categoria ou instância social, que vem sendo proposto à 

discussão no meio geográfico há cinco décadas. 
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Em contra partida, no campo da Comunicação, os avanços tecnológicos – com o 

encurtamento do espaço e a aceleração do tempo – geraram uma mudança no conceito 

espaço-tempo (do ponto de vista da circulação informacional) que vai ao encontro da 

reconceituação geográfica, corroborando a visão que hoje temos – na era informacional – 

não só, das características da relação Geografia/Comunicação, mas também da importância 

desta relação. Se toda a reconceituação havida tanto em uma área quanto na outra tendem 

– dentro da tônica corrente – ao social, infere-se que, tanto mais bem preparados 

estaremos, no que concerne ao senso crítico quanto mais clara nossa compreensão da 

referida relação, também à luz da perspectiva social. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hemos chegado ao momento oportuno a uma (pré) avaliação de nosso trabalho. 

Começamos por destacar a amplitude de compreensão que as obras de referência nos 

possibilitaram obter, quanto à interdisciplinaridade. Face às transformações – tanto no 

aspecto material quanto no conceitual – da sociedade, as disciplinas científicas obrigam-se 

a um realinhamento, tendo cada uma, conforme diz o autor, sua parcela de realidade a 

explicar (Santos, 2004 p.18). 

De modo mais específico, o trabalho buscou evidenciar a relação 

Geografia/Comunicação com vistas à implicação desta com as questões sociais de grande 

relevância (políticas, econômicas, culturais etc). Para tanto, fez-se necessária uma 

investigação da evolução histórica da Geografia, desde  seu surgimento, bem como da 

Comunicação. Ambas as disciplinas têm no espaço, um elemento em comum. Do lado da 

Geografia a teoria sócio-espacial Miltoniana, que propõe o espaço como instância social; e 

do lado da Comunicação, o conceito de encurtamento do espaço. Também destaca-se o 

surgimento da escrita, como um fator de absoluta importância dentro do universo 

comunicacional.  

Como sói acontecer em uma investigação sobre relação interdisciplinar, fez-se 

imprescindível discutir o papel dos intelectuais e das universidades. Estas, enquanto “Casas 

fundadas para o culto da Verdade” (Santos, 2008 p.  10 ), têm estado aquém das 

expectativas da sociedade, em todos os aspectos. No caso daqueles, o problema jaz na 

existência, dentre eles, de pseudo-intelectuais, a quem o autor chama de letrados. Estes, 

com uma postura “acadêmica” inconsistente e omissa, constituem-se em empecilho ao 

avanço do conhecimento.  

Toda a discussão culmina com a proposta de construção desse novo espaço social – 

a própria essência da teoria sócio-espacial Miltoniana – mais humano, justo e 

igualitariamente produtivo. Esta consecução não se efetivará, senão a depender de uma 
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profunda mudança paradigmática; um repensar da Geografia – extensivo e, por que não, às 

demais áreas – que já vem sendo proposto por Santos há quatro décadas. Necessária se 

faz também, por parte dos intelectuais, a adoção de posturas mais claras de 

comprometimento, frente e em relação às discussões de grande magnitude no âmbito 

social.  

Através de outras leituras previstas na bibliografia de referência, espera-se, para a 

segunda fase do trabalho, que se amplie a percepção e o entendimento conceitual, quanto a 

todas as questões de relevância, rentes ao foco da análise. Destarte, acredita-se poder 

chegar à obtenção de algumas respostas – ainda que preliminares – às principais 

indagações ali ventiladas. Mesmo porque, a própria dinâmica do processo de transformação 

social pressupõe percepção aguçada e constantes reconceituações, sob pena de se 

sucumbir face às demandas de um mundo cada vez mais tecnicizado, no sentido mais 

amplo que o termo se permite.  
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