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Resumo 

Sabemos que o século XX foi marcado por importantes mudanças, impulsionadas por 

significativos avanços técnicos, vistos aqui como “fenômeno técnico” (M. Santos, 1996). 

Uma contribuição da geografia para entendimento desse período é o conceito de meio 

técnico-científico, elaborado por Milton Santos (1981). Posteriormente, numa conjuntura de 

sucessivos avanços técnicos, a informação – entendida como uma variável-chave do atual 

período de globalização – é incorporada à idéia de meio técnico-científico, proporcionando 

assim a condição para a formação de um meio técnico-científico informacional (M. Santos, 

1994). 

 A partir, exatamente, da internacionalização crescente das técnicas, é elaborado o 

conceito de universalidade empírica (M. Santos, 1984), condição histórica concreta para uma 

totalidade empírica (M. Santos, 1996). A existência dessa totalidade empírica, efetivada no 

atual período de globalização, pode ser uma autorização para um salto teórico e 

epistemológico na geografia. 
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O século XX foi palco de sucessivas mudanças marcadas por significativos avanços 

técnicos1. Estes se deram em distintas instâncias da sociedade, tais como o espaço, a política, 

a economia e a cultura. Tais avanços foram anunciados e analisados por diferentes autores, 

tais como, Lewis Mumford ([1934], 1971), José Ortega y Gasset ([1939], 1963), Pierre 

Ducassé ([1944], s/d), Donald Brinkmann ([1945], 1963), Jacques Ellul ([1954], 1968; 1977), 

Gilbert Simondon ([1958], 2008), Friedrich Dessauer (1964), Georges Friedmann (1968), 

André Fel (1978), Bertrand Gille (1978), Jaccques Attali (1982), Jean-Pierre Séris (1994), 

entre inúmeros outros.  

Contemporâneo aos avanços técnicos do contexto após segunda guerra mundial, 

Radovan Richta (1968) propôs a idéia de período tecnológico. Caracterizado pela união entre 

técnica e ciência, o período tecnológico é portador de importantes rearranjos nas relações 

sociais e destas com o meio geográfico. Significativos debates teóricos, voltados para as 

relações entre técnica e ciência, foram propostos, entre outros pensadores, por Jacques Prades 

(1992), Pierre Lévy (1992), Bruno Latour (1992) e Jean Lojkine (1995). 

Contribuição importante da geografia para o entendimento de uma realidade complexa 

que começou a se desenhar com o período tecnológico, é o conceito de meio técnico-

científico, elaborado por Milton Santos (1981), pensado a partir de conteúdos materiais e 

imateriais do território.  

 

Desde que a produção se tornou social, pode-se falar em meio técnico. 
Esse meio técnico vem sofrendo transformações sucessivas e, segundo 
os períodos, com diferente intensidade nas diversas partes do mundo. 
Naqueles países ou regiões onde eram disponíveis técnicas mais 
avançadas e elas podiam ser aplicadas à transformação da natureza, 
encontraremos também um meio técnico mais complexo. [...] Todavia, 
apenas recentemente é que se pôde falar num meio técnico-científico, 
contemporâneo do período de mesmo nome da civilização humana. 
Esse período coincide com o desenvolvimento da ciência das técnicas, 
isto é, da tecnologia, e, desse modo, com a possibilidade de aplicar a 
ciência ao processo produtivo. (M. SANTOS, [1981], 1985, p. 37) 
[grifo nosso] 

 

                                                           
1 Partimos aqui do entendimento da categoria técnica como “fenômeno técnico”, tal como nos propõe 
Milton Santos (1996). 
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Podemos afirmar que a proposição do conceito meio técnico-científico foi inspirada, 

entre outros fatores, em debates existentes na geografia, e demais ciências sociais, sobre o 

meio técnico2. Além disso, é importante enfatizar que tal conceito – assim como os demais 

discutidos aqui – encontram-se inseridos num sistema teórico e não podem ser entendidos de 

maneira isolada, e sim numa conjuntura de debates de idéias que se deram em determinados 

contextos históricos vividos pelo autor. 

Vale lembrar que os diálogos estabelecidos, não somente com a própria produção 

geográfica e com as ciências sociais, mas também com a filosofia, bem como o fato de Milton 

Santos, que viveu entre 1926 e 2001, ter sido contemporâneo das grandes mudanças ocorridas 

em diferentes momentos do século XX implicaram um contexto especial para a elaboração do 

conceito3. 

Passados alguns anos, o geógrafo inclui a informação, vista como uma variável chave 

do período atual, à noção de meio técnico-científico.  

 

A reorganização do espaço para atender às novas formas produtivas 
supõe um conteúdo importante em ciência e técnica, mas também um 
conteúdo importante em informação. O território se informatiza, o 
território se tecniciza, o território se cientificiza. (M. SANTOS, 1989, 
p. 6)  

 

  Ao enfatizar o papel central da informação, vista de maneira indissociável da 

técnica e da ciência, Milton Santos propôs o conceito de meio técnico-cientifico-

                                                           

2 Como ressalta Milton Santos (1989), a idéia de meio técnico já era discutida na geografia, sobretudo 
por Max. Sorre. Segundo o autor, “sociólogos franceses dos anos 1950, 1960 e um geógrafo como 
Max. Sorre já falavam do meio técnico e discorriam sobre as diferenças entre o meio técnico e o 
meio natural. Em nossos dias, sobretudo para os países subdesenvolvidos, é importante falar em 
meio técnico-científico. A natureza transformada para a produção cada dia ganha um conteúdo maior 
em ciência e em técnica.” (M. SANTOS, 1989, p. 6). 

3 É central enfatizarmos que nenhum conceito, visto isoladamente, tem poder explicativo da realidade. 
Este deve ser visto num sistema de conceitos, categorias e variáveis que precisa ser revisto a cada 
momento de um processo de produção teórica. Esta, por sua vez, deve ser analisada a partir dos 
debates estabelecidos na própria disciplina e junto a outras áreas do conhecimento, como também a 
partir do contexto histórico vivido pelo autor. Debates de idéias e aspectos da realidade em diferentes 
momento históricos participam, juntos, dos esforços de teorização. Partindo desses critérios, entre 
outros, Vincent Berdoulay ([1981], 2003) propõe uma “abordagem contextual” para o estudo de 
trajetórias epistemológicas. 
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informacional, que seria apresentado de maneira mais sistematizada no livro Técnica. Espaço. 

Tempo. Globalização e meio técnico-científico informacional (1994).  

 

O meio geográfico em via de constituição (ou reconstituição) tem uma 
substância científico-tecnológico-informacional. Não é nem meio 
natural, nem meio técnico. A ciência, a tecnologia e a informação 
estão na base mesma de todas as formas de utilização e funcionamento 
do espaço, da mesma forma que participam da criação de novos 
processos vitais e da produção de novas espécies (animais e vegetais). 
É a cientificização e a tecnicização da paisagem. É, também, a 
informatização, ou, antes, a informacionalização do espaço. A 
informação tanto está presente nas coisas como é necessária à ação 
realizada sobre essas coisas. Os espaços assim requalificados atendem 
sobretudo a interesses dos atores hegemônicos da economia e da 
sociedade, e assim são incorporados plenamente às correntes de 
globalização.” (M. SANTOS, 1994, p. 51) 

 

  Entendido como resultado das inovações materiais e imateriais do atual 

período de globalização e, também, como autorização para novas ações, o meio técnico-

científico informacional ocorre de maneira mais contínua nos países desenvolvidos e, nos 

demais países, na forma de pontos e manchas (M. Santos, 1994, 1996). 

 Dentre os principais conteúdos desse novo meio, é justamente a informação que 

queremos destacar aqui; informação no território e sobre o território. Se o atual período de 

globalização é caracterizado, entre outras coisas, pela possibilidade de um conhecimento 

nunca antes visto sobre o planeta – processo no qual as tecnologias de informação tem um 

papel central4 – quais seriam as implicações para os debates teóricos em geografia?  

 

 Agora que o mundo se mundializou, o que será da geografia? Não há 
dúvida de que o mundo sempre foi um só. Todavia, conforme já foi 
lembrado, não era possível apreender-lhe a unicidade, exceto para 
alguns fenômenos de alcance mais geral e fora do domínio social. 

                                                           
4 “Os progressos técnicos que, por intermédio dos satélites, permitem a fotografia do planeta, 
permitem-nos uma visão empírica da totalidade dos objetos instalados na face da Terra. Como as 
fotografias se sucedem em intervalos regulares, obtemos, assim, o retrato da própria evolução do 
processo de ocupação da crosta terrestre. A simultaneidade retratada é fato verdadeiramente novo e 
revolucionário, para o conhecimento do real e o correspondente enfoque das ciências do homem, 
alterando-lhes, assim, os paradigmas.” (M. SANTOS, [1986] 1990 , p. 16) 
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Atualmente, com a internacionalização das técnicas, da produção e do 
produto, do capital e do trabalho, dos gostos e do consumo, a 
mundialização das relações sociais de todos os tipos (econômica, 
financeira, política...) é a garantia de universalidade que permite 
compreender cada fração do espaço mundial em função do espaço 
global.  Somente a partir desta universalidade – uma universalidade 
empírica – é que certas categorias filosóficas podem ser transcritas 
numa linguagem geográfica com toda a sua significação.” (M. 
SANTOS, 1984, p. 702) [grifo nosso] 

 

Dentre as categorias filosóficas que participam do arcabouço teórico construído por 

Milton Santos, e que permitem a elaboração de uma linguagem geográfica, algumas possuem 

um papel norteador, tais como técnica, tempo, período, ação, objetos, normas; 

universalidade5, particularidade e singularidade; forma, função, processo e estrutura, entre 

tantas outras. No entanto, nos voltaremos aqui para a contribuição que a categoria totalidade6 

trouxe ao processo epistemológico do autor.  

 

A noção de totalidade é uma das mais fecundas que a filosofia clássica 
nos legou, constituindo em elemento fundamental para o 
conhecimento da análise da realidade. Segundo essa idéia, todas as 
coisas presentes no Universo formam uma unidade. Cada coisa nada 
mais é que parte da unidade, do todo, mas a totalidade não é uma 
simples soma das partes. As partes que formam a Totalidade não 
bastam para explicá-la. Ao contrário, é a Totalidade que explica as 
partes. (M. SANTOS, 1996, p. 93) 

 

                                                           
5 A proposição de existência de uma universalidade empírica (M. Santos, 1984), autorizada, entre 
outros fatores, pelo processo de internacionalização da técnica, foi outra importante contribuição do 
geógrafo para o entendimento do período atual. 

6 A categoria totalidade foi trabalhada, entre outros intelectuais, por Georg W. F. Hegel, Karl Marx, 
Jean-Paul Sartre, Henri Lefèbvre, Maurice Godelier, Lucien Goldmann. No entanto, enfatizaremos 
aqui a leitura que Milton Santos realizou em Georg Lukács e Karel Kosik. Segundo o geógrafo, 
“quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, isto é, ‘únicos’. 
Isto se deve à especialização desenfreada dos elementos do espaço – homens, firmas, instituições, 
meio ambiente –, à dissociação sempre crescente dos processos e subprocessos necessários a uma 
maior acumulação de capital, à multiplicação das ações que fazem do espaço um campo de forças 
multidirecionais e multicomplexas, onde cada lugar é extremamente distinto do outro, mas também 
claramente ligado a todos os demais por um nexo único, dado pelas forças motrizes do modo de 
acumulação hegemonicamente universal. Teríamos assim essa totalidade concreta, perceptível 
através de uma dialética concreta, como a apresentada por Georg Luckács, em História e consciência 

de classe [1923] e Karel Kosik, em Dialética do concreto [1963].”(M. SANTOS, 1984, p. 703) 
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  Todavia, vale ressaltar que, segundo o geógrafo, é preciso “[...] retomar o 

conceito de totalidade, reexaminar as suas formas de aparência, reconhecer as suas 

metamorfoses e o seu processo e analisar as suas implicações com o própria existência do 

espaço.” (M. SANTOS, 1996, pp. 92-93) 

 Inspirado no conceito de totalidade concreta7 elaborado por Karel Kosik ([1963], 

1976), Milton Santos propõe o de totalidade empírica, que corresponderia ao conteúdo que 

aquela apresenta no atual período de globalização. 

 

Em nosso ponto de vista, um caminho seria partir da totalidade 
concreta como ela se apresenta neste período de globalização – uma 
totalidade empírica – para examinar as relações efetivas entre a 
Totalidade-Mundo e os Lugares. Isso equivale a revisitar o 
movimento do universal para o particular e vice-versa, reexaminando, 
sob esse ângulo, o papel dos eventos e da divisão do trabalho como 
mediação indispensável. (M. SANTOS, 1996, p. 92) [grifo nosso] 

 

  Dessa forma, a idéia de universalidade empírica (M. Santos, 1984), que 

corresponde à presente condição histórica, possibilitada –nos dias atuais– sobretudo pelas 

unicidades técnica, do tempo e motor (M. Santos, 2000), leva ao entendimento da categoria 

filosófica totalidade como totalidade empírica (M. Santos, 1996). Esta proposição permitiu 

um significativo avanço teórico para a disciplina. 

[...] essa universalidade concreta e essa totalidade empírica, permitida 
pela técnica atual, devem possibilitar à geografia um grande salto 
teórico, unindo o lugar e o mundo em um mesmo movimento visível e 
assegurando a superação de tantas outras dicotomias e ambigüidades 
que vinham marcando o método geográfico há mais de um século. (M. 
SANTOS, [1994] 1996a, p. 23) 

 
                                                           
7 Segundo Milton Santos (1996, p. 94), “o processo histórico é um processo de complexificação. 
Desse modo, a totalidade se vai fazendo mais densa, mais complexa. Mas o universo não é 
desordenado. Daí a necessidade de buscar reconhecer a ordem do universo, este podendo ser visto 
como um todo estruturado do qual nos incumbe descobrir suas leis e estruturas internas, conforme 
ensinado por K. Kosik, em sua Dialética do concreto. A ordem buscada não é aquela com a qual 
organizo as coisas no meu espírito, mas a ordem que as coisas, elas próprias, têm. A isso se chama 
de totalidade concreta.” Nas palavras de Karel Kosik ([1963], 1976, p. 36), “a dialética da totalidade 
concreta não é um método que pretenda ingenuamente conhecer todos os aspectos da realidade, sem 
exceções, e oferecer um quadro ‘total’ da realidade, na infinidade de seus aspectos e propriedades; é 
uma teoria da realidade e do conhecimento que dela se tem como realidade.” 
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  Tal salto teórico, que nos permite refletir sobre uma maturidade histórica da 

geografia, foi certamente favorecido pelas condições históricas concretas8 do período atual. 

 

“Para a geografia, o fato novo e dominante é o que se pode chamar de 
maturidade histórica, ou seja, o conjunto dos dados novos que a 
história do mundo impõe à disciplina. Para os geógrafos, 
profissionalmente preocupados com o espaço do homem, a nova 
situação é apaixonante. De um lado, seu campo de interesse se amplia, 
pois o espaço dito geográfico se torna, mais do que nunca, elemento 
fundamental da vida humana. De outro, a mundialização do espaço 
cria as condições – até aqui insuficientes – para estabelecer um corpo 
conceitual, um sistema de referência  e uma epistemologia, recurso de 
trabalho que sempre faltou a essa disciplina e por isso estreitou seu 
campo de estudo ao longo deste século.” (M. SANTOS, 1984, p. 794) 

 

 Trata-se de uma maturidade histórica que permite estabelecer um corpo conceitual, 
uma epistemologia que, segundo o geógrafo, precisa ser edificada a partir de uma 
epistemologia particular9. É nesse sentido que Milton Santos afirma ser necessária a elaboração 
de uma “filosofia menor”, de uma “filosofia da geografia”, que parta “de dentro” da disciplina.  

 
Falta-nos, na verdade, essa necessária articulação entre o pensamento 
filosófico e o nosso objeto de conhecimento, o chamado espaço 
geográfico. [...] A questão não é simples. A filosofia na geografia 
supõe, para sua eficácia, uma filosofia da geografia. Em outras 
palavras, é preciso pensar a nossa disciplina de dentro, não de fora. 
Sem esse pensamento de dentro, o que se obtém é, apenas, um 

                                                           

8 Se a geografia, desde a antigüidade ao século XIX, manteve um caráter descritivo e generalizante, 
não ultrapassando uma vontade de teorização, “crê-se que a razão desses fracassos não se deve à 
falta de talento dos geógrafos, mas ao fato de as condições históricas concretas não terem sido 
reunidas, donde as dificuldades para a elaboração de uma teoria geográfica. [...] Acredita-se, porém, 
que é justamente agora que se reuniram as condições históricas para constituir essa geografia global 
e também teórica, tão procurada de um século a esta parte.”(M. SANTOS, 1984, p. 702). Importantes 
debates foram realizados na história do pensamento geográfico sobre o histórico caráter descritivo da 
Geografia e os distintos esforços de teorização, dentre os quais destacamos aqui, René Clozier 
(1942); Eric Dardel (1952); Jean Brunhes ([1956], 1962); Jan Broek ([1965] 1972); Paul Claval 
(1972); Milton Santos (1978); Antonio Robert Moraes ([1986], 2002); Horacio Capel (1987). 

9 Tradicionalmente a epistemologia é considerada como uma disciplina especial no interior da 
filosofia, já que cabiam aos filósofos as pesquisas realizadas nesta área do conhecimento, 
posteriormente ela caminhou no sentido de reconhecer epistemologias particulares às ciências 
(JAPIASSU, 1979). Partindo da idéia de uma reflexão epistemológica que, alicerçada na filosofia, 
parta das próprias disciplinas, Michel Foucault ([1966], 1984) fala em “regiões epistemológicas” e 
Jean Piaget (1967) propõe a existência de uma “epistemologia regional” ou “epistemologia interna”, 
voltada justamente para uma reflexão sobre os conflitos internos a cada esfera do saber. 
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fraseado elegante, paramentado com citações bem arrumadas, mas é 
só. (M. SANTOS, [1982], 1984, p. 12) 

 

  Tal filosofia da geografia10, que é a metadisciplina, deverá partir da mediação entre 

teoria e aspectos do real e buscar efetivamente uma coerência científica11; uma coerência 

interna e externa à própria disciplina, fundamentada, principalmente, na definição de seu 

objeto. 

 A coerência interna da construção teórica depende do grau de 
representatividade dos elementos analíticos ante o objeto estudado. 
Em outras palavras, as categorias de análise, formando sistema, 
devem esposar o conteúdo existencial, isto é, devem refletir a própria 
ontologia do espaço, a partir de estruturas internas a ele. A coerência 
externa se dá por intermédio das estruturas exteriores consideradas 
abrangentes e que definem a sociedade e o planeta, tomados como 
noções comuns a toda a História e a todas as disciplinas sociais e sem 
as quais o entendimento das categorias analíticas internas seria 
impossível. (M. SANTOS, 1996, p. 19) 

 

 No processo de teorização geográfica de Milton Santos, a categoria técnica12 possui 

um papel de destaque na busca pelas coerências interna e externa à disciplina.  

 

A centralidade da técnica reúne as categorias internas e externas, 
permitindo empiricamente assimilar coerência externa e coerência 
interna. A técnica deve ser vista sob um tríplice aspecto: como 
reveladora da produção histórica da realidade; como inspiradora de 
um método unitário (afastando dualismos e ambigüidades) e, 

                                                           

10 “Uma filosofia da geografia deve alimentar-se, em primeiro lugar, da noção de totalidade. [...] O 
princípio da totalidade é básico para a elaboração de uma filosofia do espaço do homem.” (M. 
SANTOS, 1988a, p. 12). É evidente a importância que tal categoria, inserida num sistema teórico, 
apresenta na trajetória epistemológica do geógrafo baiano. 

11 Para Milton Santos (1978, pp. 6-7), “nossa ambição á fornecer, ao mesmo tempo, a explicação da 
realidade espacial e os instrumentos para sua análise. Acreditamos que uma teoria que não gera, ao 
mesmo tempo, a sua própria epistemologia, é inútil porque não é operacional, do mesmo modo que 
uma epistemologia que não seja baseada numa teoria é maléfica, porque oferece instrumentos de 
análise que desconhecem ou deformam a realidade. A coerência científica que deve ser o objetivo 
final da reflexão, não pode ser obtida de outra forma.” 

12 A importância da categoria técnica numa elaboração teórica em Geografia foi anteriormente tratada 
por Vidal de La Blache a partir da noção de gênero de vida (Berdoulay, 1981), Lucien Febvre 
([1922], 1954), Albert Demangeon (1942), Max. Sorre (1961) e Pierre Gourou ([1973], 1984), entre 
outros. 
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finalmente, como garantia da conquista do futuro, desde que não nos 
deixemos ofuscar pelas técnicas particulares, e sejamos guiados, em 
nosso método, pelo fenômeno técnico visto filosoficamente, isto é, 
como um todo. (M. SANTOS, 1996, p. 20) 

 

  Para María Laura Silveira (2000), a busca por uma coerência da teoria 

geográfica é acompanhada pela elaboração de um esquema que, partindo de uma teoria maior, 

alcance a operacionalidade. 

 

Alicerçado em uma teoria maior, esse esquema resulta interno à 
situação analisada porque acolhe, sistematicamente, as suas 
particularidades. Eis porque ele é, ao mesmo tempo, uma síntese e um 
instrumento de análise. Mas, para tanto, ele deve reunir as condições 
de pertinência, de coerência e de operacionalidade. Em primeiro lugar, 
a pertinência refere-se ao que cabe, àquilo que pertence à realidade 
que estamos interrogando, ao nosso concreto pensado. Em segundo 
lugar, como o que existe é coerente, haveria uma lógica a descobrir no 
real e essa coerência sai do concreto pensado e, assim, participa na 
construção dos conceitos que, em sistema, formam uma teoria. 
Todavia, a prova da coerência é dada pela operacionalidade, isto é, 
pela escolha dos elementos de análise que revelem a capacidade de 
enfrentar o real com o conceito.” (SILVEIRA, 2000, p. 21) 

 

 Poderia, portanto, a geografia ter alcançado, de maneira efetiva, uma preocupação 

epistemológica totalizadora e voltada para o futuro?  

 

 As preocupações filosóficas se impõem também ao pensamento 
geográfico se considerarmos a ciência como uma área particular do 
saber precipuamente interessada pelo homem e pelo seu futuro, se, 
como cientistas e como cidadãos, desejamos contribuir para a 
implantação de uma ordem social mais justa que restaure as relações 
harmoniosas entre o homem e a Natureza e crie entre os homens 
relações sociais mais humanas. (M. Santos, 1988, p. 18) 

 

  Acreditamos que as contribuições epistemológicas de Milton Santos aqui 

apresentadas – entendidas como uma proposta teórica, e não a única possível – abrem sim 
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caminho para a formulação de uma geografia totalizadora e voltada para a construção do 

futuro. 
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