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As prAs prááticas espaciais na construticas espaciais na construçção ão 
geogrgeográáficafica

• A construção geográfica de uma sociedade é o 
resultado das práticas espaciais.

• Práticas espaciais são as ações através das quais 
são criadas, mantidas, desfeitas e refeitas as 
formas e interações espaciais (Corrêa, 1995).



A construção geográfica das sociedades 
se dá em três fases:





As prAs prááticas espaciais na construticas espaciais na construçção ão 
geogrgeográáficafica

• A interação entre as práticas espaciais é o dado 
dinâmico.

• O centro motor é a tecnificação que baliza a 
construção espacial  ao longo do processo.

• A reestruturação implica a metamorfose do 
arranjo dos cheios  e vazios da distribuição das 
relações do espaço.



1) A fase da montagem:

• A organização espacial da sociedade começa 
com a prática da seletividade

Processo de escolha do local 

com que a sociedade inicia a

montagem de sua estrutura 

geográfica.



A seletividade

• É expressão direta e combinada dos princípios da 
localização e da distribuição.

• Nomadismo: não há a prática da seletividade.

• A seletividade se orienta por um processo de 
ensaio e erro.



A seletividade

• A sedentarização começa com a revolução agrícola.

Marca o surgimento da civilização.

• A seletividade é a origem dos cheios e vazios do 
espaço.

→Habitat: configuração varia de acordo com o tempo 
histórico.



A seletividade

• É a seletividade que responde pelo elenco das 
espécies de plantas e animais com que a sociedade 
se relaciona com o meio.

• A seletividade é presidida por uma lógica desde a 
Antiguidade.



2) A fase do desenvolvimento
a) A tecnificação;

b) A diversidade;

c) A unidade;

d) A tensão:

• A negatividade
• A contradição unidade-diversidade
• A contradiçãohomogenia-heterogenia
• A contradição identidade-diferença

e) A hegemonia;



f) O recorte e o território

• Seja na prevalência da centralidade, seja da 
alteridade, os sujeitos/categorias de fenômenos 
espaciais organizam sua vida de relação a partir 
do seu recorte de espaço.

• O recorte faz parte da empiria do espaço.



f) O recorte e o território

• Território é definido como o recorte de domínio do 
espaço do sujeito/categoria de fenômeno dentro da 
extensão.

• São muitas as formas conhecidas de domínio de 
território e relações territoriais na história.

• Território sempre é uma dimensão do espaço 
político.



g) A escala

• O entrecruzamento dos níveis de recortes forma a 
escala do espaço. A escala é assim, um complexo 
entrecortado de domínios de território, tomado por 
referência o conceito de espacialidade diferencial 
de Lacoste (1988).

•A técnica e a arte

•A ciência
•A cartografia



h) A reprodutibilidade

• Por meio da equação escalar, o espaço passa de 
determinado a determinante, agindo como 
categoria-chave de regulação de reprodução da 
sociedade a partir da própria reprodução da 
estrutura espacial já existente.



h) A reprodutibilidade

• Seja pra preservá-la, mantendo seu status 
existente em beneficio do sujeito hegemônico, seja 
pra mudá-la, em beneficio de uma relação de 
coabitação, o espaço é chamado a intervir como 
regulador da reprodução das relações que por meio 
dele a sociedade estabeleceu como sua forma de 
organização societária (Lefebvre, 1973).



3) A fase do desdobramento

a) A mobilidade

A reprodutibilidade contraditoriamente desemboca 
na mobilidade do arranjo do espaço.

Mobilidade dos homens, das plantas e dos animais, 
mas também de produtos e capitais. Mobilidade 
que troca os sinais da distribuição dos cheios e 
vazios da seletividade inicial numa rearrumação 
permanente dos arranjos do espaço.



a) A mobilidade

• “triunfo do homem sobre o espaço” – Sorre

• Tudo se torna móvel na superfície 
terrestre.



3) A fase do desdobramento

b) A urbanização

Manifestação 
mais clara da 

mobilidade do espaço

Ocorre uma inversão 
dos cheios e vazios 

(redistribuição campo-cidade)



3) A fase do desdobramento

c) Compressão:

• Alteração da relação do tempo e do espaço;

• Redução das distâncias;

• Aumento da conexão entre os lugares.



3) A fase do desdobramento

d) Fluidificação

Relativização 

da distribuição 

dos lugares.



3) A fase do desdobramento

e) O hibridismo

“Cada lugar contém todos os lugares.”
(Santos, 1996)



3) A fase do desdobramento

f) A sociodensidade

• Fluido, liso e híbrido, o espaço socialmente 
se adensa.

• A espessura das relações sociais aumenta 
pela diversidade qualitativa delas.



A reestruturação permanente

• A reestruturação acontece e, ao fim, como diz 
Sorre, “todo o equilíbrio espacial da sociedade 
encontra-se modificado”, dando-se um novo início 
de período.

• Então forma-se uma nova escala de relação 
sociedade-espaço.

• Três épocas fabris modernas de reestruturação 
podem ser vistas na história do espaço no 
Ocidente.



A reestruturação permanente

• Agora, chegamos a um momento em que a 
própria reestruturação torna-se um dado 
permanente.


