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Resumo 

A realidade é muito mais complexa do que os nossos sentidos podem captar porque 

o processo do conhecimento entre o sujeito e o objeto é mediatizado. 

Ficar apenas no âmbito da experiência não é garantia de solução para questões 

relativas a essa mediação entre sujeito e objeto. A Epistemologia, como um discurso sobre 

o qual o discurso primeiro da própria ciência é refletido, é, por sua vez, um instrumento útil 

para averiguar tais mediações existentes no processo do conhecimento porque ordena o 

conhecimento acumulado ao longo dos tempos. 

O lugar sempre foi um dos vários termos ambíguos e de múltiplos significados na 

Geografia e hoje tem tido um maior destaque entre os pensadores desta ciência. Na 

tentativa de um entendimento da própria Geografia, pretendemos analisar brevemente o 

termo lugar, buscando criar uma possível Epistemologia do Lugar.  
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A realidade é muito mais complexa do que os nossos sentidos podem captar. Isto 

acontece porque o processo do conhecimento entre o sujeito e o objeto é mediatizado. 

Então, como essa realidade não se demonstra diretamente ao sujeito, ficar apenas no 

âmbito do sensível, do empírico, não é garantia de solução para questões concernentes às 

mediações sujeito-objeto. Qual a saída para tal impasse? Como isso se relaciona com o 

conhecimento geográfico e, mais especificamente, com a ciência geográfica? 

A Epistemologia, como um discurso sobre o qual o discurso primeiro da ciência é 

refletido, é, por sua vez, um instrumento útil para averiguar as mediações existentes no 

processo do conhecimento porque ela propicia uma “ordenação da produção acumulada, 

tanto pelo conhecimento geográfico como pelos trabalhos afins” (Japiassu, 1977, p. 24; 

Moraes, 1985, p. 78). 
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Essa aproximação entre Epistemologia e Geografia se deu a partir da busca da 

construção de uma Geografia Crítica, em meados dos anos 1970 e 1980 e até os dias atuais 

ainda há muito que se buscar em termos teóricos.  

Para o desenvolvimento de uma Geografia que não ficasse presa ao seu passado 

Positivista, mas que também simplesmente não o descartasse, seria necessária uma 

Epistemologia que buscasse o: 

 

desvendamento do conteúdo social do discurso geográfico, a dissecação das teorias 

desenvolvidas pelos geógrafos tradicionais, o desnudamento ideológico das categorias, dos 

conceitos e das questões elaboradas pela Geografia (...). (Moraes, 1985, p. 75). 

 

Ressalvamos, junto com Moraes, que a construção desta Geografia Nova não 

estava, e nem está, atrelada apenas às questões epistemológicas. Para o autor, o centro do 

processo está na Ontologia: “é o ser, e não o discurso, que deve atuar como elemento 

paradigmático. A realidade deve ser o parâmetro, e não a sua representação”. E, mais 

adiante, o autor completa: “A Epistemologia é vista, assim, como um instrumento de um 

trabalho de aproximação ontológica”. (1985, p. 78). 

Esta Epistemologia da Geografia é composta por várias teorias da Geografia, do 

espaço..., ou seja, ela não é, e nem poderia ser, uma verdade absoluta e encerrada em si 

mesma. 

Moraes destaca, basicamente, três campos possíveis de associação entre 

Epistemologia e Geografia. Um deles, e que será o primordialmente utilizado neste 

trabalho, é o da “arqueologia dos juízos e propostas que povoam o passado de tal 

disciplina”. Os demais campos são a busca de outros caminhos metodológicos e a discussão 

de questões atinentes ao objeto geográfico (1985, p. 75-77). 

Na busca por uma “arqueologia dos juízos e propostas da Geografia”, pretendemos 

analisar, brevemente, o termo lugar
1 na tentativa de criar uma possível Epistemologia do 

Lugar.  

                                            
1 
Lugar, segundo o Dicionário Prático Michaelis Versão Eletrônica, é: s. m. 1. Espaço, 

independentemente do que possa conter. 2. Espaço ocupado por um corpo. 3. Sítio onde está 
qualquer coisa. 4. Ponto, no espaço, a que corresponde um astro. 5. Posição relativa numa escala. 
6. Região, povoado, pequena aldeia. 7. Localidade, cidade. 8. Residência. 9. Local, sítio. 10. Ponto 
conveniente ou próprio para alguma coisa (no espaço ou em terra). 11. Posto, posição ou sítio 
onde se exerce qualquer função ou mister. 12. Circunstâncias especiais, situação de uma pessoa. 
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O primeiro autor no qual procuramos clarear nossas idéias é o francês Paul Vidal de 

La Blache (1845-1918), em Princípios da Geografia Humana (1946). La Blache é o 

primeiro da nossa lista de autores também devido a sua famosa frase, escrita em meio às 

polêmicas entre os domínios do saber da Geografia e da Sociologia, “A Geografia é a 

ciência dos lugares e não dos homens (...)”.2 

No livro citado, o autor nos conta que a idéia dominante sobre o progresso da 

Geografia tem sido a da unidade terrestre. A Terra é um todo3, “cujas partes estão 

coordenadas e no qual os fenômenos se encadeiam e obedecem às leis gerais que derivam 

de casos particulares” (p.25). Esta noção de fatos gerais ligados ao organismo terrestre 

também serviu de base para o alemão Friedrich Ratzel (1844 – 1904), em sua obra 

Antropogeografia (vol. 1, 1882, e vol. 2, 1891). Desta forma, “Os fatos da Geografia 

humana ligam-se a um conjunto terrestre4 e apenas por este são explicáveis; relacionam-se 

com o meio que, em cada lugar da Terra, resulta da combinação das condições físicas5“.(p. 

26). 

A idéia central é a de que o todo é formado por partes, onde estas seriam os lugares. 

Ou seja, o termo lugar aqui tem o sentido amplo de parte, parcela. E mais: o lugar poderia 

até ser visto como um elemento de determinação natural. A paisagem derivaria, por sua 

vez, da apreensão do conhecimento ordenado das múltiplas partes.  

La Blache evoca ainda a definição de Ecologia do naturalista alemão Ernst Hæckel: 

“ciência que estuda ‘as relações mútuas de todos os organismos que vivem num único e 

mesmo lugar, e a sua adaptação ao meio que os rodeia’”.(p. 29). Aqui não se trata mais de 

um lugar qualquer, mas sim de um lugar único, específico, dotado de características 

próprias que o torna diferente de outro lugar.  

O lugar aqui se revela então como uma unidade básica referencial de conhecimento. 

                                                                                                                                     
13. Passagem particular de um livro. 14. Posição social. 15. Posição que uma pessoa ocupa por 
direito, nomeação etc. 16. Cargo, posto, emprego, colocação, posição. 17. Folga, lazer, tempo, 
vagar. 18. Ensejo, motivo. 19. Espaço ou assento para uma pessoa em teatro, transporte coletivo 
etc 
2
 “(...) ela se interessa pelos acontecimentos da História à medida que acentuam a esclarecem, nas 
regiões onde eles se produzem, as propriedades, as virtualidades que sem eles permaneceriam 
latentes”.(La Blache, 1913). 
3
 Todos os termos sublinhados são grifos nossos. 
4
 Dependo da edição, tem-se o termo meio (edição de 1954) ao invés de conjunto terrestre (edição 
de 1946, a utilizada neste ensaio). 
5
 Uma definição do termo parte que, entretanto, poderia muito bem ser aplicada ao termo região. O 
que demonstra uma clara dificuldade, bem cara à Geografia, de se definir exatamente seus termos. 
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Os usos do termo lugar na Introdução do livro de La Blache irão variar entre estas 

duas definições. Além disto, temos também as bases para o que, em nosso entender, são as 

formas mais comuns de se compreender o vocábulo lugar: o lugar enquanto um lugar 

indefinido, um lugar qualquer (mas não necessariamente em termos pejorativos), e o lugar 

enquanto expressão de uma combinação única de elementos.  

Para o também francês Pierre George (1909-2006), no livro Sociologia e Geografia 

(1969), “o lugar é uma parcela do espaço terrestre” e que “serve de base” às atividades 

coletivas humanas. O lugar é ainda ”uma estratificação de espaços” (p. 29). 

São nestes raciocínios que Pierre George deu uma valiosa contribuição a uma 

definição mais precisa de lugar. Isto porque, para ele, o lugar possui qualidades que são 

determinadas por meio de relações. Dentre estas determinações, por exemplo, temos as 

residenciais, que são as formas mais simples de relações6 (p. 29).  

Chega-se, então, ao lugar como um termo não apenas carregado de “determinação 

natural”, como visto em La Blache, mas também de qualidades oriundas de relações, 

relações estas que, evidentemente, originam-se da sociedade. 

O também geógrafo francês Paul Claval (1932-), em seu livro Principes de 

Géographie Sociale (1973), em uma abordagem que abre espaço cada vez mais para as 

características psicológicas dos indivíduos, fala-nos que “(...) o equilíbrio individual é 

alcançado mais facilmente através de um certo enraizamento, graças à familiaridade 

adquirida, à convivência com os lugares, ao sentimento de calma que o acompanha”.(p. 

141).  

Claval vai além e diz que, “[o desenraizamento] não traduz apenas a ruptura dos 

laços com lugares onde se viveu: (...) é reforçado pelo sentimento de estar em um meio 

onde não se consegue mais decifrar as mensagens que habitualmente possuem os 

lugares”.(p. 142). 

E segue: “O valor dos lugares e do espaço não está inteiramente ligado a uma 

experiência incomunicável. Ele resulta em grande medida da significação que se lhe atribui 

quando se refere às escalas, aos hábitos, às linguagens criadas pela sociedade”.(p. 142).  

                                            
6
 Que, como o próprio autor diz, são comumente chamadas de hábitat. Ou seja, mais uma vez, 
tem-se uma confusão quanto à exatidão dos termos. 



 

 

5 

5 

O autor nos traz, desta maneira, novos elementos a uma Epistemologia do Lugar: o 

elemento sensorial, o sentimento, a identificação do indivíduo ou grupo de indivíduos com 

o lugar ao qual ‘pertencem’.  

Tais elementos transformam o lugar não mais em um lugar-padrão, mas sim em um 

lugar único, e cada indivíduo pode pertencer ao ‘seu’ lugar.  

Armando Corrêa da Silva (? - 2001), brasileiro, foi uma figura ímpar na Geografia 

brasileira. Sua tese de livre-docência, Cinco Paralelos e Um Meridiano (1979), acabou 

por ser recusada pela banca. Mas nela Armando já trazia algumas das suas concepções 

inovadoras para a Geografia, como o uso do tratamento lógico das categorias.  

No que mais nos interessa, o autor propôs o que denominou de “Esboço de uma 

Teoria do Lugar”. Para ele, “a forma espacial é a expressão do lugar, que é o valor real, 

assim como o homem que o habita e trabalha” (p. 61). Esta forma espacial é o ser ou o 

existir das coisas e eventos, manifestando-se como o modo concreto (histórico e social) de 

expressão do lugar.  

E é atributo específico da Geografia poder considerar isoladamente, através da 

abstração, o lugar e sua forma espacial. “Na sua relação, a forma espacial é a concreção 

fenomênica do lugar”, manifestando-se à percepção como paisagem (p.61). 

Vale destacar o seguinte trecho: 

 

O lugar, que é apreendido como representação e como dado do real, vale dizer, da forma 

espacial – é um complexo (uma totalidade) de relações de localização. Em Geografia, a 

localização expressa-se como sítio, situação e posição. O sítio é o lugar considerado em si 

mesmo, em sua permanência no fluxo de sua materialidade. (...). A situação é o lugar, 

considerado em relação a outros lugares. (...). A posição é o lugar considerado como 

representando o conjunto de relações contidas em outros lugares. (...). Em Geografia, os 

lugares considerados como sítio, situação e posição – cujo complexo define a localização – 

manifestam-se como território, região e área. (p.62-63) 

 

Armando traça, em nosso entender, uma ligação entre sítio e território, situação e 

região e, por fim, posição e área. E mais: para ele “o espaço é o maior lugar possível” (p. 

68). 
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Nas conclusões do trabalho7 O Espaço Fora do Lugar (1978), Armando nos fala 

exatamente da ‘tradição’ acerca do termo lugar: “O lugar era uma parcela do espaço onde 

ocorria alguma coisa relaciona à população que o habitava ou que vinha de fora, de outros 

lugares. (...). Era uma visão exterior do objeto”.(p. 127). 

Armando propôs, na linha seguinte, uma “ontologia do lugar que deve ser, antes do 

mais, uma ontologia do espaço”. Ou seja, ele propõe uma visão do lugar a partir dele 

próprio, e não mais uma visão externa do objeto. 

Outro autor que mais tratou o espaço a partir da ontologia, criando toda uma teoria 

espacial, foi o também brasileiro Milton Santos (1926-2001). A teoria espacial de Milton 

Santos foi o ponto culminante de sua obra pois, especialmente em sua fase de exílio, a 

partir de 1964, o professor pôde enxergar de maneira crítica a Geografia que era feita até 

então8, percebendo a crise teórica existente na Geografia humana. 

Mesmo as vertentes de vanguarda da Geografia humana francesa, que em meados 

de 1930 já se aproximavam do pensamento marxista, estavam abandonando as posturas 

mais radicais e, além de não aprofundarem teorias importantes, como as de origem alemã, 

também não exploravam outros pormenores da obra do alemão Karl Marx.  

Milton, em Por uma Geografia Nova (1978) parece ter realizado a melhor e maior 

aproximação marxista sobre o campo e o objeto da Geografia humana, chegando ao 

paradigma da formação socioespacial. Já em A Natureza do Espaço (2002, 1º edição de 

1996), o autor passou a se preocupar mais intensamente com a ontologia do espaço e com o 

território construído9. 

O autor conduziu o debate sobre a globalização nos anos de 1990, provavelmente o 

debate geográfico mais importante sobre o tema em escala mundial. Destacava-se assim, o 

termo lugar e sua importância não somente para a Geografia, mas principalmente para a 

vida em sociedade.  

                                            
7
 Coletânea de diversos textos, com alguma ligação entre si.  
8 
Segundo Mamigonian (2005, p. 53), isso se deu através da tomada de consciência que a 

Geografia tropical apenas encobria uma Geografia colonial de tradição francesa; de que a 
Geografia era, sim, determinista, pois o pretenso debate “determinismo-possibilismo” já nem mais 
existia; e, talvez o fato mais importante, era a necessidade premente de estudar novos temas, 
como os existentes nos países subdesenvolvidos, até então ignorados pelos pesquisadores das 
ciências. 
9
 Mamigonian, 2005, p. 54. 
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No livro Por uma Outra Globalização (2000) nos diz que “O território e o lugar 

são esquizofrênicos porque acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para 

impor sua nova ordem, e, de outro lado, neles se produz uma contra-ordem porque há uma 

produção acelerada de pobres, excluídos, marginalizados”. 

Devemos, portanto, refletir sobre o lugar como categoria de análise geográfica por 

este ser o espaço real e concreto onde se dão as relações sociais e a globalização. O lugar é 

um conjunto de objetos, diferentemente da localização, que é um feixe de forças sociais 

realizadas em um único lugar (Santos, 1986, p. 5). 

O lugar é uma resistência frente aos processos globalizantes, pois a globalização é 

perversa para a maior parte da população. Caminha-se para um padrão único, que decorre 

da mundialização da técnica e da mais-valia mas, na verdade, isso é só uma tendência, pois 

não há lugar onde a mundialização seja completa (p.30). 

Daí que o lugar pode ser entendido hoje como o espaço do acontecer solidário que, 

para a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, dá-se no plano da existência, sem 

nenhuma mediação (2005, p. 195). 

E, como lugar do acontecer solidário, homólogo ou complementar, o lugar é o 

espaço banal da Geografia, criador da solidariedade e da interdependência obrigatória, 

“geradas pelo cara a cara” (Schutz, 1967, p.60, apud Santos, 2005, p. 160). 

O texto da professora Maria Adélia revisa o termo lugar na obra de Milton Santos. 

Para a autora, na obra de Milton o lugar é trabalhado, desde a perspectiva filosófica, como a 

expressão da totalidade “que é uma e se realiza por impactos seletivos, nos quais algumas 

de suas perspectivas se tornam realidade” (Santos, 1996, p. 100, apud Souza, 2005, p. 195).  

O lugar não é mais, a partir desta concepção, um quadro estático frente ao mundo, 

que seria a totalidade: 

 

O lugar não é um fragmento, é própria realidade em movimento que, através do evento, se 

afirma e se nega, modelando um subespaço do espaço global. Mas, mesmo assim, o lugar é 

também o outro da totalidade porque é a totalidade, mas também a sua negação, já que, 

materializando-se no lugar, o evento perde o dinamismo próprio da potencialidade. (Silveira, 

2003, p.203-204). 
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O todo se dá de forma diferente, qualitativa e quantitativamente, em cada lugar. 

“Por isso, o lugar é quem tem a condição de reproduzir o mundo e o país. É no lugar que a 

essência se torna existência”.(Souza, 2005, p.195). 

Milton também faz um entendimento do lugar a partir do tempo: 

 

Todos os lugares existem em relação ao tempo do mundo, tempo do modo de produção 

dominante, embora nem todos os lugares sejam, obrigatoriamente, atingidos por ele. Ao 

contrário, os lugares se diferenciam, seja qual for o período histórico, pelo fato de que são 

diversamente alcançados, seja quantitativamente, seja qualitativamente, por esses tempos do 

mundo. O tempo do mundo seria o tempo mais externo, abrangente de todos os espaços, 

independentemente de escala. (Santos, 2002, p. 138). 

 

Se o tempo do mundo é o mais externo, o tempo do lugar é o mais mínimo tempo e, 

a partir dele, todos os tempos são externos. 

A Divisão do Trabalho, que é o motor da vida social, tem seu valor dado pelo lugar, 

pela combinação em que se manifesta. Esta Divisão do Trabalho cria hierarquia entre 

lugares, definindo capacidade de agir das empresas e dos indivíduos, a cada momento da 

história. É uma diferenciação espacial (Santos, 2002, p.132-133).  

O lugar, portanto, não pode ser visto como passivo e sim como globalmente ativo. 

“O lugar, nosso próximo, restitui-nos o mundo: se este pode se esconder pela sua ausência, 

não pode fazê-lo pela sua existência. No lugar, estamos condenados a conhecer o mundo 

pelo que ele já é, mas também pelo que ainda não é”.(Santos, 2005, p. 163). 

É, pois, no lugar que o cotidiano é compartido entre as mais diversas pessoas, 

empresas e instituições, e onde cooperação e conflito são a base da vida comum (Souza, 

2005, p. 196). 

Milton também menciona um problema já conhecido. A palavra lugar é, como 

outras do vocabulário geográfico, cheia de ambigüidades, “(...) já que a região é, também, 

um lugar (...)”.(idem). 

Desta forma, a grande contribuição do pensamento do professor Milton Santos a 

uma Epistemologia do Lugar foi a introdução da lógica dialética e da visão marxista sobre 

o termo.  
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Nesta tentativa de realizar uma Epistemologia do Lugar pudemos ver como o 

vocábulo possuía originalmente uma definição naturalizada, ligada às condições físicas do 

mundo. E, a partir das considerações de Hæckel, La Blache tornou o lugar uma unidade 

básica de conhecimento, pois cada lugar era único, específico, dotado de características 

próprias (porém provenientes da Natureza) que o tornava diferente de outros lugares. 

Em Pierre George, o lugar ainda é visto como uma parcela do todo, mas dotado de 

qualidades oriundas das relações, como as sociais.  

Em Paul Claval, o lugar também é único, mas num sentido diferente do de La 

Blache. Para Claval, a especificidade do lugar está relacionada às características 

psicológicas dos indivíduos na sua convivência com os lugares, trazendo elementos como o 

de identificação e pertencimento aos lugares. 

Armando, mesmo ainda considerando o lugar como parte de um todo, trouxe uma 

valiosa contribuição à Epistemologia, pois foi um dos pioneiros ao pensar o lugar a partir 

do tratamento lógico das categorias e conceitos, mesmo o fazendo dentro de uma lógica 

formal, onde o universal era o espaço, o particular era a região e a singularidade era o lugar. 

Dentro da visão de Milton Santos, ao utilizar a lógica dialética e o pensamento 

marxista, o lugar passou a ser não mais uma parcela do todo, mas o próprio todo, que, ao 

mesmo tempo, singulariza o universal. O lugar é o todo, mas também sua negação, pois é a 

materialização do evento, que assim perde dinamismo. 

O lugar, que sempre foi um entre os vários termos ambíguos na Geografia, parece-

nos que hoje tem tido um maior destaque entre os pensadores desta ciência. Entretanto, 

ainda restam muitas dúvidas aos geógrafos em geral acerca de sua classificação: é uma 

categoria? É um conceito? É uma apenas uma noção, quase um termo do senso-comum? 

Diríamos que o lugar pode ser tudo isso. E até mais um pouco. O entendimento do 

vocábulo lugar é complexo porque os lugares são complexos: há neles superposição de 

tempos, de escalas... 
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