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RESUMO 

A pesquisa consiste em compreender a formação e atuação do negro-intelectual, bem como o
tema racial é absorvido e tratado pelas Ciências Sociais, mais especificamente, pelo campo de
conhecimento do Pensamento Social Brasileiro. Tendo em vista, a dependência das dinâmicas
do território nacional  ao âmbito exógeno,  ambicionamos perceber  a relação entre  negros-
intelectuais e as interpretações sobre a realidade local. Por isso, torna-se importante não só
analisar  as abordagens elaboradas sobre as pessoas de cor nessa sociedade,  mas também
como se configura tal conjuntura e como os negros brasileiros lidam com as consequências
destas.  Para  orientar  a  discussão,  a  trajetória  biográfica  e  intelectual  do  geógrafo  Milton
Santos  é  mobilizada.  O  notório  e  premiado  pensador  ao  mesmo  tempo  que  produz
significativas colaborações teóricas acerca deste dilema nacional, é resultado e reflexo deste.
Considerado exceção à mesma medida em que se constitui como produto de uma sociedade
“ex-escravocrata”,  buscamos  mostrar  como  as  investigações  sobre  a  sua  vida  e  obra
contribuem para  o  Pensamento  Social  Brasileiro  não somente  por  elucidar  e  atualizar  os
debates em torno do conhecimento e da diversidade étnico-racial, mas por indicar estratégias
de resistência e meios de circular em âmbito nacional e acadêmico. Compreender como tais
dimensões influenciaram e cooperaram para a formação do professor Milton Santos como
sujeito,  intelectual e cidadão é um dos resultados deste trabalho. As múltiplas técnicas de
pesquisa utilizadas são as bibliográfica,  documental (consulta aos dados do Fundo Milton
Santos, disponibilizado pelo Instituto de Estudos Brasileiro (IEB)  da  Universidade de São
Paulo (USP) e pesquisas em sites especializados na produção teórica miltoniana) e biográfica.

PALAVRAS-CHAVE:  Milton  Santos;  Relações  étnico-  raciais;  Intelectuais  Negros;
Globalização e transformações sociais.



ABSTRACT 

The  research  consists  of  understanding  the  formation  and  performance  of  the  black-
intellectual, as well as the racial theme is absorbed and treated by the Social Sciences, more
specifically, by the field of knowledge of Brazilian Social Thought. In view of the dependence
of the dynamics of the national territory on the exogenous scope, we aspire to perceive the
relation between black intellectuals and the interpretations about the local reality. Therefore, it
is important not only to analyze the elaborate approaches about people of color in this society,
but also how this situation is shaped and how the Brazilian blacks deal with the consequences
of these. To guide the discussion, the biographical and intellectual trajectory of the geographer
Milton  Santos  is  mobilized.  The  notorious  and  award-winning  thinker,  while  producing
significant theoretical contributions on this national dilemma, is the result and reflection of
this. Considered as an exception to the same measure that it constitutes as the product of an
"ex-slave" society, we seek to show how investigations into its life and work contribute to
Brazilian Social Thought not only by elucidating and updating debates around knowledge and
of ethnic-racial diversity, but for indicating strategies of resistance and means of movement
on  a  national  and  academic  level.  Understanding  how  such  dimensions  influenced  and
cooperated for the formation of the teacher Milton Santos as subject, intellectual and citizen is
one of the results of this work. The multiple research techniques used are the bibliographical,
documentary (refer to data from the Milton Santos Fund, made available by the Brazilian
Institute  of  Studies  (IEB)  of  the  University  of  São  Paulo  (USP)  and  research  on  sites
specialized in miltonian theoretical production) and biographical.

KEYWORDS:  Ethnic-racial  relations;  Black  Intellectuals;  Globalization  and  social
transformations.
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INTRODUÇÃO 

 O  campo  de  estudos do  pensamento social  atribui à  intérpretes,  literários,

pensadores,  entre outros,  a posição de referencial teórico pela reflexão dada a respeito de

temáticas sociais.  No caso do  Brasil,  a  noção de  "raça"  e  o  conjunto  de  questões que  a

circunda constituem um dos principais temas do campo do pensamento social brasileiro. 

Almejamos examinar  como o conhecimento  racial  irrompe sobre  a  trajetória  dos

intelectuais  negros  brasileiros,  bem  como  esses  atores  reagem  às  mudanças  que  são

submetidos ao longo da história.

Ao  considerar  a  proximidade  desses  sujeitos  com  a  realidade,  sugerimos  que  à

medida em que estes refletem sobre si e sua vivência, favorecem não somente os avanços

desse campo de estudos mas da sociedade de modo mais amplo. 

Neste trabalho, investigaremos como o negro-intelectual pode florescer as discussões

formuladas pelo pensamento social brasileiro e a sua relação com a circulação e a produção

das ideias no país e no mundo.  

Ao dizer “negro-intelectual”, estamos frisando um movimento para a descolonização
do saber e do poder branco e eurocentrado. Descolonizar rompendo com a lógica de
que pessoas negras não possam ser intelectuais e se forem, devem negar aquilo que
os constituem, ou seja, a sua negritude. (OLIVEIRA, 2014, p. 166).

Na busca pela superação da influência ideológica dos territórios centrais no contexto

latino-americano,  ambicionamos  transfigurar  o  negro  da  posição  de  objeto  -  que  lhe  é

atribuída - para o papel de intérprete – que lhe cabe. 

Para  dar  suporte  à  essa  discussão,  trazemos luz  à  trajetória do  professor  Milton

Santos. O renomado geógrafo que contribuiu arduamente para as Ciências Humanas e teve um

curso de vida que favorece o debate indicado.  

Fruto de uma sociedade “ex-escravocrata”, tornou-se mundialmente conhecido por

seu serviço intelectual e até os dias de hoje é, primordialmente, lembrado pelos geógrafos e

demais acadêmicos por seus feitos no campo da Geografia Humana e Global.
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Interessado em estudar o território e  suas dinâmicas,  Milton Santos examinava o

contexto econômico vigente e como este interferia nas escolhas dos indivíduos situados em

zonas periféricas, ou seja, articulava estruturas, territórios, ação social e mudança.

Ao propor a inversão da perspectiva dominante e tratar os territórios e comunidades

localizados  no  Sul  do  globo  como  seus  referenciais  teóricos,  Milton  Santos  força  o

rompimento de diversas barreiras estruturais que se expressam não apenas na sua produção

teórica, mas igualmente na sua biografia (GRIMM, 2011, 2011a).

Mesmo atingindo mundialmente a  notoriedade intelectual,  o professor não estava

imune  das  prévias  interpretações  acerca  de  sua  corporeidade  e  traços  negroides

(CIRQUEIRA, 2016, 2010). Nos termos de Elias (1995), a trajetória de Milton Santos é um

exemplo de exceção na sociedade que foi instruído e atuou, por isso, nos sugere estratégias

para suplantar os obstáculos socialmente impostos por ser descendente de africano.  

Identificar  os  artifícios  criados  no  decurso  de  seu  ingresso  na  vida  pública,  nos

condiciona  a  observar  os  impasses  políticos  e  econômicos  próprios  dos  países  latino-

americanos e como esses afetam as escolhas dos negros brasileiros.

O modo como o Pensamento Social Brasileiro se fundamenta e influi na formação de

uma conduta nacional que, em especial, intervém na vida da população negra requer especial

atenção.  Teorias  e  noções  de  mundo  internacionais  alcançaram os  territórios  dependentes

desde que eram colônias, de modo a moldar o pensamento destes e submetê-los desde então. 

Como resultado desse  processo,  no  Brasil  se  desenvolveu um tipo  específico  de

comportamento  em  relação aos africanos e  seus descendentes.  Tratados como objetos e

desconsiderados humanos, são vistos como se não tivessem uma vida e história anteriores à

fase escravizada (OLIVEIRA, 2014).

Mesmo com as políticas de governo direcionadas para a integração da população

negra entre o final do séc. XIX e início do séc. XX, a  forma e o conteúdo na construção do

discurso em prol do poder exógeno permaneceram. 
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A introdução das diretrizes ocidentais fez da autonomia de se pensar e conduzir a

própria cultura, etapas usurpadas das ex-colônias latino-americanas. O desafio de se encaixar

em uma conjuntura que é elaborada à distância de sua realidade, gera efeitos longínquos em

sua disposição social. 

A lei que abole a escravidão no Brasil, por exemplo, fomenta a divisão da sociedade

a  partir  de  uma  lógica  temporal  que  é  ambígua  e  discordante.  Por  um lado,  a  favor  da

modernidade, da possibilidade do início de um novo período histórico e do desenvolvimento

econômico proposto por esse advento; por outro, em prol do tradicionalismo e da manutenção

do sistema colonial, conservando a estrutural socioeconômica local (MEDINA, 1964).  

Esta  complexidade  afeta  a  perspectiva  dos  múltiplos  segmentos  que  compõem a

sociedade brasileira  e  expressa como seu padrão de relações raciais  se (re)configura para

atender ao novo modelo sugerido pela comunidade internacional.

No  entanto,  as  tensões social  e  política  experenciadas  pelos  negros  nos  espaços

dominantes e pertencentes às elites são indicadas por estudos raciais das décadas de 20 e 30,

bem como através de suas trajetórias (AZEVÊDO, 1955, 1956, 1966 [1963]; CIRQUEIRA,

2016, 2010; GUIMARÃES, 2003a, 2003c, 1996; SILVA, 2010; SILVA, 2009). 

Ainda que a família de Milton Santos e tantas outras vivenciem o oposto, o esforço

das elites intelectuais brasileiras e internacionais em afirmar que não há preconceito de cor no

Brasil permanece até os dias atuais.  

Apesar da absorção dos valores ocidentais por parte da “nova elite negra brasileira”,

o  corpo  negro  e  seus  fortes  traços  se  fazem  notar  e  tornam  latente  as  contradições

supostamente invisíveis e superadas nos espaços de poder (AZEVÊDO, 1955; CIRQUEIRA,

2010; GUIMARÃES, 1996; NOGUEIRA, 2007; OLIVEIRA, 2014; SILVA, 2010). 

Além de  Milton  Santos,  outros  grandes  nomes  da  vida  acadêmica brasileira  são

exemplos  de  negros-intelectuais  que  conviveram em ambientes  tradicionalmente  cultos  e

refinados  da  alta  sociedade  local,  tais  como  Machado  de  Assis,  Virgínia  Bicudo,  Lima

Barreto, Nilo Pessanha, Guerreiro Ramos, entre outros poucos. 

O que os  aproxima,  fora a  cor  de pele,  é  o fato de que quase nada se sabe e  é

conhecido  sobre  suas  vidas  e  contribuições  ao  contexto  nacional  (CIRQUEIRA,  2010;

FIGUEIREDO; GROSFOGUEL,  2007; GOMES, 2013; SILVA, 2010). 
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Guerreiro Ramos (1915-1982), por exemplo, tal como Milton Santos, é um negro-

intelectual  de  grande  relevância  política,  econômica  e  acadêmica  para  o  Brasil.  Sua

colaboração para os avanços da Sociologia foi reconhecida por Pitirim A. Sorokin (1889-

1968)1,  que na segunda metade do século XX indicou Ramos como um dos autores eminentes

ao progresso da disciplina. 

Porém,  apesar  de  sua  reconhecida  originalidade  teórica  e  contribuições  para  os

estudos nacionais, o mesmo completa a lista dos excluídos do panteão acadêmico brasileiro

(FIGUEIREDO; GROSFOGUEL,  2007). 

A presença de negros nas universidades, produzindo conhecimento e manipulando as

ciências,  intensifica  os  conflitos  já  estabelecidos  socialmente.  Tanto que a  maioria  desses

foram intimados a se afastar do território nacional ou a desempenhar funções que favoreciam

a ordem dominante (GUIMARÃES, 2004). 

Após  a  abolição  da  escravidão,  independente  da  transformação  que  a  sociedade

brasileira  passou,  ela  manteve  os  negros  na  posição  social  mais  vulnerável  e  excluída

possível, praticamente, esquecida, porém não sem tensões e acomodações. 

O aniquilamento  cultural  dos  costumes  africanos  e  a  condição de  pobreza, assim

como  a  exclusão  social,  política  e  cultural  da  grande  parte  dos  negros  brasileiros,

correspondem à mesma marca de inferioridade atrelada anteriormente aos escravos na época

da colônia (OLIVEIRA, 2014).  

Mediante  tal  realidade,  faz-se  necessário  trazer  à  tona  a  história  de  negros  que

resistem, ao longo do tempo, através do pensamento e do saber. Negros-intelectuais    dotados

de  uma  sabedoria  imensurável  ao  estudarem  sobre  si,  cooperando  para  os  avanços  do

conhecimento e sendo exemplos grandiosos de superação teórica e de vida.

Com a finalidade de compreender como a caminhada de Milton Santos pelo mundo

perpassa a sua produção teórica e permite formulações originais da realidade, consultamos,

além de suas obras, o seu acervo e outras fontes documentais.

O conjunto  de  materiais  examinados são comentários  e  anotações  em trechos de

papel soltos, manuscritos, certificados de participação em congressos, seminários e palestras,

1 Foi um importante sociólogo e historiador russo. Fundador do Departamento de Sociologia de Harvad, era
crítico  de  Talcott  Parsons  e  contribuiu  para  a  teoria  do  ciclo  social.  Disponível  em:  <
http://www.andreassibarreto.org/2014/09/pitirim-sorokin-uma-introducao.html >. Acessado em: 04 jul. 2018.

http://www.andreassibarreto.org/2014/09/pitirim-sorokin-uma-introducao.html
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cartas, relatórios e materiais de pesquisa, correspondências com assuntos e trocas acadêmicas,

livros, revistas, recortes de jornal, artigos, textos científicos, curriculum vitae,   programa de

aula e nota de prestação de contas da editora. Além disso, consultamos sites, documentários,

entrevistas, vídeos, blogs e homenagens póstumas.

O uso de diferentes fontes documentais foi necessário por decorrência da dificuldade

de encontrar informações concisas sobre o curso de vida miltoniano. Com a popularidade do

pensador,  há  diversas  narrativas  sobre  o  mesmo  e  fazia-se  necessário  a  sistematização,

atualização e concentração do que se sabe acerca, principalmente, da sua vivência pessoal e

familiar. 

Ademais a contribuição para o campo de pesquisa que se encontra em expansão, o

Fundo Milton Santos preserva apenas sua trajetória intelectual, os seus escritos pessoais estão

sob zelo familiar, na Bahia.

Sob os cuidados do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), na Universidade de São

Paulo (USP), o Fundo Milton Santos nos auxilia no entendimento do exercício intelectual

miltoniano.  O acervo  está  sob  processo  de  digitalização  e  catalogação,  sendo  o  material

primeiramente sistematizado pelo próprio autor. 

À  mesma  medida  em  que  coletamos  dados  disponíveis,  de  acesso  público  e  já

tratados pela instituição, acessamos informações ainda não sondadas tanto pelo IEB, quanto

por outros pesquisadores. 

O fato do Fundo ainda não estar com todo o material organizado, faz com que esta

investigação seja uma das primeiras a desvendá-lo,  produzindo potencialidades do mesmo

modo que impõe limitações.

Compreender  a  forma  que  Milton  Santos  ordena  suas  ideias,  as  principais

plataformas de pensamento mobilizadas em suas composições e as suas relações políticas e

acadêmicas, também são eixos interpretativos que permitem entender como o posicionamento

crítico  ao  sistema  capitalista,  marcado  pela  censura  à  concentração  do  poder  e  pela

predominância  da  discussão  sobre  o  território  em  uma  perspectiva  e  orientação  local,

caracteriza sua conduta como professor e intelectual.
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Assim, indicaremos como a Geografia Humana e Global proposta por ele apresenta

contribuições e  adequações essenciais  para  o  avanço  atual  do  campo  de  estudos

do Pensamento Social no Brasil e/ou na América Latina.  

A literatura clássica das Ciências Sociais que tem por objeto de estudo a relação

entre Estado e Desenvolvimento Econômico, percebe a “globalização” como uma importante

dimensão para a análise organizacional e econômica vigente, ou seja, como agem os fatores

estruturais e as agencias entre o local e o global, articulados interna e externamente.

Milton Santos, tal como Aníbal Quijano, Enzo Faletto, Florestan Fernandes, dentre

outros  autores  que  podem  ser  lidos  como  representantes  do  Pensamento  Social  Latino-

americano, é caracterizado por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista,

marcado tanto pela crítica à concentração do poder como pela predominância da discussão

sobre o território a partir de um olhar original.

Seu conhecimento acerca das novas formas e maneiras de pensar, entender e atuar no

contexto  da  globalização  não  só  contribui  teoricamente  para  o  campo sociológico,  como

posiciona e identifica os atores sociais e sua agência, colaborando para uma visão totalizante

do fenômeno.

Através do livro Por uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência

universal (SANTOS, 2000) e dos dados coletados no Fundo Milton Santos, desejamos não só

cooperar na discussão atual sobre globalização mas perceber o exercício do negro-intelectual

no século XX e como o mesmo enfrentou as adversidades e as mudanças da nova ordem.  

Neste  livro,  o  geógrafo  defende  a  ideia  de  que  é  preciso  uma  investigação

multidisciplinar do contexto mundial vigente, que tenha condições de destacar a ideologia na

produção  da  história  e  mostrar  os  limites  do  seu  discurso  frente  à  realidade  vivida  pela

maioria dos territórios. 

Considerando  que  o  sistema  global  hegemônico,  através  da  propagação  de  sua

ideologia e discurso, usa mecanismos adversos para a incorporação dos indivíduos na divisão

social do trabalho imposta (PHILLIPS, 2011), esta obra de Milton Santos permite examinar

como determinados atores são “implementados” a essa dinâmica  e o papel das elites  nesta

conjuntura.
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O livro a ser analisado, à mesma medida em que tem repercussão na trajetória de

Milton Santos, é resultado desta. Primeiro, o intelectual se propor a investigar os diversos

setores  envolvidos  na  regulação  do  sistema-mundo2 atual  e  sugerir,  de  maneira  inédita,

possíveis alternativas  à essa condição incita  a  curiosidade dos  poderosos;  depois,  o  autor

morre no ano seguinte ao lançamento desta obra, sendo essa, literalmente o produto de todo o

seu acúmulo de vida.

As  décadas  antecedentes  à  sua  publicação  nos  anos  2000,  foram marcadas  pela

convocação do autor em palestras, seminários e entrevistas que, de alguma forma, surtiram

ainda mais efeitos em seu desempenho intelectual e acadêmico. Como nos indica Cirqueira

(2016, p. 419):

O contexto histórico dos anos de 1980 e 1990 influenciou profundamente Milton
Santos. Da interface entre os avanços teóricos que realizou sobre a epistemologia da
Geografia, a intensificação de seu diálogo com segmentos do movimento negro e as
suas aparições e declarações na grande mídia emergiram as suas análises sobre as
relações  étnico-raciais.  Nesse  sentido,  os  eventos  políticos  que  envolveram  a
reabertura política e os debates sobre cidadania o fizeram refletir sobre a situação
das pessoas negras nesse contexto. Do mesmo modo, as discussões e atritos que
envolveram  os  cem  anos  da  abolição,  protagonizados  principalmente  pelo
movimento negro, o levaram a pensar qual era o papel e a importância da população
negra no processo de formação do território. O intelectual assim, vislumbrou duas
escalas distintas e, ao mesmo tempo, articuladas, que envolviam as relações étnico-
raciais brasileiras: a corporeidade e a formação socioespacial.  

A  inovação  miltoniana  resultou,  inclusive,  em  sua  aparição  em  programas  de

televisão  veiculados  à  grande  mídia.  “Por  uma  Outra  Globalização”  democratizou  o

pensamento de Milton Santos e rompeu os horizontes acadêmicos, tornando a sua imagem

cada vez mais pública e questionada.  

Durante muitas das entrevistas dadas pelo professor para discutir seu escrito sobre

globalização  e,  se  possível,  denunciar  suas  críticas  em  rede  nacional,  Milton  Santos  foi

interrogado sobre sua relação com o fato de ser negro e a posição intelectual de relevância que

ocupa na vida acadêmica mundial.

Ainda que Santos tenha evitado se deparar com o assunto de forma tão evidente ao

longo da vida, é possível afirmar que desde o início de sua carreira intelectual o autor se

debruçou sobre a  questão étnico-racial (CIRQUEIRA, 2010).

2 O sistema-mundo interfere e decide a posição social ocupada por cada país do sistema global, sendo este, por
conseguinte, um processo legitimadamente exógeno e independente do esforço interno (WALLERSTEIN, 1992).
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A Dissertação, como resultado de investigação científica está organizada por essa

introdução,  por  três  capítulos  e  a  conclusão.  Na  introdução  apresentamos  a  proposta  da

investigação e como articulamos a relação entre o negro-intelectual e a sociedade diante da

análise sobre a trajetória e o livro de Milton Santos.

O primeiro capítulo visa realizar um diálogo entre os estudos de teorias raciais e a

integração do negro no contexto brasileiro. Pontuando a posição ocupada por esse território

no sistema-mundo e suas particularidades, buscamos explicar como se fundamentou o campo

científico no país e a sua relação com os negros-intelectuais.  

O segundo capítulo se destina a analisar a trajetória de Milton Santos, de sua fase de

vida  inicial  à  carreira  docente  e  de  pesquisa.  Sob  consulta  de  vídeos,  entrevistas  e

investigações acadêmicas, nos dedicamos a notar como a cultura nacional e a sua formulação

interferem na socialização, comportamento e escolhas de vida do geógrafo.  

Ao  perceber como determinados  valores  e  símbolos  permearam  seu  meio  social

desde  a  infância,  visamos identificar  como  o  pensador  atinge  as  singularidades  de  seu

percurso. Isto é, como consegue desenvolver recursos que o mantém em posição autônoma

perante uma sociedade de passado escravocrata. 

Por  essa  via,  objetivamos  compreender  como Milton  Santos  criou  estratégias  de

trabalho para que suas teorias pudessem circular e, sobretudo, intervir numa ordem social

hierárquica de desvantagens na sociedade. 

Ao interpretar  a  história  de vida miltoniana,  também ambicionamos desvelar  sua

relação com a intelectualidade e a escrita científica. O modo como a sua produção teórica

acompanha as diferentes etapas da sua vida e são apoiadas por sua conduta como homem

público e político indicam seu desempenho intelectual.

A biografia miltoniana nos dá pistas de como se configura o negro-intelectual, bem

como  este  atua  e  cria  meios  para  se  manter  na  condição  de  intelectual,  que  lhe  é

rotineiramente negada.

No  terceiro  capítulo,  demonstraremos  como  o  pensamento  miltoniano,  logo,  do

negro-intelectual contribui, principalmente, para o campo do Pensamento Social Brasileiro. A

análise da obra  Por uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência universal

(SANTOS,  2015  [2000])  cria  o  entendimento  de  como  o  conhecimento  se  articula  ao
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programa  econômico  vigente  para  dar  continuidade  à  expansão  do  acúmulo  de  capital  e

fomentar  o  sistema  capitalista,  reproduzindo  a  condição  de  dependência  dos  territórios

periféricos e suas sociedades.  

Neste livro,  Milton Santos ao propor a inversão epistemológica e  ideológica não

somente  fornece  subsídios  para  o  debate  corrente  acerca  da  globalização,  como  sugere

instrumentos de superação definitiva da condição de subalternidade dos territórios do Sul e

suas comunidades. 
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1  MODERNIDADE,  TERRITÓRIO  E  DESENVOLVIMENTO:  DIÁLOGOS,  RAÇA  E

NEGROS-INTELECTUAIS

O desenvolvimento da história vai de par com o desenvolvimento das técnicas. Kant
dizia  que  a  história  é  um progresso  sem fim;  acrescentemos  que  é  também um
progresso sem fim das técnicas. A cada evolução técnica, uma nova etapa histórica
se torna possível. (SANTOS, 2000, p. 24).

O capítulo visa compreender como a produção e a circulação das ideias favorecem as

transformações econômicas propostas pelos territórios considerados centrais.  Baseados nas

contribuições  teóricas  de  pensadores  sociais  brasileiros  e  latino-americanos,  buscamos

perceber como se dá a configuração da cultura nacional perante a posição de  subalternidade

ocupada por esta localidade no sistema-mundo. 

À medida em que a ordem econômica vigorante invoca a produção e/ou reprodução

de correntes ideológicas para se manter e se perpetuar, a elaboração do saber transfigura-se

em um instrumento de poder e controle social – constantemente - em disputa.  

Por essa via, objetivamos mensurar não apenas como as teorias raciais influem sobre

o  cotidiano  dos  brasileiros,  mas,  igualmente,  como reproduz  –  sobretudo,  através  de  um

padrão epistemológico - valores que confundem os espíritos. 

As teorias raciais, elaboradas em distância da realidade dos negros brasileiros,  os

mantém na condição de objeto independente do cenário político e econômico do momento.

Dito  isso,  torna-se  necessário  demonstrar  não  somente  a  existência  de  negras  e  negros

intelectuais, como a colaboração singular desses para o pensamento social e para a superação

da realidade vivenciada pelos indivíduos em zonas periféricas. Esta seção reflete sobre como

o exercício intelectual dos negros apresentam habilidades originais frente ao conhecimento

que atribui suporte ao mecanismo dominante. 

1.1   Teorias Raciais e a Produção da Cultura Nacional

Como consequência das  significativas  alterações  na ordem global  proporcionadas

pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945),  a urgência do desenvolvimento e a necessidade
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de incorporação progressiva de projetos e programas em prol da racionalização da vida  social

refletem os novos tempos.

Apresentado como o novo modelo a ser seguido pelos demais no sistema-mundo, os

Estados-Unidos busca transformar outras comunidades no mercado consumidor regular de

seus produtos,  bem como fornecedora de matérias-primas ligadas à expansão dos maiores

setores industriais e o desenvolvimento de novas tecnologias que reduzissem os custos de

produção. 

A  passagem da estrutura social da América Latina de um tipo ideal de sociedade

pobre para um tipo ideal de sociedade avançada, com capacidade de integrar algumas das

características modernas, ignora a historicidade e as formas como as relações de poder se

deram nessa localidade,  provocando o surgimento de novos grupos sociais  com interesses

distintos dos grupos ligados à produção local.

Através de mecanismos indiretos do mercado mundial e também da incorporação

massiva e  direta  de algumas fases  dos  processos  básicos de crescimento econômico e  de

desenvolvimento sociocultural,  as influências externas foram levadas à todas as esferas da

economia, da sociedade e da cultura. 

Tal dinâmica se expressa na dualidade estrutural que configura as sociedades latino-

americanas: ao mesmo tempo que une modernidade e racionalidade, une desenvolvimento e

atraso; visa manter padrões tradicionais e irracionais à mesma medida em que se obstina à

modernização e ao progresso (MEDINA, 1967).

Como reflexo do interesse  dos  poderosos  locais  em criar  os  mecanismos sociais

possíveis para o pleno desenvolvimento econômico brasileiro,  assim como os caminhos a

serem percorridos para que tal condição se realize, se dá a elaboração de teorias para explicar

os  motivos  pelos  quais  o  atraso  brasileiro  era  uma realidade  diante  dos  países  do  Norte

(FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2007). 

Desconsiderando  que  da  mesma  forma  que  as  terras  latino-americanas  e  “ex-

colonizadas” visam ser parte  do sistema-mundo vigente e conseguir  competir  com outros

países expoentes da organização global suas elites se dedicam a permanecer dominantes na

concentração de riqueza e de seus privilégios, essas teorias se  dedicavam em manter o status

quo.
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Com a mentalidade  subserviente  a  padrões  exteriores  à  sua  comunidade desde  a

época colonial,  as sociedades  latino-americanas se baseiam no  ideal valorativo pautado no

“homem branco europeu”, negando o seu contexto local que é majoritariamente constituído

por negros e índios.  

As ciências e a religião foram fundamentais para a implantação da falsa prerrogativa

de uma inferioridade negra e legitimam a visão de mundo dessas localidades ex-colonizadas.

A  "[...]  ciência  voltada  para  o  melhoramento  das  potencialidades  genéticas  da  espécie

humana” (CASHMORE3 apud OLIVEIRA, 2014, p. 55) fundou as "sociedades de eugenia"

no  século XX.

Tornando-se um dos argumentos mais usados até os dias de hoje, essas sociedades

são aportadas na ideia de pureza racial associada ao sujeito branco e defendem a concepção de

que quanto mais branco o sujeito, mais puro e melhor, opondo-se, portanto, à realidade local.

A justificativa para tal, de acordo com essas teorias, seria o fato de que o ser branco é o ser

formador da sociedade, por isso, somente ele estaria apto a pensar e construir uma cultura e

um seio social.

Os  preconceitos  presentes  nas  teorias  em  que  a  civilização  ocidental  se  baseia,

configuram a  desigualdade  intelectual existente  entre  as  raças.  Ou  seja,  mesmo o  negro

realizando o trabalho forçado e contribuindo com os conhecimentos trazidos das civilizações

africanas, a pretensa comprovação da  superioridade branca se instala.

A sociedade ocidental construiu e constrói a cultura e a crença de que os negros/as
não são dotados de capacidades intelectuais, não são aptos a criar, pensar, filosofar,
produzir  ciências,  entre  outras  formas  de  expressar  conhecimentos,  criatividade.
São,  negros  e  negras,  julgados,  e  por  que  não  dizer  condenados  a  serem
representados apenas como força física, bruta, irracional, sem cultura, semovente,
enfim, sem humanidade. (OLIVEIRA, 2014, p. 28)4 .

A partir de uma (re)interpretação do sentido e da função das obras racistas forjadas

fora  do  Brasil,  os  intelectuais,  políticos  e  poderosos  inserem  em  suas  comunidades  um

conjunto de instrumentos produzidos de acordo com os interesses dominantes.

3 CASHMORE, Ellis.  Dicionário  das  Relações  Étnicas  e  Raciais. Tradução  de  Dinah Kleve.  São Paulo:
Summus, 2000.
4 Ver:  MAZRUI,  Ali  A.;  ANDRADE,  Mario  de;  ABDALAOUI,  M’ hamed  Alaoui;  KUNENE,  Daniel  P.;
VANSINA,  Jan.  O Desenvolvimento da  Literatura  Moderna.  In:  AJAYI,  J.  F. Ade (ed).  História  geral  da
África, VIII: África desde 1935. Brasília: UNESCO, 2010.
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O acesso  às  ferramentas  discursivas  dominantes  e  a  ausência  de  homogeneidade

local, combinaram para o efeito social da produção de categorias nacionais de pensamento

geradas  e  amplamente  difundidas  a  partir  da releitura  de obras  estrangeiras  (SAID,  2003

[1994]),  principalmente,  dedicadas  a  negação da dignidade  de  africanos,  africanas  e  seus

herdeiros.

A vida intelectual, como todos os outros espaços sociais, é o lugar de nacionalismos
e  imperialismos,  e  os  intelectuais  veiculam,  quase  tanto  quanto  os  outros,
preconceitos,  estereótipos,  ideias  pré-concebidas,  representações  muito  sumárias,
muito  elementares,  que  se  alimentam  dos  acidentes  da  vida  cotidiana,  das
incompreensões, dos mal-entendidos, das feridas (por exemplo, aquelas que o fato
de  ser  desconhecido  em  um  país  estrangeiro  pode  infligir  ao  narcisismo).
(BOURDIEU, 2002, p. 02). 

As ambições  particulares  dos  estratos  sociais  privilegiados,  principalmente,  o  dos

intelectuais e políticos, em todas as situações, poderiam ser facilmente interpretados como “os

interesses  supremos  da  nação”,  forçando  uma  conexão  estrutural  interna  a  partir  das

manipulações e condições exógenas (FERNANDES, 2006).

Desse modo, assim como em outras localidades, sobretudo, nos países ditos centrais, o

Brasil aperfeiçoou suas diversas instâncias do poder em prol da purificação racial. Os meios

científicos  e  universitários,  políticos,  judiciários,  econômicos  e  militares  são  alguns  dos

espaços embranquecidos. 

A construção do Ocidente como uma civilização racional, que impõe limites morais

aos  excessos  sociais  como  a  emoção  e  outros  sentimentos,  assegura  a  permanência  dos

preconceitos  étnicos  e  de  cor  nutridos  por  diversidades  culturais  mas,  especialmente,  as

divergências de oportunidades de vida entre negros e brancos.

Com a  finalidade  de  integrar  o  negro  após  a  abolição  da  escravidão,  bem como

“preparar”  a  sociedade para  as  mudanças  econômicas  que  estavam por  vir  –  tal  como  a

derrocada  do  sistema de  “substituição  de  importações”  do  pós-guerra-,  o  projeto  político

incrementado  nos  países  latino-americanos  (Brasil,  México,  Venezuela,  Colômbia,  Peru,

Bolívia,  Paraguai,  etc.)  foi  o de recriar a “nação” a partir  da incorporação de subculturas

étnicas e raciais como “popular”. 

José Vasconcelos (1925) no México,  Gilberto Freyre (1933)  no Brasil  e  Fernando

Ortiz (1945) em Cuba representam esse projeto nacional de  mestiçagem,  que intenciona a
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superação da visão pessimista e racista do século XIX em prol da constituição da identidade

nacional.

Apesar das finalidades freyrianas, manteve-se a representação do negro como caricata

e  sua  imagem de  incivilidade  e  animalidade.  Mesmo assim,  foi  a  partir  do  seu  ideal  da

existência de uma única “raça nacional” baseada na partilha territorial, que Freyre possibilitou

os primeiros mecanismos para a ascensão social do negro no Brasil. 

Inspirados nas relações raciais estado-unidenses, as elites brasileiras passam a aceitar

a presença de artistas negros em seu meio social sob a prerrogativa de construção da imagem

nacional a partir dos anos 30. (GUIMARÃES, 2004).

É nesse  período que se  populariza  a  figura  marcante,  tão  bem representada  por
Miguel  Covarrubias,  do  "novo  negro”:  "De  certo  modo,  o  “novo  negro”
representado por Covarrubias é o negro comum, integrado agora à  sociedade de
classes  americana,  seja  como  trabalhador,  seja  como  pequena  “classe  média".
(GUIMARÃES, 2003a, p. 46). 

Todavia, produto do racismo e da discriminação racial violentas e odiosas por parte

da população branca nos Estados Unidos, o “novo negro” americano é mais do que um “negro

livre” integrado à sociedade de classes ou o “mulato talentoso” parte das elites. 

Os  conflitos  e  tensões  raciais  estado-unidense5 culminaram,  principalmente,  na

produção do  negro-intelectual americano, que se notabiliza no Harlem e inventa para si a

Harlem Renaissance6.  São políticos,  poetas,  escritores,  pintores,  escritores  e músicos que,

apesar  de  pregar  a  tolerância  racial,  alimentam  entre  si  a  resistência  à  segregação

(GUIMARÃES, 2003a; OLIVEIRA, 2014).  

A partir dos Estados Unidos, especialmente, do Movimento dos Direitos Civis dos

negros  americanos  (1955-1968),  os  demais  países  influenciados,  tal  como  os  latino-

americanos, experienciam os conflitos sociais locais e sua oposição ao mercado e sua forma

5 “Após a guerra civil,  a reação branca à emancipação dos escravos e posterior igualdade de direitos entre
brancos e negros foi a instituição de rígida segregação racial, sob a doutrina “iguais, mas separados”. Contra essa
doutrina,  ou  radicalizando-a,  nutriram-se  as  principais  lideranças  políticas  afro-americanas  como  Brooker
Washington e DuBois”. (GUIMARÃES, 2003a, p. 14).
6 O  Harlem  Renaissance ou  Renascimento  do  Harlem  (1918-1930)  foi  um  movimento  cultural  também
conhecido como New Black Movement ou Novo Movimento Negro ocorrido nos Estados Unidos. Afetando não
somente a grande migração afro-americana, como pensadores  negros de colônias africanas e do Caribe que
viviam em Paris. Alguns negros-intelectuais conhecidos desse movimento são Langston Hughes, Alan Locke,
Countee Cullen, Claude McKay, W.E.B. DuBois, Marcus Garvey,  além de franceses, africanos e antilhanos
(GUIMARÃES, 2003a; OLIVEIRA, 2014).
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de atuação nestes contextos.  A racionalidade do mercado passou a operar em um determinado

marco de condições que sugere ao Estado não uma racionalidade superior, mas o problema da

integração social (LECHNER, 1993). 

Desse  modo,  a  derrubada  da  segregação  racial  norte-americana  aproximou  as

desigualdades raciais aos mecanismos sociais de inclusão – a educação escolar, a pobreza, as

oportunidades  no mercado de trabalho,  entre  outros.  O Estado,  ao legitimar as  práticas  e

condutas sociais, é apresentado como o instrumento responsável por harmonizar seu contexto

local em prol do funcionamento regular do mercado e, assim, busca integrar o negro à vida

prática nacional.

No Brasil, a “miscigenação”, isto é, a mistura racial entre os diversos grupos étnicos

locais e a possível ausência de discriminação racial interpretada por Freyre, encobertavam a

tese do “embranquecimento” pregada desde o início da formação desta sociedade.

A perspectiva de sociedade mestiça como um elemento socializante, que garantiria a

integração  dos  descendentes  de  africanos  à  sociedade  brasileira,  previa  um  processo  de

clareamento fenotípico da sua população. 

[...]  a tese do branqueamento [...]  afirmava a inferioridade de negro, índios e da
maioria mestiça, mas esperava que mecanismos seletivos, operando na sociedade (a
busca  de  cônjuges  mais  claros),  pudessem clarear  o  fenótipo  no  espaço  de  três
gerações (SEYFERTH7 apud OLIVEIRA, 2014, p. 58).

A  formulação  de  valores  sociais  que  promovem  uma  concepção  da  sociedade

brasileira sem preconceito racial é pautada na perspectiva do embranquecimento de toda a sua

comunidade,  através  dos  ditames  culturais  e  formais.  Ainda  que  tais  juízos  tenham  se

reformulado sob configurações mais complexas e destinadas a solidificar a hierarquia dos

grupos sociais, alguns negros conseguiam ascender socialmente através, principalmente, da

educação e da incorporação dos modos ocidentais.

A partir de políticas propostas pelo próprio Estado, a integração social pela seleção e

assimilação daqueles que escolhessem se identificar a si mesmos com os principais círculos

da raça dominante e manifestar completa lealdade aos seus interesses e perspectivas sociais

tornou-se cabível (FERNANDES, 1968).

7 SEYFERTH, Giralda. O beneplácito da desigualdade: breve digressão sobre o racismo. In: Racismo no Brasil,
Petrópolis  - SP: ABONG - ANPED, v, p. 17 - 43, 2002.
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A ocupação dos cargos oficiais e de poder no Brasil, por conseguinte, tornaram-se

incorporados  às  dimensões  das  interações  raciais.  Ao  contrário  do  movimento  estado-

unidense,  a  filosofia  política  para  a  solução  da  “questão  negra”  no  Brasil  se  deu  sob  a

absorção gradual  dos indivíduos negros,  sistematicamente integrados socialmente às elites

nacionais. 

A mobilidade do negro torna-se submetida à uma ambiguidade dos termos raciais

(como mulato) ou dos termos de cor (como pardo), de modo a designar tanto o status racial

quanto  o  status  social  do  indivíduo (AZEVÊDO,  1955,  1956,  1966[1963];  NOGUEIRA,

2007). Dessa maneira, a cor da pele se configurou como uma condição social, de classe e/ou

de poder dos indivíduos.

Para explicar como funciona a mestiçagem através da ascensão social,  Thales de

Azevedo, em As Elites de Cor – um estudo de ascensão (1955), aborda como a trajetória de

embranquecimento social se dá ao examinar os possíveis caminhos de ascensão das pessoas

de cor como o casamento inter-racial, a atuação no comércio, na política, na burocracia, no

exército, no universo das artes, na educação, na religião, nos esportes, nas profissões liberais e

alguns espaços reservados ao convívio social, como a vida intelectual e os clubes recreativos.

Além desse estudo repetir a tese da democracia racial através de um contraponto

entre sociedades de classes e sociedade de castas, a etnografia de Thales é um documento

precioso da persistência na Bahia da importância do status atribuído - principalmente a origem

familiar e de cor – sobre o status adquirido - proveniente da riqueza e da ocupação.  Em seu

estudo, o autor exibe com pujança as contradições e os conflitos classificatórios do sistema

racial brasileiro ao demonstrar a relevância social da cor.  Para ele, as pessoas de cor que

pertencem as elites sociais na Bahia são socialmente brancas. 

As desigualdades raciais no Brasil, “veladas” pela classe social e/ou status, passam a

ser pauta do programa político antirracista e aproxima, em partes, o padrão de relações raciais

americano ao brasileiro (GUIMARAẼS, 1995, 1999). 

O  termo  democracia  racial, usado  para  descrever  as  relações  raciais  no  Brasil,

denota a crença de que o país teria escapado do racismo e da discriminação racial violentas e

odiosas por  parte da população branca, visto que em outros países - como os Estados Unidos

-, o apartheid racial era uma realidade concreta (GUIMARÃES, 2006). 
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A ideia em si já era bastante difundida em outras partes do mundo8, e fundamentou a

perspectiva  de  que  há  plena  cordialidade  entre  todos  os  segmentos  sociais  no  Brasil,

especialmente, no que tange à pertença étnico-racial. 

A concepção de que a sociedade brasileira vive sem “linha de cor”, ou melhor, sem

barreiras culturais, sociais e políticas “[...] que impedissem a ascensão social de pessoas de

cor a cargos oficiais ou a posições de riqueza ou prestígio” (GUIMARÃES, 2003a, p. 02) é

forjada para assegurar os novos propósitos sugeridos pela comunidade internacional.

Contudo, em relação ao padrão norte-americano, o Brasil consiste em um sistema

muito  mais  complexo  e  ambíguo  de  diferenciação  racial,  que  concebe  essencialmente  as

distinções  fenotípicas  e  cristalizadas  em  uma  linguagem  cromática  (AZEVÊDO,  1955;

NOGUEIRA, 2007). 

A noção de classe implementada pelo modelo de mundo estado-unidense permitiu a

ascensão social dos negros brasileiros menos retintos, à medida em que se desenvolveu uma

associação entre a cor da pele do sujeito e a posição social que ocupa na estrutura social

brasileira.

No entanto, a disputa pelo discurso racial e a tensão entre os grupos étnicos estava

submersa à nova política. A promoção de um debate acerca das relações raciais em âmbito

nacional  se  expressa  tanto  pelo  Movimento  Modernista9,  como  pela  mobilização  e

organização da comunidade negra no Brasil. 

O  primeiro,  apoiado  pelos  poderosos  locais  e  internacionais,  dialogava  com  a

vanguarda europeia e propagava o ideário racista e de branqueamento através da juventude

intelectual brasileira (os modernistas). Enquanto a maioria da população, vivenciava o período

8 Os estudos do professor Guimarães (2006), apontam que a expressão “democracia racial” foi adotada pelo
antropólogo norte-americano Charles Wagley na introdução do primeiro volume de uma série de estudos sobre
relações raciais no Brasil, patrocinada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura
(Unesco),  nos  anos  1950.  Segundo Guimarães,  Wagley  teria  sido  o  responsável  por  introduzir  o  termo  na
literatura acadêmica e difundí-lo no pensamento de uma geração de cientistas sociais.
9 O Movimento Modernista no Brasil se deu “sob  influência das emoções trazidas pelos novíssimos espetáculos
de massa europeus e de seu gosto pelo exótico”.  A  revolução cultural e estética proposta por esse movimento,
surgido  em  um  momento  de  insatisfação  política  nacional,  originou  o  “primitivo  brasileiro,  o  popular”.
(GUIMARÃES, 2004, p. 13). 
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pós-escravatura e ambicionava a movimentação e reunião dos negros10 brasileiros,  mesmo

sem o conhecimento da realidade vivenciada por outros africanos em diáspora.

O Movimento Modernista Brasileiro ao preconizar a independência cultural do país e

defender a valorização da linguagem popular e cotidiana sobrepunha a modernidade negra.

Ainda que tenha a finalidade de ser um movimento amplo, sua inspiração europeia sugere

limites de integração aos negros, que tinham como principal objetivo se assimilarem à cultura

nacional.

Seja  através  do  Movimento  Modernista  Brasileiro  ou  do  Movimento  Negro

Brasileiro, o processo de inclusão cultural e simbólica dos negros à sociedade ocidental se dá

neste  período.  Os  anos  1920-30  também  foram  decisivos  em  termos  de  formação  da

Modernidade  Negra  na  Europa  e  nas  Américas.  Porém,  no  Brasil,  diferentes  fatores

contribuem para a alienação dessa população e seu distanciamento de um saber sobre essa

modernidade em construção (GUIMARÃES, 2003a).

Primeiramente, os valores propagados pela ideologia do New Negro Movement  não

circularam com expressividade entre os brasileiros. Os jornais negros noticiavam a arte negra

superficialmente, apenas para valorizar o negro e negar sua inferioridade. Citavam a violência

racial estado-unidense como um meio de argumentar a tolerância racial nacional e legitimar a

democracia racial. 

Du Bois e Garvey são citados apenas como responsáveis por visões diferentes de
pan-africanismo, visto aqui como ideologia exótica, aceitável apenas para os negros
americanos  que,  na  visão  deles,  não  podiam  contar  realmente  com  uma  pátria
americana. Mais importantes e valorizados pelos negros brasileiros serão os reis da
Etiópia, Menelick II, que venceu os italianos, e o Rás Tafari, o futuro rei Salassié,
que  colocou  seu  país  na  Liga  das  Nações.  Estes  foram  verdadeiros
heróis. (OLIVEIRA, 2014 p.15)

A Modernidade Negra no Brasil torna-se, em grande parte, confundida e subsumida à

almejada modernidade nacional e seu movimento modernista. A maior parte intelectuais que

se  disponibilizaram a  argumentar  sobre  as  relações  raciais  nesse  momento,  por  exemplo,

discutem a formação social nacional a partir da óptica dominante. O fato dos afro-brasileiros

10 “Em 16 de setembro de 1931, na cidade de São Paulo, foi criada a Frente Negra Brasileira (FNB). Durante a
primeira  metade  do  século  20,  a  FNB foi  a  mais  destacada  entidade  negra  no  Brasil,  Com um programa
preestabelecido de luta,   visava conquistar posições para o negro em todos os setores da sociedade brasileira.”
Ver mais: Portal Geledés, 14/12/2017. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/frente-negra-brasileira-2/ >.
Acessado em: 02 jul. 2018

https://www.geledes.org.br/frente-negra-brasileira-2/
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se perceberem distintos dos estrangeiros e imigrantes africanos até hoje, também se dá como

reflexo do relativo isolamento internacional desses atores. 

Além dos movimentos culturais propostos pelas elites locais,  os recém-libertos da

escravidão no Brasil, sem profissão ou possibilidade de estudos, são igualmente produtos de

uma  nação  que  se  tornou  República  com  mais  de  70%  da  sua  população  analfabeta.

Contribuindo para que, especialmente, os negros não estejam bem-informados do que ocorre

no mundo. 

Como  decorrência  de  tais  decisões  políticas,  entre  a  população  negra  (pretos  e
pardos)  o  analfabetismo  sempre  atingiu  altos  percentuais,  variando  nas  quatro
primeiras  décadas  do  século  20  entre  81,4% e  74,3%.  Na  população  branca  do
período, a taxa girava em torno de 52,8%, de acordo com o levantamento censitário
oficial de 1940.  (CONCEIÇÃO, 2016, p. 58). 

Dentre os poucos negros letrados neste momento da história,  o conhecimento do

mundo é  ainda  leviano,  proporcionado por  uma imprensa  negra  mais  direcionada para  o

âmbito  comercial  e  subordinada  aos  ditames  locais.  (GUIMARÃES,  2003b). Como

mencionado, tal conduta teve motivações mais ideológicas que materiais, provocada mais por

desconhecimento do que por falta de interesses comuns e políticos. A busca pela igualdade de

direitos  e  a  superação  de  diferenças  raciais  e  culturais  era  a  principal  meta  dos  negros

brasileiros.

Contudo, a maior parte dos negros-intelectuais da época compreendiam a política de

integração não sob o significado de um “branqueamento” racial,  mas antes, ao assumir-se

como negro, é que a condição de cidadão brasileiro se imporia determinando a igualdade de

direitos (GUIMARÃES, 2004; RAMOS, 1995[1957]).

Diante  da  pretensa  liberdade  proclamada  pela  abolição  da  escravatura,  fez-se
acreditar que as mazelas do passado escravocrata seriam esquecidas e que para os
ex-escravos, agora “membros” de um país livre e cheio de oportunidades como o
Brasil, bastaria o esforço individual para progredir socialmente e economicamente.
(OLIVEIRA, 2014,  p. 55) 

 

Mediante  a  nova  preocupação  com  o  mercado  e  a  sua  demanda  industrializada

excedente, porém, a figura do cidadão no Brasil se confunde com a do consumidor “e reduz a

cidadania a uma mera realização pessoal, o que descontrói formas mais amplas de direito que

atingem a sociedade como um todo.” (CIRQUEIRA, 2010, p. 105)
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Conforme crítica  o  professor  Milton  Santos  alguns  anos  depois,  em meio  a  um

contexto político em que a cidadania é pauta de debate intelectual e o mesmo publica sua obra

“O Espaço do Cidadão” (1987):

“no caso do Brasil, a discussão deveria passar também pela ideologia da democracia
racial, elaborada há três séculos na Bahia e que o país todo aceitou. Está na hora de
agir.  A  democracia  racial  brasileira  continua  a  não  existir  porque  cada  um,
individualmente, considera que não é racista – exceto na hora de  agir.” (SANTOS;
STYCER11 apud CIRQUEIRA, 2010, p. 107).

As estratégias usadas  para se posicionar  na hierarquia social  cromática brasileira

variam de acordo com a situação social dos indivíduos. De acordo com os estudos de Azevêdo

(1955) sobre a ascensão social das pessoas de cor na Bahia, somente os abastados teriam

acesso à educação e, de algum modo, à experiência de uma socialização mais próxima das

classes  médias.  Os  negros  que  permanecem  excluídos  desses  espaços  mínimos  de

socialização, como a educação formal, criativamente, usaram como artifício a valorização de

sua “própria cultura” como um dos caminhos de integração nacional. 

Mas,  como  tais  processos  não  são  redutíveis  apenas  a  escolhas  e  alternativas
pessoais, é lícito supor que a formação social de cada área geográfica constranja de
certo modo tais alternativas. (GUIMARÃES, 2003b, p. 21). 

Na Bahia, a conjuntura de fraca industrialização, significativos índices demográficos

dos descendentes de africanos e a precariedade do sistema público de ensino, parecem ter

servido para manter a opção de muitos negros pela preservação de sua tradição cultural como

via de integração.  

Já em São Paulo, por exemplo, em que grande parte pela vontade política de seus

dirigentes  formou-se  mais  cedo  uma  classe  operária  com  identidade  e  cultura  próprias,

suplantou-se numérica e politicamente as antigas classes de escravos,  libertos e ingênuos,

deslocando e marginalizando as suas expressões culturais.  

Portanto, se o movimento social negro em São Paulo mobiliza a ideia de “raça” e, na

Bahia, mobiliza-se a “cultura africana” (GUIMARAẼS, 2004), “coube ao povo negro-mestiço

e aos intelectuais nacionalistas produzir o que ficou conhecido como ‘cultura afro-brasileira’,

para salientar justamente a sua originalidade nacional.” (GUIMARÃES, 2003b, p. 19).

11SANTOS, Milton; STYCER, Mauricio. É preciso ir além da constatação. In: TURRA, Cleusa; VENTURI,
Gustavo. Racismo cordial. São Paulo: Ed. Ática, Folha de São Paulo, 1995.
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Sendo  assim,  a  consciência  negra  floresce  no  Brasil  com maior  vigor  sob  uma

perspectiva xenófoba e fundamentada - de alguma forma – sob o racismo. A ideia de “raça”

proporcionada  por  nacionalistas,  modernistas,  integralistas  e  pelo  racismo  europeu,  se

desenvolveram segundo parâmetros inteiramente locais como “a raça brasileira”, por um lado,

e  a  “raça  ariana”,  por  outro  (GUIMARÃES,  2004).  O  argumento  de  que  o  povo  negro

brasileiro  ganhava  finalmente  “consciência  racial”  era  ao  mesmo  tempo,  ao  contrário,

criticada  pelo  seu  “racialismo”.  Ou  seja,  por  se  remeter  à  influência  estrangeira,

principalmente,  norte-americana.  Desse  modo,  não  há  a  elaboração  de  uma  teoria  racial

brasileira e sim, a produção de um campo de estudos baseado entre a teoria da consciência de

raça e a teoria do imperialismo cultural. 

No que tange falar de uma identidade negra no Brasil, faz-se necessário envolver os

múltiplos  riscos,  posto  que,  de  um  modo  geral  aqueles  que  são  considerados  “negros”,

“pretos”, “mulatos”, “pardos” etc. têm um modo subjetivo de se autodenominar e partilhar

com outros a diferença racial em relação aos grupos nacionalmente dominantes, assim como

as estratégias de abrigar-se na nacionalidade brasileira.  Mas, torna-se relevante pontuar que

isso  não  é  válido  para  todos  os  negros  no  Brasil.  Os  cidadãos  de  pele  menos  retinta

apresentam mais facilidades e, por isso, a portabilidade para circular nos diversos espaços da

sociedade. 

   

1.2  O Negro-intelectual e a Disputa pela Compreensão da Realidade

A constituição do ser negro no Brasil foi e é demarcada, de um lado, pela construção

da ideia de “raça”, que pauta as relações sociais e é informada por preconceitos racistas e, de

outro,  pela  negação  das  hierarquias  raciais  e  racistas,  pelo  enfrentamento  de  hostilidades

através das violências simbólica e psicológica.

A vida  do  negro  é  basicamente  envolta  pelo  combate  ao  racismo,  influindo  na

construção,  desconstrução  e  reconstrução  de  suas  identidades  como  negros  brasileiros  e

descendentes de africanos. 

Neste  sentido,  ser  negro  não  está  somente  associado  à  cor  e  tom da  pele  ou  à

descendência africana. Isto não quer dizer que estes fatores não sejam determinantes, mas não

são os únicos, pois, conforme explica Munanga (2009, p. 20), “[...] a identidade negra não
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nasce do simples fato de tomar consciência  da diferença da pigmentação entre  brancos e

negros ou negros e amarelos”. 

Ser negro é, além de tudo, tomar consciência do processo ideológico que, através de
um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o
aprisiona numa imagem alienada na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse
desta  consciência  e  criar  uma  nova  consciência  que  reassegure  o  respeito  às
diferenças  e  que  reafirme  uma  dignidade  alheia  a  qualquer  nível  de
exploração. (SOUZA12 apud OLIVEIRA, 2014, p. 60)
A  conscientização  não  pretende  refazer  o  homem  desde  seus  recônditos  mais
ocultos, pretende, sim, retomar o movimento da constituição da consciência como
existência,  isto  é,  retomar-se  naquele  instante  em  que  o  homem  se  reconstitui,
conscientemente,  num sentido histórico que é visão de compromisso (Ibidem, p.
61)13. 

Por  isso,  intelectuais  como  Guerreiro  Ramos  adotam  um  caráter  intelectual  de

engajamento através de sua produção teórica. Sua luta era direcionada para a perspectiva da

integração do negro na vida social brasileira e o desenvolvimento nacional.

O pensador  visava romper com os limites  que situavam o negro como objeto da

investigação no campo das ciências sociais, compreendendo-o como sujeito apto a exercer o

pleno direito de cidadania.

Sou negro, identifico como meu o corpo em que o meu está inserido, atribuo à sua
cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição
étnica  como  um  dos  suportes  do  meu  orgulho  pessoal  –  eis  aí  toda  a  minha
propedêutica  sociológica,  todo  um  ponto  de  partida  para  a  elaboração  de  uma
hermenêutica da situação do negro no Brasil. (RAMOS, 1995[1957], p. 199).

Uma  das  formas  de  Guerreiro  Ramos  desempenhar  sua  intelectualidade  foi

questionando à sociologia institucional o que faz do negro um “problema” no campo das

ciências sociais. O intelectual observara que nos estudos sobre o “problema do negro” não

haviam propostas para um avanço ao processo de transformação da condição do negro em

nossa sociedade. 

Segundo Lucia Lippi (OLIVEIRA, 2006, 05), para Ramos “a sociologia do negro

nada mais é do que uma ideologia da brancura.” Por isso, o negro-intelectual sugere uma

inversão da questão racial  apresentada pelas  teorias  vigentes e  refere-se ao “problema do

branco  brasileiro”  ,  ou  melhor,  à  “patologia  social  do  branco  brasileiro”  (RAMOS,

1995[1957]). 

12 Ibidem, p. 67.
13 Ibidem, p. 67.
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Tais  componentes  “patológicos”  estariam  socialmente  difusos  e,  logo,  presentes
também no comportamento dos indivíduos cientificamente treinados (sociólogos e
antropólogos)  para  estudar  a  questão  da  discriminação  e  do preconceito.  Sugere
Guerreiro  Ramos  que  os  estudiosos  deveriam se  afastar  dos  falsos  problemas  e
tematizar  as  “verdadeiras” questões,  vez que algo seria o “negro-tema” e,  outro,
distinto, o “negro-vida”: O negro-tema é uma coisa examinada, olhada, vista, ora,
como ser mumificado, ora como ser curioso, ou de qualquer modo como um risco,
um traço da realidade nacional que chama a atenção. O negro-vida é, entretanto,
algo que não se deixa imobilizar; é despistador, protéico, multiforme, do qual, na
verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem e será
amanhã o que não é hoje (RAMOS, 1957, p.171). (BARIANI, 2008, p. 98). 

Conforme  Bariani  indica,  Guerreiro  Ramos  percebia  algumas  inadequações  nos

estudos  das  relações-raciais,  sobretudo,  no  que  tange  ao  uso  de  conceitos  como  “raça”,

“aculturação” e “mudança social”. 

Repercutindo  olhar  de  estranhamento  em  relação  aos  cientistas  sociais  que

reproduzem à maneira dos estrangeiros verem o país e o tema, Ramos explica: “Todos o vêem

[o negro]  como algo  estranho,  exótico,  problemático,  como não-Brasil,  ainda  que  alguns

protestem o contrário” (RAMOS, 1979, p.56, grifo nosso).  

Como produto de uma sociedade pós-colonial, o domínio da nação por uma minoria

branca e pautada na Europa se opõe à realidade da grande maioria populacional de índios,

negros e mestiços vivendo à margem das transições propostas pela modernidade.

Vista  pela  Europa como negra e  vendo-se a si  mesma como branca,  a sociedade

brasileira vive a permanente crise de autoestima ou a "patologia social do 'branco' brasileiro"

(RAMOS, 1955).

Desse modo, a necessidade de elaborar uma consciência sociológica da situação do

negro no Brasil, torna as relações raciais parte do aspecto nacional. A sua interpretação se dá

como  desdobramento  do  problema  nacional  e,  tida  como  um  aspecto  particular  à  este,

independente da fase de desenvolvimento econômico (RAMOS, 1996[1958]). 

De acordo com Guerreiro Ramos, a falta de uma “posição crítico-assimilativa” dos

intelectuais nacionais, bem como sua “ideologia da brancura”, fazem do negro um problema

para a sociedade brasileira europeizada. 

É necessário tentar o entendimento a partir de uma situação vital expressa em seu
niger sum, ou seja, no assumir-se como negro. O problema do negro só existe se
pensarmos que a sociedade deveria ser de brancos. O negro é ingrediente normal da
população – do povo brasileiro. O negro é povo. Não é componente estranho de
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nossa  demografia.  Ao  contrário,  é  a  sua  mais  importante  matriz  demográfica.
(OLIVEIRA, 2006, p. 188) 

O fenômeno patológico de adoção ao padrão estético branco europeu,  estabelece

uma norma e valor contra os sujeitos com a pele escura, que motiva os cientistas sociais a se

debruçarem sobre  uma  fórmula  capaz  de  superar  o  dilema  proporcionado  pelos  critérios

artificiais e estranhos implementados à sociedade brasileira.

Ao buscar um comprometimento com a realidade em questão e a fase cultural na

qual a sociedade se encontrava, Guerreiro Ramos afirma que o negro foi estudado no Brasil

“[... ] a partir de categorias e valores induzidos predominantemente da realidade europeia. E

assim, do ponto de vista da atitude ou da ótica, os autores nacionais não se distinguem dos

estrangeiros, no campo em apreço” (RAMOS, 1979, p.39). 

Sendo assim,  com a  finalidade  de  entender  a  real  condição  do  negro  no  Brasil,

Guerreiro Ramos  procurou problematizar  a  atitude  do "branco",  em especial  os  cientistas

sociais  sob o escudo da  "objetividade  científica".  Estudar  tal  especificidade  da  sociedade

brasileira, exigiu de Ramos o uso de um instrumental teórico apropriado que sugeria atribuir

ao negro um papel ativo no processo de libertação, elevando-o à condição de sujeito social e

político.  (BARIANI, 2008; RAMOS,  1979)

Como um dos primeiros  negros-intelectuais  preocupados com o desenvolvimento

econômico e a questão do avanço nacional, sobretudo, com a população negra neste contexto,

Guerreiro Ramos foi um sociólogo brasileiro também interessado na discussão epistemológica

das ciências sociais.

Ao denunciar o caráter patológico “das atitudes do branco e da alienação do próprio

negro ao assumir as mesmas atitude” (OLIVEIRA, 2006, p. 06), o negro-intelectual busca

desenvolver habilidades originais e soluções para os conflitos de poder.

Guerreiro Ramos ambicionava solucionar as tensões nacionais a partir de uma lógica

local inédita,  a convivência em um contexto acadêmico cujo “os estudos sobre os negros

brasileiros’,  como  ele  definiu,  já estavam consolidados  e  eram  realizados  quase  que

exclusivamente  por  pesquisadores brancos”, potencializou  as  tensões  já  existentes  na

sociedade brasileira e culminou em seu afastamento da academia brasileira. (FIGUEIREDO;

GROSFOGUEL,  2007, p. 02).
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Negro-intelectual  militante  em  defesa  das  Ciências  Sociais  Brasileira  e  da

comunidade negra. Guerreiro Ramos nasceu na cidade de Santo Amaro da Purificação, na

Bahia, e além de sociólogo, teve uma vida política ativa como atuante do Movimento Negro e

ocupando cargos públicos de grande relevo como o de deputado federal pelo Rio de Janeiro e

membro da delegação brasileira junto à ONU. 

Foi  Professor  Visitante  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  professor  da

Escola Brasileira de Administração Pública da FGV e dos cursos de sociologia e problemas

econômicos e sociais  do Brasil  promovidos pelo Departamento Administrativo do Serviço

Público (DASP). Pronunciou conferências em Pequim, Belgrado e na Academia de Ciências

da União Soviética. Em 1955, foi conferencista visitante da Universidade de Paris.  

 Mediante suas atividades como negro-intelectual e militante político do Movimento

Negro, Guerreiro Ramos atuava em prol das minorias sociais e, por isso, “teve seu mandato

de  deputado  federal  pelo  PTB  do  antigo  Estado  da  Guanabara  cassado  em  1964.”

(OLIVEIRA, 2006, p. 07).

A partir  de  1966,  o  autor  cumpre  seu  exílio  nos  Estados  Unidos,  onde  passa  a

lecionar  na  Universidade do  Sul  da  Califórnia  e  a  ser  academicamente  (re)conhecido  e

valorizado.  Nos anos de 1972 e 1973 foi “visiting fellow” da Yale University e professor

visitante da Wesleyan University. 

É autor de dez livros e de numerosos artigos, muitos dos quais têm sido disseminados

em inglês, francês, espanhol e japonês. Apesar de todo seu brilhantismo Guerreiro Ramos não

é um autor valorizado e propagado pela universidade brasileira e seus pares. 

As inimizades e desconfianças causadas entre Guerreiro e seus pares intelectuais no

Brasil, dificultam seu retorno após o governo autoritário de 64, em oposição à boa recepção

da academia norte-americana.

Considerando a condição racial dos teóricos e as experiências de interação racial que

acarretaram (ou não) as ideias que produziram, produziam e produzem, "[...] a pretensão de

universalidade presente nas formulações dos cientistas sociais brancos é questionada quando

tomamos  em conta  a  situação  de  segregação  racial  extrema  do  nosso  meio  acadêmico."

(CARVALHO, 2007, p. 02).  

Gostaria  de  ilustrar  essa  situação  de  confinamento racial  vivida  por  todos  nós,
acadêmicos brasileiros. Se juntarmos todos os professores de algumas das principais
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universidades  de  pesquisa  do  país  (por  exemplo,  USP, UFRJ,  Unicamp,  UnB,
UFRGS, UFSCAR e UFMG), teremos um contingente de aproximadamente 18.400
acadêmicos, a maioria dos quais com doutorado 3 . Esse universo está racialmente
dividido entre 18.330 brancos e 70 negros; ou seja, entre 99,6% de docentes brancos
e  0,4%  de  docentes  negros  (não  temos  ainda  um  único  docente  indígena).  Se
escolhermos  aleatoriamente  um  professor  desse  grupo,  o  perfil básico  que
encontraremos será o seguinte: esse professor (ou professora) foi um(a) estudante
branco(a)  que  teve  poucos  colegas  negros  no  secundário,  pouquíssimos  na
graduação  e  praticamente  nenhum no mestrado  e  no  doutorado;  como aluno(a),
sempre estudou com professores brancos. Desde que ingressou na carreira docente
faz  parte  de  um  colegiado  inteiramente  branco,  dá  aulas  para  uma  maioria
esmagadora  de  estudantes  brancos  na  graduação  e  de  100% de  pós-graduandos
brancos. Além disso, os assistentes e colegas do seu grupo de pesquisa são todos
brancos.  Como  consequência desse  confinamento,  em  algumas  faculdades  mais
fechadas  e  elitizadas,  é  perfeitamente  possível  que  um  docente  e  pesquisador
desenvolva por décadas o seu trabalho acadêmico sem conviver  jamais com um
único estudante negro ou com um único docente negro; quando muito, conviverá
com  alguns  servidores  negros,  com  os  quais  estabelece  relações  de  pouca  ou
nenhuma identificação. (CARVALHO, 2007, p. 05)

A extrema exclusão racial na docência superior deve ser mensurada ao refletirmos

sobre  os  modelos  de  interpretação  das  relações  raciais  no  Brasil.  "Paradoxalmente,  foi

justamente desse ambiente segregado que saíram todas as teorias que negam a existência de

segregação racial no Brasil." (CARVALHO, 2007, p. 91). 

A  obra  de  Guerreiro  Ramos  é  uma  das  contribuições  no  sentido  de  trazer  à

consciência os dilemas do pensamento social no Brasil e propiciar subsídios na tentativa de

superar a situação vigente.  

Para o pensador, a formação econômica, política e social dependente da sociedade

brasileira subordinaram o desenvolvimento desta com o consentimento tácito e explícito das

classes dominantes locais – incluindo os intelectuais-. A submissão mental da elite local em

relação à  cultura  dos  países  centrais  dissemina  uma  perspectiva alienada  da  “realidade

nacional”. 

Sob a “imunidade” da disciplina sociológica, Guerreiro Ramos não só critica esta

interpretação dominante da sociedade, como desenvolve habilidades e saberes fundamentais

para o seu exercício intelectual e curso de vida. 

Guerreiro  Ramos,  perseguindo  a  possibilidade  da  autoconsciência  da  sociedade
brasileira,  põe-se  em  combate  por  uma  sociologia  engajada  com  a  realidade
nacional,  uma  tarefa  que  ele  próprio  qualificou  como “das  mais  desagradáveis”
(Ramos, 1953: 5). Acertando contas com o pensamento social no Brasil e terçando
armas com vários intelectuais – como Florestan Fernandes, Luiz Aguiar Costa Pinto,
Roger  Bastide  etc.  –  empreendeu  verdadeira  cruzada  contra  a  transplantação
irrefletida de idéias e o descompromisso com o desenvolvimento e autonomia da
sociedade  brasileira,  não  poupando  o  que  chamou  de  “sociologia  importada”,
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“consular”, “enlatada”. Também não escapou de sua mira as tentativas de fazer da
sociologia um saber esotérico, elitista ou proselitista, certo “bovarismo” de ostentar
um  saber  inalcançável  pelos  indivíduos  comuns,  pretensamente  fixado  em
concepções profissionais e rotineiras do fazer sociológico. Distingue severamente a
“ciência  em  hábito”,  que  defendia  tais  posições  elitistas,  da  “ciência  em  ato”,
transformadora,  imbuída  da  consciência da  necessidade de  promover a
autodeterminação da sociedade. A sociologia- para ele - não deveria ser “ofício”,
“especialização”, sua vocação deve ser de resgatar o homem ao homem”, “tornar-
se saber de salvação” (Ramos, 1996: 10-11).  (BARIANI, 2006, p. 89) 

Conforme  explica  Guerreiro  Ramos  (1995),  ao  assumir-se  negro  e  vivenciar

diariamente esta realidade, o negro-intelectual forja sua investigação sociológica sob um olhar

aproximado  da  realidade  brasileira,  não  baseado  em  critérios  importados  e  de  prática

sociológica  externa,  mas  sob  orientação  local  é  cabível  reconhecer  que  o  “problema  do

negro”, elaborado pelos intelectuais brasileiros, é, na verdade, reflexo da patologia social do

branco brasileiro e de sua dependência psicológica.

Diferentemente  dos  demais  estudiosos  das  relações  raciais  no  Brasil,  Guerreiro

Ramos  não  apenas  atribui  agência  ao  negro,  como  responsabiliza  os  rumos  da  ciência

sociológica no Brasil e o exercício da intelectualidade brasileira, como um aspecto construtivo

nas dinâmicas da nação.

A presença negra no imaginário nacional não deveria ser causa de desconforto social,

tal como se dá em todas as classes sociais, inclusive, as mais populares. A subalternidade do

negro é uma construção social e outras trajetórias, além da de Guerreiro Ramos, evidenciam

isso.

O ideal da democracia racial torna o Brasil um país que não é assumidamente racista,

com práticas discriminatórias institucionalizadas, o que possibilita ao racismo se reproduzir

de modo contraditório e ambíguo: por um lado, uma cidadania universal e legitimada por

direitos  formais,  por  outro,  direitos  completamente  ignorados,  não  garantidos  e

estruturalmente limitados pela condição de pobreza e violência física e simbólica vivenciado

diariamente. (CIRQUEIRA, 2010; GUIMARÃES, 2006, SANTOS, 2007b[1987]) .

O curso de vida do professor Milton Santos evidencia como a “patologia do branco

brasileiro” se faz presente na cultura nacional e, através do ideal de igualdade racial, exerce

seu racismo com perversidade e obscuridão.
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Milton Santos, assim como Guerreiro Ramos, é um intelectual notável e voltado para

a  superação  das  desigualdades  sociais  (raciais),  principalmente,  no  Brasil.  Geógrafo  e

filósofo,  este  também se debruça sobre a discussão do desenvolvimento econômico e sua

relação com a sociedade local. 

No entanto, assim como Guerreiro, apesar de seu reconhecimento internacional, teve

de provar mais de uma vez sua condição intelectual por decorrência de sua negritude. Afim de

lutar por si e superar as dependências impostas, tal como no caso de Ramos, Milton Santos a

partir  das  experiências  vivenciadas  pessoalmente,  desconstrói  epistemologicamente  a

Geografia e propõe uma nova disciplina capaz de construir uma visão ampla da realidade.

Além  de  contribuir  intelectualmente,  Milton  Santos  é  um  negro-intelectual  que

suplantou as adversidades sociais e forjou estratégias para se estabelecer no campo científico

nacional.  Conseguindo,  com  muitos  obstáculos,  fazer  parte  dos  clássicos  da  Geografia

brasileira, diferentemente de Guerreiro Ramos nas Ciências Sociais, a trilha miltoniana nos

auxilia na compreensão do seu exercício intelectual e,  sobretudo, evidencia as relações já

mencionadas entre  política, mercado e relações étnico-raciais no Brasil.

Perceber  como Milton Santos consegue se manter  circulando no espaço nacional

antes e depois da ditadura militar, é não só dar continuidade a discussão iniciada sobre a

relação do negro-intelectual com a interpretação da realidade, mas também perceber como

este atua no seu contexto.

Seguindo as indicações sociológicas propostas por Guerreiro Ramos, objetivamos

manipular  a  própria  teoria  miltoniana  acerca  da  sociedade  brasileira  para  interpretar  a

trajetória  de  Milton  Santos.  Concebendo-a  sob  a  perspectiva  do  “negro-vida”,  é  possível

percebê-lo  como  agente  social  e  não  só  indicar  a  inferência  das  teorias  étnico-raciais

tradicionais  em  sua  mobilidade  e  formação,  como  a  reformulação  destas  sob  orientação

original e local. 
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2  MILTON  SANTOS,  O  NEGRO-INTELECTUAL E  SUA POSIÇÃO  NA ACADEMIA

(UNIVERSIDADE): FIGURAÇÕES E TRAJETÓRIA DE UM GÊNIO

É difícil ser negro, e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas, dão
no que dão, não é? É difícil ser negro porque fora das situações de evidência, o
cotidiano é muito pesado para os negros. E é difícil ser intelectual porque não faz
parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? (Relato de
Milton Santos em entrevista à Silvio Tendler, Documentário “O Mundo Global Visto
do Lado de Cá”, 2002)

É raro um descendente de escravos ascender socialmente e alcançar a autoridade

intelectual, principalmente, no Brasil. A influência e originalidade de Milton Santos na esfera

acadêmica não são comuns, por isso, suas colaborações devem ser estudadas e a sua história

de vida conhecida. 

Exilado politicamente durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), foi habitando

outros países ao redor do mundo que Milton Santos exerceu e desenvolveu a maior parte de

suas habilidades intelectuais. 

Na  França,  o  pensador  deu  continuidade  à  produção  de  suas  percepções  sobre

política  e  relações  econômicas  iniciadas  no  Brasil.  Voltado  para  as  novas  técnicas  e

tecnologias de informação que favoreciam tal vínculo, Milton Santos buscava compreender o

uso que se faz do tempo e do espaço neste contexto14.

Preocupado  com  o  “Terceiro  Mundo”,  o  intelectual  visava  descobrir  como  a

Geografia poderia auxiliar na emancipação local. O mesmo redirecionou seu olhar sobre a

disciplina como ciência e provocou reflexões em todos os campos de estudos, sobretudo, nas

Ciências Humanas e Sociais.

Tal  como  Guerreiro  Ramos,  Milton  Santos  foi  -  antes  de  tudo  -  um intelectual

interessado na superação da dependência brasileira em todas as esferas. Por essa razão, se

debruçou não apenas sob a investigação do novo objeto geográfico, mas, igualmente, sob o

modo  como  este  era  investigado,  isto  é,  sob  os  moldes  epistemológicos  que  enredam e

orientam o seu exame15.

14 Para tal, o autor articula Marx, Kant e a Teoria da Regulação Francesa de forma a produzir uma perspectiva
de análise inovadora.
15 Sempre  preocupado com as  interpretações,  com as  singularidades e  como as  mesmas  são construídas  e
apreendidas pelo intelectual.
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Foi defendendo um debate sob referência regional16 que Milton Santos alcançou o

respeito da comunidade acadêmica internacional e nacional. Tornou-se célebre entre os seus

pares e indicado como um dos principais intelectuais do século XX.  No entanto, apesar do

status e o prestígio conquistados mundialmente, a descendência africana expressa no corpo

negro de Milton Santos é um diferencial e marco em sua caminhada. (CIRQUEIRA, 2016,

2010; CONCEIÇÃO, 2016; SILVA, 2010).

Neste capítulo, buscamos evidenciar como a negritude é vivenciada pelo intelectual e

como afeta suas escolhas ao longo da vida, tal como qualquer outro descendente de africano.

Investigar  seu  ilustre  trajeto,  nos  permite  não  só  perceber  como  os  impasses  sociais  se

apresentaram durante a sua vida mas, sobretudo, como influenciaram sua conduta intelectual.

Sob o apoio da abordagem sociológica de Norbert Elias (1995), buscamos conceber

através do seu curso de vida a formação do negro-intelectual contemporâneo e indicar sua

aproximação com os aspectos que são comuns aos demais negros. A associação de seu nome

à ideia de genialidade e exceção, velam as indagações, preconceitos e curiosidades das elites

intelectuais acerca de seu afinco exercício teórico e sua relação com a própria negritude.

Construindo  o  curso  miltoniano  sob  uma  perspectiva  processual  e  de  longo  prazo,

objetivamos  identificar,  simultaneamente,  as  alterações  nas  estruturas  sociais  e  a  direção

percorrida por Milton Santos mediante essas. 

A partir de um entendimento do contexto sócio histórico em que Milton Santos é

constituído, assim como a atuação de seus pais e a rede de apoio que o cerca, é possível  notar

como os eventos sociais influem na vida do intelectual e na sua formação. 

A teoria de Norbert Elias (1994 [1987]) também contribui para uma compreensão da

relação funcional de interdependência recíproca que se estabelece não só entre os indivíduos

vivendo em sociedade, mas, primordialmente, entre os indivíduos e a própria sociedade que

faz parte.

Tendo como princípio a ideia de cada pessoa individualizada depende da dinâmica e

historicidade  correspondente  à  estrutura  social  que  configura  a  rede  de  indivíduos  que  o

constitui,  a  noção  processual  atribui  suporte  a  interpretação  das  organizações  sociais  -

famílias, escolas, cidades ou estratos sociais - que perpassam a vida de Milton Santos e como

16 O  Regional  não  como  expressão  do  menor,  mas,  sim  como  expressão  complexa  que  simultaneamente
apresenta singularidades e reproduções universais, articulando o particular e o geral no mesmo processo.
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estas são constituídas  pelas  relações  de interdependência não só entre  os indivíduos,  mas

também entre estes e a sociedade mais ampla. 

Assim, analisaremos as dinâmicas  das inclinações individuais que leva a Família

Santos a integrar o segmento dominante da sociedade de sua época, bem como os sentimentos

e  padrões  de  comportamento  individuais  que  se  estabelecem  não  somente  em  relação  à

sociedade e sua expectativa, mas também entre os próprios integrantes da Família. 

Nesta seção, consideramos que os arcabouços teóricos e empíricos de Milton Santos

não nascem descolados de um contexto social e histórico, pelo contrário, são fruto de suas

próprias percepções individuais durante a vida.  

Ainda que  Milton  Santos  seja  resultado de  um contexto  familiar  prestigiado e  a

noção de “meta” e de “projeto de vida” tenham colaborado para o seu sucesso,  tal  como

apontam  os  investigadores  sobre  o  assunto  (CIRQUEIRA,  2010;  SILVA,  2010),

conceberemos  através  das  figurações  eliseanas  a  percepção  de  que  seu  trajeto  também é

consequente de seu contínuo fluxo, desenvolvendo-se a longo prazo sob objetivos igualmente

não planejados ou previsíveis (ELIAS, 1995). 

Desse modo, a própria biografia do autor elucida as questões políticas e econômicas

que  dominam o  território  nacional.  Tendo em vista,  que  a  partir  das  transformações  nas

estruturas  dos  processos  sociais  as  mudanças  nas  personalidades  e  nas  relações  entre  os

grupos sociais se dão (ELIAS, 1993), os dilemas locais acompanham a vida de Milton desde

cedo.

Compreendendo a construção e o progresso do saber miltoniano também a partir de

suas experiências de vida, ambicionamos examinar não apenas como a sua trajetória influi

teórica  e  intelectualmente  em  sua  atuação,  mas  também  perceber  como  este  aspecto  se

configura em um dos mais importantes para o desabrochar de sua originalidade reflexiva.

Reunir  os  eventos  acerca  da  vida  de Milton  Santos,  tal  como de  qualquer  outro

indivíduo negro, foi uma tarefa árdua. Não há muitos registros sobre sua vida, principalmente,

pessoal. Sua biografia, neste escrito, foi reconstituída a partir de vídeos, entrevistas de Milton

Santos e sobre o mesmo, artigos em jornais, revistas, periódicos,  investigações científicas

como teses, dissertações, artigos, documentários, etc.
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Os principais materiais  mobilizados,  além dos vídeos e das entrevistas dadas por

Milton Santos, foram a sua biografia autorizada escrita pelo professor Fernando Conceição

(2016), da UFBA e, as pesquisas realizadas pelo professor Diogo Marçal Cirqueira (2016,

2010), da UFF, sobre a vida e a obra de Milton Santos e sua relação com as questões raciais.

A biografia colaborou com informações desconhecidas pelo grande público acerca

dos anos iniciais da vida de Milton Santos e até um pouco anterior a eles. Os dados sobre a

constituição de sua família  e antecedentes  familiares enriqueceram o que se sabe sobre o

contexto familiar do intelectual e seu processo de socialização. 

Os trabalhos de Cirqueira não só apresentaram dados e eventos da vida de Milton

Santos,  como os  aproximou do debate étnico-racial  e  descreveu algumas das  implicações

desta dimensão na trajetória do intelectual. 

Ambos  favoreceram  a  reconstrução  da  biografia  miltoniana  e  sua  interpretação

quando somado a consulta dos vídeos, entrevistas e outros materiais sobre o autor, tal como o

seu próprio acervo. 

Estudar o percurso de Milton Santos traz à tona não somente o racismo e o quanto

sua atuação é velada no contexto brasileiro mas, possíveis meios de superar tais adversidades

sociais e forjar estratégias para sobrepô-las, principalmente, no âmbito intelectual.

2.1  Antecedentes: o círculo familiar de Milton Santos e suas relações sociais e políticas

pós-abolição (1920 -1940)

No dia 03 de maio de 1926, na cidade de Brotas de Macaúbas, no sertão da Chapada

Diamantina (BA), nasceu Milton de Almeida Santos, o primogênito de Seu Francisco Irineu

dos Santos e Dona Adalgisa Umbelina de Almeida.

Os pais de Milton nunca haviam antes estado na Chapada. “Adalgisa e Francisco

conheceram-se  em  Salvador  possivelmente  nos  primeiros  anos  da  década  de  192017”

(CONCEIÇÃO, 2016,  p.  56).  Ambos  eram professores  formados  pela  Escola  Normal  da

Bahia18. 

17 Segundo Cirqueira (2010, p. 67): “[…] conheceram-se em 1921, a poucos dias da festa de formatura do Sr.
Francisco, na Escola Normal da Bahia. D. Adalgisa ingressaria na mesma escola em 1924 […].”
18 Conceição (2016, p. 61) nos traz informações acerca da Escola Normal e o ensino formal recebido pelos pais
de Milton Santos: “A Escola Normal funcionava em regime de externato, formando professores para os níveis
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Como se conheceram, não há como saber. É possível que tenham se aproximado um
do  outro  durante  cerimônias  na  então  Escola  Normal,  a  única  em Salvador  de
formação de professores, na qual ambos concluíram o curso de magistério, de nível
secundário, que durava três anos. Ele era dez anos mais velho que ela, nascida no dia
21 de agosto de 1901. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 57)

Após o casamento,  em 192519,  o  casal  se  mudou da capital  para trabalhar  como

professores primários, indicados por um dos irmãos de Adalgisa, Agenor Sant‘Anna. Os pais

de  Milton  pretendiam ocupar  não  somente  a  vaga  de  professor  que  fora  há  alguns  anos

designado  à  Agenor  na  escola  primária  da  vila20,  como  a  casa  em que  esta  funcionava.

(CONCEIÇÃO, 2016)

Grávida de Milton,  a família segue o fluxo migratório inverso a maior parte dos

baianos  na  época.  A  Chapada  Diamantina  era  uma  região  pouco  desenvolvida

economicamente, mediante as plantações de cacau e tabaco no sul do litoral, como o próprio

Milton Santos posteriormente aferiu em seus trabalhos (1959, 1957). (CIRQUEIRA, 2010;

CONCEIÇÃO, 2016)

Há  duas  motivações  para  a  transferência  da  Família  Santos  de  Salvador  para  o

interior da Bahia, para a Chapada Diamantina: primeiro, o fato de que Seu Francisco e D.

Adalgisa  são  recém-formados  professores  e,  por  último,  mas  não  menos  importante,  a

influência de Seu Agenor, o tio materno de Milton Santos.

O fato de que os postos de professor, na capital do Estado, não eram oferecidos aos

novatos  e  “sem  nobreza  no  sobrenome,  ainda  que  pseudonobreza,  pior  ainda21”

primários de ensino. Sua grade curricular incluía física, química, desenho, geometria, álgebra, trigonometria,
língua francesa, gramática portuguesa – compreendendo o conhecimento teórico da prosódia, etimologia, sintaxe
e ortografia; análise etimológica, exercício de escrita ditada, leitura de prosa e verso e recitação; pedagogia e
metodologia. Estudantes do sexo feminino recebiam adicionalmente aulas de prendas domésticas, ministradas
nos três anos, compreendendo uso de máquinas de costura e aprendizado de corte de roupas.” 
19 Conforme  nos  explica,  com  mais  detalhes,  Conceição  (2016,  p.  57):  “  Os  dois  se  casaram,  conforme
declaração em carteira funcional de Adalgisa, a 19 de agosto de 1925, uma quarta-feira, em Salvador. Milton
Santos nasceria dentro da 36ª semana depois da noite de núpcias.  Seus pais teriam mais dois outros filhos,
Naílton e Yêda, e foram marido e mulher até a morte dela em 1962, aos 61 anos de idade. Francisco morreu em
1966, aos 76.”
20 Conceição (2016, p. 52) nos contextualiza acerca das condições em que o casal se muda e a região em que
irão se estabelecer: “ Villa Agrícola de Nossa Senhora de Brotas: […] cuja origem é o antigo povoado de nome
Caiam-bola porque ali abundava árvores de carambola. Grávida a mãe, fazia pouco tempo que seus pais tinham
saído da capital para instalar-se nesses ermos, numa época em que não havia estradas regulares nem diretas, e as
vias de transporte eram extremamente difíceis.” 
21 Sobre a origem dos sobrenomes dos pais de Milton Santos, Conceição (2016, p. 56) pontua: “Definitivamente
não eram nobres  Sant’Anna e Santos,  designações  certamente dadas no momento em que os  ancestrais  da
segunda ou terceira geração de Agenor e Adalgisa, de um lado, e de Francisco, do outro, receberam o batismo
católico dos seus senhores proprietários.” 
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(CONCEIÇÃO,  2016,  p.  56)  motivava  a  Família  Santos  que,  aguardando  a  chegada  de

Milton, buscava melhores oportunidades profissionais e de vida.

De acordo com Cirqueira (2010) e Conceição (2016), era comum à época  que os

iniciados na carreira de magistério fossem transferidos. Por conseguinte, é provável que o

casal já tivesse os planos de começar suas carreiras pelo interior até conseguirem o retorno à

Salvador. 

Na Bahia de então,  a  trajetória  comum de um professor  do estrato social  baixo
assumir uma cadeira na capital,  ainda mais no contexto de insuficiência da rede
pública de ensino, era começar a carreira pelo interior, qualquer interior. 
Depois de vila a vila, cidade a cidade, contornar a interlândia e, então, quem sabe
para os que tinham isso por meta, regressar ao ponto de partida e de chegada que era
a “Bahia”,  como comumente se designava Salvador  da  baía  de  todos os  santos.
Assim se deu, a partir do momento em que o casal agarrou aquela oportunidade para
fixar-se como professores na então vila de Brotas. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 56)

Em uma época cujo a expectativa de vida do brasileiro era de 35 anos, o futuro da

Família também teve interferência do Seu Agenor, que além de ter ascendido naquela pequena

cidade, tinha influências políticas no sertão baiano e teria convidado sua irmã para trabalhar

em Brotas. (CERQUEIRA, 2010; CONCEIÇÃO, 2016; SILVA, 2010).

Partiram, então, para Brotas de Macaúbas, região da Chapada Diamantina no estado
da Bahia, onde morava um irmão mais velho de D. Adalgisa, Dr. Agenor, advogado
brilhante na região, conhecedor do latim e do grego. Sua clientela era importante, e
seu projeto de vida deu certo, a ponto de ser proprietário de um automóvel, Ford
Bigode, que às vezes desaparecia de circulação, já que a gasolina vinha da cidade de
Salvador e nem sempre chegava regularmente.  (CIRQUEIRA, 2010, p.  68, grifo
nosso)

Seu Agenor representava um negro da família que havia ascendido socialmente e com

proximidade dos olhos dos pais de Milton Santos. Ele ocupava posição de prestígio e tinha

boa  condição  material,  sendo  assim,  o  seu  apoio  e  referência  para  os  pais  de  Milton  e,

posteriormente, para o próprio, devem ser melhor pontuados. 

2.1.1 O Tio Agenor

Agenor, o irmão de Adalgisa, era um homem culto, atualizado e urbano, leitor de

livros  e  jornais,  com boa retórica.  Com pouco tempo morando na  Chapada conquistou  a

atenção dos poderosos locais, que viram nele habilidades intelectuais e políticas. Justamente
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por ter sido nomeado rábula22  da Chapada Diamantina, que Agenor convidou sua irmã para

substituí-lo na escola local.

Acharam que Agenor merecia mais que gastar sua prosopopeia para infantes, numa
escola  dos  cafundós  do  semiárido  baiano,  naqueles  tempos  de  atraso,  sem  luz
elétrica e água potável, de ruas de chão batido. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 54)
Naqueles mundões, o juiz da sede da comarca, que era Xique-Xique, logo nomeou
como  rábula  da  Chapada  Diamantina  Agenor  Sant’Anna,  filho  de  escravos
provavelmente forros23. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 55)

 Tio Agenor, como o chamava Milton Santos, torna-se corriqueiramente requisitado,

desde  então.  Após  ter  presidido  uma  sindicância  aberta  entre  o  intendente  do  município

(prefeito)  e  seu  antecessor  com cautela  e  isenção,  contendo  os  ânimos  e  controlando  as

intrigas  políticas  evidentes,  Agenor  é  reconhecido  como  célebre,  um  homem  público  e

acessível. (CONCEIÇÃO, 2016)

Após a transição de Seu Francisco e D. Adalgisa para a cidade de Brotas, Agenor

havia se mudado para o município de Barra, às margens do Rio São Francisco, para trabalhar

em defesa de um coronel da área. 

Em entrevista ao seu biógrafo Fernando Conceição (2016), Milton Santos relata sua

relação com seu tio Agenor, dá indícios do cidadão que o mesmo era e o esforço que realizava

para manter-se próximo dele.

Nas férias de juventude ia para a casa do tio Agenor na cidade de Barra do Rio
Grande.  Tomava  um  trem  em  Salvador,  tinha  de  fazer  o  transbordo.  Antes,
pernoitava em Bonfim. No dia seguinte,  ainda de madrugada, tomava de novo o
trem e em Juazeiro ficava esperando o navio. Era um outro mundo! Meu tio era
advogado de um grande chefe da região. O sonho dele era ser deputado. Morreu em
campanha.  Tinha  um  jornal.  Possivelmente,  o  primeiro  jornal  no  qual  escrevi
regularmente. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 56)

De acordo com os pesquisadores da vida de Milton Santos, Agenor San’tanna é o

parente que mais o influenciou, inspirou e marcou positivamente na vida, proporcionando-lhe

22 Como nos explica Conceição (2016, p. 55): “ A figura do rábula, ou advogado sem formação, desde que
pessoa considerada idônea, tinha base legal em alvará régio do tempo colonial de domínio. Rábula era como se
chamava o advogado que funcionava sem diploma em Direito,  muitas  vezes  voluntariamente.  Em geral  um
defensor dos menos favorecidos socialmente, aceito nos tribunais antes de, por questões corporativas – o marco é
a criação da Ordem dos Advogados do Brasil em 1930 –, a lei extinguir esse expediente. Seu proceder o projetou
como figura ilustre na região, um advogado provisionado competente e requisitado.”
23 Negros que não eram escravos na época do Brasil colônia, ou seja, negros que possuíam a carta de alforria.
Ver:  Escravo,  forro e  livre:  o  antigo  regime e  o  Brasil  atual,  14/12/2016.  Disponível  em:  <http://www.ct-
escoladacidade.org/contracondutas/editorias/escravidao-na-historia-antiguidade-e-contemporaneidade/escravo-
forro-e-livre-o-antigo-regime-e-o-brasil-atual/ >. Acessado em: 04 jul. 2018

http://www.ct-escoladacidade.org/contracondutas/editorias/escravidao-na-historia-antiguidade-e-contemporaneidade/escravo-forro-e-livre-o-antigo-regime-e-o-brasil-atual/
http://www.ct-escoladacidade.org/contracondutas/editorias/escravidao-na-historia-antiguidade-e-contemporaneidade/escravo-forro-e-livre-o-antigo-regime-e-o-brasil-atual/
http://www.ct-escoladacidade.org/contracondutas/editorias/escravidao-na-historia-antiguidade-e-contemporaneidade/escravo-forro-e-livre-o-antigo-regime-e-o-brasil-atual/


46

oportunidades  únicas  vislumbrar  o  que  almejar  para  o  seu  futuro.  (CIRQUEIRA,  2010;

CONCEIÇÃO, 2016; GRIMM, 2011; SILVA, 2010)

 A proximidade e referência de Milton Santos em seu tio é expressa pelo esforço que

realizava para estar em contato com a ambiência proporcionada por ele e as atividades que

desempenhava. A convivência com seu tio Agenor o permitiu circular em ambientes que lhe

estimulou durante toda a sua formação. O contato,  ainda menino,  com o jornalismo e os

discursos de um homem público do porte de Agenor, indicavam-lhe a chance de desenvolver

habilidades intelectuais fundamentais desde cedo.

O  interesse  de  Milton  Santos  pela  vida  pública  de  Agenor  e  suas  qualidades

intelectuais é expressa pelo comentário da sua prima e professora Altair  Gabrielli  em um

documentário sobre seu percurso. 

Em Brotas  de  Macaúbas  ele  tinha  um tio  chamado  Agenor,  que  era  advogado.
Gostava muito dele, sabe? Tinha ele assim... como o sobrinho de preferência e  ele
adorava  imitar  esse  tio,  não  sabe?  Fazia  aqueles  discursos..  (Relato  de  Altair
Grabrielli,  prima  de  Milton  Santos  e  diretora  da  Escola  Santa  Terezinha,  ao
Documentário produzido pela TV Assembleia da Bahia em homenagem a Milton
Santos, 2016, grifo nosso)

Essa citação além de mostrar a referência de Milton em seu tio, nos dá indícios de

como se estabelecia o inverso. Pontua como Seu Agenor também admirava seu sobrinho e

demonstrava um recíproco interesse na trajetória do mesmo.

A associação entre os dois é também presente na memória dos cidadãos de Brotas.

Depois  da  popularidade  adquirida  por  Milton  Santos  antes  de  morrer,  em 2001,  os  seus

antigos vizinhos, sobreviventes que guardam alguma lembrança daqueles tempos, confundem

o tio Agenor como sendo o seu pai24. (CONCEIÇÃO, 2016)

Conforme aponta Conceição (2016) na biografia de Milton Santos, os moradores da

vila de Brotas reconhecem o seu tio Agenor como o mais marcante membro da família do

geógrafo. 

24 Conceição (2016, p. 65), na biografia de Milton Santos, explica por quais motivos os moradores de Brotas
confundem o seu tio Agenor com o seu pai: “Ao chegar a Brotas o casal foi instalado na casa de número 377 da
Praça Dr. João Borges. Aí funcionava também a escola. Esta versão não é pacífica na cidade porque ali, depois
da notoriedade nacional ganhada por Milton Santos poucos anos antes de morrer, há quem afirme que o casal foi
instalado na Casa da Controvérsia, que fica do outro lado da mesma praça.

O morador Vanderlei Rosamares, que em 2007 se dedicava a pesquisar o assunto, afirma que a confusão
decorre do fato de ter sido Agenor Sant’Anna, fundador da escola e irmão de Adalgisa, o verdadeiro morador do
número 377.”
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A trajetória de Agenor não era comum aos negros da época, além de conhecido na

sociedade, ocupava uma posição de poder e prestígio nesta. Compreender o contexto em que

foi formado e quem eram os seus pais é também saber a origem da mãe de Milton Santos, D.

Adalgisa.

Conhecer sobre os avós de Milton Santos nos auxilia na interpretação acerca da base

que motivam os valores que permearam a sua criação e decisões na vida. Mediante o contexto

sócio-político  do  período  recém-escravocrata,  seus  avós  foram  fundamentais  no

encaminhamento de vida seus pais, fazendo-se necessário identificar as singularidades destes.

2.1.2 Os avós de Milton  

Como nos explica Conceição (2016) em sua pesquisa biográfica, os avós maternos

de  Milton  Santos,  os  pais  de  D.  Adalgisa  e  seu  tio  Agenor,  também eram professores  e

lecionavam no Centro Operário de Salvador. No entanto,  não só davam aulas nas escolas

administradas pelo Centro como participavam de toda a atividade cultural, beneficente e de

assistência. 

Essa  associação  de  trabalhadores,  criada  em 1893 por  negros  de  artes  e  ofícios
manuais em Salvador, foi fruto de fusão de dois grupos dissidentes originalmente
formados em 1890. Tinha fins declarados de influir na política local e na promoção
dos filiados e seus familiares. Aceitava sócios pretos, mestiços e brancos. Em 1894
teria tido um pico de cinco mil membros. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 58)

Alocados e  atuantes  no  recém criado mercado de  trabalho,  os  avós  maternos  de

Milton Santos também integravam a comunidade negra e participavam de sua organização

política.   O pai de D. Adalgisa,  Seu Nicolau Tolentino de Sant’Anna, era sócio benfeitor,

benemérito  e  honorário  do  Centro  Operário  de  Salvador,  além  de  professor  associado.

Segundo Conceição (2016), os sócios efetivados costumavam ser trabalhadores qualificados

com direitos sociais e políticos plenos. 

Seu Nicolau, portanto, ocupava, na época, um posto de trabalho equivalente a de

comerciantes,  industriais,  profissionais  liberais  e  políticos  tradicionais,  ou  seja,  homens

brancos. O fato de exercer um poder político e local, o condiciona a ocupar um lugar de

destaque na sociedade baiana. 
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A família materna de Milton Santos nutria hábitos refinados e frequentava espaços

elitizados.  Seus  avós  maternos  eram negros  que  tinham posses  e  eram amigos  de  gente

importante (SILVA, 2010)25. 

Segundo relato do intelectual, sua mãe mencionava algumas lembranças do ambiente

familiar proporcionado por seus pais. Milton Santos o contextualiza mediante os aspectos da

sociedade baiana na época:

Eu me  recordo,  neste  tempo,  de  minha  mãe  contando  as  festas  que  meus  avós
costumavam  dar  –  os  saraus,  as  reuniões  musicais,  literárias,  que  eram  muito
comuns em uma classe média que não era abastada,  era uma classe média com
algumas posses,  algumas propriedades,  um cotidiano seguro,  mas sobretudo com
uma base cultural importante. (MAMIGONIAN et al, 2007).

Conforme explica Milton Santos, o mais importante neste momento histórico era ter

“uma base cultural importante.” Ainda que sua família tenha assimilado os valores vigentes,

não são fruto das elites mas, parte de “uma classe média com algumas posses”.  Além da boa

conduta social e dos interesses políticos da família de Milton Santos, são os seus círculos

sociais que configuram boas oportunidades e a inserção destes na sociedade.

Milton Santos atribui ao círculo social que a sua família materna nutria um valor

determinante à sua formação educacional na conquista dos espaços mais importantes de sua

atuação. (CIRQUEIRA, 2010; SILVA, 2010)

Já  os  avós  paternos  de  Milton  Santos  tiveram uma trajetória  diferente,  eram de

origem muito humilde.  Em oposição ao lado materno da sua família,  seus  avós paternos

seguiram profissões manuais após a abolição. O avô, Irineu Cesario dos Santos, dedicava-se à

agricultura urbana e a sua avó vendia verduras nas ruas. 

Distintamente,  seus  avós  paternos  exerciam  em  Salvador  atividades  de  outra
natureza.  Irineu  Cesario  dos  Santos  seria  um pequeno  lavrador  urbano  e  Maria
Olympia da Conceição vendedora ambulante de verduras e frutas,  possivelmente
cultivadas pelo marido. Estavam vivos em 1926. Ao contrário dos avós maternos,
declarados como “falecidos” no registro de nascimento do neto.  (CONCEIÇÃO,
2016, p. 59)

25 Acerca da possível relação da Família Santos com Ruy Barbosa, tal como nos indica Cirqueira (2010), Silva
(2010) e Grimm (2011), as pesquisas para a biografia de Milton Santos não confirmam este fato, conforme nos
situa Conceição (2016, p. 59): “Certa vez numa entrevista, de forma surpreendente, Milton Santos declarou que
o seu avô materno teria sido, antes de se fixar em Salvador, “prefeito de Brotas”, município às margens sul do rio
São  Francisco.  E  que  seu  bisavô  desse  tronco  familiar  teria  sido  “amigo  de  Rui  Barbosa”,  o  famoso
jurisconsulto,  nascido  em  1849.  A cronologia  não  bate.  E  não  foi  encontrado  até  agora  documentos  que
comprovem uma coisa nem outra.”



49

No início da adolescência de Milton Santos, em Salvador, a sua avó paterna ia vê-lo

no colégio interno, para onde os pais o mandaram do interior aos 10 anos de idade. 60 anos

depois, Milton Santos recorda deste momento nos seguintes termos: “Até hoje o cheiro de

salsa me faz lembrar de minha avó, que me visitava no internato, pé no chão, com o balaio,

depois que acabava de vender.” (CONCEIÇÃO, 2016, p. 59)26.

Não há muitos relatos ou registros da família paterna de Milton Santos, o próprio não

se remetia a eles e, por isso, sugere que não tenham tido convivência ou proximidade. Para

Conceição  (2016),  somado  ao  silêncio  miltoniano,  há  o  desinteresse  dos  intérpretes

miltonianos em conhecer com profundeza seus antepassados pelo temor em se deparar com o

passado escravagista de sua família.

Se por um lado, a trajetória da família paterna do intelectual pouco aparece enquanto

narrativa discursiva durante o seu curso, as condições  sociais precárias dos mesmos nunca

deixou  de  ser central nas  escolhas e objetos  investigados  por Milton  Santos. O que parece

ter se tornado invisível no decorrer da sua caminhada, foi  central e explícito em sua obra

científica.

Neste escrito, ter o conhecimento da origem familiar do intelectual e conceber como

a memória  dos  negros  está  associada  a  sua  posição  (ocupação)  na  sociedade é  um dado

importante.  Basicamente,  a  distinção entre  os  avós  de  Milton  Santos  é  estabelecida  pela

educação formal,  que no período histórico referido marca  distinção social  e  mobilidade

social, ou seja, é  bastante significativo, sobretudo, para os negros.

Os pais de sua mãe, D. Adalgisa, se constituíram pela missão educacional em sala de

aula, integrando o grupo dos negros que buscaram, por um ofício, profissão ou arte, modos de

inserção no novo mercado de trabalho que se seguiu à abolição do escravismo. Em oposição

aos pais de seu pai, o Sr. Francisco. Estes não tiveram as mesmas chances e se mantiveram

realizando as atividades manuais após a abolição da escravidão, como a maioria dos negros na

época.

Os antecessores de Milton Santos, especialmente do lado materno, já ocupavam uma

posição  de  exceção na  sociedade  brasileira.  Estar  entre  os  negros  alfabetizados  já  os

26 Ver:  Folha  de  S.  Paulo,  13/10/1996.   “A  reinvenção  da  cidadania.”   Disponível  em:  <
http://fernconc.wixsite.com/miltonsantos/biography   >. Acessado em: 05 jul. 2018.

http://fernconc.wixsite.com/miltonsantos/biography
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acarretava um sinal de avanço e prestígio muito significativo de  distinção em relação aos

demais.

No final do século XIX e início do XX, mesmo com as elites intelectuais e políticas

se direcionando para os problemas da nação e, por isso, defendendo o discurso de escolarizar

a população, não havia garantia da presença de negros e negras nas escolas. A  existência  da

discriminação racial  e  socioeconômica local  eram fatores determinantes  na posição social

ocupada pelos negros anos seguintes após a abolição. Sem dúvida, nesse período era difícil

escapar às ideologias racistas. 

2.1.3 Os pais de Milton Santos

Como  indica  Conceição  (2016)  na  biografia  de  Milton  Santos,  seu  pai,  o  Sr.

Francisco Irineu, nasceu no dia 3 de dezembro de 1890, ou seja, dois anos depois da abolição

da escravidão na vila São Francisco27. Nascido em uma localidade da Bahia que, ao contrário

de Salvador, concentrava muitos negros e ex-escravos. Buscando boas oportunidades de vida,

Seu Francisco logo se mudou para capital.

Em 1918, com 28 anos e já situado em Salvador, Seu Francisco declara,  em um

documento emitido em seu nome, posteriormente encontrado pelo biógrafo de seu primeiro

filho, que sua profissão era alfaiate. E tal como pontua Conceição (2016), por algum motivo,

naquele mesmo ano mudou de profissão. 

Esta versão dos antepassados da família de Milton Santos não é conhecida, nem por

seus investigadores, nem pelo próprio intelectual. Ao que parece, o mesmo nunca comentou

que seu pai teria exercido esta profissão. Como nos remete Conceição (2016, p. 06):

O  fato  de  [Seu  Francisco]  ter  sido  alfaiate  parece  ter  sido  apagado  pelos  que
constroem  hagiografias  do  seu  filho  mais  ilustre,  ou  mesmo  por  este,  em suas
memórias afetivas. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 60, grifo nosso)

Em uma entrevista concedida por Milton Santos sobre a  profissão de alfaiate no

contexto da inserção do negro na capital baiana pós-abolição, o mesmo não se refere ao seu

pai, mas nos dá pistas de como este teria mudado de ocupação:

27 Conceição (2016, p. 60)  explica que o local de nascimento do Seu Francisco: “[…] foi uma das regiões de
engenhos e produção de cana-de- açúcar, situando-se no Recôncavo lambido pelos rios Jaguaribe e Paraguaçu –
movimentados caminhos de comércio, entre os quais o do tráfico negreiro.”
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O  alfaiate  também  fazia  parte  desses  artesãos,  que  eram  a  burguesia.  Que  se
frequentavam  todos.  O  alfaiate  era  um  centro  porque  não  havia  confecção.  A
confecção – roupa já feita – chega muito depois. [Ser alfaiate] Era uma forma de
relacionamento, e relacionamento é poder. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 60)

Com base em suas relações sociais, Seu Francisco permite-se trocar de ofício e foi

um dos  vinte  e  sete  concluintes  da  turma de  professores  primários  formados  no Colégio

Normal da Bahia em 1921.  Sendo, na época, o único estabelecimento com tal competência

em todo o Estado, o Colégio Normal se localizava em uma zona central de Salvador. Seu

Francisco foi admitido aos vinte e oito ou vinte e nove anos de idade, contradizendo a idade

limite oficial para o ingresso, que era de vinte anos. (CONCEIÇÃO, 2016)

A flexibilização das regras oficiais em benefício de Seu Francisco não era algo tão

raro  de  acontecer  pois,  como  observa  Milton  Santos  sobre  os  alfaiates,  as  pessoas  bem

relacionadas detêm uma forma de poder. 

Dessa forma, tal como os demais homens da família de Milton Santos, Seu Francisco

também tinha suas habilidades e interesses políticos. Seu interesse pelas causas sociais da

comunidade negra se abrandou conforme sua inserção em outros espaços.

Segundo Conceição (2016, p. 61, grifo nosso), o pai do geógrafo era sócio efetivo da

Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), que: “Entre outras iniciativas, [os] membros da

SPD  colhiam  fundos  para  a  compra  de  cartas  de  alforrias  de  escravos.  Mantêm-se  em

funcionamento ininterrupto, no centro de Salvador, até hoje.” 

Mesmo  mediante  sua  atuação  na  mais  antiga  organização  de  ajuda  recíproca  e

assistencial entre os negros das Américas, existente desde 1827, Seu Francisco não estava

imune aos valores sociais vigentes e as teorias racistas que lhe são inerentes. Como um negro

em  ascensão,  casado  com  uma  mulher  de  hábitos  refinados  e  integrante  da  elite,  Seu

Francisco priorizou seus feitos profissionais como educador e se afastou das suas atividades

na SPD, em 27 de março de 1929. (CONCEIÇÃO, 2016)

Os processos culturais  implementados pela  ideia de miscigenação,  recorre a  uma

afirmação de que,  no Brasil,  a herança cultural  se transmite mais frequentemente por via

materna que paterna, dada uma tendência à matrifocalidade dos novos pares.
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Sendo assim, o principal suporte ao percurso de ascensão social do pai de Milton

Santos  foi  o  casamento  com D. Adalgisa.  Seu contexto  familiar  somado às  influências  e

instrumentos sociais desenvolvidos por Seu Francisco como alfaiate e, agora, como professor,

lhe permitiram realizar seu projeto de vida.

Nesta  época,  como explica  Guimarães  (1996),  os  casamentos  eram planejados  e

tinham como elemento importante não só a cor da pele, mas a ocupação dos sujeitos.  Tendo

em vista, ser Seu Francisco e D. Adalgisa negros, o fato de ambos serem professores foi o

mais importante. A educação tinha mais valor do que a origem de classe. 

Entre  os  pobres,  estruturalmente  dissociados  do  poder,  o  casamento  pode  ser
cromaticamente cego, o que não pode acontecer entre os ricos. [...] Miscigenação,
portanto, não pode ser ingênua e ideologicamente tomada como prova de ausência
de preconceito e discriminação. (GUIMARÃES, 1996, p.77).   

Em razão disso, o fato da mãe de Milton Santos, de família com prestígio, ter se

casado com seu pai,  que tem origem familiar  mais simples,  não é interpretado como um

problema na época. Segundo as pesquisas realizadas por Azevêdo (1955) sobre a ascensão

social das pessoas de cor na Bahia durante esses anos de 20 e 30, este tipo de casamento

atuava como um mecanismo que fazia parte das relações existentes na Bahia multirracial,

sexista e hierarquizada da época: 

[…] na Bahia, como de modo geral em todo o Brasil, são muito mais aprovados os
casamentos de rapaz “formado e bom”, ainda que pobre, com moça rica, da alta
sociedade, do que os de homem rico com mulher de “classe inferior”. No caso do
jovem “formado e bom”, que são duas condições muito exigidas para esse tipo de
casamento, porém pobre ou de cor, a família da noiva capitaliza aqueles títulos como
uma compensação para a troca que faz da sua fortuna ou branquidade; na situação
oposta, os títulos que a moça pobre ou escura possa trazer não têm, ordinariamente,
o mesmo poder de compensação para a família do seu esposo. (AZEVÊDO, 1955,
p.79)

Este relato de Azevêdo nos indica não só a importância do papel de D. Adalgisa na

constituição de sua família e, sobretudo, na formação de Milton Santos, como o fato de que os

homens e as mulheres de cor, naquele período, tinham chances distintas em seu intercurso

sexual e afetivo com brancos, assim como no processo de ascensão social nesta sociedade.

Enquanto os homens poderiam fazer da educação e da riqueza um meio seguro de ascensão

social e de embranquecimento; para as mulheres, em sua maioria, teriam de se contentar com

as oportunidades que as uniões heterocromáticas abririam para os seus filhos e não para si. 
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No caso dos pais de Milton Santos, a troca se dava em termos simbólicos mais sutis.

A ocupação de  Seu Francisco  como professor  garantiria  a  manutenção  da  posição  social

ocupada por D. Adalgisa, que por outro lado, lhe transmitiria seu conhecimento, ambiência e

círculo social mais próximo dos valores e pessoas dominantes.  Os símbolos e  pertencimentos

a  posições sociais  relativas é que  importava. Desde que  as condições  econômicas fossem

minimamente  aceitáveis  socialmente, sendo  o prestígio  mais valorado do que o caráter

econômico.  

No entanto, conforme nos indica Azevêdo (1955) e Guimarães (1996), assimilar os

valores ocidentais em sua conduta diária não era o suficiente para exercer a posição de mando

em uma sociedade racista e ex-escravocrata. A cor da pele e a corporeidade negra marcava os

espaços e atraía atenção por onde circulava.

Segundo Azevêdo, os grupos de status eram mais que classes e sim grupos de cor,

sob  base  cromática  hierarquicamente  distribuída  e  organizada.  As  famílias  das  elites  se

formavam a partir da ascendência familiar e racial dos sujeitos. Por isso, mesmo os Santos

com os modos adaptados aos novos ditames pós-abolição, tiveram de lidar com algumas das

adversidades impostas aos descendentes de africanos. 

Perceber como a Família Santos resistiu aos impasses sociais para dar continuidade

ao seu curso e projeto de vida, torna possível compreender como as questões da negritude se

apresentaram no início da vida de Milton Santos e como, a partir do ambiente familiar, ele

constrói sua referência e postura perante o tema.

O território,  desde  então,  é  um elemento  presente  e  provavelmente  influiu  neste

processo. A escolaridade em uma região mais pobre e menos desenvolvida deve ter atribuído

impasses e tensões  raciais em um nível distinto do  que  a  mesma relação na  capital, na

época. 

2.2 A Formação da Família Santos e os Primeiros Estudos de Milton

Pouco tempo após o momento em que nasce Milton de Almeida Santos na cidade de

Brotas, seus pais seguem com o deslocamento por outras cidades do interior da Bahia. Com



54

menos  de  três  anos  de  idade,  Milton  Santos  dá  início  às  suas  andanças  pelo  mundo.

(CONCEIÇÃO, 2016)28.

Com as  vagas  para  professor  em Salvador  bastante  disputadas  e  marcadas  pelos

privilégios na sua obtenção, Milton Santos, posteriormente, explica o trajeto realizado por

seus pais e por ele, ainda menino. 

[…] naquele tempo os professores eram nomeados para muito longe e por acesso
iam subindo na carreira até, eventualmente, voltar para Salvador. Para eles foi um
longo caminho porque dali [de Brotas] eles foram para Itapira, que hoje se chama
Ubaitaba, na zona do cacau, onde eu passei parte da minha infância. Dali foram mais
para o sul ainda, para Alcobaça. Onde eu fiz as primeiras letras, sem ir para a escola
(SANTOS, 2007 [1989], p. 25, grifo nosso).

Nos primeiros dias de 1930, a Família Santos chega ao litoral extremo-sul da Bahia,

na cidade de Alcobaça. Local mais desenvolvido do que a Chapada Diamantina, já tinha uma

grande  quantidade  de  escolas  quando  Seu  Francisco  e  D.  Adalgisa  ali  chegaram.

(CONCEIÇÃO, 2016)

Nomeados  pelo  departamento  de  educação  pública  do  Estado  da  Bahia,  a

transferência  para  a  cidade  de  Alcoçaba  se  dá  agora  com  mais  estabilidade  material  e

qualidade  de  vida  para  a  família,  que  ali  permanece  por  mais  tempo  antes  de  voltar  a

Salvador. 

Como servidores do Estado,  aos pais de Milton Santos conseguem uma casa em

Alcoçaba através da Prefeitura local que, apesar de instalar o casal de professores e seu filho,

não lhes garante a manutenção do aluguel (CONCEIÇÃO, 2016). O atraso no recebimento

dos salários de funcionários públicos, desde os pioneiros na organização do funcionalismo

público, já era uma realidade. Tal situação, tornava a impontualidade no pagamento aluguel da

Família Santos algo recorrente.

De acordo  com o biógrafo  de  Milton  Santos,  os  três  primeiros  anos  da  Família

morando  em Alcobaça  foram marcados  por  essa  constante  com a  qual  tiveram de  lidar.

Segundo  Conceição  (2016),  só  não  chegaram a  ser  despejados  pelo  fato  de  servirem ao

governo  e  este  ter  garantia  com  o  proprietário  de  que  os  professores  honrariam  seus

compromissos em algum momento.

28 Conforme as pesquisas de Conceição (2016, p. 54) para a biografia do intelectual: “ Milton Santos nasceu
nesse torrão por mero acaso – como tantas vezes viria enfatizar, talvez, assim, desculpando-se por nunca mais aí
ter retornado desde que seus pais se transferiram para outras terras menos de três anos depois de ele ter nascido.”
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Recibo passado em nome do “Prof. Francisco Irineu dos Santos” comprova. Datado
de 28  de  junho de  1932,  refere-se  ao  pagamento  de  quinhentos  e  dez  mil  réis,
correspondentes ao aluguel do imóvel por 17 meses – de junho de 1930 a outubro de
1931. O locatário era João Garcia de Azevedo. Como se vê pela data do pagamento,
ao quitar aquele débito o inquilino continuava a dever, em atrasados, oito meses de
aluguel. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 69)

Mesmo sabendo que um dia o salário seria acertado, que o servidor público tinha

crédito e o respeito de todos da cidade, “a professora Adalgisa era prendada e por toda a vida,

pelo que se sobressai de sua correspondência, buscou acrescentar ao soldo do casal rendas

advindas de outros negócios por conta própria” (CONCEIÇÃO, 2016, p. 69).

O marido e os filhos puderam contar com a sua energia de comerciante, instrutora
particular de alunos, de corte e costura, e costureira para terceiros ela própria. Desde
que se instalaram em Alcobaça foi assim. (Idem)

Nesta cidade, mesmo em meio as dificuldades, Seu Francisco e D. Adalgisa deram

luz aos dois  irmãos de Milton:  Naílton,  nascido a 9 de junho de 1934;  e  Yêda,  a  30 de

setembro de 1936, que diferentemente do primogênito  Almeida dos Santos, são registrados

como Almeida Santos. (CONCEIÇÃO, 2016)

Os Santos, dão continuidade aos seus planos, sobretudo, como família e, nesta época,

além de iniciarem o processo de alfabetização de Milton Santos, aumentam a família com a

chegada de seus dois irmãos mais novos ao clã. Como ele mesmo conta em uma entrevista:

[A Província]: Gostaria que o senhor contasse um pouco de sua vida familiar. O
senhor nasceu em Salvador?
[Milton Santos]: Não, em Brotas de Macaúbas. É que meus pais eram professores,
vieram de Salvador para Brotas. De lá foram para Itabira, hoje Ubaitaba, daí para
Alcobaça, onde nasceram meus dois irmãos (eu sou o mais velho), dali foram para
Alagoinhas, Catu, antes de vir para Salvador. (CONCEIÇÃO, 2016,  p. 35, grifo
nosso)

Ao contrário da maior parte das famílias no início do século XX, a Família Santos

não era numerosa. Seu Francisco e D. Adalgisa tiveram apenas três filhos, dos quais Milton

Santos era o mais velho. Não se sabe o motivo, mas tal caráter pode ter sido uma estratégia

por parte dos pais de Milton Santos, tendo em vista, que facilitaria a manutenção da família

como um todo. Especialmente,  no que tange a propiciar aos filhos uma boa educação, de

acordo com os moldes da época. (CIRQUEIRA, 2010).
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Este período é marcado por um discurso entre as elites intelectuais e políticas sobre a

necessidade de se escolarizar a população brasileira, principalmente, os negros, para que a

nação pudesse se desenvolver plenamente. (RAMOS, 1979).

Fruto de uma época em que o negro, ainda associado à “selvageria”, é considerado o

problema da  nação,  Seu Francisco e  D.  Adalgisa  valorizavam a educação como meio de

silenciar as ideologias racistas vigentes e sobrepor os estigmas sociais.

Com o nascimento de Naílton, é possível que a família tenha se motivado em mudar

para uma nova casa29,  que também sediava uma escola primária em pleno funcionamento

(CONCEIÇÃO, 2016).

Os pais de Milton Santos tornaram-se referências em suas comunidades e inspiravam

seus alunos não apenas nas aulas, mas por toda a vida. A lembrança resistente desses sujeitos

de Alcobaça nos oferece uma perspectiva cotidiana da luta pela inserção social dos negros

após a abolição.

Ex-alunos  e  alunas,  todos  na  casa  dos  oitenta  anos  de  idade,  lúcidos  quando
entrevistados em 2009,  foram unânimes  em asseverar:  ambos “eram muito bons
professores”. E pessoas respeitadas pela comunidade que, segundo voz-corrente, não
se  importava  com a  cor  da  pele  de  ninguém.  Ainda  mais  se  “bem educadas  e
católicas”. 
De  Adalgisa  disseram  ser  “forte,  vestia-se  muito  bem,  só  vivia  arrumada,  bem
trajada”. De Francisco, que “era mais sério, mas uma pessoa muito boa”. 
Maria  Benigna da Rocha foi  aluna  da  professora Adalgisa,  mas não terminou o
primário “porque ela foi  embora da cidade”.  Lembra que aprendeu a bordar  nas
aulas  de  bordado,  que  aconteciam  às  quintas-feiras.  Maria  das  Dores  declarou:
“Tudo o que aprendi na vida e sei até hoje foi graças ao que me ensinou minha
madrinha e professora. Um dia eu estava com Yêda, recém-nascida, no meu colo,
sentada no passeio do lado de fora. Ela viu, trouxe uma cadeira e disse: ‘Sente-se na
cadeira, porque é muito feio uma mocinha ficar sentada em calçada’. Por todo o
resto da minha vida aprendi essa lição.” (CONCEIÇÃO, 2016, p. 70)

Os Santos, tal como os avós maternos de Milton, seu tio Agenor e, mais tarde, o

próprio Milton, são comprometidos em serem educados e em educar. Não transmitem apenas

os conteúdos tradicionais do currículo exigido, mas, sobretudo, os valores sociais e morais

fundamentais para a convivência em uma sociedade daqueles termos racistas.

Mediante  a  pressão  da  sociedade  vigente  e  a  posição  de  prestígio  arduamente

conquistada por seus antepassados, os pais de Milton Santos se esforçavam para manter não

29 Segundo informações biográficas de Conceição (2016, p.70) acerca de Milton Santos, há narrativas de que
sua família teria comprado esta nova casa,  que abriga um colégio, em Alcoçaba: “A ex-aluna da professora
Adalgisa, também desta afilhada “de consagração a Nossa Senhora”, Maria das Dores Nascimento Barros, com
84 anos em 2009, afirmou que os Santos compraram esse imóvel – mas não há como confirmar.” 
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somente a  ascensão social,  mas o status  associado à  sua família.  Desde muito cedo,  Seu

Francisco e D. Adalgisa se preocuparam em proporcionar aos seus filhos o acesso à educação

formal, ensinando-lhe as matérias básicas e as boas maneiras30. 

Milton Santos, a partir dos quatro-cinco anos, era levado pelos pais a essa escola, na
qual eles mesmo davam aulas às crianças regularmente matriculadas da primeira à
quinta  série:  Francisco  pela  manhã,  Adalgisa  pela  tarde.  Francisco  ensinava
exclusivamente aos meninos, Adalgisa às meninas. Somente numa ocasião, quando
ela teve erisipela em uma das pernas e teve de se afastar por algumas semanas, ele
assumiu os dois turnos, substituindo a mulher. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 69)

Ao contrário do que os narradores sobre a vida de Santos afirmam (CIRQUEIRA,

2010; GRIMM, 2011; SILVA, 2010), este circulou no ambiente escolar antes dos dez anos. Já

entre os quatro e cinco anos de idade, tal  como menciona seu biógrafo na citação acima,

Milton Santos era levado pelos seus pais ao colégio que lecionavam em Alcoçaba. 

Considerando  a  idade  de  Milton  Santos,  ele  não  tinha  compromisso  escolar  ao

frequentar esse espaço. É possível que o tenha habitado por coincidir o espaço escolar com

sua casa. Santos era muito pequeno para ficar só e os pais lecionavam ao longo do dia sendo,

por conseguinte, prático que Milton Santos estivesse pelo espaço da escola enquanto seus pais

trabalhavam de manhã e de tarde. 

Em sua biografia, há relatos de alguns ex-alunos de Seu Francisco e D. Adalgisa

sobre essa época, que anunciam não somente a presença de Milton Santos durante o período

que passavam no colégio, como igualmente a de seus irmãos Naílton e Yêda:

Um dia ela [D. Adalgisa] me disse: “Das Dores, vou te ensinar a tocar”. Mas quem
aprendeu o piano muito bem foi Yêda, desde pequenininha.
Quanto a Milton Santos, recordam que quando criança tinha a língua presa, “falava
meio embolado”, segundo um ex-aluno do professor Francisco, Natival Alves dos
Santos.  “O  professor  Francisco  estava  sempre  corrigindo  ele,  mandando  falar
direito”. Uma vez, conta Natival, um aluno estava a dizer para o colega a seguinte
modinha: Nêgo preto, cor de nuvem/ Tem caatinga de xexéu,/Coisa que nunca vi/Foi
alma de nêgo ir pro céu. A estória chegou aos ouvidos do professor Francisco. O
aluno foi advertido, posto de castigo e os seus pais chamados à escola para “corrigi-
lo”. 
Maria  das  Dores  relembra  também ter  sido “chamada a  atenção” pelo professor
numa ocasião  em  que  brincava  na  praça  com Naílton  –  desde  pequenino  mais
“levado” que o irmão mais velho. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 70)

30 Padrões de comportamento que passam a fazer parte das estruturas sociais. Essas estruturas, por sua vez, se 
materializam em representações, hábitos, valores e formas de condutas. (ELIAS, 1994b).
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Criados, desde pequeno, no ambiente escolar e em contato com a comunidade e a

diversidade  social,  através  dos  alunos  de  seus  pais,  Milton  Santos  e  seus  irmãos  foram

ensinados desde cedo as boas maneiras e os modos adequados a se portarem socialmente. 

Em Alcoçaba,  Milton foi alfabetizado e os seus primeiros compromissos com os

estudos se deram em casa, sob a guarda de Seu Francisco e D. Adalgisa. Com eles, deu início

ao seu entendimento do francês, da matemática e dos bons modos. 

Nas várias ocasiões em que lembrou desse tempo de criança em Alcobaça, afirmou
que aos oito anos já tinha concluído o curso primário, dentro de casa, com os seus
pais. Como exigia-se o mínimo de dez anos de idade para ingressar no nível seguinte
da educação formal – unicamente oferecido em Salvador – ali permaneceu à espera.
(CONCEIÇÃO, 2016, p. 71)

Dos 8 aos 10 anos, enquanto aguardava sua ida para o ginásio, ele aprendeu com

seus pais e seus irmãos. Como conta Conceição (2016) acerca de sua infância, como qualquer

criança da sua idade Milton tinha tempo para brincar, principalmente, com irmãos mais novos.

Por um período limitado e quase que exclusivamente no espaço familiar, ele, Naílton e Yêda

tiveram uma infância segura pelos pais.

Havia tempo para brincar, como qualquer criança, mas esse era limitado quase que
unicamente  ao  espaço  familiar.  Coleguinhas  da  rua  vinham  à  sua  casa,  com
brinquedos, dividir as brincadeiras. Teve uma infância “muito protegida” pelos pais,
até aos dez anos de idade – quando tiveram de se separar. (CONCEIÇÃO, 2016, p.
72)

Centrados em formar seus filhos para o mundo, com habilidades para circular em

todos os  espaços e ambientes  da sociedade,  Milton Santos  descreve o perfil  da educação

formal recebida em casa como exigente e próxima a de hábitos elitizados:

Não fiz curso primário, porque os meus pais, sendo professores primários, eu fiquei
em casa  lendo  o  que  eles  sugeriam ler,  como  Monteiro  Lobato,  que  foi  muito
importante,  e  fui  aprendendo  coisas,  “lição  de  coisas”.  Minha  impressão  que  a
pendência para a geografia acaba sendo, no Brasil, muito mais uma lição de coisas
do  que  mesmo uma  disciplina  intelectual.  Então,  essa  foi  minha  preparação  ao
mesmo tempo para chegar ao ginásio e para a produção do indivíduo e do cidadão.
Foi isso o que eu tive em casa através da aritmética, sobretudo da álgebra, que eu
estudei muito, e com oito anos eu fiz o exame primário e não podia ir para o ginásio
antes  dos  dez,  então  meus  pais  insistiram  muito  em  que  eu  lesse  francês,  me
ensinaram a gramática francesa, as boas maneiras, porque naquele tempo era uma
boa  escola,  era  um  bom  caminho  para  você  vencer  na  vida,  e  toda  forma  de
educação  moral  e  cívica,  inclusive,  isso,  junto  com  a  leitura  dos  clássicos  da
literatura desde muito cedo. Hoje, olhando para trás, eu imagino que esse rudimento
de português histórico que aponta para o latim, álgebra, tudo isso, tenho a impressão
que me ajudou na configuração de que o que seriam as bases de uma cultura geral.
(SANTOS, 2004a, p.44-45, grifo nosso).
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O  relato  do  próprio  Milton  Santos  acerca  de  seu  processo  educativo  indica  a

preocupação de seus pais em mais do que proporcionar a seus filhos uma “educação formal”

e/ou o conhecimento dos  conteúdos  institucionais,  constituí-los  como cidadãos através  da

instrução de “educação moral e cívica” e “boas maneiras”. 

A preocupação com o comportamento e com a maneira de se portar eram salientados

não apenas pela sociedade da época e suas teorias, mas pelos próprios pais de Milton Santos.

A educação desde os 8 anos de idade era à francesa, por exemplo, e o refinamento era um

marco de sua família. 

Em sua biografia, Conceição (2016, p. 70) realiza descrições de certos elementos

presentes no cotidiano familiar do intelectual que mais do que serem pertencentes às elites,

não eram comuns a maior parte dos outros negros na época. Sobre a nova casa dos Santos, em

Alcoçaba:

Para  a nova casa  o casal  mandou vir  de Salvador  o piano,  instalado  na sala.  A
professora sentava-se, com a pequena plateia de vizinhos e alunos ao redor. Alguns,
do lado de fora, observando pelas janelas. Então dedilhava o teclado e abria a voz,
cantando uma música que a sua afilhada recordou e repetiu em 2009.
Os professores já mantinham em casa uma empregada doméstica, chamada Rosa.
Que foi desautorizada certa vez, pelo professor Francisco, a entreter seus filhos com
uma canção de teor que o mesmo considerava vulgar. “Não quero que cante esse
tipo de música dentro de nossa casa”, contou uma testemunha.

Ambientado e socializado com hábitos elitizados, isto é, rotineiramente aderidos por

sujeitos brancos em uma sociedade ex-escravocrata como a brasileira, Milton Santos cresce

sem ter noção da realidade em que era inserido.

Dos  ensinamentos  austeros  do  pai,  Milton  Santos  reconheceria,  mais  tarde,  ter

aprendido a ser “alinhado” e cordato, inclusive com as damas. Manter sempre a postura altiva,

de quem nunca abaixa a cabeça, foi sua maior lição:

Meu pai não aparecia para ninguém sem paletó, em casa.  Ele tinha esse gestual.
Então, isso tinha um papel. (...) É uma postura. Meu pai, por exemplo, me ensinou a
nunca olhar para o chão. Sempre assim [ergue a cabeça], a cabeça assim. A cabeça
não cai.  O corpo não cai  para comer. Quem abaixa a cabeça para comer são os
porcos. (CONCEIÇÃO, 2016, p. 71)

Das disciplinas básicas do curso primário, o francês é reconhecido por Milton Santos

como  o  aprendizado  mais  valoroso.  Ao  lado  do  latim,  era  o  idioma  que  inspirava  o



60

“aristocrático ambiente intelectual daquele Brasil de mentalidade recalcada.” (CONCEIÇÃO,

2016, p. 72).

O  idioma  e  a  etiqueta  ensinados  por  seus  pais,  tornou-se  um  diferencial  bem

cultivado por Milton Santos. Como o modelo cultural a ser seguido na época, é possível que

seus pais, como professores, tenha ensinado francês aos seus filhos sabendo que seria um

instrumento que os distinguiria dos demais negros.  

Talvez pela experiência de Seu Francisco como alfaiate e pelas conquistas de Seu

Agenor, irmão de D. Adalgisa não se sabe, os pais de Milton Santos sabiam que desde que

soubessem as regras de etiqueta daquela ambiência elitizada, poderiam ter acesso à potenciais

oportunidades em seus cursos de vida.

Se  adversa  a  realidade  para  os  descendentes  de  africanos  até  há  pouco  sob  o
escravismo  no  Brasil,  falar  francês,  por  influente,  era  um  capital  político
considerável. Isso muito valia para o restrito círculo acadêmico – mais para literário
que qualquer outra coisa – ainda em formação no país, quando tardiamente aqui
começaram  a  ser  forjadas  pelas  elites  de  mando  as  primeiras  universidades.
(CONCEIÇÃO, 2016, p. 73)

Para  Seu  Francisco  e  D.  Adalgisa,  a  “educação”  e  o  processo  educativo  se

configuravam mais como uma estratégia de escape da situação subalterna – ou da manutenção

de  uma  posição  de  “vantagem”  na  sociedade  –  do  que  como  uma  mera  formalidade

institucional.

Como já  mencionado,  nos  exemplos  do  avô de  Milton  Santos  que  lecionava  no

Centro  Operário  da  Bahia  e  de  seu  pai  que  atuava  politicamente  através  da  Sociedade

Protetora dos Desvalidos (SPD), os escravos alforriados e descendentes diretos de africanos já

alcançavam  posições  que  os  distinguiam  da  massa  escravizada  ou,  no  pós-abolição,  dos

miseráveis, sendo esta a maior preocupação dos pais do intelectual, distingui-lo dos demais.

Tendo em vista,  que as  ideologias racistas  do período perpassavam por  todos os

locais  “elitizados”,  incluindo  as  instituições  escolares,  a  aprendizagem  dos  códigos

dominantes se configurava como um dos meios de acesso ao grupo hegemônico. (AZEVÊDO,

1955; GUIMARÃES, 1996).

Tal argumento, é confirmado pelo relato de Milton Santos acerca da educação que

recebeu de seus pais em relação a recebida pela maioria dos negros nessa época. O mesmo

enfatiza a diferença nos seguintes termos: 
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“a educação que me foi dada não foi a de obedecer, foi para me preparar para fazer
parte dos que iam mandar (...) éramos ensinados a não gostar de futebol, sobretudo,
gente como eu, que tinha origem visivelmente inferior, e que as famílias preparavam
para a função de mando” (SANTOS, 2004b, p. 85).

Como já apresentado pelas teorias raciais dos anos 30, a ideia de miscigenação e

ascensão social  dos negros no Brasil  propõe um “embranquecer-se” que não se relaciona

somente com as questões fenotípicas, mas igualmente com as questões culturais.  

A “preparação para ocupar uma posição de mando” na sociedade direcionou Milton

Santos  para  um  caminho  aparentemente  inverso  ao  da  maior  parte  população  negra  e,

consequentemente,  dos  pobres.  O  seu  distanciamento  das  práticas  culturais  ditas  como

“populares”, como o  “futebol” e o “candomblé”, lhe foi imposta com a finalidade de não

distraí-lo da proposta de vida idealizada por seus pais.  Segundo o próprio Milton Santos:

“havia  o  risco  de  você  se  perder  no  caminho.  Todas  as  atividades  ditas  populares  eram

desaconselhadas” (SANTOS, 2004b, p.76).

A reação de Seu Francisco ao reprimir que a empregada da Família reproduzisse

determinadas brincadeiras e cantorias em proximidade de seus filhos, situação já mencionada

neste capítulo, seria um desdobramento deste feito.

Milton Santos e seus irmãos foram criados para circular entre os poderosos e, se

possível, sobrepô-los. Através de um dos relatos a seu biógrafo, Milton Santos reconhece a

finalidade de sua família ao realizar o esforço de proporcioná-lo uma determinada formação,

próxima à dos colegas que fez pela vida, ao transitar em espaços elitizados. 

Hoje eu posso dizer “eu quero”, que nada mais vai acontecer. Eu fui educado para
mandar. Quer dizer, eu fui educado para o mando. Então, na sociedade dos brancos
eu não chocava.  A educação para o mando também supõe recato.  Você tem um
mandão  tipo  Antônio  Carlos  Magalhães,  mas  também  tem  outras  formas  de
liderança política fina. A educação para o mando é uma característica dessa minha
geração, não se aplica só a mim.  (CONCEIÇÃO, 2016, p. 73)

Desde cedo, Milton Santos é habituado ao estilo de vida de alto padrão e a conviver

com os sujeitos pertencentes às elites, de modo a se sentir confortável e ambientado com os

espaços elitizados e o poder.  Além disso, a educação voltada para a disputa de cargos que

antes se concentravam apenas entre os poderosos locais era uma característica da época. O

momento de transição em que a sociedade brasileira se configurava, era marcado por uma
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política voltada para “obtenção de conforto material e satisfação espiritual”. (LEME, 2010, p.

118).

Portanto, se sobrepor aos rumos indicados pela proposta cultural vigente e buscar  o

ingresso no grupo hegemônico significava mais do que corroborar com as políticas impostas,

era a única maneira “legítima” de assimilação do negro à esta sociedade. Esta era a “meta”,

conforme explica Milton Santos em uma entrevista:

[Entrevistador]:  Quais  as  expectativas  de  seus  pais  em relação  ao  senhor?  Eles
estabeleciam alguma meta?
[Milton Santos]:  Havia metas,  mas não existia na nossa casa essa idéia de ser o
melhor, ser o bom, que hoje é muito freqüente. É evidente que a família de minha
mãe já era letrada e cultivada. Meu avô era professor, os meus avós maternos eram
professores do Ciclo Operário, que seria depois o sindicato, em Salvador. Havia essa
tradição, havia os retratos na sala, havia o elogio do avô, do tio que tinham sido
seminarista  e  virou  advogado,  havia  os  colegas  de  meu  pai  de  minha  mãe  que
freqüentavam a casa e havia toda uma ambiência, cuja ausência é um dos problemas
hoje dos rapazes e meninas negros. (SANTOS, 2004c, p. 45)

A referência familiar  e social  que teve durante sua formação, é um dos aspectos

mencionados  por  Milton  Santos  como  importante  para  a  manutenção  de  sua  motivação

individual, sendo justamente a ausência desta, indicada pelo pensador como o problema do

curso de vida de outros sujeitos negros.  

A expectativa de sua família, correspondente a sua condição social e visão de mundo

a partir  desta,  concebe a  valorização dos  estudos  e  da  boa convivência  social  estratégias

significativas para a circulação social. O Sr. Francisco Irineu e a Sra. Adalgisa Umbelina, que

já haviam vivenciado o processo de assimilação com certo sucesso, tinham noções de como

direcionar o curso de vida de seus filhos. 

De tal modo, o Sr. Francisco Irineu e a Sra. Adalgisa Umbelina acreditavam que
“educando” Milton Santos em casa poderiam definir a sua trajetória. Além disso,
estariam  protegendo  seu  filho  de  uma  escola  “perversa”  que,  possivelmente,  o
desvirtuaria dos objetivos de ascensão e assimilação projetados por eles. Neste local,
Milton Santos poderia ser obrigado a “olhar para trás” ao se deparar com o racismo
e ao estar em contato com aspectos da cultura dos subalternos. (CIRQUEIRA, 2010,
p. 72)

Como nos indica Cirqueira (2010), é possível que uma das motivações dos pais de

Milton Santos para ter realizado sua educação formal em casa seja a ideologia racista presente

no  espaço  escolar,  não  só  no  seu  ensino  como  entre  os  próprios  colegas  de  classe  e

funcionários da escola.
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Além de terem mais liberdade e facilidade para direcionar o processo educacional

nos  conteúdos  formais  e  não-formais  no  ambiente  doméstico,  os  pais  de  Milton  Santos

ambicionavam proteger os seus filhos de sofrer com preconceitos perpetuados pelo universo

escolar  e  mantê-los  focados  e  distantes  do  contato  com  as  “atividades  populares”.

(CIRQUEIRA, 2010).

Os esforços da família para mantê-lo afastado do que seria o contexto e rumo comum

a um negro baiano daquela época, é perceptível pelo empenho que atribuem à organização

material da vida e à atividade intelectual.

À medida que Milton Santos estudava e aumentava o grau de sua formação escolar,

era motivado pela família a pensar que a sua qualificação o afastaria da possibilidade de ser

um  negro sem  lugar  na  sociedade.   Enquanto  muitas  famílias  negras  não  tinham  como

impedir que seus filhos aprendessem a conviver com as desigualdades desde muito cedo, a de

Santos o criou para ser indiferente a tais questões, principalmente, se estivessem relacionadas

à sua condição étnico racial. 

Um dos elementos que torna a realidade de Milton Santos considerada, até os dias

atuais, uma exceção31, como apresenta Elias (1995), quando comparada ao contexto de outras

famílias negras no Brasil é justamente a educação recebida de seus pais. Como expressa uma

amiga do intelectual:

Eu acho que Milton vem de uma família  ilustre.  Não ilustre como se pensa, né?
Ilustre no sentido de pessoas bonitas, né? Pessoas com luz própria, pessoas cultas,
pessoas  inteligentes,  né?  (Relato  da  professora  Maria  Adelia  ao  Documentário
produzido pela TV Assembleia da Bahia em homenagem a Milton Santos,  2016,
grifo nosso)

No entanto, os dilemas encontrados pelo autor para ascender socialmente se deram

tal como qualquer outra família negra no país. Ao mesmo tempo em que a educação era a

garantia de ter uma profissão no futuro, expressa pela ideia no imaginário da população negra

de  um  reconhecimento  social  livre  de  preconceitos  e  discriminação,  o  comportamento

refinado e o conhecimento dos saberes dominantes não invisibilizavam ou sobrepunham a cor

da pele, pelo contrário. 

31 Tal  como no caso de Mozart, Milton Santos  nasceu em um período que reflete uma fase de transição da
sociedade brasileira, mudanças  essas que surgem na dinâmica do conflito entre os padrões sociais mais antigos,
em decadência, e outros comportamentos , em ascensão. A tensão  não se dava apenas no campo social mais
amplo, entre os valores e ideais das classes dominantes; ocorria também no interior dos indivíduos, inclusive do
próprio Mozart e do próprio Milton,  como um dilema  que perpassava toda sua existência social.
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Pela  dificuldade  de  acesso  aos  relatos  sobre  a  vida  privada  de  Milton  Santos,  a

repetição excessiva dos dados relativos à sua carreira nos instiga a pensar que ele nascera um

intelectual  pronto  para  sua  inserção  na  sociedade.  Em  razão  disso,  suas  memórias  são

relatadas a partir de um tempo que exclui qualquer possibilidade de entendê-lo com base nas

relações do seu grupo familiar. (CIRQUEIRA, 2010; GRIMM, 2011; SILVA 2010)

No entanto, à medida que esse saber nos é revelado, torna-se possível perceber como

o lugar do intelectual é resultado de um projeto construído, principalmente, por seus pais.

Apesar de não se alongar sobre eventos de família,  Milton Santos guardava,  nas relações

estabelecidas a partir desse grupo, ligações com sua personalidade tal como qualquer outro

indivíduo (ELIAS, 1995). 

2.3 Do Primeiro Exílio ao Doutorado na França (1936 - 1964)

2.3.1 As primeiras andanças sozinho pelo mundo e suas descobertas

Plenamente  alfabetizado  no  ambiente  doméstico,  Milton  Santos  tornou-se  um

estudante dedicado desde novo. Aos 10 anos de idade, o Instituto Baiano de Ensino32 (IBE),

em Salvador, fora a instituição que recebeu Milton Santos para cursar o ginásio.

O primogênito de Seu Francisco e D. Adalgisa foi o primeiro lugar do concurso para

o  IBE,  onde  aprendeu  lógica,  psicologia,  economia  política  e  a  história  da  literatura,  da

filosofia e das ideias políticas33.  Com um regime de internato, Milton Santos passou a viver

longe de seus  pais  e  irmãos por  um tempo.  Ao deixar  a  família  em Alcoçaba,  inicia  sua

caminhada sozinho pelo mundo. 

Referindo-se ao seu exílio em 1964 – o que iremos tratar adiante –,  o intelectual
denominou essa passagem de sua vida como seu “primeiro exílio”, e, continua ele,
“fui ser interno em um colégio em Salvador, porque a Bahia só tinha ginásios em
oito ou nove localidades. Meus pais continuavam em Alcobaça e fizeram o esforço
de me mandar para o colégio – um colégio leigo, para onde iam judeus, espanhóis,
uma  certa  classe  média”  (SANTOS,  2004b,  p.  74).  Ao  ser  perguntado  porque
considerava essa “passagem” como seu “primeiro exílio”, ponderou Milton Santos:
“Porque eu fui com 10 anos. Ao mesmo tempo que fui obrigado a aprender a pôr
uma meia nos pés – o que não sabia fazer –, fui extraído da família. Era, então, um
exílio” (SANTOS, 2004b, p. 74).  (CIRQUEIRA, 2010, p. 76).

32 Era  uma  dentre  as  duas  instituições  de  ensino  que  ofereciam  o  ginasial  em  Salvador,  naquela  época.
Justamente por ser localizada na capital, era considerada uma das melhores do estado e, por isso, frequentada
pelos filhos das elites.
33 Ver: Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem a Milton Santos, 1996. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9KV_hUJN71I>. Acessado em: 02 abr. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=9KV_hUJN71I
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Milton Santos quando questionado sobre essa primeira transição brusca da vida, o

mesmo não se remeteu à inadaptação esperada pelo deslocamento de uma “cidade do interior”

para a capital ou sua idade, mas sim, a ausência familiar como marco. Ao mesmo tempo em

que estava sozinho e tinha de aprender a lidar com as novas possibilidades diárias, havia o

compromisso com a disciplina proposta pela instituição de ensino e a oportunidade prática de

exercer a lição aprendida com seus pais em casa.

A rotina escolar era pesada e mantinha os alunos ocupados, o que além de beneficiar

a rotina estudantil de Milton Santos, o mantinha ainda mais com foco e ambição nos seus

próprios planos.  A carga de atividades do IBE faz com que a maior parte dos relatos de

Milton Santos sobre essa época se limitem às aulas, às obras literárias que eram lidas e aos

professores que influenciaram seu curso.

vindo para Salvador, fui ser interno no colégio [o Instituto Baiano de Ensino], de
onde saía de quando em quando para visitar as famílias de meus pais (...) O dono era
ao mesmo tempo proprietário próspero, diretor da escola e educador. A Rotina dos
internos era: a gente acordava, tomava banho, se vestia, descia para trabalhar um
pouco, antes de tomar café, depois do café voltava para aquela grande sala onde
tinha que estudar e assistia às aulas do turno da manhã. À tarde, a mesma coisa.
Eram  doses  maciças  de  português,  de  história,  geografia,  ciências.  (SANTOS,
2004c, p. 46)

Seus professores no ginásio do IBE, também ministravam aulas na Universidade de

Medicina  e  de  Direito,  bem  como  na  Escola  Politécnica,  o  que  sugere  o  contato  com

intelectuais das elites atualizados e antenados com o que tinha de mais moderno nas ciências,

artes e humanidades da época. A convivência de Milton Santos com intelectuais de seu tempo,

a exemplo de Pedro Calmon34 e Octávio Mangabeira35,  começou cedo e o aproximou dos

segmentos dominantes. (CIRQUEIRA, 2010; SILVA, 2010).

Como resquício do árduo aprendizado de matemática – álgebra e geometria – com

seus pais, Milton Santos foi destaque nesta disciplina durante o ginásio e aos 13 anos de idade

começou a lecioná-la. Mas apesar de sua reconhecida facilidade com os números, Milton no

ginásio  encantou-se  pela  literatura  de  Josué  de  Castro  e  seus  dizeres  sobre  a  geografia

34 Família de banqueiros e políticos influentes da Bahia. Ocupam até os dias de hoje cargos de prestígio e poder
local.  Ver:  Folha  de  S.  Paulo,  06/01/1996.  Disponível  em:  <
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/1/06/dinheiro/8.html >. Acessado em: 03 de ago. 2018. 
35 Foi engenheiro civil, jornalista, professor,  político, diplomata,  orador, ensaísta e o quarto ocupante da 
Cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Ver:  Academia. Org,  29/ 07/ 2016. Disponível em: < 
http://www.academia.org.br/academicos/octavio-mangabeira/biografia >.  Acessado em: 03 de ago. 2018.

http://www.academia.org.br/academicos/octavio-mangabeira/biografia
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/1/06/dinheiro/8.html
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humana.  No  IBE,  o  pensador  teve  seu  primeiro  contato  com a  geografia  brasileira  que,

segundo ele, sabotou o livro em que Josué de Castro denominado Geografia da Fome (1946).

Nesta obra, Castro discutiu as principais teses filosóficas da geografia e abordou a

fome como um flagelo que assolava a humanidade. O mesmo tentou criar uma teoria que

explicasse a cruel realidade do subdesenvolvimento, da pobreza e da miséria no Brasil, tal

como o futuro projeto intelectual de Milton Santos, que abarcou além disso outras questões

complementares.

Muitos anos depois, no ano de 1999, uma entrevista dada por Milton Santos à TV

aberta, como participante do programa Painel, em um contexto que o mundo havia chegado

aos  6bilhões  de  habitantes  e  1/3  da  população  vivia  abaixo  da  miséria,  com  quase  800

milhões de pessoas passando fome, este expressa a influência de Castro em suas ideias.

[Apresentador]: O que quer dizer esse número 6 bilhões? É muito? É pouco? Não
têm espaço pra tudo mundo? 
[Milton Santos]: Eu acho que é uma doença dessa nossa civilização que corrobora o
que  desejam  que  a  gente  faça:  ter  medo.  Essa  produção  continuada,  repetida,
insistente do medo que paralisa, que impede, rege sob o destino da humanidade e
essa questão, ela se inclui nessa…
[Apresentador]: Claro.
[Milton  Santos]:Nessa  lista.   Porque...  Sobretudo,  porque  se  discute  como  se
estivéssemos em 1950, não estamos mais. Em 1950 a gente tinha dúvida se podia
produzir alimentos para a população, se  a gente podia desenvolver recursos para
atender a população. Hoje não tem nenhuma dúvida, porque, inclusive, a agricultura
é algo que a gente organiza como quer a partir da ciência e da tecnologia. Eu creio
que a questão é política, a questão de distribuição que era impossível nos anos 40 e
50 por várias razões.  Era impossível  porque a comunicação entre as  pessoas era
difícil, então a gente não sabia, enfim, onde tinha fome, onde tinha catástrofe, ía
saber um mês depois.  Hoje a gente sabe tudo, não é? Online. E por outro lado, a
agricultura,  ela  ía  aumentando  seu  rendimento  muito  lentamente  e  os  alimentos
dependiam da agricultura. Hoje, primeiro, os alimentos já não dependem tanto da
agricultura; segundo, a Europa é um exemplo, paga-se a quem diminui a produção
agrícola e cobra-se multa daqueles que produzem. Quer dizer que é um mundo de
contradições, de paradoxos, entre os quais essa fome, essa fome permanente, essa
pobreza que não tem nada que ver com números. (Milton Santos em entrevista ao
Programa  Painel,  1999,  Globo  News.  Trecho  exibido  no  programa  Arquivo  N,
realizado em homenagem ao falecimento do professor no ano de  2001).

O livro de Castro marcou Milton não só pela curiosidade que o assunto suscitava,

mas também por tratar de teorias como o possibilismo e o determinismo, que eram ensinadas

nos  primeiros  anos  do  ginásio  e  o  encantavam.  Seu  interesse  pela  Geografia  se  dá  não

somente através da leitura de Josué de Castro, mas também a partir do incentivo de alguns

professores do ginásio, como Oswaldo Imbassahy36 e Oscar Hilário.

36Família com políticos e fortes influências  no estado da Bahia ainda nos dias atuais.
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Eu me recordo do meu professor de português que era um grande poeta e que me
disse uma vez: “Você não chegará nunca a ser presidente da República, mas você
será um Teodoro Sampaio”. Ele imaginava que eu seria um intelectual ou geógrafo,
pois  Teodoro  Sampaio,  apesar  de  ser  engenheiro,  foi  sobretudo  um  importante
geógrafo que escreveu sobre São Francisco, sobre São Paulo e sobre a cidade de
Salvador. (LEITE , 2007, p.28)

É  possível  que,  desde  então,  Milton  Santos  tenha  sido  incentivado  e,  assim,

despertado  pela  compreensão  das  desigualdades,  de  fazer  denúncia  das  injustiças  e  dos

dramas sociais cada vez mais presentes na realidade nacional. 

Nesta época, ele juntamente com seus colegas,  produziram e publicaram o jornal

Luzeiro, que obteve sucesso entre os leitores e foi financiado pelas festas realizadas aos finais

de semana durante o ginásio37.

Parte da juventude de Milton Santos foi residindo no IBE. Sobre essa instituição de

ensino, o mesmo declara que: “era uma boa escola, quer dizer, não tinha o mesmo peso, por

exemplo,  que  o  Colégio  Vieira,  que  era  o  colégio  dos  jesuítas,  mas  era  uma  escola  de

qualidade” (SANTOS, 2004c, p. 47).  Sobre o quê o motivou a seguir seu curso neste colégio,

ele esclarece: 

possivelmente, devido à relação de amizade de meus pais com o dono da escola [seu
pai  ministrou  aulas  nesta  escola  antes  de  ir  para  o  interior],  que  permitia  um
abatimento, quer dizer, eu pagava um pouco menos do que os outros. E quando os
meus pais, professores primários, não recebiam, o diretor nunca se aborreceu e até
continuava me dando aquela mesada mensal  que viria  de meus pais.  (SANTOS,
2004c, p. 47).

As relações sociais da Família Santos foram fundamentais para a trajetória de Milton

Santos, no entanto, apesar de suas influências e estratégias, a qualidade do mesmo como aluno

contribuiu para os planos de seus pais.

A conduta  advinda  da  parte  administrativa  do  colégio  atribuíram,  sem  dúvidas,

suporte a Milton Santos neste período de sua vida. Todavia, a mesma não se deu apenas por

solidariedade à seu pai mas, por decorrência, de uma política do próprio colégio. Como nos

salienta Silveira38, um dos colegas de Santos no IBE:  

37 Ibidem.
38 Foi médico,  professor titular da disciplina de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal  da  Bahia e  Presidente  da  Academia  de  Medicina  Brasileira  da  Bahia.   Ver:  Infonet,  10/08/2006.
Disponível em: < https://infonet.com.br/blogs/a-imortalidade-de-geraldo-milton-da-silveira/ >. Acessado em: 03
ago. 2018.

https://infonet.com.br/blogs/a-imortalidade-de-geraldo-milton-da-silveira/
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“[o Instituto Baiano de Ensino] selecionava os seus alunos tanto quando possível, e
os  interesses  o  permitiam,  admitindo  também  jovens  sem  recursos,  mas  que
despontavam  com  potencialidade  indicadora  de  diferenciação,  compensando  tais
benefícios com pequenas colaborações administrativas”. (SILVEIRA, 1996, p. 68)

Como  os  próprios  gestores  do  IBE  reconheciam,  Milton  Santos  era  um  aluno

disciplinado e dedicado. No final do quinto ano ginasial, adquiriu o título de bacharel em

Ciências e Letras e concluiu seu ciclo neste instituto de ensino. 

Após a conclusão do ginásio,  continuou lecionando matemática e voltou a morar

com os seus pais e seus irmãos, que naquele tempo já haviam circulado em diversas cidades

do interior baiano e retornavam a Salvador.

Seu pai, o Seu Francisco Irineu, que já atuava como funcionário público ministrando

aulas fora da capital, havia sido promovido e ascendido ao cargo de sub-Inspetor de Educação

da Bahia, tendo como sua a responsabilidade do funcionamento das instituições escolares nos

municípios do sudoeste do Estado (CONCEIÇÃO, 2016). Como nos indica Azevêdo (1955, p.

112), na época em que os pais de Milton Santos eram professores, a existência de negros e

negras lecionando era comum no ensino de Salvador: 

[…] no professorado elementar  e  secundário  há  também muitas  pessoas  de  cor,
inclusive  pretos  e  mestiços  muito  negróides.  Mesmo nas  escolas  particulares  há
professores de cor. Alguns dos mais renomados professores de língua portuguesa, de
latim,  de  matemáticas,  com  os  quais  estudavam  jovens  das  famílias  mais
importantes,  eram há meio século  atrás  mestre-escolas,  padres,  advogados muito
escuros, aos quais muitos intelectuais baianos ainda hoje se referem com admiração
e  respeito.  É  muito  menor  hoje  o  número  de  professores  primários  do  sexo
masculino, mas o professorado feminino inclui grande proporção de escuras.

Mas,  além  do  novo  trabalho  de  Seu  Francisco,  há  indícios  biográficos  de  que

houveram outras motivações para que essa transferência da família Santos para Salvador se

desse nos anos 40. Conforme os relatos dos octogenários ex-alunos de Seu Francisco e D.

Adalgisa explicam à Conceição (2016, p. 74), ainda que os professores tivessem boas relações

com os poderosos de Alcoçaba:

A situação teria sido criada a partir da interferência do então prefeito de Alcobaça,
João Garcia,  no resultado da escolha de uma aluna a ser  premiada durante uma
festividade,  em  desfile  cívico-religioso,  pelas  ruas  da  cidade,  aos  auspícios  da
escola. Internamente a vencedora foi uma, mas a mulher do prefeito, conhecida por
Dona Sinhá (nome de batismo Rosalva), exigiu que se desse o prêmio a outra aluna.
Segundo os ex-alunos, o prefeito “devia ser um analfabeto”: Dona Sinhá era muito
autoritária e mandona. De última hora, o prefeito, marido dela, concordou e premiou
e  desfilou  ao  lado  de  quem  a  esposa  queria.  A professora  Adalgisa,  que  tinha
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organizado tudo, ficou sem graça. Sem apoio do prefeito,  tomou a decisão.  Não
brigou com ninguém. Disse aos mais chegados: “Vou-me embora”. 

Sob constrangimento,  a  família  Santos se mudou para Salvador  e,  segundo Silva

(2002), após morarem por um tempo na casa de uma parente e obterem o apoio da Caixa

Econômica Federal39,  compraram uma casa e fundaram sua própria escola. 

Endereçados na Estrada da Rainha até os dias de hoje, os Santos não só vivem nesta

mesma casa, como preservam a memória da família e mantém a paixão do clã pela educação

viva  (CIRQUEIRA,  2010).  Atualmente  sob  os  cuidados  e  direção  da  professora.  Altair

Gabrielli, prima de Milton Santos, a Escola Santa Terezinha guarda não só as lembranças dos

pais do intelectual, mas também a sua relação com a comunidade local40. 

[ Professora Altair]: Ele dava cursos aqui, lotava esse professor Francisco. E ela, que
tem até hoje escolas  com o nome da professora  Adalgisa  Umbelina de Almeida
Santos, né? Bem recordada. Toda essa área aqui, todo esse cerco por aqui passou por
aqui pela escola. Hoje ainda tem doutores que trazem seus filhos pra ver o cantinho
que estudaram,  falam do ensino  do  professor,  agradecem.  (Relato  da  professora
Altair Gabrielli,  prima de Milton Santos,  ao Documentário da TV Legislativa da
Bahia em homenagem ao intelectual,  1996)

Morando com os  pais  e  dando aulas  na  escola  de  D.  Adalgisa e  Seu Francisco,

Milton Santos, com 15 anos, dá os primeiros indícios de preocupação com o seu projeto de

vida e a decisão em torno da futura carreira a ser seguida. 

A escolha da faculdade a ser cursada era de extrema importância por determinar o

curso de vida do sujeito. Por isso, nessa época, Milton Santos começa a ensinar Geografia no

ginásio,  ao  em vez  de  matemática,  buscando  não  apenas  pagar  as  despesas  extras,  mas

também se aproximar de seus objetivos de vida, tal como ele mesmo comenta:

Nessa circunstância eu dava aulas, e embora eu tivesse sido um excelente estudante
de matemáticas no ginásio, havia  a ideia de incompatibilidade entre o jurista e o
fazedor de contas. (Relato de Milton Santos comentando sobre este período em um

39 A Caixa Econômica Federal atua como um banco público que concede benefícios e condições especiais em
transições financeiras realizadas por servidores públicos. De acordo com Silva (2002, p. 02): “Os pais de Milton,
após a longa estada no interior, voltaram para Salvador em 1940, estabelecendo-se na casa de D. Maria José, tia
de Milton, no Gravatá, localidade no entorno da Baixa dos Sapateiros. Poucos anos depois, com financiamento
da Caixa Econômica Federal, compram a casa da Estrada da Rainha, onde fundaram uma escolinha que até hoje
funciona sob a direção da Profa. Altair Gabrielli, prima de Milton.”
40 Conforme nos salienta Cirqueira (2010, p. 69), esta escola chamada “Escola Santa Terezinha” se localiza “na
Estrada da Rainha, Baixa de Quintas, na cidade de Salvador.” O espaço, ao que parece, cessou suas atividades
escolares  a  11  anos,  mas  mantém-se  aberta  à  visitações  e  preserva  “um  acervo  de  fotografias,  livros  e
manuscritos de Milton Santos em suas dependências.”
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trecho do Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,
1996)

Mesmo com o seu pleno interesse pelo campo geográfico, a sua habilidade com os

cálculos e a influência de sua família – sobretudo, seu tio Agenor-, Milton Santos manteve-se

por um tempo dividido entre cursar a Engenharia ou o Direito,  como ele mesmo explica: 

“aos 15 anos, pensei primeiro em me formar em engenharia, porque era muito forte
em matemática (...)  mas havia a lenda de que a Escola Politécnica era racista,  e
como  eu  tinha  um  tio  advogado,  isso  me  levou  a  pensar  em  fazer  Direito.”
(SANTOS, 2004b, p. 13).

Conforme o próprio  Milton  Santos  explica no relato acima,  o  seu interesse  pelo

Direito  teria  sido  um  dos  estímulos  para  começar  a  lecionar  Geografia  e  se  afastar  da

Matemática.  Mas essa tomada de decisão é mais complexa do que aparenta.  O receio de

experenciar alguma vivência negativa por decorrência de sua condição racial é latente em seu

discurso.

A dificuldade em saber como lidar com tal situação, mediante o seu despreparo e o

fato de não ter  sido criado sob esses termos,  direcionam Milton Santos para a  segurança

proporcionada pela sua família através da figura de seu tio Agenor. Além disso, a sua escolha

pelo Direito também pode ser interpretada como consequência da sua vivência como negro no

Brasil, tendo em vista, nesta mesma fase da vida, ter sido marcado pelo  primeiro episódio

explícito de embate étnico racial de sua trajetória. (CIRQUEIRA, 2010; SILVA, 2010)

Milton  Santos  já  estava  no  Curso  Complementar  (1942-1943),  que  preparava  os

alunos para o ingresso nos segmentos universitários, com 16 anos. Era considerado pelos seus

colegas um sujeito notável e, por isso, exercia forte influência sobre a turma.

Conforme ele revela,  o primeiro momento em sua trajetória que se constrói uma

narrativa com evidentes menções racistas vivenciadas por ele surge quando, junto com outros

alunos, criaram a Associação dos Estudantes Secundários da Bahia. (CIRQUEIRA, 2010).

meus amigos e eu próprio, a turma da qual eu era um pouco líder, se separou, no
início dos anos 40, da União Nacional de Estudantes e criou uma entidade chamada
Associação  de  Estudantes  Secundários  Brasileiros  (...)  no  momento  de  eleger  a
diretoria, a turma do Partido Comunista, o Mário Alves, uma pessoa cuja casa eu
freqüentava, se uniu com a gente da Igreja e levantou o argumento que, pelo fato de
eu ser negro, era difícil para mim falar com as autoridades. Eu perdi a eleição e
fiquei  como  vice-presidente.  Aí,  o  presidente  foi  embora  e  eu  assumi  depois.
(SANTOS, 2004b, p. 79)
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Seus “amigos”, do Partido Comunista, alegaram ser a sua cor da pele um “problema”

para  exercer  a  presidência  da  Associação  dos  Estudantes  Secundários  da  Bahia  junto  às

potências políticas e sociais nacionais. O “conselho” de não seguir aquilo que gostaria de ter

feito é comentado por ele:

O medo deles era que não seria conveniente que um negro fosse presidente de uma
associação  tão  importante,  porque  ele  iria  ter  dificuldade  de  discutir  com  as
autoridades. E eu, menino, tolo e inexperiente, acabei perdendo a eleição. (Correio
da Bahia, 20 de agosto de 2006, p.4)

A  problemática  étnico-racial,  nesse  período,  influenciou  os  rumos  da  trajetória

socioespacial de Milton Santos, principalmente, nas suas decisões pessoais, profissionais e

políticas. 

As condições sociais estabelecidas pelas relações étnico-raciais no Brasil se colocam

no  caminho  de  Milton  Santos,  inicialmente,  sob  a  dimensão  educacional  e  seus

desdobramentos. Ao  mesmo  tempo  que  essa  o  motiva  a  seguir  em  frente  e  romper  as

possíveis barreiras sociais ao adquirir títulos de prestígio intelectual, o racismo educacional é

a explicação para não realizar determinadas escolhas no seu itinerário.

O interesse miltoniano pela Engenharia e sua aptidão com os cálculos é anulado no

momento em que Milton Santos percebe na Faculdade de Direito as inspirações recebidas de

seu tio Agenor, já advogado, e pelos rumores de que a Escola Politécnica não recebia negros,

o que se configurava como um complicador. (CIRQUEIRA, 2010).

Existem várias razões. Uma delas é que havia uma lenda misturada com indícios
veementes de que a escola Politécnica não tinha muito gosto em receber negros.
Depois eu vi que não era, mas naquele momento me parecia uma perda de tempo. E
tinha meu tio, Agenor, que era advogado importante em São Francisco e que me
puxava para o estudo jurídico. Havia todo um encantamento pela liberdade humana,
dos direitos pessoais, pela retórica, que era coisa de bacharel também. (SANTOS,
2002[2000], p.48).

Em 1944, a entrada na faculdade de Direito não só sinalizava prestígio social, mas,

igualmente,  intelectual.  Era  um  ambiente  elitizado  e  formado  por  membros  de  famílias

importantes, garantindo a preservação da autoestima de Milton Santos e o seguimento de seu

projeto de vida sem grandes irrupções.

Recordo-me que no segundo ano do ginásio eu era muito forte em matemática. Fui
então  convidado  um dia  que  faltou  um professor  dessa  matéria  –  eu  estava  no
segundo ano - para dar uma aula no terceiro ano. Eu era muito forte em matemática,
talvez porque tivesse estudado dois anos de álgebra em casa. Eu imaginava que iria
estudar geografia, mas havia uma ideia de certo modo corroborada de que a Escola
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Politécnica não gostava de admitir negros. Então como havia um cuidado para evitar
decepções na juventude, eu fui orientado a fazer Direito, renunciando a uma vocação
que eu imaginava ter quando menino que era a de ir para a Igreja, para ser padre.
Um tio meu advogado e que tinha estado no seminário me dissuadiu da ideia de ser
padre e com argumentos que vocês imaginam quais. Ele me sugeriu estudar Direito.
Então, como eu ia estudar Direito decidi que a matemática não tinha mais cabimento
e  passei  a  estudar  geografia  e,  logo  que  deixei  o  ginásio,  com quinze  anos,  eu
comecei a ensinar geografia. (LEITE 2007, p.28-29).

Em entrevista  concedida  à  revista  Caros  Amigos,  Milton  Santos  afirma  não  ter

insistido  na  Escola  Politécnica  não  apenas  por  conhecimento  da  polêmica  em  torno  da

seleção, mas, primordialmente, por ter medo da humilhação pública por ser negro:

Quando se é negro, é evidente que não se pode ser outra coisa, só excepcionalmente
não se será o pobre.[...], [só excepcionalmente]. Não será pobre, não será humilhado,
porque a questão central é a humilhação cotidiana. Ninguém escapa, não importa
que fique rico. E daí o medo, que também tenho de circular.

Mediante a constituição de sua consciência acerca da sua condição social e o modo

como  as  relações  se  estabelecem  perante  a  sua  negritude,  Milton  Santos  passa  a  criar

estratégias para circular nos espaços que lhe convém.

O mesmo pratica sua postura altiva, tal como ensinada em sua casa, e mantém sua

posição notável e brilhante como homem público, professor e aluno. O desenvolvimento de

suas habilidades e o acúmulo do saber, tornavam Milton Santos requisitado desde a juventude.

Durante a faculdade,  um grupo de colegas de Milton Santos dos tempos de IBE,

tentaram candidatá-lo, na Bahia, à concorrência pela presidência geral da União Nacional de

Estudantes  (UNE)41.  Apesar  das  várias  indicações,  o  mesmo  recusou  tal  proposta.

(CIRQUEIRA, 2010)

Sua  candidatura,  ao  mesmo  tempo  que  se  configurava  como  uma  vontade,  era

(re)sentida como um temor para Milton Santos e os demais candidatos. O intelectual, que já

havia vivenciado situação similar no ginásio, era temido por seus conterrâneos por razão de

sua inteligência, facilidade com as palavras e agilidade de raciocínio. 

41 Como explica Conceição (2016, 47) em sua biografia sobre Milton Santos, nesta época, o intelectual havia
iniciado suas  atividades políticas  junto ao movimento estudantil  universitário:  “Na Faculdade de Direito  da
UFBA. Milton Santos liderou a criação do Partido Estudantil Popular, que funcionou entre 1943 e 45 – num
período de forte oposição ao getulismo. ‘A gente tinha todas as idéias democráticas, liberais, mas não éramos de
esquerda’, relembrou enquanto sorvia um gole de suco. ‘O marxismo chegou-me lentamente, principalmente
depois que fui fazer meu doutorado na França nos anos 50, com o professor Tricart’. 
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Mas, além dos encargos baianos, havia o desafio de âmbito nacional. Milton Santos e

seus colegas sabiam que os debates para a ocupação do cargo seriam no Sul do país, não na

Bahia onde Santos era conhecido. Como conta Silveira, seu colega  de  IBE e  da faculdade de

Direito:

Lançou e apoio Methódio Coelho (...)  Terminada a votação,  que  transcorreu  em
clima de guerra,  com impugnações,  conferência de  credenciais,  atrapalhações  de
alguns votantes, vencemos, e o Methódio foi eleito Presidente da UNE. Durante a
sua gestão, houve alguns incidentes, devido a acusações de ser Milton o verdadeiro
Presidente, talvez por ser mais loquaz, e o Methódio mais reservado. Entretanto, tal
fato não ocorreu, eles administraram a UNE em consonância. (SILVEIRA, 2005, p.
42-43)

Na família  de  Milton,  outros  sujeitos  também tiveram de  lidar  com as  questões

raciais  de forma latente  durante a faculdade.  Há um episódio que envolve a trajetória  de

Yedda, a irmã de Milton Santos. 

Com o objetivo de “preservar a jovem”, o fato de Yedda, apesar de considerada uma

aluna brilhante da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, ter abandonado o curso de

Medicina subitamente se desenrola sem muito comentário e explicação. O que se sabe é que,

tal como Milton, seus irmãos também seguiram o caminho dos estudos e tiveram êxito nas

escolhas profissionais.  

Ela dava aulas de francês e inglês e, ainda tocava piano na escola dos pais, na época,
já instalados na casa no 55 da Estrada da Rainha. Conta-se que um dia Yedda saiu da
aula e fora encontrada sentada na porta da faculdade. Comenta-se que nunca mais
conseguiu ser a mesma pessoa, fechando-se no seu silêncio. A política de não expor
os fatos era uma forma de esconder a “vergonha” dos que tinham a sua condição
humana “molestada”. (SILVA, 2010, p. 66)
Naílton,  também formado em Direito,  da  mesma forma sem nunca  exercer  esse
ofício, faria uma brilhante carreira profissional, em muito equivalente à do irmão
mais velho. Yêda, às vésperas de se formar em Medicina, no meio de uma aula de
anatomia sofreu, de repente, um surto mental. Perdeu de vez a lucidez. Nunca mais
voltou à realidade medida pela concretude do tempo e das coisas. (CONCEIÇÃO,
2016, p. 66)

Os relatos acima evidenciam as contradições inerentes aos cursos de vida de Milton

Santos e seus irmãos. Apesar da realização de seus planos de vida, conforme projetado por

seus pais e familiares, alcançar os espaços de prestígio sob o esforço da formulação de suas

estratégias individuais e coletivas não lhes garantiam a superação dos limites socialmente

impostos.
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Apesar  de  não  haver  leis  racistas  de  segregação  no  Brasil,  no  imaginário  social

insistia a ideia do “lugar de negro” - tanto no plano físico, como no simbólico. A análise da

trajetória de Milton Santos denuncia como a dimensão espacial das relações étnico-raciais

atua no seu curso de vida (CIRQUEIRA, 2010).

Não foi preciso a existência de leis que negassem o ingresso de Milton Santos na

Escola Politécnica, na UNE ou em qualquer outra instituição para que se sentisse inibido pelo

discurso dominante acerca da mobilidade social e circulação dos corpos negros na sociedade

baiana de sua época.

O quadro de estudantes universitários era composto pela elite da época. Ou seja, no

que tange a pertença étnico-racial, havia pouca presença de negros, em relação aos brancos,

ocupando as cadeiras na Faculdade (FERNANDES, 1972).

A título de exemplo: em estatística realizada por Azevedo (1996, p. 115), “das 137
pessoas diplomadas pela  Faculdade  de Filosofia  da Universidade  da Bahia entre
1945 e 1950 (...)  2,9 por cento eram pretos,  33,5 por cento eram pardos e 63,5
brancos”. Poderíamos considerar uma proporção numérica palpável para os grupos
étnico-raciais,  entretanto,  a  população  negra  em  Salvador  nesse  período  era
esmagadoramente  maior  do que a  branca,  chegando a quase  90% da população.
(CIRQUEIRA, 2010, p.83)

A partir de um relato do professor acerca das suas próprias relações sociais durante

esta  fase  da  vida,  o  mesmo  menciona  quem  são  seus  colegas  universitários,  bem  como

evidencia a tensão estabelecida em seu cotidiano escolar por motivos raciais.

“a Faculdade de Direito era o lugar da elite e as minhas relações pessoais, meus
amigos,  as  pessoas  com quem eu me dava bem, eram de  famílias  importantes”,
contudo, rememorando a experiência pesarosa de racismo que vivenciou no período
da formação da “Associação dos Estudantes Secundaristas Brasileiros”,  destacou,
“de  outro  lado,  tinha  esse  choque  pessoal  com  a  turma  do  Partidão,  um
ressentimento  que  eu  guardava,  apesar  de  me  dar  bem  com  o  Mário  Alves  e
principalmente  com a  irmã  dele,  que  sempre  foi  muito  minha amiga.  Mas  isso
acabou criando um afastamento.” (SANTOS, 2004b, p. 80). (CIRQUEIRA, 2010, p.
83)

Mesmo  tentando  dar  seguimento  ao  seu  curso  de  vida  “sem  olhar  pra  trás”  ou

guardar rancor acerca da situação constrangedora vivenciada ainda no ginásio com seus atuais

colegas de turma na faculdade, o distanciamento entre Milton Santos e os “filhos das elites”

se estabelece de forma sutil e subjetiva.
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Apesar de saber que incomodava alguns indivíduos que se colocavam como seus

pares cotidianamente, Milton Santos conclui o Bacharel em Direito no ano de 1948. Logo

depois, segue o caminho de seus pais e submete-se a um concurso como professor no interior.

2.3.2 A carreira de geógrafo e as estratégias de ascensão miltoniana

No início  da  década  de  50,  com a  tese  “Povoamento  da  Bahia”,  Milton  Santos

tornou-se professor catedrático de Geografia Humana do ginásio do Colégio Municipal de

Ilhéus. Ensinando e fazendo pesquisas, se dedicou, nesta época, ao estudo da monocultura

regional. 

Na dedicatória de seu primeiro livro, resultado desta tese e publicado em 1948, “O

Povoamento da Bahia: suas causas econômicas”, Milton indica a influência de seus pais na

sua trajetória como um intelectual ainda em formação.  Esta obra expressa não somente tal

inspiração, mas também a sua relação com a disciplina geográfica.

“Aos meus pais Francisco Irineu dos Santos e Adalgisa Umbelina de Almeida
Santos,  a  quem  devo  o  perene  exemplo  do  esforço  e  do  amor  ao  trabalho”
(SANTOS, 1948). (CIRQUEIRA, 2010, p.  67)

Diferentemente dos seus avós e de seu tio Agenor que se colocavam como exemplos

para  se  projetar  um  curso  de  vida,  os  seus  pais,  Seu  Francisco  e  D.  Adalgisa,  atuaram

efetivamente na sua “preparação ao mesmo tempo para chegar ao ginásio e para a produção

do indivíduo e do cidadão.” (SANTOS, 2004c, p. 43).

A história de luta de sua família, como um todo, marca a trajetória de Milton Santos

constantemente em construção e atua como um dos elementos de sua conduta intelectual.  No

trecho apresentado pelo documentário de Silvio Tendler (2002) em homenagem ao geógrafo,

Milton Santos explica o porquê de sua escolha pela Geografia, tornando notável como a sua

trajetória, bem como a de sua família e de tantas outras ao redor, produziram efeitos sobre seu

olhar geográfico desde o início.

“Eu acho que foi  a opção pelo  movimento.  O fato de eu ter, quando garoto,  me
impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de
um lugar pra outro. Talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina.” 
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O interesse em compreender os movimentos provocados pelos indivíduos através das

transições territoriais, bem como esta mudava os sujeitos, pode ter sido despertado pelo curso

da Família  Santos  e,  depois,  pela  trajetória  do  próprio  Milton  Santos.  A dialética  que  se

estabelece entre o que os motivava a circular de cidade em cidade e as transformações que se

davam não somente neles, mas nos próprios espaços e comunidades que eles transitavam,

provocava o intelectual.

Seguindo suas finalidades e investigações com a carreira de professor e pesquisador,

o mesmo prosseguiu com seus exames locais e buscou se ambientar no campo da Geografia,

interessando-se pelo seu encontro nacional que acontece todo o mês de julho anualmente. 

Como  desdobramento  e  continuidade  de  seu  trabalho  já  iniciado  e  publicado,  o

pensador apresenta seu primeiro texto como geógrafo denominado “Zona do Cacau” (1957),

sendo esta a primeira vez que Milton Santos participa da Associação de Geógrafos Brasileiros

(AGB).  Este  momento  é  lembrado  por  seus  colegas  no  documentário  realizado  em  sua

homenagem  pela  Assembleia  Legislativa  da  Bahia  (1996).  Recordam-se  do  modo  como

Milton Santos conseguiu se aproximar do grupo, sua coragem em se apresentar e, claro, a sua

conduta refinada, expressa pela sua postura e comportamento altivo.

[Maria Auxiliadora] (Amiga, ex-aluna e profª.  da UFBA): Todo mês de julho toda a
geografia brasileira se reunia na reunião da Associação Brasileira de Geógrafos.
[Carlos Augusto Monteiro] (Amigo e colega da AGB): Na primeira vez que a gente
viu o Milton na AGB... Um rapaz negro, bonito, muito bem vestido de linho S120,
fazendo sucesso...
[Aziz  Ab’saber]  (Geógrafo  e  colega  da  ABG):  Ele  e  um  colega  dele,  ambos
advogados, tiveram essa ousadia de vir  lá de Ilhéus até Uberlândia pra assistir uma
reunião em uma sociedade que eles maus conheciam.
[Carlos  Augusto Monteiro]  (Amigo e  colega da AGB):  E compareceu  à reunião
apresentando um trabalho sobre a cultura do cacau na Bahia, um tema que ele iria
desenvolver ao longo da carreira.  (Relato ao Documentário da TV Legislativa da
Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

As estratégias usada pelo professor para se inserir no cerco que debatia a geografia

nacional naquela época foram: primeiro, a curiosidade invocada em seus pares por ser negro e

dominar os modos vigentes; segundo, a demonstração do seu saber e originalidade legitimada

pelo trabalho apresentado.

Confiante e acompanhado de um colega, Milton Santos se desloca da Bahia para

Minas  Gerais  com o objetivo  de  conhecer  e  se  inteirar  acerca  da  produção  brasileira  de

geografia e os seus próximos rumos.
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[ Célia Peixoto Motti] (Ex-aluna e amiga): Ele foi uma pessoa que não queria subir
sozinho. Ele subia, e à medida q ele subia, ele carregava o grupo dele. Obrigava
mesmo a gente a apresentar trabalhos na AGB e levava a gente pra frente. (Relato ao
Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

 Durante muito tempo, Milton Santos estudou a região cacaueira, na qual viveu o

período inicial de sua carreira. À esta altura, já estava com 30 anos de idade e nesta mesma

região, conheceu Jandira Rocha, mãe de seu primeiro filho, Milton Santos Filho – o Miltinho

(1955-1997)42.

[Maria Auxiliadora] (Amiga, ex-aluna e profª.  da UFBA): Quando ele foi exilado a
única relação com a família dele, com Miltinho, era eu. Porque a.. houve um... a ex-
mulher do Dr. Milton não ficou muito alegre com a separação então, por exemplo,
Miltinho todo, todo ano ía pras férias. As férias grandes aqui, 3 meses, ficava com
Milton Santos lá. Quer dizer, Miltinho cresceu,  não cresceu separado do pai, todo
canto do mundo que Milton Santos foi, Miltinho ía também passar as férias. (Relato
ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Também em Ilhéus, retomou a atividade jornalística não exercida desde a juventude.

Aceitando o convite para trabalhar no principal jornal de Salvador logo que terminasse o

curso de Direito, Milton Santos passou a assinar uma coluna no Jornal A Tarde43, de Salvador.

Santos  foi  correspondente  desse  jornal  em  Ilhéus  e  escreveu  para  uma  seção

destinada a fatos regionais. O objetivo deste espaço no jornal era tirar um pouco o foco da

cidade de Salvador  para que o leitor  tivesse conhecimento dos acontecimentos  em outras

localidades. 

O  trabalho  neste  jornal,  apesar  da  diferença  em  suas  proposições  de  escrita  e

publicação em relação ao de outros intelectuais negros na mesma época - tal como Abdias

Nascimento44 -,  fez  parte  da  composição  das  atividades  políticas  desempenhada  pelo

intelectual na Bahia. (SILVA, 2010).  

As matérias publicadas por Milton Santos no jornal A Tarde, a princípio, versavam
sobre a formação geográfica da zona cacaueira; diferenças entre a população rural e

42 Como comenta Conceição (2016) na biografia de Milton Santos, este Milton Santos Filho, que os amigos
chamavam de Miltinho, seria um dos agraciados em 1996 com o “Troféu Clementina de Jesus”,concedido pela
União de Negros pela Igualdade (Unegro), um grupo do movimento negro ligado ao Partido Comunista do Brasil
(PcdoB). Miltinho, faleceu antes de seu pai, em 1997, e foi um economista formado na França militante do
movimento negro. (CONCEIÇÃO, 2016; BRANDÃO, 1997).
43 Segundo Silva (2002, p. 3): “um episódio entre dois grupos pela disputa do grêmio estudantil da Faculdade de
Direito, fez com que Simões Filho, ex-ministro da educação do governo brasileiro e dono do poderoso jornal A
Tarde, conhecesse Milton e o convidasse para trabalhar na redação do jornal quando terminasse a Faculdade.”
44 Abdias Nascimento era jornalista militante do jornal “ O Quilombismo”,  que “intensifica a sua prática de
escrita na imprensa, tentando torná-la independente e liderada pelos próprios negros.” (SILVA, 2010, p.74)
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urbana da Bahia,  crises  entre cidade e campo,  tendências  eleitorais manifestadas
pelo voto, análise das características do Presidencialismo e Parlamentarismo, ênfase
na linha do discurso político que Jânio Quadros não fez e crítica à liderança vazia
relacionada ao esvaziamento dos partidos políticos. A contribuição de Milton Santos
é  ainda  muito  mais  significativa  apenas  pela  visão  mais  geral  dos  artigos
encontrados entre 1956 a 1964. (SILVA, 2010, p. 77)

Como informa Silva (2010), com base no relato de Jorge Calmon45,  a entrada de

Milton na Gazeta de Simões Filho deu-se em 1956 e durante oito anos, teve seu trabalho

desempenhado no turno vespertino da Praça Castro Alves. Iniciando-se em 1º de janeiro de

1956 e desligando-se em 3 de abril de 1964. 

Em comparação ao nível de remuneração dos jornalistas em Salvador naquela época,

Milton Santos ganhava um salário relativamente elevado. De acordo com relatos, Milton era

valorizado  e  “considerado  por  Simões  Filho  tão  talentoso  quanto  José  do  Patrocínio46.”

(SILVA, 2010, p. 77)

Milton, além do jornal e das aulas já no ensino secundário, manteve seu foco em

Salvador e iniciou a sua estratégia de retomada se candidatando a vereador da capital baiana.

Mesmo morando em Ilhéus, o professor teve quase mil votos47, mas não se elegeu.  

Observando de modo panorâmico o seu curso de vida até aqui, Milton Santos com 24

anos, em 1948, já havia se formado em Direito. No início dos anos 50, submeteu-se a um

concurso com a tese “Povoamento na Bahia”, tornando-se professor catedrático de Geografia

Humana  do  Ginásio  Municipal  de  Ilhéus,  na  zona  do  cacau,  onde  também atuou  como

45 Conforme explica Silva (2010, p. 76): “Jorge Calmon era professor Emérito da UFBA membro da Academia
Brasileira  de  Letras  da  Bahia,  Ex-Presidente  da  Associação  Baiana  de  Imprensa  e  Patrono  do  Museu  da
Imprensa.  Ele  nasceu  em  Salvador,  em  7  de  julho  de  1915.  Durante  67  anos  trabalhou  no  em  A Tarde,
começando em 1935 como repórter de assuntos gerais, e durante 47 anos a partir de 1949, foi redator chefe”.
46 José Carlos do Patrocínio (1853-1905) foi um importante jornalista, orador, poeta e romancista dedicado à
causa abolicionista. Nascido no interior do Rio de Janeiro,  filho do Padre João Carlos Monteiro,  vigário da
paróquia e  orador na capela imperial,  e  da Justina Maria,  escrava e “quintandeira” da cidade.  Aprendeu as
primeiras letras sob proteção familiar na fazenda e, depois, cursou a Faculdade de Medicina na capital. Para
sobreviver,  lecionava  e  exercia  suas  aptidões  políticas  em  prol  da  propaganda  abolicionista  através  do
jornalismo.  Atuou em diversos periódicos,  foi  dono do “Gazeta da Tarde” e do jornal  “A Cidade do Rio”.
Compareceu às sessões preparatórias da instalação da Academia Brasileira de Letras e fundou a cadeira nº 21,
que  tem  como  patrono  Joaquim  Serra.  Ver:  Academia.org,  José  do  Patrocínio  Biografia.  Disponível  em:
<http://www.academia.org.br/academicos/jose-do-patrocinio/biografia >. Acesso em: 08 Jul. 2018
47 Nesta época, eram incipientes os estudos sobre a Bahia e sua capital, o que configura limites à pesquisa e o
entendimento qualitativo do desempenho miltoniano em sua primeira campanha política. Como explica Tricart:
“...  nada  fora  estudado  e  o  estado  da  Bahia  era  praticamente  desconhecido  do  ponto  de  vista  científico.”
(TRICART apud SILVA, F.; SILVA, M., 2004, p. 161). 

http://www.academia.org.br/academicos/jose-do-patrocinio/biografia
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correspondente do jornal  “A Tarde”. Nesta época, participava com frequência das reuniões da

“Associação de Geógrafos do Brasil” (AGB) e escreveu o livro “A Zona do Cacau”. 

“Ilhéus foi fundamental para Milton. Lá ele escreve artigos de grande importância
para o jornal e publica o livro “A Zona do Cacau” (...) Nessa época, começa a se
interessar pela AGB – Associação de Geógrafos Brasileiros, após uma das viagens
ao  Rio  de  Janeiro  para  curso  de  férias  promovido  pelo  Instituto  Brasileiro  de
Geografia e Estatística (IBGE) e onde conhece o geógrafo Aroldo de Azevedo e
outros grandes nomes da Geografia da época.” (SILVA48 apud CIRQUEIRA, 2010,
p. 84).

Quando  volta  para  Salvador,  em  1955,  passa  a  lecionar  Geografia  no  ensino

secundário do Colégio das Mercês e na Faculdade Católica de Salvador, além de ter  sido

promovido a editorialista do jornal que já atuava como correspondente (CIRQUEIRA, 2010;

SILVA, 2010).

Milton Santos, portanto, passa a atuar na sede do jornal A Tarde, em Salvador. Como

editor-chefe, é responsável pelo editorial e tem o seu desempenho preservado na memória de

um dos seus amigos de redação49:

[ Ary Guimarães] (Amigo, advogado e jornalista): Ele era editor-chefe, era ele que
fazia o comentário principal, chamado editorial.  Ele escrevia à mão, com a letra
cursiva, as letras grandes, bonita, né, a letra dele. E como era comum naquele tempo,
ía  para  oficina  e  o  linotipo  transferia  para  letra  de  forma.  Costuma  dizer  ele,
brincando - que ele escrevia sempre perfeitamente, escrevia uns comentários que…-:
“Às vezes… [dizia ele] eu cometia propositadamente algum erro pra dar trabalho a
Jorge Calmon, porque se ele ficar sem ter o que emendar vai perder o emprego”.
(Relato ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,
1996).

Sua atividade como jornalista é muito admirada e reconhecida, principalmente, na

Bahia.  Nesta  época,  Milton  Santos  também é  convidado  a  ocupar  o  cargo  de  diretor  da

imprensa oficial no governo local de Juracy Magalhães50. Mas  apesar  de  seu  sucesso

jornalístico,  a partir  da década de 50,  Milton Santos se dedica ainda mais à  produção de

trabalhos que desenvolvem suas pesquisas sobre a zona cacaueira51. 

48 Ver: SILVA, 2002, p.04.
49 Ary Guimarães além de colega de redação do jornal  A Tarde, compartilhou com Milton Santos o universo
acadêmico. Ambos eram professores da Universidade Federal da Bahia, Milton na área da Geografia e Ary nas
de Direito Constitucional e Ciência Política. (SILVA, 2010).
50Ver:  Documentário  da  TV Legislativa  da  Bahia  em homenagem a  Milton  Santos,  1996.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9KV_hUJN71I>. Acessado em: 02 abr. 2018. 
51 No início da década de 50, Milton Santos publica três livros que ainda não apresentavam as dimensões de
uma geografia com abordagem mais humana, tal como o mesmo propõe posteriormente. “Os estudos regionais”
e “O futuro da geografia” foram publicados em 1953 e, o primeiro estudo sobre Geografia Urbana: “Ubaitaba,

https://www.youtube.com/watch?v=9KV_hUJN71I
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Sua  participação  assídua  na  AGB,  bem  como  seu  exercício  como  professor  e

pesquisador de Geografia o motivam a participar do Congresso Internacional de Geografia, no

Brasil52. Nesta  ocasião,  em  1956,  Milton  Santos  se  encontra  e  conhece  Jean  Tricart,

importante intelectual francês e um dos geógrafos mais respeitados do mundo, professor da

Universidade de Estrasburgo , na França. 

No  ano  seguinte,  Tricart  volta  ao  Brasil  em  missão  do  Serviço  de  Cooperação

Técnica do Ministério das Relações Exteriores e a Universidade Federal da Bahia foi uma das

instituições interessadas nesta visita. Na época, segundo o intelectual francês, Milton Santos

objetivava desenvolver a geografia em Salvador. 

O desejo de Milton Santos, através das várias proposições e definições desenvolvidas

no  campo,  era  chegar  à  elaboração  de  um  discurso  intelectual  geográfico  que  pudesse

posteriormente servir de base a um discurso político, forjado pelo próprio na esfera pública.

Sob esses termos,  o intelectual aceita o convite do professor Tricart  para fazer o

doutorado em Estrasburgo, na França. Tendo como tese o centro da cidade de Salvador, o

mesmo continua seus estudos sobre a Bahia e realiza investigações que são usadas até hoje

por interessados no assunto.

Ao longo de seu doutoramento, teve a oportunidade de visitar alguns outros países

do continente europeu e da África. A partir dessas experiências, Milton Santos escreve o livro

“Marianne em preto e branco”, no qual visava retratar e relacionar a França às suas colônias

na África, bem como ao Brasil. (CIRQUEIRA, 2010)

No seu terceiro retorno para Salvador, já como doutor em 1958, Milton Santos passa

por dificuldades para se inserir no mercado de trabalho e presta concurso como docente para a

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

[  Milton  Santos]:  Minha  vontade  de  entrar  pra  Faculdade  de  Filosofia  como
professor conheceu uma série de obstáculos. A partir da Faculdade, que me levaram,
de um lado, a ter de bater às portas da Justiça e, do outro lado, permitiu uma grande
companhia  social,  de  imprensa,  contra  a  Universidade  pelo  fato  de  me  haver
recusado o direito de fazer concurso para Faculdade. A Justiça me deu ganho de

estudo de geografia urbana”, publicado em 1954. (CERQUEIRA, 2010).
52 Foi  nesse  evento,  como nos  diz  Silva  (2002,  p.  372),  que  Milton  Santos  “encontra-se  com os  grandes
geógrafos que já conhecia por suas obras, tais como Orlando Ribeiro, de Portugal, Pierre Deffontaines, Pierre
Birot, André Cailleux e o seu mestre maior, Jean Tricart. ‘Com ele aprendi o rigor, a vontade de disciplina, a
obediência a projetos e o gosto de discutir’ dizia Milton. Impressionado com a inteligência e a cultura do jovem
professor,  Tricart,  convida-o  para  um  curso  de  doutorado  no  Instituto  de  Geografia  da  Universidade  de
Estrasburgo .”
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causa primeiro no nível baiano, antes de ter ganho nos níveis federais, tendo como
advogado  Nelson  Carneiro.  (Relato  de  Milton  Santos  em  um  trecho  do
Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996)53.

Após a permissão judicial,  somado ao interesse de Tricart em estabelecer contato

com a Geografia baiana, Milton Santos adquire o seu cargo como professor de Geografia na

UFBA e funda, em janeiro de 1959, o “Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da

Universidade da Bahia” (LAGERUB)54. 

Em parceria com o governo francês, através da representação de Jean Tricart, Milton

realizou múltiplas pesquisas e trabalhos no LAGERUB. Neste momento, a geografia da Bahia

era baseada nas interpretações teóricas importadas  de um modelo francês de investigação

científica. Por isso, os trabalhos realizados no Laboratório apresentavam forte influência da

tradicional escola francesa. 

A década de 1960 pode ser considerada como a época áurea da Geografia na Bahia,

pois  o  LAGERUB  representou  uma  proposta  acadêmica  renovadora.  Nele,  a  ciência

geográfica era tratada não apenas como técnica, mas como reflexão. 

Os anos 50 e 60 foram de grande efervescência científica para o Brasil. Com o apoio

e  financiamento  de  diversas  instituições  internacionais,  tal  como  o  governo  francês  e  a

UNESCO, os intelectuais e,  com eles,  as  teorias locais se desenvolveram. Assim como a

Geografia  na  Bahia  atraía  jovens  vindos  de  todo  o  Brasil  e  da  França  para  atuar  no

Laboratório, o Projeto UNESCO mobilizava pensadores dos campos das Ciências Sociais e

Psicologia Social para refletir as relações raciais sob orientação norte-americana em Salvador.

(AZEVÊDO, 1955, 1956; CIRQUEIRA, 2010; GOMES, 2013; GUIMARÃES, 1996)

53 Silva (2002, p. 04), nos dá mais detalhes sobre o ocorrido: “em fins da década de 50, Milton inscreve-se no
concurso para livre docência da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia, mas surpreendentemente, o
concurso não se realiza, por razões que o professor Délio Pinheiro classifica como vinculadas a uma ‘oligárquica
e segregacionista sociedade baiana de belas gravatas e verdades encobertas’." 

Cirqueira (2010, p.  87) complementa dados relevantes sobre a situação: “Milton Santos recorre à justiça,
tendo como advogado o então Deputado Federal  e  futuro Senador Nelson Carneiro,  vencendo em todas as
instâncias e tendo concorrido com brilhantismo ao concurso em 1960, com a tese ‘Os Estudos Regionais e o
Futuro da Geografia’.” 
54 Como  explica  Silva  (2010,  p.  78):  “Para  tal,  foi  criado  em  1º  de  janeiro  de  1959,  o  Laboratório  de
Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade Federal da Bahia, com o apoio do Reitor Edgard Santos e
da Cooperação Técnica do Ministério das Relações Exteriores, representada pelo Professor Jean Trincart, da
Universidade de Estrasburgo, na França.” 
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Os  trabalhos  de  campo,  seminários,  cursos,  apresentações  de  trabalhos,  leituras

comentadas,  reuniões  científicas,  enfim,  o  LAGERUB,  juntamente  com  demais  projetos

voltados  para  o  conhecimento  do  universo  social  brasileiro,  motivava  o  ambiente  de

crescimento cultural e científico. Estudos e diagnósticos sobre Salvador e o Estado da Bahia

foram realizados, a partir das solicitações de organismos administrativos e políticos. 

O ethos de troca intelectual, sem competições negativas, era uma das características

do  Laboratório  coordenado  por  Milton  Santos.  Praticamente  o  promotor  da  ascensão  da

Geografia ao status de disciplina nobre, o intelectual a torna próxima de outros saberes como

a política, a economia, a história, a sociologia e, primordialmente, a filosofia.

[Maria Auxiliadora] (Amiga, ex-aluna e profª.  da UFBA): E se fez, assim, estudo.
Os  livros  estão  ali,  estudos  muito  importantes  da  Bahia,  diagnósticos,  assim,
importantíssimos de toda Bahia.  E esse laboratório representou uma coisa muito
importante pro Brasil porque foi o segundo Centro de Pesquisa do Brasil inteiro, só
existia em São Paulo. Era um momento de grande efervescência científica aqui na
Bahia.  (Relato ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao
intelectual,  1996).

Sem deixar de lado o seu compromisso com o jornal A Tarde, no ano de 1961, Milton

Santos é convidado a representá-lo em uma viagem para Cuba, com a comitiva de imprensa

do  então  presidente  da  República  Jânio  Quadros.  Nessa  oportunidade,  o  jornalista  e  o

presidente se aproximam, como conta seu colega Aziz:

[Aziz  Ab’saber]  (Geógrafo  e  colega  da  ABG):  Ele  se  tornou,  na  Bahia,  muito
conhecido. E numa certa ocasião, o Jânio Quadros resolve ir pra Cuba, pra conhecer
Cuba, do Fidel Castro, e vários jornalistas foram juntos. Aconteceu que o Milton se
sentou  do  lado  de  Jânio  Quadros  e  Jânio  Quadros  era  professor  de  Geografia.
Quando  ele  soube  que  o  Milton  também  era  professor  de  Geografia  eles
conversaram muito, o tempo todo. Sei lá, uma viagem de 12 horas, né? E o Jânio
ficou impressionado com o Milton. Ele já não era mais aquele mocinho de 22 anos
que foi pra Uberlândia. Ele tinha o que falar, tinha o que dizer e já tinha feito o
trabalho  sobre  o  centro  de  Salvador  também.  (Relato  ao  Documentário  da  TV
Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,  1996).

Jânio Quadros, então, convidou Milton Santos para exercer o cargo de Embaixador

em  Gana.  Solicitação  que  não  foi  concretizada  devido  a  uma  viagem  prolongada  do

intelectual à França, para um curso. Mas, ainda assim, em 1961, Milton Santos foi nomeado

Subchefe do Gabinete  Civil  do presidente  e  representante  pessoal  deste  na Bahia,  cargos

exercidos no curto mandato do presidente (VASCONCELOS, 2001).
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Nas próprias palavras de Milton Santos, este seria apenas o início de sua carreira

política apoiada por Jânio Quadros. Ambos ambicionavam alcançar o exercício de postos de

poder mais influentes.

“eu deveria ter sido nomeado embaixador em Gana, só que no início do governo
estava na França e a primavera estava tão bonita que eu atrasei a minha volta. Ele
queria  nomear  um  negro,  mas  não  tinha  paciência,  então  nomeou  outro  negro,
Raymundo de Souza Dantas, para embaixador de Gana. Quando cheguei,  ele me
disse: “A imprensa está dando que nomeei um embaixador negro em Gana e que isso
é pouco. Você vai ser embaixador na Suécia, mas por enquanto fique na Bahia. Mas
não deu tempo de ir para a Suécia, porque ele renunciou.”  (SANTOS, 2004b, p. 84)

Ainda que não tenha tido o tempo de ocupar funções que concentram mais poder e

interesse público do que a subchefia da Casa Civil na Bahia, a sua relação com a presidência e

seu desempenho como tal já lhe rendiam sutis dificuldades de circulação. 

[ Ary Guimarães] (Amigo, advogado e jornalista): Ele veio a ser Subchefe da Casa
Civil da Presidência da República com Jânio Quadros.
[Aziz Ab’saber] (Geógrafo e colega da ABG): Um cargo importantíssimo, porque
sendo representante de um governo que tinha recursos, os recursos, na realidade, em
relação aos recursos estaduais, do governo do estado, eram recursos superiores. E aí
ficou uma espécie de governo paralelo,  com muita ciumeira do lado de lá e etc.
(Relatos  ao  Documentário  da  TV  Legislativa  da  Bahia  em  homenagem  ao
intelectual,  1996)

A sua candidatura à presidência da AGB, em 1963, foi marcada pela tentativa de

impugnação por uma das membras da Associação pelo fato de Milton Santos ser negro. Ao

rememorar a sua candidatura, o intelectual relata: 

“(...) quando fui candidato a presidente da AGB, ela [a Eunice] se opôs, achando que
um negro não poderia ser presidente. E foi Caio Prado Jr. quem me defendeu. Como
gente, a Eunice não é uma pessoa para ser admirada. Caio Prado comandou uma
rebelião  que  facilitou  minha  eleição,  acho  que  em 1962,  em Penedo,  Alagoas.”
(SANTOS, 2004b, p. 94).

Além  de  presidente  da  AGB,  Milton  Santos  foi  nomeado  por  Lomanto  Junior,

governador da Bahia na época, como presidente da Comissão de Planejamento Econômico

(CPE) do Estado, cargos que exerceu até 1964. (CIRQUEIRA, 2010; SILVA, 2010).

Pelo fato de ser negro e aproveitar sua influência política em benefício da população

mais  pobre,  na  busca  pela  reparação  das  desigualdades  sociais,  o  intelectual  vivenciou

conflitos e percebeu tensões que são inerentes à constituição social brasileira e seu imaginário

cultural. 
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À medida em que Milton configura-se em uma pessoa pública e intelectualmente

reconhecida,  a  interpretação  acerca  de  sua  imagem  se  dava  com  mais  recorrência.  As

intenções em constrangê-lo e anunciar as restrições e limites em seu curso de vida são mais

expressivas. Uma amiga do intelectual discorre sobre os comentários acerca dele na época:

[  Tereza  Cardoso]  (Geógrafa  e  amiga):  Muita  raiva  dele  também, porque ele  se
comportava como uma nobreza, sabe? Ele era um cara que se vestia muito bem. Ele
só ia dar aula de colete, de paletó, de gravata e chamavam ele por apelações, assim,
racistas, sabe? “Que nego mais metido a besta”, essas coisas. Ele dava risada, antes
de ser preso. Depois de ser preso, ele sentiu o preconceito muito grande. (Relato ao
Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,  1996).

Um outro exemplo, de como a ascensão social do intelectual é acompanhada pela

busca de lembrá-lo o seu “lugar” na sociedade, nos é dado através de um depoimento do

geógrafo francês Jean Tricart (1996, p. 66) a respeito de quando esteve em Salvador, a serviço

dos trabalhos com a UFBA e o LAGERUB. Em suas palavras:

Milton era homem pontual, qualidade talvez herdada de seu pai que culminou sua
carreira de professor como inspetor do ensino primário do Estado da Bahia. Uma
manhã em que tínhamos marcado encontro no Hotel da Bahia – único hotel moderno
da cidade àquela época – para sair a trabalho de campo, estranhei-lhe o atraso. Que
teria acontecido? Indaguei dos funcionários da recepção do hotel,  todos da mais
autêntica  cor  preta,  e  à  telefonista  mestiça  –  esse  posto  era  hierarquicamente
superior aos demais. Perguntei pois se tinham visto o Milton Santos, redator-chefe
de A Tarde. Naturalmente eles conheciam bem o jornal. Pediram-me uma descrição
do homem, ao que respondi: “ele é bem negro, como os senhores”. Resposta: “Então
não pode ser redator-chefe, muito menos de A Tarde”. 

A reação da recepcionista demonstra como Milton Santos era uma figura atípica em

sua época. Diante das relações raciais em Salvador e suas representações, um negro nunca

poderia  ocupar  uma  posição  de  poder  como  esta.   Conforme  aponta  Cirqueira  (2010),

mediante o fato de que os funcionários do hotel aguardavam outra “corporeidade” como chefe

do  famoso  jornal  local,  é  possível  que  se  Tricart  não  houvesse  se  manifestado,  jamais

soubesse da presença de Milton Santos.

Pela educação recebida por Milton Santos através de seus pais e a cultura nacional

promovida  na  época,  o  mesmo  ter  atingido  patamares  elevados  de  status  na  sociedade

brasileira não deveria  ser motivo de estranhamento.  No entanto,  ao mesmo tempo que as

teorias sociais vigentes sugeriam a democracia racial e, com ela, a ascensão social do negro,

forjavam outros meios para, através da cor de pele e a hierarquia social local baseada nesta,

atribuir ao negro o “seu lugar” na escala social.
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A trajetória miltoniana apresenta aspectos que expõem a contradição do sistema de

relações étnico-raciais brasileiro. Os múltiplos condicionantes simbólicos que   atravessam a

sua corporeidade negra mostram como a “posição” social alcançada pelo intelectual não se

sobrepôs às inferências subjetivas e preconceituosas de sua imagem. 

Dessa forma, a imposição social de que haveria um lugar específico para o negro

ocupar  na  sociedade  levava  Milton  Santos  a  desenvolver  uma  consciência  sobre  sua

corporeidade negra,  influenciando na forma como experienciou os  espaços e  exerceu sua

intelectualidade.

Os  efeitos  da  problemática  étnico-racial  brasileira  também  são  vivenciados  por

Milton Santos fora de seu território nacional. No texto do professor Tricart (1996, p. 89), o

mesmo discorre sobre uma situação vivenciada por Milton na França:

Milton  Santos  veio  a  Estrasburgo,  antes  do  golpe  militar,  para  completar  sua
formação.  Seu  humor,  sua  alegria,  seu  sorriso  inimitável  logo  conquistaram  a
simpatia de toda a nossa equipe. Certa noite, minha mulher e eu o convidamos para
assistir a um concerto. Estávamos conversando na língua brasileira quando um casal
se  aproximou para  expressar  sua  admiração:  eu  era  um dos raros  franceses  que
conheciam um “dialeto africano”.

Essa citação explicita as contradições que perpassam a representação da figura do

“brasileiro” no exterior. Ainda que o Brasil seja um país constituído em grande parte por uma

população descendente de africanos, a ideia de que seus cidadãos tinham “embranquecido”

através da miscigenação cultural era predominante. 

Em  um  dos  únicos  casos  que  o  intelectual  foi  identificado  como  brasileiro  no

estrangeiro, foi confundido com um jogador de futebol conhecido na época, com um nome

próximo ao de Milton, o Nilton Santos55 (CONCEIÇÃO, 2016).

um padre brasileiro, vendo-me desembarcar, com ele, do DC-8 da Panair, logo quis
saber  de  que  clube  de  futebol  se  tratava.  Mas  não  me  reconheceu:  o  coitado
certamente não tem tempo de ler revistas esportivas.  Já o aduaneiro africano, ao
revistar meu passaporte, arriscou a pergunta: não é o senhor o famoso jogador do
Brasil?  Disse-lhe  que  infelizmente  não  era.  Afinal,  o  que  vale,  no  Brasil,  um
professor universitário? (VASCONCELOS, 2001, p. 40).

55 Nilton Santos foi  uma jogador de futebol negro, ex-lateral e ídolo do Botafogo (time do Rio de Janeiro) e da
seleção brasileira, era considerado craque e apelidado de “a Enciclopédia do Futebol”. Eleito  o “melhor lateral
de todos os tempos” pela Fifa, em 2000, o mesmo foi bicampeão mundial pela seleção brasileira em 1958, na
Suécia,  e  em  1962,  no  Chile.   Ver:  G1,   27/11/2013.  Disponível  em:  <http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2013/11/morre-nilton-santos-enciclopedia-do-futebol-e-idolo-do-botafogo-no-rio.html >.
Acessado em: 03 de ago. 2018.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/11/morre-nilton-santos-enciclopedia-do-futebol-e-idolo-do-botafogo-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/11/morre-nilton-santos-enciclopedia-do-futebol-e-idolo-do-botafogo-no-rio.html
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Os  estereótipos  referentes  à  população  negra  brasileira  são  apresentados  e

vivenciados por Milton Santos durante a sua trajetória e circulação nos diversos lugares, se

estabelecendo independente do contexto nacional. O fato de ser incomum um negro brasileiro

ser jornalista e professor é o principal motivo das reações que se configuram não só a partir de

teorias raciais locais, mas, primordialmente, que se formulam ao longo da história.

As construções imagéticas acerca do “lugar” que o negro deveria ocupar em sua

sociedade, como a de jogador de futebol, torna a situação ainda mais complexa pela sensação

que  provoca  em  Milton  Santos,  de  ocupar  um  espaço  que  não  lhe  pertence  e  isso  ser

reconhecidamente válido em outros territórios. 

Durante uma entrevista dada por ele à Globo News em setembro de 1998, o pensador

relata sua perspectiva acerca das vivências e embates com as questões raciais durante seu

trajeto:

[ Apresentador]: O senhor, na sua carreira, enfrentou  problemas raciais?
[Milton Santos]: Eu creio que é algo normal que nem caberia responder que sim, né?
Na realidade qualquer que seja o negro no Brasil, não dispondo daqueles aparelhos
que são os que permitem uma ascensão social mais rápida, que não estão nas mãos
deles - são as relações, os apadrinhamentos e todas essas coisas que a gente conhece
bem -, então, há essa dificuldade que é natural, normal, faz parte da própria história.

O intelectual pontua a presença racial em sua trajetória como resultado dos processos

dinâmicos e históricos da sociedade. Apontando a importância dos apadrinhamentos e das

relações sociais como influência, se não, fatores determinantes no processo de ascensão social

na sociedade brasileira, Milton Santos explica como este se configura em um obstáculo para o

indivíduo de cor. 

Anunciando, nesta citação, uma análise do seu curso de vida familiar e pessoal, o

mesmo sugere que os negros, tendo uma origem social geralmente mais pobre, desenvolvem

relações  sociais  menos  influentes  no  contexto  local  e  isso  os  afastariam  de  certas

oportunidades na vida.

Mesmo  sendo  filho  de  professores  e  pertencente  à  uma  família  tradicional  de

Salvador, o  curso de Milton Santos demonstra  como ele  encarou ao longo de seu trajeto

adversidades  que  são  comuns  aos  negros,  independente  da  condição  de  classe  ou  boa

convivência social.
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A sua posição construída  a  partir  das  experiências  com o racismo,  torna cabível

considerar  que  Milton  Santos  compreendia  a  complexidade  histórica,  social,  política  e

econômica que enredam a formulação das teorias raciais e o seu papel na manutenção do

sistema-mundo.

Desse modo, é possível conceber que os limites entre sua atuação individual e a

sociedade  que  a  configura  são  tênues.  Sob  a  compreensão  desse  dilema  de  um  modo

relacional e dinâmico, Elias (1994) nos permite inteligibilizar como este movimento se integra

e se distingue ao longo do tempo na trajetória miltoniana. 

À  mesma  medida  que  o  curso  de  Milton  Santos  é  direcionado  pelos  ditames

constituídos  socialmente,  nos  fornece  rupturas  e  sobreposições  mediante  sua  influência

individual. Como nos indica Elias (1994), os indivíduos são integrantes e parte da sociedade,

modelando-a e modelando-se a partir da constante interação entre essas dimensões. Em razão

disso,  da  mesma  forma  que  a  sociedade  forma  os  indivíduos,  estes  também  a  forma,

configurando ao longo dos anos, portanto, no posicionamento pessoal e intelectual de Milton

Santos.

Assim como o pensador cria estratégias para resistir às violências simbólicas vividas,

o mesmo busca formular propostas que a findem. Por esta razão, o olhar crítico e distanciado

do autor  sobre esse tema racial  são consequências  não só de sua formação familiar, mas

também de  seu  interesse  pela  busca  de  soluções,  através  da  Geografia,  para  superar  tal

conjuntura. 

Contudo, neste período, as descobertas de Milton Santos sobre si e sua posição no

mundo apenas  se  iniciavam.  Após  suas  primeiras  viagens  internacionais,  entre  o  final  da

década de 1950 e início de 1960, este retorna à França sob uma nova condição. Dessa vez,

como exilado político, sua passagem pela Europa permite que Milton Santos vivencie novas

experiências e assimile outras referências e reflexões à sua trajetória pessoal e intelectual.

Como ele mesmo expõe sobre esses tempos:

“esse pano de fundo é importante para entender porque a minha ida para a esquerda
foi  lenta  e  intelectual,  não foi  resultado de uma militância,  foi  resultado  de  um
aprendizado,  é  parte  de  uma  redescoberta  do  mundo  que  eu  fiz  na  Europa.”
(SANTOS, 2004b, p. 80).
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2.4 Do Segundo Exílio ao Reconhecimento Mundial (1964-1990)

Estou procurando
Estou procurando
Estou procurando, estou tentado entender
O que é que tem em mim
Que tanto incomoda você
(Mc Linn da Quebrada – Submissa do 7º dia)

A irrupção da ditadura militar em 1964 interrompe a promissora carreira profissional,

intelectual  e  política  de  Milton  Santos  na  Bahia.  Nessa  época,  era  professor  da  UFBA,

presidente da AGB, coordenador do LAGERUB – um laboratório que, vale mencionar, estava

no auge da  produção e  realização de  pesquisas  –  e  presidia  a  CPE do estado da  Bahia.

Conforme relatam, assim que os militares tomaram o poder político, rapidamente prenderam o

professor: 

[Maria Auxiliadora] (Amiga, ex-aluna e profª.  da UFBA): Disseram à ele: “Bom,
você... é bom você se preservar porque o negócio vem preto ai”. Então, ele foi pra
casa, ele ficou na casa do professor Van der Haegen que, na época, era o consul
honorário da França e  em telefonema pra um amigo, que ele considerava amigo... O
amigo: “Onde é que você tá?” Ele disse: “Não, não vou dizer não”. Aí o amigo:
“Mas diga que não tem problema não”. Ele disse e uma hora depois  a  polícia estava
na porta de Van der Haegen e ele foi preso. E foi pra o 19º BC, no Cabula. (Relato
ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,  1996).

Em depoimento do próprio Milton Santos sobre este evento, o mesmo explica que,

além de confiar em uma pessoa que não que lhe estimava bem, já esperava, de todo o modo,

ser parado por esse novo governo. O intelectual revela que os militares já estavam, há algum

tempo, acompanhando-o:

O presidente me nomeou Subchefe do seu Gabinete Civil e seu representante pessoal
na Bahia. Este convívio com o poder me deu completo sentimento da fatuidade do
poder. Representando o presidente no Estado da Bahia, eu pude fazer alguma coisa
de interesse  popular. Por  exemplo,  forçar  o  Banco da Bahia  e  os  outros  bancos
baianos, que eram dirigidos pelo Ministro da Fazenda Clemente Mariano, a devolver
aos  lavradores  o  excesso  de  divisas  que  eles  guardaram  quando  houve  aquela
desvalorização da moeda. Obrigamos a companhia elétrica canadense-americana a
devolver  à  população o excesso de  dinheiro  cobrado nas  contas.  Na realidade a
minha ida a Cuba com Jânio já me tinha valido a inclusão do meu nome na lista do
exército. (SANTOS, 2007, p. 40)

Ou seja,  o  fato  dele,  na  ocasião,  ocupar  cargos  elevados  na  política  baiana,  ter

estabelecido relações com o presidente da República – bem como com outras pessoas ditas

comunistas  –  e  atuar  em prol  dos  interesses  da  população,  o  levou  a  ser  preso  e  sofrer
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represálias do recém implantado governo militar. Amigos próximo ao intelectual, na época,

comentam a situação:

[  Tereza  Cardoso]  (Geógrafa  e  amiga):  Me  mandaram  fazer  não  sei  quantas
entrevistas no quartel general porque era amiga de Milton. “Que é que Milton dava
presente pras moças do Laboratório”, “se Milton era assim, assim, assim” e dizia
mesmo, disse assim na cara de todo mundo: “Por que é que ele tá preso?”, o cônsul
da França perguntou. Aí ele (quartel general) disse: “Além de ser negro, é muito
mulherengo.” (Relato ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem
ao intelectual, 1996).

Com base nas pesquisas realizadas, diferentes pessoas que tinham relações com o

pensador nesse período mencionaram os mesmos fatores como condicionantes de sua prisão.

Uma vez que as oligarquias não se sentiam confortáveis com o modo que exercia seu poder, o

fato do intelectual ser negro e ter alcançado uma expoente ascensão na política, tornam-se as

principais causas de sua prisão em 1964:

Muitas das dificuldades enfrentadas por Milton Santos, sobretudo em sua carreira
política – a começar por sua condenação pelo regime militar de 64 – vêm daí. Não
fosse ele negro e todo mundo fingiria ignorar suas ideias liberais. Mas isso estava
fora de cogitação, porque ele era negro e, apesar de suas origens humildes, tinha
galgado todos os postos da hierarquia administrativa e política. Era pois uma ameaça
tanto para a estabilidade social da oligarquia quanto para o profundo racismo em que
esta se fundava. (TRICART, 1996, p. 66)

O professor Muniz Sodré56, que havia trabalhado com Milton Santos enquanto ele

era chefe do Sub-Gabinete da Casa Civil da Bahia (1961)57, explica que o mesmo foi caçado

“não  por  ser da  Bahia,  não  foi  por  ser  geógrafo,  foi  caçado  porquê...  [era]  planejador

econômico, por ser cabeça do planejamento econômico da Bahia. E aí nesse planejamento

econômico ele incluiu o pensamento social.”

Como indica a citação acima, as capacidades intelectual e política de Milton eram

tidas como perigosas pelos poderosos locais e seu governo autoritário. A sua postura crítica e

em defesa dos direitos sociais e políticos os incomodava. Fora o fato de Milton Santos ser um

56 Muniz  Sodré  de  Araújo  Cabral,  jornalista,  sociólogo  e  tradutor  brasileiro,  é  atualmente  professor  da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação (Eco/ UFRJ) . Autor de inúmeros livros e
artigos,  exerceu  de  2009  a  2011 o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Biblioteca  Nacional.  Disponível  em:
<http://www.eco.ufrj.br/index.php/about-us/departamentos/docentes/47-professores/fundamentos/246-muniz-
sodre >. Acessado em: 02 abr. 2018.  
57 Como o próprio Muniz Sodré explica: “Eu fui assessor de imprensa do Milton Santos quando ele era Chefe
do Sub-gabinete da Casa Civil na Bahia. Porque Jânio criou subchefias de gabinete civil um pouco pra concorrer
com os governadores. Ser assessor de imprensa dele, ali foi a primeira vez na vida qeu eu tive um terno, eu
nunca tinha usado terno antes, eu não gostava e o Milton praticamente me obrigou a usar um terno pago por ele,
fui ao alfaiate dele e fiz um terno. Foi assim.” (Relato ao programa Arquivo N, transmitido pela TV aberta em
homenagem ao professor Milton Santos, 2001).

http://www.eco.ufrj.br/index.php/about-us/departamentos/docentes/47-professores/fundamentos/246-muniz-sodre
http://www.eco.ufrj.br/index.php/about-us/departamentos/docentes/47-professores/fundamentos/246-muniz-sodre
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sujeito negro com influências e capacidades políticas,  o mesmo tinha conhecimento e era

detentor de um saber único acerca dos problemas nacionais e seus possíveis meios de solução.

Como conta Sodré:

[  Muniz  Sodré]:  [Milton]  Foi  consultor  de  governos,  não  é?   Foi  consultor  de
governos em países africanos, latino-americanos, então, ele não só era capaz de falar
teoricamente,  reflexivamente sobre isso,  mas ele também, digamos,  conhecia as
questões de planejamento. Ele era capaz de mostrar soluções, de mudar atitudes…
Então, ele foi um teórico da urbanização, um pensador da urbanização e conhecia
também os caminhos práticos do planejamento e isso foi novo no Brasil. Ele é, sem
dúvida nenhuma, uma das principais cabeças do pensamento sobre urbanização no
Brasil.  (Trecho  exibido  no  programa  Arquivo  N,  transmitido pela  TV  aberta  e
realizado em homenagem ao  falecimento  do professor  Milton  Santos  no ano  de
2001, grifo nosso).

O esforço intelectual miltoniano em fazer da Geografia uma ciência importante na

interpretação  dos  problemas  nacionais  e  suas  contribuições  teóricas  ao  campo  após  o

doutorado no exterior  em direção a  esta  finalidade,  fez com que sua cassação fosse uma

vivência singular em sua trajetória.

Diferentemente das outras fases da vida em que se deparou com a discriminação e o

racismo de forma evidente, Milton Santos enxergava os fatos que envolveram sua prisão com

mágoa, sentiu e experenciou emocional e espiritualmente a falta dos amigos quando ocorrido.

Em suas palavras: “ainda na prisão deixei de ter a solidariedade de muita gente” (SANTOS,

2007, p. 41).  

Inclusive,  durante seu exílio  iniciado em dezembro de 64,  “costumava dizer  que

tinha receio de voltar à Bahia, pois não sabia como iria reagir aos abraços daqueles que em 64

lhe viraram as costas”. (SILVA, 2002, p. 08)

Com a ajuda do professor Van der Haegen, e de alguns outros professores franceses,

Milton Santos foi nomeado professor na Universidade de Toulouse Le Mirail e transferido

para a França. As impressões do pensador acerca dessa transição forçada em sua vida, bem

como seus efeitos e expectativas, são comentadas pelo próprio em um trecho escrito alguns

anos depois:  

Meus amigos franceses foram muito solidários, porque tomaram a decisão de me
acolher como professor numa faculdade. Eles próprios se reuniram e consideraram
que o melhor lugar para ir era Toulouse, por causa do clima e, depois eu descobri,
também por causa das pessoas. Foi muito agradável. Passei três anos lá, depois um
ano  em Bordeaux  e,  então,  fui  promovido  para  Paris,  para  a  Sorbonne  (...)  fui
pensando que ia voltar em poucos meses, porque, em todos os golpes de Estado que
tinham ocorrido,  a  democracia  voltava  pouco tempo depois.  Só que me enganei
totalmente, porque parecia que íamos dar um passeio e que voltaríamos triunfantes
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para nos elegermos deputados, sei lá. E dessa vez foi mais sério. Então, fui ficando.
(SANTOS, 2004b, p. 103).

Sob a expectativa de logo retornar ao Brasil, a formação educacional “à francesa” de

Milton Santos e suas várias viagens à França,  antes do golpe militar, pareciam facilitar  o

exílio do intelectual. Como ele mesmo demonstra em relato:

[ JC]: E em função de sua cultura francesa, o senhor não teve maiores dificuldades,
não?
[ Milton Santos]:  Não,  não tive,  porque havia uma inclinação natural,  havia um
tropismo francês muito forte naquele tempo e eu já tinha uma velha frequência na
França, conhecia muitos de seus códigos (SANTOS, 2004b, p. 104)

À primeira vista, conforme as próprias declarações de Milton Santos,  sua reclusão

obrigatória não aparenta afetá-lo profundamente.  Somado ao seu conhecimento fluente da

cultura francesa, o mesmo acumulava experiências de seu “primeiro exílio”. Em depoimento,

o intelectual relembra quando foi estudar em Salvador aos 10 anos de idade e deixou sua

família para vivenciar a sensação de “desenraizamento”, “isolamento” e “solidão”.  Como ele

mesmo explica:

Acho que isso foi muito importante, me fez alguém menos prisioneiro da família,
mas me deu a dimensão do isolamento, da solidão, da necessidade de organizar o
presente e um pouquinho, pelo menos, o futuro. Creio que somente hoje reconheço a
importância dessa necessidade de viver até certo ponto, autonomamente. Também é
uma experiência de desenraizamento e de instalação em outro meio (…) quando
veio o que as pessoas chamam de exílio propriamente dito,  que coincide com o
ambiente  da  história  brasileira  de  1964,  foi  uma experiência  penosa,  mas  muito
menos para mim do que para outros brasileiros, muitos dos quais estavam sempre
chorando  que  eram exilados.  Foi  também isso,  mas  essa  não  era,  para  mim,  a
dimensão central. (SANTOS, 2004b, p. 74-75)

Como demonstra Milton Santos,  sua postura altiva perante a  vida se mantém no

exílio. Sua conduta pessoal e intelectual autônoma, adquirida em solo nacional, lhe garantem

as bases para lidar com essa experiência de forma original.  

Os  pré-conceitos  associados  ao  intelectual  e  sua  negritude  se  somam  a  posição

desempenhada pelo Brasil, em relação a França, no sistema-mundo vigente e provoca novas

realidades. Por essa via, a condição de exilado político produziu efeitos na trajetória de Milton

Santos  que  definiram o  seu  curso.  Sua  adaptação ao  novo contexto  social  e  político  lhe

inspirou novos saberes, inclusive, sobre si mesmo.

De acordo com Said (2003), a separação forçada de um indivíduo e seu “lugar natal”

gera influências subjetivas no sujeito, pois, à medida em que o mesmo se coloca deslocado no
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tempo-espaço,  este  busca  referências  simbólicas  para  se  posicionar  no mundo.   Para este

intelectual,  a  ruptura  brusca  entre  o  indivíduo e  seu  “lugar  natal”   tornam o exílio  uma

condição instável e desconhecida para o sujeito. Desta maneira, o mesmo busca “um novo

caminho”:

[  OS]:  Para  a  reflexão  sobre  a  geografia,  viver  fora  do  país  por  tanto  tempo
representava uma dificuldade?
[ Milton Santos]: Eu não era cidadão. E me refugiava na filosofia. Mas, ao mesmo
tempo, tive dificuldade de escrever sobre os outros países, sem conhecê-los tão a
fundo como conhecia o Brasil. (...) na medida em que o Brasil se distanciava e que
não sabia mais nada sobre ele, só a filosofia me prendia, porque aí é nada e é tudo.
Não há aquela amarra do país. A amarra com o Brasil, sobretudo na África, era a
música, porque nem notícias recebia mais; alguns recortes, as cartas escasseavam, o
contato telefônico não era fácil como hoje (...) e me ajudou a continuar vivendo, a
encontrar  um  caminho,  que  não  era  o  caminho  do  cidadão,  porque  o  cidadão,
embora permanente,  é também datado. Você é brasileiro,  mas é brasileiro de um
lugar e de uma época. A identidade vai se refazendo com a história geral e pessoal e
eu havia perdido a minha. Fiquei 13 anos for a do Brasil. (SANTOS, 2004b,p. 110-
111, grifo nosso).

A distância e a falta de notícias acerca do Brasil, bem como seu saber limitado sobre

os locais que circulou durante o exílio, fez com que Milton Santos buscasse orientação na

filosofia, onde “não há aquela amarra do país” - como ele mesmo menciona na citação acima. 

Seu interesse em seguir o próprio curso de vida, independente da sua condição de

cidadania e vínculo territorial com qualquer nação, sobrepõe a influência das referências de

seu “lugar natal” e do local de exílio.

Segundo  Edward  Said  (2003  [1994]),  a  dinâmica  própria  aos  movimentos

econômicos, sociais e culturais das últimas décadas constituem a identidade nacional como

parte  da  vida  e  do  cotidiano  das  pessoas  de  maneira  intensa,  apresentando-se  como  um

elemento aparentemente fundamental daquilo que somos no mundo – brasileiros, ingleses,

etc.

Todavia, essas identidades não são parte da natureza humana e, por isso, a cultura

nacional age como um “sistema de representação”, um discurso voltado para a construção de

sentidos, capazes de influenciar e organizar tanto as ações individuais como a perspectiva

sobre si mesmo (HALL, 2006).

Múltiplas identidades são acionadas conforme os embates  sociais  e políticos, ou

seja, conforme as circunstâncias e as lutas irrompem mobiliza-se hora  mais a  condição de
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negro e hora menos. Na verdade, não há uma essencialização da raça enquanto identidade

negra, mas,  sim, uma dinâmica de enfrentamento nas lutas sócio-políticas.

Nesse processo, se produz sentidos sobre a nação ou o território com os quais é

possível se identificar. No exílio, com o distanciamento dessas referências de caráter nacional,

o sujeito constitui uma oportunidade alternativa de observação. Para Said (2003), o exílio é

uma vantagem para um intelectual que, tal como Milton Santos, assume uma postura crítica e

busca interpretar o mundo não apenas como ele é, mas igualmente como se tornou o que é.

O exílio também propicia o distanciamento e  a aproximação em concomitância, à

medida em que estando longe fisicamente de seu lugar de origem, esta dupla condição  se

estabelece  ao  significar e ressignificar  o local.

Não é  nem um pacificador  nem um criador  de  consensos,  mas alguém  que  se
empenha com todo o seu ser no senso crítico, na recusa em  aceitar fórmulas fáceis
ou clichês prontos, ou confirmações afáveis,  sempre tão conciliadoras sobre o que
os  poderosos  ou  convencionais   têm a  dizer  e  sobre  o  que  fazem.  Não  apenas
relutando de modo passivo, mas desejando ativamente dizer isso em público. (SAID,
2003, p. 35). 

 O intelectual exilado, segundo Said, passa a examinar as retóricas das nações, suas

narrativas e os modos como são idealizadas e forjadas para, assim, compreender e justificar

seus pressupostos. 

Ao  afastar-se  das  autoridades  centralizadoras,  a  condição  de  exilado  impõe  uma

atuação em direção às margens, “onde se podem ver coisas que normalmente estão perdidas

em mentes que nunca viajaram para além do convencional e do confortável.” (SAID, 2003, p.

70).  Mas, como explica Said, esta concepção de pensamento é um caminho a ser percorrido e

escolhido como meio de resistir ao conformismo, adaptação e pressão das correntes opostas. 

Isso  significa  observar  as  situações  como  contingentes  e  não  como inevitáveis,
encará-las enquanto resultado de uma série de escolhas  históricas feitas por homens
e mulheres,  como fatos da sociedade  construída por seres humanos e não como
naturais  ou  ditadas  por  Deus   e,  por  consequência,  imutáveis,  permanentes,
irreversíveis (Ibidem, p. 67).

Dessa  forma,  o  local  de  nascimento,  história  de  vida  ou  situação  legal  não  são

determinantes. O que determina é a visão crítica e singular do intelectual exilado e suas novas

possibilidades cotidianas de interpretação da realidade. Então, mesmo diante dos pesares que

o exílio tenha causado ao professor Milton Santos, a sua saída obrigada do Brasil também lhe
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ofereceu  um direcionamento  original  na  vida  e  alimentou  grande  parte  de  sua  produção

teórica. Como salienta Said:

é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal,  entre o eu e seu
verdadeiro  lar:  sua  tristeza  essencial  jamais  pode  ser  superada.  E,  embora  seja
verdade  que  a  literatura  e  a  história  contêm  episódios  heróicos,  românticos,
gloriosos e até triunfantes da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços
para  superar  a  dor  mutiladora  da  separação.  As  realizações  do  exílio  são
permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre. (SAID,
2003, p. 46).

Segundo  Said  (2003,  p.  58),  na  maior  parte  das  vezes,  “o  único  lar  realmente

disponível agora [para o exilado], embora frágil e vulnerável, está na escrita (…) o exilado

sabe que, num mundo secular e contingente, as pátrias são sempre provisórias. (...) O exilado

atravessa fronteiras, rompe barreiras do pensamento e da experiência.”. 

À medida em que o “privilégio de viver na fronteira” (SAID, 2003) é experenciado

por Milton Santos, suas implicações confluem para a sua interpretação do que é a geografia e

o fazer geográfico. Isto é, uma vez que Milton Santos foi retirado da proximidade empírica

com o seu território de origem e sua “identidade de cidadão” se tornava dilatada no espaço-

tempo,  a  filosofia  se  posicionava  como um meio  de  transgredir  as  fronteiras  espaciais  e

subjetivas.

Esse  contexto  retrata  uma  das  fases  mais  produtivas  intelectualmente  de  Milton

Santos. Sobrepondo os debates geográficos que se davam na França, a condição de exilado

instigava-o demasiadamente.

A  maneira  como  a  estadia  de  Milton  Santos  no  exílio  reflete  na  sua  conduta

intelectual é expressa na obra “O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo” (1991[1978]) –

publicada originalmente no ano de 1971, na França, com o título “Le métier Du Geógraphe en

pays sous-développés” –. (CIRQUEIRA, 2010). No livro, o autor debate assuntos sobre as

diferenças  de  realidades  regionais  e  examina  as  teorias  que  se  aplicam  aos  “países

desenvolvidos” e “países subdesenvolvidos”. Em uma das seções dessa obra intitulada “Os

pontos de vistas do geógrafo”, o pensador suscita questões sobre a posição que compreende a

geografia como um meio de enxergar o mundo tal como a cultura e adverte:

uma primeira advertência está  no fato de que a cultura não é uma forma única.
Portanto,  temos  o  direito  de  perguntar  de  qual  cultura  se  servirá  o  geógrafo  ao
transplantar-se  para  um  outro  meio.  Se  for  a  sua  própria,  será  que  conseguirá
compreender corretamente os problemas da outra? Se ele limitar-se a assimilar a
outra cultura, não se tornará ele o objeto da advertência de T. E. Lawrence, segundo
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a qual  “é  impossível  sair  de  sua  própria  cultura,  pois  a  loucura  ameaça  os  que
pretendem instalar-se (...) na fronteira entre duas culturas”? (SANTOS, 1991[1978],
p. 34).

Milton  Santos  era  um  crítico  da  aplicação  de  teorias  formuladas  nos  países

desenvolvidos transferidas à outro contexto. Usadas como base da interpretação acerca do que

se dá nas situações locais, sobretudo, nos países subdesenvolvidos. 

Baseados  no  comentário  supracitado  feito  pelo  pensador,  é  cabível  posicioná-lo

justamente  na  “fronteira  entre  duas  culturas”  e,  assim,  a  partir  da  problemática  sobre  a

existência  de  múltiplas  visões  de  mundo  e  realidades  entre  os  geógrafos,  o  exercício

intelectual miltoniano produz um tipo de reflexão pouco realizada entre os pesquisadores e os

teóricos europeus e estadunidenses. (CIRQUEIRA, 2016) 

Milton Santos, na “fronteira entre duas culturas”, optou pelo “é nada e é tudo” ao

mesmo tempo, conferindo à filosofia o caminho para a sua resistência intelectual e subjetiva

como ele mesmo explica (SANTOS, 2004b):

[Milton Santos]: Nenhuma delas era minha terra, mas, em todas, senti vontade de
evitar a desagregação e foi assim que, com minha ignorância crescente do Brasil, me
senti jogado no caminho da filosofia. (Relato ao programa  Arquivo N,  transmitido
pela TV aberta em homenagem ao professor Milton Santos, 2001 - 08’: 38’’).

A condição miltoniana de “privilégio de viver na fronteira” se coloca não só no plano

abstrato-  filosófico,  mas  também  o  inspira  intelectualmente.  Isso  pode  ser  observado,

primordialmente,  nas  pesquisas  sobre  o  “Terceiro  Mundo”  produzidas  na  França  e  neste

fragmento:

a minha presença na França foi muito importante na vontade de elaborar uma outra
teoria  da  urbanização  do  Terceiro  Mundo (...)  Dando aula  na  França,  cheguei  à
conclusão que aquilo que eu ensinava, lido na Escola Francesa, não me satisfazia.
Comecei, então, a querer fazer outra coisa e é daí então que vem essa vontade de
teorização sobre urbanização, que vai desembocar nos livros que eu publiquei ainda
na França e depois nos EUA e na Inglaterra e que são, digamos assim, uma outra
forma  de  ver  o  Terceiro  Mundo,  a  partir  de  uma  cabeça  do  Terceiro  Mundo
(SANTOS, 2007, p. 49-50)

Estar no contexto que forja uma “geografia imaginativa” (SAID, 2007) da qual se é

constituinte, influenciou Milton Santos com profundidade” O exílio e o “viver na fronteira”

interferiram em suas produções, da formulação das críticas às análises. 
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A França, como parte do contexto dominante, legitima e justifica a produção de um

discurso europeu que se estabelece a partir das diferenças. Através das narrativas acadêmicas,

administrativas, literárias, entre outras, seus intelectuais teorizavam e formulavam em prol da

dominação daquilo que é diferente do europeu. 

“Fazer parte do ‘Terceiro Mundo’, todavia, estando no ‘Primeiro Mundo’ – de onde

não somente se teorizava, mas também, se formulava uma ‘geografia imaginativa’ (SAID,

2007) sobre o ‘Terceiro Mundo’ – foi fundamental” (CIRQUEIRA, 2010, p. 96) para o curso

intelectual e teórico de Milton Santos. 

Em seu exílio, lecionando e escrevendo, pôde viajar por vários países do mundo e

aprofundar ainda mais suas questões. Inicialmente, ele se manteve morando na França por

sete anos. Conforme ele mesmo conta:

em 1964 eu  vou  para  a  França.  Passo  três  anos  ensinando  em Toulouse,  como
universitário francês (...) havia um período limite para ficar, que era de três anos.
Mas houve uma exceção e no meu caso pude permanecer mais tempo, quando fui
para Bordeaux, onde fiquei  um ano, e de Bordeaux fui  para Paris por três anos,
como uma promoção porque eu era maître de conference, e em seguida fui elevado
ao posto de professor. (SANTOS, 2007, p. 45-46, grifo nosso).

Em Bordeaux, no ano de 1972, Milton Santos não só deu aulas como conheceu e

casou-se com Marie-Hélène Tiercelin dos Santos, também geógrafa58 e francesa de Bordeaux.

Posteriormente, deu início a sua incursão por muitos outros países, territórios e culturas pelo

mundo:

Eu fui  para  os  Estados  Unidos,  onde fiquei  um ano como pesquisador  no MIT
(Massachesetts Institut of Technology). Depois fui para o Canadá, ser professor em
Toronto, e fui ensinar, por vários meses, na Venezuela. No Peru, ensinei cem dias e,
em seguida, cheguei a ser nomeado professor da Universidade de Londres, onde não
fiquei por razões dolorosas (...) Voltei para a Venezuela, de onde fui para a Tanzânia.
Também ensinei na Universidade de Columbia, em Nova York. (SANTOS, 2004b, p.
106).

Conforme  mencionado,  Milton  Santos  como  exilado  visitou  diversos  países  da

Europa,  das  Américas  e  da  África,  onde  desenvolveu  suas  habilidades  como  intelectual,

exerceu plenamente sua carreira e construiu as bases de suas formulações teóricas, além de ter

expandido sua  consciência  corporal  (SANTOS, 2002 [2000]).  A negritude  se apresentava

58 Ver:  Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem a Milton Santos,  1996.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9KV_hUJN71I>. Acessado em: 02 abr. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=9KV_hUJN71I
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como um elemento material da vida de Milton Santos, marcada por signos e símbolos que não

lhe atribuem conforto tal como a filosofia em sua mente. (SANTOS, 2000[1998]).

No que tange a  vida pessoal,  isto é,  a  temática das relações  étnico-raciais  e  sua

circulação no estrangeiro,  há uma experiência  vivenciada pelo pensador na Inglaterra  que

expressa tal dimensão. Nomeado professor da Universidade de Londres, Milton Santos não

assumiu o cargo por não ter condições de permanecer na cidade inglesa, tendo em vista, sua

dificuldade em encontrar um lugar para morar: 

no bairro onde quis morar não me queriam alugar e a direção da universidade, onde
eu ia ensinar, quando mencionei que precisava de uma ajuda mais forte para obter
um local para me instalar, me disse: “o senhor mande a sua mulher e depois que ela
alugar o senhor vem”. Depois disso, disse a  eles  que considerava que não eram
pessoas  com  as  quais  eu  podia  trabalhar.  Então  eu  não  fiquei  em  Londres.
(SANTOS, 2004b, p. 106).

Apesar  do  intelectual  já  ser  reconhecido  e  privilegiado  no  cenário  da  geografia

mundial nesta época, as interpretações racistas acerca de sua corporeidade se cristalizavam e

não se estabeleciam no campo filosófico idealizado. 

Com  a  mesma  altivez  de  sempre,  Milton  Santos  opta  por  não  seguir  rumo  a

Inglaterra e se afasta do problema. Como ele mesmo revelou: “não eram pessoas com as quais

eu podia trabalhar”.

Sendo assim, em 1977, 13 anos após deixar o Brasil, o intelectual retorna a seu local

de  origem  com  o  modo  de  pensar  e  enxergar  a  vida  renovados,  impactados  pelo

desenvolvimento  urbano,  político  e  econômico.  “Milton  volta,  conhecido  e  admirado

mundialmente, já com várias obras publicadas.”59 (SILVA, 2002, p.09).

[Aziz  Ab’saber]  (Geógrafo  e  colega  da  ABG): Ele  ficou  tão importante  que  era
conhecido em Estrasbourgo, Toulousse, em Bourdeaux e em Paris. Basta dizer que
uma vez eu fui pra Paris, não muito... agora a pouco tempo, a poucos anos, uns dez
anos ou 15 anos,  e  tomei  um táxi.  Tomei um táxi  e a  pessoa,  o choffer  do táxi
verificou que eu era, falava português e perguntou: “Vous-êtes brasillien?”, eu disse:
“Sim”,  e  ele  disse:  “Oh,  j’ai  conné  mounsieur  Milton  Santos”.  (Relato  ao
Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,  1996).

O reconhecimento internacional de Milton Santos o possibilitou, desde 1974, vir ao

Brasil ocasionalmente palestrar e produzir seminários mesmo com algumas dificuldades.  De

59 Algumas das obras de Milton Santos elaboradas no exterior e direcionadas para o debate acerca do urbano em
países subdesenvolvidos já tinham ampla ressonância nos debates geográficos como, por exemplo, “Aspects de
la géographie et de l’économie urbaine dês pays sous-développés” (1969), “Dix essais ser les villes des pays-
sous- développés” (1970),  “Le métier Du Geógraphe en pays sous-développés” (1971),  “Les villes du Tiers
Monde” (1971) e “L’espace partagé” (1975). (CIRQUEIRA, 2010; GRIMM, 2011; SILVA, 2010).
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acordo com o relato do próprio intelectual, o temor disseminado pelo regime político militar

assustava os professores de suas palestras: "os professores das universidades, mesmo aqueles

que se fingiam de esquerda, corriam dos professores chamados exilados como o diabo corre

da cruz" (SANTOS, 2007, p. 53). 

A presença miltoniana em território nacional mesmo sob a condição de exilado, nos

indica o interesse do pensador em voltar ao Brasil antes de 1977. Porém, além dos manifestos

dos grupos que pertenciam as universidades neste período, a situação política do país também

era um entrave.

ainda  em 1975 [relata  Milton  Santos],  quando me candidatei  à  Universidade  da
Bahia – que era a minha própria vaga –, a minha inscrição foi aceita por engano de
um funcionário e depois foi cancelada pela administração da universidade, o que
significa que não era tão fácil assim voltar ao Brasil. (SANTOS, 2007, p. 54, grifo
nosso).

Mesmo que as suas obras publicadas na França não tenham sido instantaneamente

traduzidas  para  o  português,  era  sabido  que  Milton  Santos  tinha,  a  partir  do  exílio,

reestabelecido sua base epistemológica e fortalecido suas habilidades intelectuais.

O autoritarismo imposto pela ditadura política através do regime militar impedia não

somente a volta de Milton Santos ao território brasileiro, mas, principalmente, o seu vínculo

institucional. Diferentemente do que se dava com outros intelectuais brasileiros exilados, o

contexto de repressão influenciava seus próprios “colegas”: 

em 1976, graças a um convite da Maria Brandão que arranjou recursos para me
trazer  ao  Brasil  (...)  venho  para  a  SBPC,  ocasião  em  que  encontro  Armen
[Mamigonian], que já estava preocupado com a minha volta ao Brasil. Armen foi a
primeira pessoa a imaginar que eu deveria voltar, coisa com que muitos outros não
se preocuparam. Alguns, que eram colegas comprometidos com o sistema, diziam na
França que eu poderia voltar, porque teria lugar sem problemas. Verifiquei depois
que não, porque os esforços de Armen não deram resultados. Eu me recordo que em
31 de dezembro de 1976 Armen me telefonou a New York dizendo que era quase
certa a minha nomeação e vinda para cá; e depois ele me telefonou dizendo que isso
não  era  mais  possível,  por  frouxidão  dos  colegas,  sobretudo,  mais  do  que  por
qualquer  coisa,  porque  não  creio  que  fosse  uma  pessoa  tão  perigosa  assim.
(SANTOS, 2007, p. 54).

No momento em que voltou ao Brasil, no ano de 1977, Milton Santos (2004b, p.

106-107) estava trabalhando na Universidade de Columbia, em Nova York, onde recebeu a

proposta de ajudar na fundação de uma universidade na Nigéria e lá ocupar o cargo de maior

responsabilidade  pelo  departamento  de  Geografia,  contudo,  como  ele  mesmo explica:  “o
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Rafael60 ia nascer e eu queria que ele fosse baiano. Decidi, então, voltar para que ele nascesse

na Bahia, em 1977”61.

Mesmo sendo um exilado político como tantos outros nessa época, Milton Santos

exerce a ética política e, tal como outras situações em sua vida, o autor não se comporta como

vítima  ou  guarda  rancor.  “(...)  Milton  não  monta  no  exílio  o  discurso  heróico  da  volta.

Conheço sobejamente o seu processo de volta e todas as  dificuldades para se estabelecer e,

sobretudo, reingressar na vida e na universidade brasileira!” (SOUZA, 1996, p. 30).

Para  ele,  não  houve  qualquer  tipo  de  vantagem  ou  privilégio  por  ser  “exilado

político”, Milton prezava sua ética e cidadania ao não se associar a grupos políticos enquanto

estava no exterior. Por isso, “não volta como herói carregado nos braços do povo” e não

arrecada um “posto” no recém sistema político brasileiro. (SOUZA, 1996, p. 30).

A realidade do árduo (re)ingresso miltoniano nas universidades brasileiras, mesmo

diante  de seu reconhecimento mundial  como pesquisador  e  intelectual,  o  impossibilita  de

seguir seu curso. “Quando cheguei ao Brasil em 1977, não houve meios de obter um emprego

em universidades.” (SANTOS, 2007, p. 54).

Apesar de figurar como um nome internacionalmente conhecido e ter muitas obras

publicadas,  a  UFBA  não  se  interessa  em  reintegrá-lo  como  professor.  Muitas  são  as

dificuldades  encontradas  por  Milton  Santos  ao  buscar  nova  inserção  nas  universidades

brasileiras.  (SILVA, 2005).

Antes de 1977, os colegas e admiradores do professor, inclusive, tendo conhecimento

de seu desejo em retomar ao Brasil, procuraram interferir junto aos reitores da UFBA para que

Milton fosse trazido do seu exílio. 

[Maria Auxiliadora] (Amiga, ex-aluna e profª.  da UFBA): Entrava um reitor nós
íamos, saía, outro reitor entrava  nós íamos, foi assim muito difícil. Então, eu penso
que muita gente tinha inveja do Dr. Milton, mesmo as pessoas de geografia, certas

60 Rafael, o segundo filho do professor Milton Santos, fruto de seu casamento com a professora Marie-Hélène,
com quem o intelectual  viveu o resto da vida. (CONCEIÇÃO, 2016).
61 Ainda sobre o nascimento de seu segundo filho, Milton Santos comenta em uma entrevista ao seu biógrafo
Fernando Conceição (2016), para a Folha de S. Paulo, uma situação vivenciada no avião ao encontrar o, então,
presidente Fernando Henrique Cardoso: [A Província]: O senhor veio de Paris a São Paulo?/ [Milton Santos]:
Não, primeiro a Bahia, para onde eu tinha retornado porque a ideia era que meu filho, Rafael, nascesse na Bahia,
eu não queria que ele nascesse em Nova York, onde eu estava. Até teve um episódio, que não tem nada a ver com
essa entrevista. Quando estávamos vindo para cá, para que ele nascesse, eu encontrei com Fernando Henrique
Cardoso em Paris, e ele me disse: “Mas você vai ter filho na Bahia?! Só baiano mesmo! Você podendo ter seu
filho em Paris ou Noviorque...”. Eu não entendi na ocasião porque ele disse isso, mas depois eu vi, era o preço,
não é? Porque ter filho no Brasil é muito caro, só maluco. Um parto nos Estados Unidos ou em Paris custa três
vezes menos do que aqui. (Ibidem, p. 36).
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pessoas  de  geografia  porque  quando  uma  pessoa,  sabe?  Quando  uma  pessoa  é
fragilizada de qualquer ponto de vista, você tem medo de uma pessoa mais forte.
Então, em vez de pensar que Milton Santos ia trazer uma coisa tão importante pra
Bahia, não é? Tudo isso que tá se passando com ele podia ser na Bahia, mas essas
pessoas como eram fragilizadas, inclusive, cientificamente, tinham medo de Milton
Santos  vir  pra  Bahia.  (Relato ao  Documentário  da  TV Legislativa  da  Bahia  em
homenagem ao intelectual,  1996).

Depois de algumas promessas em vão, a UFBA permaneceu apática em 1977, assim

como  as  demais  universidades  do  Brasil,  com exceção  do  Rio  Grande  do  Sul.   Com a

insistência dos interessados em colaborar com a volta do professor, Milton Santos passa a

trabalhar entre São Paulo e Rio de Janeiro como consultor. (SILVA, 2005)62.

Em São Paulo, sua amiga Maria Adélia Aparecida de Souza, na época coordenadora

de Ação Regional do governo Paulo Egydio Martins, o convida para atuar como seu consultor,

enquanto não conseguisse uma ocupação na UFBA.

[ Maria Adélia] (Amiga, pesquisadora e professora da USP):  Em 74, eu acho, a
[Marie]  Helene  (inaudível) me liga  de  Paris  dizendo:  “Adélia,  você  sabe  que  o
Milton tá na Bahia já faz um ano e ele tá sem trabalho? E acho que as economias
dele estão acabando, porque ele me ligou pedindo pra eu arrumar alguma coisa pra
ele aqui na França. Você não quer levá-lo pra São Paulo?”.  E eu, nessa época, era
subsecretária de planejamento do governo de São Paulo, aí liguei pro Milton. Foi
uma dureza pra achar os telefones dele. Achei, liguei, falei: “Milton, você não quer
vir me visitar aqui em São Paulo?”. Ele falou: “O que é que eu vou fazer aí em São
Paulo?”. Eu falei assim: “Você vem trabalhar comigo”. “Eu? Trabalhar com você?”.
Falei: “É, você vai ser meu assessor. Tô mandando uma passagem e você venha até
amanhã”. Aí ele veio. Veio reclamando, mas veio. Quando ele chegou, eu tinha um
contrato de trabalho. Falei: “Aqui o contrato de trabalho. Você não precisa vir ao
governo, você vai ficar na sua casa. Agora eu quero que você me ajude a desvendar
a formação do território paulista e o papel do setor terciário”. Ele falou: “Ah é, só
isso? É o setor mais difícil de estudar, né?”. Eu falei: “Só isso que eu quero que você
me ajude,  porque eu tô  fazendo a política  urbana do estado  de  São Paulo e  eu
preciso de alguém bom pra me ajudar”. E aí o contrato era bom, né? Eu sabia com
quem eu tava lidando. E aí falei: “Você pare de correr pra lá e pra cá e venha pra cá”.
“Só que quando ele veio, dali a 6 meses, claro que os dois - imagina ,- ele e eu, que

62 Como Silva (2005, p. 10) explica em detalhes: “a Universidade Federal da Bahia, entretanto, não se interessa
por reintegra-lo como professor. Em anos anteriores,  vários reitores  foram procurados para que trouxessem
Milton do seu exílio. Algumas promessas foram feitas, em vão. A Universidade Federal da Bahia, em 1977,
continuou em silêncio, assim como as demais universidades do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul.
Milton Santos vai  para o sul,  trabalha entre São Paulo e Rio de Janeiro como consultor. Em São Paulo, é
convidado por  sua  amiga  Maria  Adélia  Aparecida  de  Souza,  na  época  coordenadora  de  Ação  Regional  do
governo  Paulo  Egydio  Martins,  para  trabalhar  como  consultor,  enquanto  não  conseguia  uma  função  na
Universidade. Em 1979, vai para o Rio de Janeiro onde é contratado como professor assistente, ou seja, com
função de um iniciante de carreira. Continuou realizando trabalhos esporádicos. Foram anos difíceis, pelo fato de
não saber o que lhe reservava o futuro, para ele e sua pequena família. Finalmente, em 1984, com o apoio de
jovens professores, submete-se ao concurso para titular na Universidade de São Paulo - USP. Foi fundamental,
nesse momento, o apoio dos amigos Maria Adélia Souza e Araújo Filho, da mesma forma que a professora Maria
do  Carmo tinha  sido,  na  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  -UFRJ.  Na  USP, manteve  um grupo  de
pesquisadores nos mesmos moldes do antigo Laboratório de Geomorfologia, os quais continuam até hoje. A
partir daí, a carreira brilhante de Milton Santos começou a decolar no Brasil, apesar de já ser conhecido no
mundo inteiro.”
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dupla, né? Aí começamos a montar a questão da ação regional paulista, uma beleza,
a gente fazia seminário com os técnicos, aí começamos a ter projeção. O secretário
do planejamento na época, era o arquiteto Jorge (inaudível), que não teve coragem
de me pedir pra cortar o contrato com o Milton, mas me demitiu. Aí Milton sacou
que a demissão era pelo contrato que eu tinha feito com ele, né? E aí também pediu
demissão. Aí eu insisti, ele ficou mais um tempo. Eu falei: “Eu sou professora, eu
tenho meu cargo na USP. Eu volto pra USP, tenho meu salário, mas você não tem,
cara. Você vai fazer o quê?”. Ele saiu.  Aí a Ana Clara Torres Ribeiro levou ele pro
Rio  de  Janeiro.  (Relato  ao  Documentário  da  TV  Legislativa  da  Bahia  em
homenagem ao intelectual, 1996).

 Em 1979, Milton Santos se muda para o Rio de Janeiro, onde é contratado para

ocupar  uma  função  de  iniciante  de  carreira,  isto  é,  como  professor  assistente.  Em  um

documentário  realizado  pela  Assembleia  Legislativa  da  Bahia  em  homenagem  à  Milton

Santos, há a leitura de uma anotação feita pelo professor acerca desse momento.

[Maria  Auxiliadora]  (Amiga,  ex-aluna  e  profª.   da  UFBA):  “Fui  incorporado  à
UFRJ, como Assistente 1. Tudo indica que em 90 dias, isto  é, 180 dias...”. Como
disse 90 dias,  ele já  botou pra 180: “[…] passarei  à  Adjunto1”. Aí  ele fala  em
francês: “Cest n'a pas d'importance, n'est-ce pas?’. Quer dizer: “Tanto faz, não é?”.
(Relato ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,
1996).

Depois  de  vivenciar  tantas  falsas  esperanças  e  promessas  de  intelectuais  e

professores universitários que lhe eram próximos e aparentavam interesse na sua estadia no

Brasil,  o  mesmo  expressa  no  relato  acima  o  seu  distanciamento  e  indiferença  perante  a

tentativa de diminuí-lo.

A tentativa de invisibilizá-lo e, novamente, colocá-lo em “seu lugar de negro”, dessa

vez, gera maiores implicações. Mesmo seguindo com os trabalhos esporádicos, esses foram

anos difíceis pela incerteza do futuro tanto para ele, como para sua pequena família.  

Enquanto Milton Santos tentava resistir às adversidades que emergiam, seus amigos,

tais como a professora Maria Adélia e o professor Aziz Ab’saber, buscavam meios de restituir

a carreira do intelectual no Brasil e o florescimento de suas contribuições para o contexto

vigente.

[ Maria Adélia] (Amiga, pesquisadora e professora da USP): Aí ele ficou no Rio de
Janeiro  acho que  2  anos,  enquanto  eu  rearticulava,  aí  pela  Universidade  com o
professor Aziz, que foi fundamental pro Milton entrar na USP.
[Aziz Ab’saber] (Geógrafo e colega da ABG): Olha, eu fiz tudo o que podia. Só que
tinha um embaraço fundamental.  O Diretor  da Faculdade de Filosofia,  na época
chamava-se  (inaudível),  não  gostou  dele  e  um  professor  do  Departamento  de
Geografia,  não vou dizer quem é, praticamente boicotou o processo inteiro. (Relatos
dados ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual,
1996).
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Ou  seja,  além  dos  dilemas  políticos,  raciais,  subjetivos,  teóricos  e  intelectuais

vivenciados por Milton Santos desde que foi colocado na posição de exilado político, este

ainda é submetido ao desprezo dos próprios geógrafos brasileiros,  que almejam inibi-lo e

demarcar o “seu lugar” na vida acadêmica nacional. 

[Maria Adélia] (Amiga, pesquisadora e professora da USP): Aí nós escrevemos... Eu
escrevi o Milton pro concurso de Professor Titular da USP. Abriram, eu inscrevi -
pra vocês terem uma ideia, hein? Do quê que esse cara passou -, quando eu inscrevi,
eu arrumei a papelada. Ele não tinha paciência pra burocracia, os papéis dele tinham
um pouco na Bahia, um pouco em Paris, um pouco na Venezuela e esses concursos
são muito burocráticos,  né? Você tem que comprovar tudo o que você fez,  com
documentos e tudo. Aí eu tive ajuda do Manoel Lemes, que foi um aluno dele...
[ Manoel Lemes] (Ex-aluno de Milton Santos e professor): A Geografia foi muito
cruel com ele, né? Eu era auxiliar dele, muita coisa aí dos concursos que ele teve
oportunidade - isso vai até soar mau, né? -, mas em concurso que ele prestou nas
Faculdades  de  Geografia...  Uma,  logo  que  ele  teve  esses  concursos  marcava,
mostrava  perfeitamente  bem  que  ele  não  era  bem-vindo.  (Relatos  dados  ao
Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Somente em 1984, quase dez anos após o retorno de Milton Santos do exílio ao

Brasil, este submete-se ao concurso para titular na USP.  “Foi fundamental, nesse momento, o

apoio dos amigos Maria Adélia Souza e Araújo Filho.” (SILVA, 2005, p. 10).

[ Maria Adélia] (Amiga, pesquisadora e professora da USP): Então, eu chamei o
Manoel e falei: “Me ajude. Nós vamos inscrever o Milton num concurso pra titular.”
Quando nós escrevemos o Milton, eles fecharam o concurso. Também, o concurso
tinha um endereço certo, né? E a pessoa não quis concorrer com o Milton. É uma
pessoa digna e tudo mais, mas... Sei lá, o quê que houve, nem sei se foi ela ou os
adeptos, cancelam e Milton ficou uma fera. Aí abriram de novo, Milton não prestou
atenção, eu tava carregada de trabalho, perdemos o prazo pra inscrever de novo. Aí
essa pessoa fez e foi aprovada. Aí o Aziz ficou indignado e aí brigou, brigou, brigou
pra que se criasse mais um cargo de Professor  Titular, que se abrisse um concurso
público  e  quem quiser  que  se  inscrevesse,  inclusive o Milton.   Aí  nós fomos e
inscrevemos pela terceira vez o Milton. Aí  ninguém se inscreveu pra concorrer com
ele - uma parada, né? -.  Aí ele fez, foi aprovado e foi assim que ele virou Professor
Titular  da  USP.  (Relato  ao  Documentário  da  TV  Legislativa  da  Bahia  em
homenagem ao intelectual, 1996).

O esforço de alguns intelectuais brasileiros da época em (re)integrar Milton Santos

ao seu “lugar natal” é mais do que o reconhecimento de seu alcance teórico e estrangeiro, é

um posicionamento político. (SAID, 2003).

Acolher  um  negro  brasileiro  exilado  politicamente  formula  um  conjunto  de

informações e narrativas que lhe atribuem inferioridade e descaso, expressando sua posição à

margem da sociedade e sua constituição.
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Sua ida para USP lhe trouxe a notoriedade intelectual local e o possibilitou ascender

social  e  espiritualmente  de  novo,  concebendo-o  não  só  a  estabilidade  material,  mas,

igualmente, a espiritual através da escrita e produção científica.

O primeiro dia de aula no Departamento de Geografia da USP, no ano de 1984, foi

marcado pela  aula  inaugural  do professor  Milton  Santos.  Muito prestigiado e  ovacionado

pelos  jovens estudantes  e  demais  docentes,  apresentou uma discussão  que lhe  renderia  o

reconhecimento nacional.

[ Apresentação da Aula Inaugural]:  Bom, pessoal, em nome do Departamento de
Geografia, eu tenho a satisfação de abrir as atividades do ano de 1984. E a satisfação
é  redobrada,  na  medida  em  que  essa  atividade  é  desenvolvida  através  da  Aula
Inaugural  que será proferida pelo Professor Dr. Milton Santos.  Curiosamente,   o
Prof. Dr. Milton Santos é dos geógrafos brasileiros o que apresenta um currículo
mais,  vamos  dizer  assim,  internacional,  na  medida  em  que  já  lecionou  em
Universidades Norte-americanas,  Européias,  Africanas e Latino-americanas.  Entre
as diferentes realizações do Prof. Dr. Milton Santos, nós não podemos deixar de
mencionar que ele foi  o fundador e diretor do Laboratório de Geomorfologia da
Universidade da Bahia, que deixou uma impressão indelével na ciência geográfica.
Com  a  palavra,  então,  o  Prof.  Dr.  Milton  Santos,  que  discorrerá  sobre  o  tema
“Paisagem e Espaço: a sociedade sobre o território”. (Trecho do Documentário da
TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Na USP,  Milton  Santos  se  propôs  a  dar  continuidade  nos  trabalhos  que  havia

iniciado no Brasil antes do exílio. Criou um grupo de pesquisadores nos mesmos termos do

antigo Laboratório de Geomorfologia,  da UFBA, os quais atuam até  hoje.  (CIRQUEIRA,

2010).

A retomada de Milton Santos ao Brasil se dá em concomitância ao movimento de

(re)abertura  política  no  país.  Iniciado  na  segunda  metade  da  década  de  70,  tal  processo

objetivava o fim do regime militar e, com ele, sua ditadura. A busca pela redemocratização do

sistema político brasileiro se deu a partir das mudanças sugeridas pela forma do governo de

intervir junto à sociedade civil, mesmo que de maneira gradual.

A nova  dinâmica  transplantada,  principalmente,  no  plano  político  nacional,  gera

implicações tanto no âmbito acadêmico como no social. A “virada crítica da geografia” e o

“reaparecimento”  dos  movimentos  sociais,  especificamente,  os  movimentos  negros  são

algumas das características deste período. (CIRQUEIRA, 2016).

O clima proporcionado pela abertura política no país e a retomada de seus exilados

políticos fomentam as críticas, que já se apresentavam no início dos anos 70,  à Geografia
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Tradicional  e  o  seu  método  quantitativo.  As  mudanças  no  pensamento  geográfico  desse

período são conhecidas como o movimento de renovação da Geografia. Denominado como

“Geografia Crítica”, foi inicialmente liderado por estudiosos da AGB e tinha motivações no

pensamento marxista. 

As  críticas  elaboradas  eram  direcionadas  “aos  pressupostos  positivistas  da

“Geografia Quantitativa” e ao seu posicionamento letárgico frente as desigualdades de classe

criadas pelo capitalismo (MORAES, 1988; EVANGELISTA, 2000)”. (CIRQUEIRA, 2010, p.

100).

A conjuntura brasileira de busca pela restituição de direitos,  através da volta dos

exilados políticos e da atuação do movimento dos trabalhadores, especialmente em São Paulo,

dilatara as transformações provenientes da redemocratização política do país. 

O ano de 1978 – ano seguinte ao retorno do professor Milton Santos para o Brasil – é

considerado o marco da “Geografia Crítica”. Através do “Encontro Nacional de Geógrafos

Brasileiros”, realizado em Fortaleza (CE), o movimento se estabeleceu. (CIRQUEIRA, 2010).

Neste evento, os participantes, mas, principalmente, os estudantes, radicalizaram as

críticas acerca da “Geografia Quantitativa”. A publicação da obra de Milton Santos “Por uma

geografia Nova” (1978) ter acontecido neste Encontro, a torna uma das principais referências

teóricas da “Geografia Crítica” no Brasil. (Ibidem).

Milton Santos teve a oportunidade de expressar sua visão do papel da Geografia e a

sua relação direta com a sociedade. Em uma entrevista, o intelectual explica sua proposta de

entendimento da disciplina melhor: 

[ Milton Santos]:  A nossa disciplina, a Geografia, é aquela que sempre pretendeu ter
a linguagem mais acessível, o vocabulário mais popular, o conjunto de palavras mais
comuns,  o  discurso  mais  aberto  ao  entendimento  de  todos.  Sempre  digo  que  o
discurso geográfico fosse florido,  rico,  denso,  penetrante,  mais  ele  se nutria  das
palavras que eram de todos. (Trecho do Documentário da TV Legislativa da Bahia
em homenagem ao intelectual, 1996).

Corroborando com a perspectiva marxista do movimento, Milton Santos cativou a

atenção da comunidade acadêmica e novos adeptos dessa corrente de pensamento. Mesmo os

que não aderiram ao movimento, reconheceram a sua grandeza por decorrência da “estatura

intelectual” do professor. (EVANGELISTA63 apud CIRQUEIRA, 2016, p. 101). O  pensador

63 Ver: EVANGELISTA, 2000, p. 27.
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tornou-se um dos protagonistas do processo de “virada crítica na Geografia”. Em um de seus

escritos, também tece suas observações acerca desse movimento:

acho que 1978 foi a eclosão de um movimento que vinha se gestando há mais tempo
e  que  havia  uma  fermentação  extremamente  bem orquestrada.  Não  foi  obra  do
acaso, nem foi erupção espontânea. Não houve apenas gratuidade. Havia um grupo
de geógrafos brasileiros preocupados com a geografia brasileira, dispostos a mudar
seu rumo, no sentido acadêmico, na construção de uma nova teoria geográfica, uma
nova posição que fosse também, ao mesmo tempo, política e acadêmica, dentro da
geografia. (SANTOS, 2007, p. 54-55)

Milton Santos foi um dos formuladores dessa renovação na geografia brasileira e

contribuiu  com  originalidade  para  as  ações  que  buscavam  fixar  um  novo  aspecto

metodológico à disciplina. 

Após  o  modo  como  foi  recebido  no  seu  retorno  do  exílio,  Milton  enxerga  sua

participação  neste  movimento  de  forma  mais  crítica  e  arquitetada.  Ciente  de  como  as

instituições  e  os  grupos  políticos  usam  politicamente  as  pessoas  públicas,  o  intelectual

comenta  “como  o  movimento  de  renovação  na  geografia  valeu-se  de  sua  imagem”

(CIRQUEIRA, 2010, p. 101): 

eu fui instrumental a esse movimento, quer dizer, a minha volta ao Brasil com a aura
do  homem  que  viveu  fora,  que  havia  sido  professor  em  grandes  universidades
estrangeiras – nós somos muitos gulosos dessa fama que vinha amarrada à minha
trajetória – então, isso servia ao movimento e me foi útil. (SANTOS, 2007 [1989], p.
55).

Igualmente, no que cerne à publicação do livro “Por uma geografia nova” (1978),

Milton Santos ressalta sua relação com este movimento construído e sua projeção a partir

disso:

A  AGB, digamos assim, me criou uma repercussão nacional, que eu sentia que ia
durar  pouco,  razão  pela  qual  eu  insisti  com  o  editor  (da  Hucitec)  que  me  foi
apresentado por Florestan Fernandes,  para publicar rapidamente o meu livro Por
uma  geografia  nova,  porque  sabendo  que  o  Brasil  é  um  país  oral,  onde  as
circunstâncias fizeram com que as pessoas leiam pouco, eu diria que para ser lido
depois, tem que ser conhecido antes. (SANTOS, 2007[1989], p. 55).

Ou seja,  o autor reconhece,  mais uma vez,  que a sua carreira internacional foi o

elemento  propulsor  de  sua  (re)inserção  no  espaço  acadêmico  brasileiro.  Sua  consciência

acerca  da  posição  que  ocupava  entre  os  seus  pares  e  o  modo  que,  por  estes,  era  visto,

fundamenta e fortalece o exercício intelectual miltoniano.
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Ao examinar sua participação no movimento em questão, Milton Santos, afirma sua

conduta como “intelectual livre”, sem vínculo com os grupos, primordialmente, políticos e

indica como este momento foi estrategicamente importante para sua carreira nacional.

talvez eu fosse o único intelectual brasileiro que viveu fora e que não precisou estar
amarrado a grupos;  nem de partidos,  nem de tendências,  nem de corriolas,  para
conseguir um lugar no país, porque a AGB, através desse movimento, me deu uma
cobertura nacional. Isto tem que ser dito. (SANTOS, 2007 [1989], p. 55).

Concomitante às mudanças no cenário acadêmico e no campo geográfico, o período

de abertura política incita o ressurgimento, também, dos movimentos sociais no Brasil. Como

explica os estudiosos do assunto, “no final dos anos 1970, durante o processo denominado

‘abertura  política’ ainda  em pleno  regime  militar,  e  por  toda  a  década  seguinte  diversos

movimentos sociais passaram a compor o cenário político da nação brasileira” (RATTS64 apud

CIRQUEIRA, 2010, p. 102).

Entre  as  décadas  de  70-80,  o  movimento  negro  se  constitui  politicamente  e  em

proporções nacionais. O Movimento Negro Unificado (MNU), fundado em 1978, atribui à

universidade como local de atuação, mediante ser o espaço de produção do conhecimento e de

narrativas que legitimam o poder vigorante. (GONZALEZ, 1982).

Nesta  conjuntura,  “insurge  em algumas  universidades,  principalmente  no  sudeste

brasileiro, um ‘movimento negro de base acadêmica.” (RATTS65 apud CIRQUEIRA, 2016, p.

70). Os movimentos sociais66 protestam contra as ideologias já assimiladas pelo imaginário

social brasileiro.

O  ano  de  1988  é  marcado  pela  comemoração  dos  cem  anos  da  abolição  da

escravidão no Brasil. Os debates e conflitos acerca de tal data histórica mobilizou não só os

movimentos negros, mas o Estado brasileiro, a sociedade civil e os meios de comunicação,

colocando em evidência o dilema das relações étnico-raciais no país.

Buscando  afirmar  o  “13  de  maio”  como  uma  data  que  exemplificava  nossa
democracia racial, vários eventos e atividades foram empreendidas pelo Estado, por
instituições  de  meios  de  comunicação  e  por  universidades,  entretanto,  a  pressão
oficial mostrou-se incapaz de retirar da agenda desta data a questão da desigualdade
entre brancos e negros no Brasil; “se alguma coisa chamou a atenção no centenário
foi a maneira pela qual ele estimulou uma revisão franca, aberta e às vezes dolorosa

64 Ver: RATTS, 2003, p. 31.
65 Ver: RATTS, 2009.
66 Não só os movimentos negros, mas o movimento operário, o movimento dos camponeses, os movimentos
feministas e os movimentos indígenas. (CIRQUEIRA, 2010). 
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de  uma  das  autoimagens  mais  profundamente  ocultas  do  Brasil:  aquela  da
democracia racial” (ANDREWS67 apud CIRQUEIRA, 2010, p. 103).

Nesse contexto, Milton Santos torna-se um intelectual, cujo discurso e teoria, é um

elemento em disputa tanto do campo geográfico, como dos movimentos negros. À medida em

que a “Geografia crítica” emergia nacionalmente através de sua obra, a construção da sua

memória  e  os  próprios  meios  hegemônicos  de  produção  do  conhecimento  e  difusão  de

informação quando a ele fizeram menção “silenciaram a sua negritude”. 

Mesmo  que  tentassem  deslocar  a  “aura”  do  intelectual  de  sua  corporeidade  ou

atribuí-lo como uma “exceção” fora do “lugar de negro”, os temas referentes à questão étnico-

racial emergiam na sociedade brasileira. 

Ainda que a Geografia se perceba crítica, mas continue a não se posicionar diante

deste cenário político e social, Milton Santos, por razão de seu alto prestígio intelectual sendo

uma  pessoa  negra,  foi  convidado  a  se  colocar  publicamente  sobre  o  assunto.  Tanto  os

movimentos negros como a mídia, em geral, e o próprio universo acadêmico e universitário,

demonstraram seus  interesses  em conhecer  os  posicionamentos  do  intelectual  acerca  das

relações étnico-raciais e, assim, a ouvi-lo falar de si.

Em 1989, o  intelectual  é  convidado para participar  do “I  Encontro de Docentes,

Pesquisadores e Pós-graduandos Negros das Universidades Paulistas” e na palestra, proferida

durante a conferência de abertura do evento, o autor faz a leitura de um escrito publicado com

o título “O intelectual negro no Brasil” (2002 [1989]).

Este texto é desdobramento de sua obra publicada antes, em 1987, “O espaço do

cidadão”. Tal como outros intelectuais da época, Milton Santos se dedicou a compreensão da

cidadania e realizou suas discussões a partir justamente da pergunta: “existem cidadãos no

Brasil?”. (CIRQUEIRA, 2010).

Como explica o intelectual, a própria forma como se configurava a cidadania no país

já respondia essa pergunta negativamente, posto que, "em lugar do cidadão formou-se um

consumidor,  que  aceita  ser  chamado  de  usuário"  (SANTOS,  2007b[1987],  p.13).  Para  o

pensador, a figura do consumidor sobrepõe a do cidadão, esvaziando o sentido político da

67 Ver:  ANDREWS, 1998, p. 349.
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cidadania e associando-a a uma mera satisfação pessoal, o que corrobora para que formas

mais amplas de direito não atinjam a sociedade como um todo.

Neste âmbito, o intelectual menciona a problemática étnico-racial brasileira e sua

exclusão do direito de exercício da cidadania. Como indica Cirqueira (2010), este teria sido

um  dos  primeiros  livros  do  intelectual  cujo  este  tema  é  pontuado,  mesmo  que  sem

profundidade, diretamente. Por essa via, o professor discute “a necessidade de se constituir

um discurso totalizante sobre a ‘questão negra’ que o visse como parte da formação social

brasileira e não como algo a parte.” (CIRQUEIRA, 2010, p. 104).

Provavelmente, esta teria sido a primeira vez em que Milton Santos participou de

evento que poderia ser diretamente associado aos movimentos negros. Em conformidade com

a sua recente publicação e as discussões dominantes no contexto nacional, o intelectual se

direcionou não apenas para sua experiência pessoal, mas para a análise da conjuntura em que

atua. 

Além  disso,  nesta  obra  Milton  Santos  adicionou  o  espaço como  um  elemento

associado à dimensão da cidadania, contribuindo originalmente para o debate. “Deixado quase

ao exclusivo jogo do mercado, o espaço vivido consagra desigualdades e injustiças e termina

em sua maior parte, um espaço sem cidadãos” (SANTOS, 2007b[1987], p. 43). 

De acordo com o pensador, o espaço é organizado em prol do desenvolvimento da

economia e  não a partir  da sociedade como um todo,  “exemplos  disso se manifestam na

distribuição desigual dos equipamentos de infraestrutura no espaço – para facilitar unicamente

os fluxos ligados as atividades das grandes corporações” (Ibidem, p. 43).

Após atuação marcante nos movimentos negros pós ditadura militar, diferentemente

de  sua  postura  em discussões  anteriores,  Milton  Santos,  especialmente,  no  centenário  da

abolição  em 1988,  inseriu  a  questão  étnico-racial,  de  alguma maneira,  em sua  produção

teórica. (CIRQUEIRA, 2010).

Após  esta  conferência  de  Milton  Santos  realizada  em 1989  aos  pesquisadores  e

estudiosos negros, o intelectual publicou um texto produzido a partir de sua participação no

evento. Como explica Cirqueira (2010, p. 107): “[ Milton Santos] radicaliza suas proposições

e vai adiante do ‘existe cidadão no Brasil?’ com o questionamento: ‘os negros neste país são

cidadãos?’.”  (CIRQUEIRA, 2010, p. 107, grifo nosso).
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Como demonstra  o  intelectual,  por  conta  de  um passado  escravista  no  Brasil  a
“corporeidade” de uma pessoa negra possui mais ressonância na sociedade do que
sua “individualidade”. Isso relega a negros e negras uma “cidadania mutilada”, visto
que, a sua “corporeidade”, significada de forma distorcida e perversa, se sobrepõe a
sua “individualidade”. (CIRQUEIRA, 2010, p.  107).

A atuação de Milton Santos em seminários e palestras que abordavam o tema racial

no Brasil colaboraram para a construção das proposições anunciadas. Ainda que seu objeto de

assunto não seja as relações étnico-raciais, sua corporeidade negra o atribui a autoridade para

discorrer sobre o tema e, de alguma forma, contribuir para o cenário teórico e analítico da

conjuntura nacional.

Contudo, tal como se deu no movimento de renovação crítica da geografia, Milton

Santos atento aos usos políticos da sua imagem de intelectual renomado e negro, ressalta,

mais uma vez, a sua condição de “intelectual livre” e, como tal, independente de partidos e

movimentos:

o intelectual é aquele que se recusa a toda forma de serialização e que admite estar
junto para poder estar só, isto é, livre para pensar, mantendo a independência que é
prova da individualidade forte, sem a qual não há pensamento frutífero, há apenas
pensamento associado. A militância é com freqüência a grande inimiga porque supõe
palavras de ordem. O intelectual que se submete a palavra de ordem está recusando
ser intelectual e, por conseguinte, não aceita seu papel fundamental, isto é, o de ser
permanentemente livre. As palavras de ordem são oriundas de grupos, que agem em
função  de  estratégias,  senão  de  táticas,  o  que  é  oposto  ao  pensamento  livre
(SANTOS, 2007 [1989],)

Com sua discreta crítica ao movimento negro e sua propensa atitude segregacionista,

Milton Santos sugere a construção de um discurso que une assuntos propagados em campos

de produção do conhecimento diferentes. 

Como  estratégia,  o  professor  desmembra  seu  discurso  e  o  dissemina  dentro  do

contexto que lhe cabe, evitando, assim, sua exclusão determinante do campo geográfico e um

meio de exercer sua postura intelectual livre.

Em  “O  espaço  do  cidadão” (1987),  Milton  Santos  se  concentra  nos  debates

geográficos e não atribui uma relação evidente da cidadania a temas segregacionistas como a

questão étnica, racial, de gênero, sexual etc. O autor desenvolve o tema da cidadania sob uma

perspectiva universal, como parte de uma conjuntura econômica, política, jurídica e nacional. 
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Por  outra  perspectiva,  e  fora  dos  termos  da  Geografia,  o  intelectual  insere  nas

discussões acerca da cidadania “a questão do negro”, que é pensada em sua especificidade,

devido o processo histórico do Brasil. 

O  contexto  epistemológico  da  Geografia  na  época  diz  muito  a  respeito  desse
posicionamento de Milton Santos. Ao focar as discussões relativas a etnia, a raça e
ao gênero na Geografia no período da “virada crítica”, Ratts (mimeo) levanta três
pontos  que  influenciaram  na  negação  desses  temas  no  conjunto  de  temas  da
Geografia: primeiro, etnia, raça e/ou gênero foram diluídas e/ou situadas a partir da
variável classe social; segundo, havia a ideia de que as discussões focadas em etnia,
raça e gênero deslocavam ou obstruíam a “questão de classe”, em outras palavras,
eram  assuntos  que  “dividiam  o  movimento”;  e,  finalmente,  existia  no  seio  da
“Geografia  Crítica”  uma  certa  aversão  ao  empirismo,  o  que  pode  ter  sido  um
desestimulador de estudos com grupos étnicos ou grupos específicos localizados.
(CIRQUEIRA, 2010, p.  108).

Com suscita Cirqueira, os aspectos políticos e ideológicos que compõem o universo

acadêmico, sobretudo o campo geográfico, repercutiram no intelectual e sua conduta. Esse

contexto  pode  ter  intimidado  Milton  Santos  a  zelar  pela  problemática  étnico-racial  na

Geografia. 

Deste  modo,  o  intelectual  direciona-se  a  outros  locais  de  produção e  difusão  do

conhecimento, não necessariamente associados à academia, para desenvolver reflexões sobre

o assunto. Como ele mesmo expressou: “Você não tem como reclamar. Se você protesta, é

visto  como  alguém que  está  perturbando  o  ‘clima  agradável’ que  possa  existir  nesse  ou

naquele lugar” (SANTOS;STYCER68 apud CIRQUEIRA, 2010, p. 107).

Criando meios de lidar e romper com os estigmas e os marcadores sociais que o

cercam na vida nos últimos anos, Milton Santos desenvolve seus próprios mecanismos para

dar seguimento às suas colaborações tanto para a Geografia como para o movimento negro –

ou questões étnico-raciais - que, originalmente, se complementavam.

2.5 O Exercício Intelectual Miltoniano e o Trabalho do Geógrafo 

A trajetória biográfica e intelectual de Milton Santos é considerada de sucesso. Um

dos  poucos  teóricos  latino-americanos  mundialmente  reconhecido,  quer  queiram  ou  não,

posicionado no “panteão dos grandes pensadores brasileiros”.

68 Ver:  SANTOS;  STYCER, 1995,  p.61.
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Outros  negros-intelectuais  poderiam  aqui  ser  lembrados,  considerando  suas

importantes  contribuições  à  compreensão  da  sociedade  brasileira,  como Manoel  Querino,

André Rebouças, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Joel Rufino, Clóvis

Moura, Virgínia Bicudo e tantos outros, contudo:

Diga-me  o  nome  de  três  acadêmicos  negros  brasileiros?  Certamente  teremos
dificuldade em responder a esta pergunta aparentemente simples, mas, pelo menos
de um nome nos lembraremos: Milton Santos.  (FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 
2007, p. 01).

Mediante a caminhada “imprevisível” dos sujeitos negros ao constituírem seu curso

de vida,  o status e o prestígio hoje declarados à Milton Santos,  o configuram como uma

exceção na vida acadêmica brasileira. Por isso, consideramos necessário não só evidenciar e

analisar  as  múltiplas  adversidades  encontradas  ao  longo  de  sua  trajetória,  mas,

principalmente, perceber as singularidades e as causas de sua notoriedade.

Como já demonstrado nesta dissertação, os avanços na produção teórica miltoniana

tornaram-se nacionalmente expressivos a partir das descobertas e vivências do intelectual com

a sua negritude, permitindo-o, inclusive, circular entre os diversos espaços de produção do

conhecimento nesta sociedade.

Por este motivo, sugerimos que seu processo de entendimento do que é “ser negro”,

em uma sociedade ex-escravocrata  e pautada sob ideologias racistas,  foram determinantes

para os meios de tornar-se negro-intelectual e, por essa via, nacionalmente célebre e brilhante.

Ao  longo  desse  trajeto,  o  rumo  miltoniano  mostra  como  os  significados  e  os

entendimentos  do  “ser  negro”,  do  “ser  intelectual”  e  do  “ser  negro  intelectual”,  que  são

rotineiramente apresentados como conceitos diferenciados e distantes, se associam a outras

dimensões e provocam a sua reunião em uma única substância, ambas como parte de um

mesmo indivíduo.

Como já apresentado neste trabalho, o curso de vida de Milton Santos indica ser

impossível dissociar o intelectual da sua negritude, que se expressa antes de suas palavras

através da sua corporeidade69. Por isso, ao considerarmos que, concomitantemente, as pessoas

69 A própria forma de nomeá-lo como um “intelectual de cor” já pode colocar em dúvida sua qualidade. A
necessidade de adjetivar o sujeito a partir de sua condição racial, o coloca antecipadamente como diferente dos
demais. Como nos explica Oliveira (2014, p. 165): “Negro intelectua’ ou ‘intelectual negro’ não se trata apenas
de um jogo de  palavras. Conforme apresentado nesta pesquisa, Santos (2007) e Gomes (2009) têm  posições
diferentes em relação ao uso do termo ‘intelectual’, que pode qualificar o negro ou o negro pode ser qualidade de
um intelectual.” 
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podem ser negras e intelectuais,  Oliveira (2014, p. 166) explica que: “É importante dizer

‘negro(a) intelectual’, pois sinaliza que é negro(a), descendente de africanos, que se afirma

perante o mundo enquanto tal, sendo reconhecido e reconhecendo-se a partir do grupo étnico-

racial.”

Após o ano de 1964, em que através do regime militar e seu governo autoritário é

cruelmente revelado à Milton Santos o modo como os seus pares acadêmicos o enxergava e

sobrepunham o seu saber ou posição intelectual, este é instigado a assumir a “diferença” que

lhe  é  “sutilmente”  apresentada  e  a  se  distanciar  ainda  mais  das  correntes  de  pensamento

tradicionais, passando a formular críticas acerca do papel do intelectual, sua relação com a

sociedade e o padrão científico em que o saber se estabelece.

Com base nas considerações de Oliveira (2014, p. 166), à medida em que, neste caso,

Milton Santos se constitui como negro-intelectual, também “questiona as estruturas de poder,

de  sociedade,  de  conhecimento.  Além disso,  questiona  quem seja  intelectual,  criado  nos

moldes europeus.” 

Para Milton Santos, o desempenho dos geógrafos brasileiros em defender o  status

quo e legitimar os setores dominantes da sociedade, se configuram em alguns dos motivos

pelos  quais  os crítica e não ambiciona ser associado.  O isolamento desses pensadores  da

realidade  nacional  vivenciada  pela  maior  parte  da  população,  estimula  Milton  Santos  a

estabelecer limites ao campo geográfico em suas interpretações.

A aproximação de Milton Santos à sua negritude e as influências dessa em seu curso

intelectual  promoveram a  independência  dele  em relação  aos  grupos  dominantes  e  a  sua

solidão entre os demais geógrafos brasileiros. Ele passou a notar como o objeto de estudo

tradicional  da  geografia  local  tornava-se  cada  vez  mais  antiquado,  formulando  teorias

equivocadas e um conhecimento que não dava conta de responder às verdadeiras demandas

nacionais. 

Seguindo as diretrizes de Said (2003 [1994]), o intelectual deve ter como finalidade

principal  a  busca  por  sua  relativa  independência  em face  das  opressões  colocadas  pelas

técnicas de poder, principalmente, discursivas. Por isso, a resistência miltoniana ao discurso

dominante,  seja  puramente  geográfico  ou  racial,  o  constitui  como  um  negro-intelectual

prioritariamente crítico e livre, hábil a produzir sua própria narrativa e conduta a partir de suas

experiências, leituras e acúmulo. Em um documentário de Silvio Tendler (2002), ele comenta
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sua atuação como intelectual e sua percepção acerca da intelectualidade brasileira. Segundo o

próprio declara:

“Eu queria dizer, em primeiro lugar, que me considero um intelectual outsider, coisa
que é raro no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo,
inclusive,  grupo de intelectuais,  não respondo a nenhum credo,  não participo de
qualquer militância.” (grifo nosso).

Milton Santos associa seu desempenho como homem público à sua compreensão da

necessidade  de  ser  movido  por  ideias,  por  causas  que  são  coerentes  com  os  valores  e

princípios em que acredita, por isso, devem ser revelados ao poder.

Sua conduta intelectual aproximada ao termo de Said (2003 [1994]), indicam que

considera  o intelectual  como alguém adjetivado como “amador”,  que se preocupa com a

sociedade, se empenha em levantar questões morais no âmago de qualquer atividade, por mais

técnica e profissionalizada que seja. 

O  intelectual  deve  ser  a  consciência  crítica  da  autoridade,  não  um  funcionário

comprometido  com os  objetivos  políticos  de  um governo,  de  uma grande corporação  ou

mesmo de uma associação de profissionais que compartilham uma opinião comum. 

O caráter  “amador” de Milton Santos diante do  status quo é,  como sugere Said,

expresso pelo compromisso com sua própria forma de entender  o mundo e seu contexto.

Como ele mesmo declara em uma entrevista:

“A militância  político-partidária  me  assusta,  me  faz  medo,  porque  ainda  que  a
considere indispensável, como também são indispensáveis os políticos, não desejo
sê-lo,  porque quero ser permanentemente sozinho. Embora separados, os militantes
conscientes e convictos, constituem um bloco de resistência.” (IOKOI, 1999, p. 07)

Como este relato, é cabível afirmar que mesmo sendo “um cidadão que defende com

o rigor da palavra os direitos dos homens simples, dos negros e dos excluídos”, a análise de

sua da trajetória intelectual de Milton Santos o revela com a “experiência de um homem de

ideias”. (IOKOI, 1999, p. 01)

A altivez característica da Família Santos, não preparou Milton para lidar com as

interferências do racismo e, somado a isso, sua não filiação a grupos políticos durante seu

trajeto, o permitiu desenvolver mecanismos originais para lidar com essas adversidades, seja



114

através da análise concreta destas ou de sua interpretação crítica sobre os movimentos sociais

e organizações partidárias.

Sem  se  sujeitar  aos  interesses  pautados  ideologicamente  por  organizações  e

movimentos  com  interesses  determinados,  o  negro-intelectual  criativamente  intuiu  novos

meios  de  permanecer  circulando  e  produzindo  no  Brasil.  Said  (2003  [1994])  pontua  tal

característica como um dos desdobramentos do exercício intelectual como outsider. 

À medida em que Milton Santos exerce sua voz em oposição ao poder dominante,

divulgando a sua versão dos fatos e acontecimentos que não necessariamente confirmam o

que é  propagado pelo  monopólio  dos  mecanismos  de  poder, ele  se  distancia  do discurso

corrente  e,  como um “leigo”,  desenvolve  a  habilidade  de  formular  uma linguagem e  um

discurso próprio, original e que visa expor a verdade objetiva ao poder.  Em razão disso,

consideramos Milton Santos construtor de seu saber e de conhecimentos que são forjados a

partir de seu lugar de pertencimento, como negro e intelectual. 

A configuração do negro-intelectual como  outsider,  o torna um crítico à parte do

sistema e  excluído dos  grupos  dominantes,  sendo,  justamente,  a  partir  desta  posição  que

explora a tentativa de produzir estratégias que rompam com o poder exercido por autoridades

sociais - tais como os meios de comunicação, os governos, as corporações, entre outros – e

que inibem as possibilidades de realização de qualquer transformação social. 

Seguindo as perspectivas de Said (2003 [1994]), é diante desta conjuntura que o

intelectual e, neste caso, o negro-intelectual, deve ser concebido como um exilado e marginal.

O fato deste não exercer os cargos de autoridade significa, de muitas maneiras, não ser capaz

de efetivar mudanças diretas e, inclusive, ser relegado ao papel de registrar e confirmar a

existência de algum acontecimento trágico na história da humanidade.

Contudo, nesta pesquisa, sugerimos o curso de Milton Santos como um dos raros

intelectuais  que,  tal  como sugere  Said,  são  marginais  ao  sistema e  conseguiram alcançar

cargos de poder efetivo, com a real possibilidade de transformação da realidade. 

Ainda que  a  luta  de  Milton  Santos  em nome de  grupos  desfavorecidos  e  pouco

representados socialmente por motivações consideradas injustas se apresente como entrave

político e social na ocupação desses cargos, o mesmo desempenha funções de poder e assume

o desafio da vida intelectual que, segundo Said (2003 [1994]), consiste na dissensão contra o
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status quo.   Destarte,  é que concebemos o “negro-intelectual” como marginal e,  por isso,

capaz de suplantar  originalmente os valores dominantes  e seus desdobramentos,  de modo

geral e universal.

A corporeidade  negra  se  apresenta  como um elemento  determinante  na trajetória

desses sujeitos. Sua implicação social excludente se expressa, primeiro, na infância e no seio

familiar, onde os limites sociais são implicitamente aprendidos e, depois, como intelectuais,

por constituírem um compromisso com a comunidade negra.

Tendo em vista, que muitas das compreensões sobre ser intelectual são inerentes à

cultura da sociedade da qual ela foi criada, sua constituição como indivíduo e ator social são

consequentes  ao  processo  histórico  cujo  o  território  brasileiro  -  de  origem periférica  -  é

sujeitado. (ELIAS, 1995).

Por  essa  razão,  termos  como  poder,  identidade  negra,   pertencimento,  relações

étnico-raciais,  colonialidade,  desenvolvimento econômico, política,  entre  outros,  tornam-se

latentes e circundam o exercício do negro-intelectual. Como já demonstrado neste capítulo,

essas  múltiplas  dimensões,  de  fato,  perpassaram não só  a  formação do imaginário  social

brasileiro, mas a formação e o seguimento da vida e carreira de Milton Santos também. 

Em  diversas  situações  mencionadas,  por  exemplo,  exigiram  do  professor  uma

(re)afirmação de sua posição intelectual e respeitabilidade científica, obrigando-o a tornar-se

confiante e consciente de seu lugar no mundo. Foi mantendo-se fiel a si mesmo, à sua visão

dos fatos e resistindo, com maestria, à tentativa de desqualificação de seu trabalho e de suas

conquistas pessoais e teóricas, principalmente, durante seu retorno do exílio, que o pensador

se estabeleceu intelectualmente.

O  esforço  de  desconstruir  os  estereótipos  e  as  categorias  sociais  redutoras  que

limitam o pensamento humano e a comunicação ao longo de sua carreira, se torna algumas

das suas finalidades. Como salienta Silva (2010), os negros dedicados a elaborar projetos a

partir de reflexões e propostas para o Brasil, tendo como base a sua experiência como negro e

a história nacional, partilham o compromisso de examinar a cultura e a política no interior das

relações de poder.

Interessado em melhor compreender o seu contexto, bem como a si mesmo neste,

Milton  Santos  criticava  a  postura  tradicional  do  campo  geográfico  brasileiro  e  buscava
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elaborar um sistema de ideias que fosse capaz de compreender, explicar e refletir sobre a

realidade do espaço geográfico, que se mostrava cada vez mais complexa.

Para o negro-intelectual, as formulações teóricas da Geografia já não davam mais

conta  de  compreender  a  realidade  que  se  mostrava  cada  vez  mais  fugaz,  indicando  a

necessidade  de  uma  releitura  ou  mesmo  uma  (re)elaboração  completa  das  teorias  dessa

ciência.

Segundo  Milton  Santos  (1978),  tal  exercício  era  extremamente  indispensável  à

Geografia, pois o mundo estava passando por intensas transformações e, consequentemente,

exigia  uma nova postura  diante  da análise  dos  fatos.  Em função disso,  ele  é  incisivo ao

afirmar que “a própria metodologia deve ser renovada constantemente, senão a realidade lhe

escapa”, ou ainda, “analisar um fenômeno novo com uma metodologia ultrapassada equivale

a deformar a realidade, e isso não conduz a parte alguma” (SANTOS, 1991[1978], p. 1). 

Para ele, a Geografia tem um papel instrumental tanto no sentido teórico e abstrato,

como no subjetivo e formador de personalidades. Por causa disso, deveria acompanhar as

dinâmicas inerentes ao corpo social e criar ferramentas para interpretar a conjuntura vigente,

bem como a posição dos atores nesta. Em uma entrevista, o mesmo comenta:

[Apresentador]: Pra quase todos nós a geografia infelizmente, eu acho, é apenas uma
lembrança  distante  dos  tempos  do  ginásio.  Eu  estava  aqui  me lembrando  agora
mesmo do meu livrinho de capa marrom, do Haroldo de Azevedo, que foi aonde eu
estudei. O senhor, no entanto, acha que a geografia, assim como a matemática, assim
como o português, assim como outras ciências, deveria acompanhar o homem ao
longo da vida. Como é que seria isso?
[ Milton Santos]:  Eu creio que a geografia, ela cuida da relação que existe entre o
planeta e a humanidade, né? O planeta aparentemente fica o mesmo, não fica porque
aparentemente a gente descobre mais coisa sobre ele. E a humanidade por natureza
tá sempre mudando. Por conseguinte, essas duas forças, esses dois elementos postos
juntos,  nos  dão  melhor  consciência  do  que  o  mundo  vai  se  tornando,  e  por
conseguinte, ajuda cada um de nós a se colocar face esse mundo.
[Apresentador]: É, na verdade, acho que o erro é que nós aprendemos geografia,
pelo menos no passado, como algo muito estático, né? Quando ela é dinâmica.
[ Milton Santos]:  Ela é dinâmica e ela tenta responder ao próprio dinamismo da
história,  né?  (Entrevista  de  Milton  Santos  realizada  pelo  programa  de  televisão
Espaço Aberto, em 1998).

Por esta razão, que também é resultado da sua experiência de vida, Milton Santos se

posicionava e ressaltava a necessidade de dialogar com outros ramos do saber científico70, que

70 Aponta para a necessidade da Geografia manter diálogos, por exemplo, com a Economia; dado que a mesma,
assim como a Geografia, estava preocupada em entender a dinâmica do mundo do presente. Conforme indica
Milton Santos, “o enfoque econômico obriga a uma visão dinâmica da realidade” (SANTOS, 1991[1978], p.38),
obrigando o geógrafo a ter uma visão dinâmica do meio geográfico, de modo a considerá-lo como estando em
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pudessem contribuir para a nova compreensão geográfica dos fatos. Do ponto de vista dele, o

objeto da geografia é constituído pela sociedade e sua relação com a natureza, sendo, por

conseguinte, transitório e forjado por múltiplas dimensões. Dimensões estas que, inclusive,

interferem na atuação dos geógrafos e na elaboração teórica da disciplina. Por isso, segundo o

intelectual, devem ser igualmente examinados.

É  possível  que  o  geógrafo,  como  um  autocrítico  de  seu  próprio  desempenho

intelectual, tivesse receios de, como salienta Said,  aderir a um padrão universal e singular

como tema tal como os seus pares. Para Said (2003 [1994], p. 12), o exercício intelectual

focado em uma única dimensão, torna o pensador incapaz de se sensibilizar com as vivências

diárias e, por isso, acompanhar  o seu público-alvo e campo de estudo:

“[...]  os  padrões  de  verdade sobre  a  miséria  humana e  a  opressão  deveriam ser
mantidos, apesar da filiação partidária do intelectual enquanto indivíduo, das origens
e de lealdades ancestrais. Nada distorce mais o desempenho público do intelectual
do que os floreios retóricos, o silêncio cauteloso, a jactância patriótica e a apostas
retrospectiva e auto dramática.” 

Mantendo-se  rígido  às  suas  interpretações  acerca  da  crise  que  se  instalava  na

Geografia Tradicional Brasileira e sua relação com a conjuntura social vigente, a obra que

Milton Santos escreveu “Le Métier Du Géographe”, publicada originalmente na França, em

1971,  foi  traduzida  para  o  português  (somente  em  1978)  sob  o  título  “O  Trabalho  do

Geógrafo no Terceiro Mundo”.

Esse  livro,  propagado  no  Brasil  durante  o  momento  de  efervescência  teórico-

metodológica  da  Geografia  (entre  os  anos  60  e  70),  pode  ser  considerado  a  obra  mais

importante  para  a  compreensão  do  pensamento  miltoniano.  De  acordo  com  estudiosos

(CIRQUEIRA, 2010; GRIMM, 2011), este teria sido o primeiro esforço do negro-intelectual

em  contestar  a  Geografia  Francesa  e  os  seus  conceitos  “já  tornados  categorias  fixadas”

(SANTOS, 2002[2000], p. 27).

A análise da dinâmica dos países subdesenvolvidos centrada na dinâmica dos países

europeus  era  a  principal  crítica  miltoniana.  O  intelectual  evidenciava  que  os  países

subdesenvolvidos possuem suas especificidades e que estas não vêm à tona quando se realiza

estudos comparativos,  ou ainda,  quando se tenta transpor conceitos para compreender sua

permanente movimento de transformação.
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realidade, o que se produz é apenas uma distorção dos fatos, que em sua visão, precisava ser

rejeitado71.

É preciso, sobretudo, que não nos deixemos levar pelas soluções de facilidade, que
consistem em transcrever  de  um continente  para  outro,  de  um meio  para  outro,
noções  que  vindas  da  mesma  fonte  ou  da  confluência  das  mesmas  causas,
conservam a mesma denominação, mas perdem a sua capacidade de definir pelo
próprio fato de migrarem (SANTOS, 1991[1978], p.46)

Milton Santos  ambicionava examinar  a  dinâmica  e  as  especificidades  dos  países

periféricos não como espelho da dinâmica dos países chamados desenvolvidos, mas sob sua

própria ótica local.  Para ele,  o mais adequado seria compreendê-los em suas diferenças e

dinâmicas exclusivas72. 

Edward Said (2003 [1994]), reconhece o intelectual e seu papel como o de alguém

que levanta publicamente  questões  embaraçosas,  confronta  ortodoxias  e  dogmas,  que não

podem ser facilmente cooptados por governos e corporações e que represente todas as pessoas

e todos os problemas que são velados. Sendo assim, a própria presença de Milton Santos no

universo  acadêmico  brasileiro  já  impõe  a  confrontação  aos  critérios  pré-estabelecidos

socialmente e sua produção teórica, em concomitância, segue a mesma complexidade.

Nessa perspectiva, Milton Santos corrobora a teoria de Said (2003 [1994], p. 35)

sobre a representação do intelectual como alguém que “não é nem um pacificador, nem um

criador  de consensos”,  que se deixa “levar  pelas soluções de facilidade” e  rotineiramente

conciliam-se com os discursos dos poderosos e suas atuações.

mas alguém que se empenha com todo o seu ser no senso crítico,  na recusa em
aceitar  fórmulas  fáceis  ou  clichês  prontos,  ou  confirmações  afáveis,  sempre  tão
conciliadoras sobre o que os poderosos ou convencionais têm a dizer e sobre o que
fazem. Não apenas relutando de modo passivo, mas desejando ativamente dizer isso
em público.

71 Para Milton Santos, a utilização desse recurso reflete no insistente erro de compreender que o processo de
modernização (urbanização) dos territórios de zonas periféricas se dava de maneira similar aos países do dito
mundo desenvolvido e que, portanto, o que se presenciava nesses países era, na realidade, uma etapa pela qual os
países desenvolvidos já haviam passado.
72 O intelectual  busca  estudar  as  especifidades  regionais,  bem como sua  complementariedade e  respectivo
desempenho no sistema-mundo.  Como explica  Tavares e Da Silva (2011),  esse duplo movimento pode ser
encontrado em todas as obras miltonianas, e, por esse motivo, pode ser considerado um elemento estruturador de
várias de suas principais obras que, inclusive, marcam o movimento de renovação da Geografia no Brasil, como
“Por uma Geografia Nova” (1978) e “O Espaço Dividido: Os Dois Circuitos da Economia Urbana dos Países
Subdesenvolvidos” (1979).
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Sob esse ponto de vista, entendemos o exercício intelectual de Milton Santos em “O

Trabalho  do  Geógrafo”  e  sua  proposta  em  formular  teorias  originais  para  a  Geografia

nacional. Tomando como pano de fundo a questão regional e a problemática urbana nos países

subdesenvolvidos,  o  intelectual  inicia  uma  discussão  a  respeito  de  uma  nova  teoria  da

Geografia,  trazida  à  tona  por  meio  de  princípios  fundamentais  ao  debate,  inicialmente,

brasileiro.

Nas condições atuais da economia universal, a região já não é uma realidade viva,
dotada de coerência interna. Definida sobretudo do exterior, seus limites mudam em
função dos critérios que lhe fixamos. Por conseguinte,  a região não existe por si
mesma [... ] a intervenção das técnicas, entre as quais devemos ressaltar as técnicas
políticas, financeiras, comerciais e econômicas, no sentido amplo dos termos, dão as
relações  homem-meio  outra  dimensão,  que  exclui  a  rigidez  de  uma  Geografia
Regional de tipo Clássica (SANTOS, 1991[1978], p. 10).

O que interessava Milton Santos era a região em suas relações com o mundo, de

modo que não dava mais para compreendê-la somente a partir da sua definição clássica que a

concebia a partir de seu entorno mais imediato. Para conduzir os estudos urbanos a outro

patamar,  era  necessária  uma  elaboração  ou  (re)elaboração  da  teoria  geográfica,  cujo  se

pressupõe uma renovação conceitual e metodológica da disciplina. 

Assim, ao mesmo tempo em que o autor  propõe a formulação de um constructo

teórico novo para a Geografia,  aponta para o fato de que os estudos urbanos e  regionais

realizados nos países subdesenvolvidos seguem cursos turvos. Como sugere Silvio Tendler

acerca do exercício intelectual de Milton Santos:

[Silvio Tendler]: Ele é um provocador, ele é um cara que busca os contrários, ele não
é um cara... Um intelectual à moda antiga, ele não é um cara que adere aos governos
com muita facilidade, que gosta de  benesse,  que gosta de carros. Então, ele é um
cara que gosta de provocar. Ele se sente um intelectual necessário para provocar, e
não um intelectual necessário para aderir e ele é muito crítico, ele gosta de sacolejar
a ordem estabelecida, do ponto de vista da intelectualidade, inclusive. (Relato de
Silvio Tendler  ao Documentário “Milton Santos:  o  mais importante geógrafo do
Brasil”, 2011)73.

Por conseguinte, o geógrafo buscou um novo método para a Geografia e se debruçou

sobre o exame dos mecanismos ou dos processos, tendo em vista que, em sua percepção, são

estes que evidenciam a “ausência de uma autonomia regional” e a sua “falência […] nos

moldes clássicos” (SANTOS, 1991[1978], p.10).

73 Documentário  transmitido  pela  Tv  Brasil,  em  2011,  com  a  finalidade  de  homenagem  os  dez  anos  de
falecimento do professor Milton Santos. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Y51aSaBC614 >.
Acessado em: 02 jan. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=Y51aSaBC614
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Assim sendo, são os mecanismos, isto é, os processos que assumem a posição de
maior relevo, visto que somente eles podem ajudar a explicar as situações atuais, ao
mesmo tempo que permitem reconhecer as tendências, assegurando dessa forma um
ponto  de  vista  prospectivo  e  uma atitude  operacional  [...  ]  Ora,  os  processos  –
sistemas em funcionamento – são na maioria das vezes comandados do exterior e
impostos aos homens e atividades num espaço determinado (SANTOS, 1991[1978],
p. 10).

Segundo Milton Santos, o entendimento visceral dos mecanismos permite perceber

que morfologias idênticas são forjadas por estruturas ou relações sociais diferentes, sendo,

portanto,  seus  fundamentos  múltiplos.  Nesse  sentido,  se  deter  ao  aspecto  visível  de  um

território através da ideia de paisagem possibilita a não compreensão do espaço geográfico em

toda a  sua  plenitude  pois,  como Milton  Santos  aponta,  está  em si  não  revela  a  essência

fundadora das formas.

A partir  de seu doutoramento com o professor Tricart  (na década de 50),  Milton

Santos estabeleceu contato mais intenso com espaços que o concebeu compreender que o

processo de constituição das regiões não seguia a disposição descrita por La Bache para a

França.

O intelectual percebe que os países subdesenvolvidos, sobretudo, os africanos e sul-

americanos, atribuíam outra intensidade aos processos que neles se desenvolviam. Os próprios

interesses fundantes de suas respectivas realidades eram, em sua maioria, estranhos ao seu

contexto geográfico. 

O entendimento da região através de suas relações com o mundo é um movimento

novo na Geografia, que propõe uma outra lógica de organização das regiões nesses países.

Conforme expõe Milton Santos, por exemplo, o fator urbano nos países subdesenvolvidos da

América Latina, da Ásia e da África caracterizam-se tanto pela ação dominadora de países e

regiões  mais  desenvolvidos,  como  pelas  tentativas  de  resistir  às  consequências  de  tal

dominação (SANTOS, 1991[1978]).

Diante dessa prerrogativa, o pensador desenvolve a interpretação que aponta para

uma organização  vertical das regiões como resultado das ações suscitadas pelos agentes da

economia internacional, que disponibilizam créditos aos países mais pobres para que estes

promovam redes modernas que sirvam à reprodução do capital (SANTOS, 2006; 2008).
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Deste  modo,  se  dedica  as  pesquisas  em  torno  das  redes  e  dos  investimentos,

desenvolvendo a tese de que a formação das regiões se torna, cada vez mais, definida por

investimentos distantes e ações estranhas que se impõem à uma realidade local. Para Milton

Santos, são os grandes agentes da economia internacional que, atendendo aos seus interesses

de classe, exerceriam grande influência na dinâmica regional. Conforme pontua o autor, a

região é:

penetrada pelas condições atuais da economia internacional, tendência essa que se
vem  reforçando  cada  vez  mais.  Ora,  os  investimentos  sempre  mais
internacionalizados, têm assim um papel a desempenhar na elaboração dessa nova
Geografia. (SANTOS, 1991[1978], p. 88).

A noção do conceito de verticalidades, por conseguinte, é fundamental por indicar

que pontos separados, a partir do momento em que se mantém interconectados, permitem que

ordens  de  outros  lugares  se  imponham  as  regiões  e  influenciem  os  processos  sociais,

econômicos e culturais que se desenvolvem em um dado local. 

De  maneira  a  complementar  sua  tese,  Milton  Santos  também indica  ser  preciso

compreender o espaço geográfico a partir da sua materialidade e dos fluxos que o cortam.

Para  ele,  este  deve  ser  entendido  como  indissociável  ao  sistema  de  ações  e  de  objetos,

considerando tanto os seus fluxos como a sua materialidade do espaço. 

o espaço  real,  total,  não  se  organiza  fora  de  seu  assentamento  geográfico,  cuja
fisionomia e fisiologia mudam a cada dia. Não se realiza, tampouco, fora dos fluxos
de toda a natureza que nele vêm se chocar e se deformar ao contato das influências e
fluxos locais (SANTOS, 1991[1978], p. 62).

Outra contribuição e crítica miltoniana ao debate, consiste na questão do tempo que,

de acordo com o pensador, sempre foi um aspecto negligenciado na análise geográfica. Por

uma problemática de método, Milton Santos evidenciava que o espaço geográfico poderia ser

datado através da análise dos objetos ou equipamento presentes nos subespaços. Ou seja, à

medida que o tempo74 pudesse ser empiricizado a partir dos objetos geográficos, cada lugar do

mundo teria uma idade. 

A compreensão do espaço enquanto determinante social se constitui em um esforço

intelectual de Milton Santos para colocar o espaço no centro dos debates sobre a sociedade.

Com efeito, nessa época a noção de espaço reinante na Geografia ainda era compreendida

74 Santos afirma que a sua definição,  “leva em conta duas noções:  a  da multiplicidade de tempos e a  das
rugosidades  do  espaço,  sendo  este  a  expressão  atual  de  uma  acumulação  de  tempos  reais”  (SANTOS,
1991[1978], p. 64).
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como um palco das ações humanas, e não como determinante para as ações humanas, sendo

esta, uma das grandes contribuições da teoria miltoniana. 

Para Said (2003 [1994]), ainda que o exercício intelectual tenha premissas: “[...] não

há regras  por  meio  das  quais  intelectuais  possa  saber  o  que  dizer  ou  fazer;  nem para  o

verdadeiro intelectual secular há deuses a serem venerados e a quem pedir orientação firme.”.

Portanto,  o  desapontamento  de  Milton  Santos  com  os  colegas  “críticos  da  Geografia”,

pertencentes ao consenso de uma identidade de grupo ou nacional,  e sua contribuição ao

campo geográfico mundial, torna o seu curso intelectual uma desconstrução da naturalização

ou divinização desta rede. 

À medida em que o grupo hegemônico de intelectuais da Geografia promovem o

distanciamento miltoniano, este, por sua vez, desloca-se do contexto dominante e forja sua

própria concepção da disciplina como campo de atuação. A sua trajetória e produção teórica

revelam como a constituição do campo geográfico no Brasil foi seguramente forjada, tal como

um objeto científico. Esta, se apresenta como reflexo de uma história com passado construído

e seletivo, que não necessariamente representa todas as dimensões inerentes ao seu processo,

tal como demonstra Milton (SAID, 2003 [1994]).

Porém, tal como qualquer pensador, Milton Santos tem suas referências teóricas e

intelectuais.  A forma como a  Geografia  perpassou a  sua  vida  também nos  remete  a  sua

inspiração assumida em Josué de Castro75. Consideramos possível que tal parâmetro tenha

potencializado a sua originalidade intelectual, permitindo que esta se dê não só através dos

estudos,  mas,  também pela  intuição  e  percepção  da  realidade  de  outros  indivíduos  com

facilidade. 

Como nos termos de Said, apesar de Milton Santos se dedicar ao seu contexto de

origem, o mesmo não era servo de sua nacionalidade e se propunha a ser um “intelectual

universal”, rompendo com as possíveis barreiras de comunicação próprias a sua formação –

através  da  língua e  nacionalidade,  basicamente  -.  Assim,  a  sua busca  em compreender  o

presente a partir de um padrão singular de comportamento humano que, quando colocado em

pauta e associado a certos temas, produza uma reflexão mais ampla e geral é notada por seus

pares como um esforço de prognóstico.

75 Ver: Josué de Castro – Cidadão do Mundo, 1994. Disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?
v=fQrwW1sjHyI >. Acessado em: 04 de abr. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=fQrwW1sjHyI
https://www.youtube.com/watch?v=fQrwW1sjHyI
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A  clarividência é,  sem dúvidas,  uma das  características  que  Milton  Santos  mais

prestigia  em  Josué  de  Castro  como  intelectual.  Sua  capacidade  de  perceber  as  boas

oportunidades de fala, bem como o público que quer atingir e suas reações ao que discorre

sobre  a  realidade,  é  um trunfo  quando somado às  suas  próprias  experiências  e  reflexões,

revelando-se um olhar inovador. (SAID, 2003 [1994]).

E, tal como Josué de Castro (1946), Milton Santos se dedica a transformar em sua

análise, sobretudo, a parte "do presente o que se projeta no futuro". A fome, tratada por Castro

como "a expressão biológica de males sociológicos", tornou-se testemunho da clarividência

percebida por Milton Santos.

Creio que um dos traços, assim, fundamentais da personalidade do Josué de Castro
era a sua clarividência. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição,
mas, sobretudo, pelo estudo e, quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se
projeta no futuro. (Relato de Milton Santos ao Documentário de Silvio Tendler sobre
Josué de Castro)

O interesse miltoniano em entender como se constituiu e desenvolve a realidade à

sua volta, o possibilita forjar instrumentos e mecanismos que tornem cabível tal interpretação.

Por essa via, o intelectual desvela o sistema vigente e suas formas fundamentais de atuação

permitindo a sua previsão em potencial.

A influência não só teórica, mas intelectual de Josué de Castro na conduta de Milton

Santos, através da clarividência, é expressa por Tendler em um documentário organizado em

homenagem à Milton Santos. Segundo testemunha o cineasta: 

“Então, ele intuiu os problemas que nós íamos perceber apenas 6, 7 anos depois, eu -
tô te falando de 95. A grande crise do mundo acontece mesmo em 2001, né? Com as
Torres Gêmeas nos EUA, em Nova York, que para o Milton Santos é um reflexo do
desprezo  político  que  os  árabes  tavam  recebendo  do  mundo.  Ele  me  falou,  a
entrevista que eu fiz com ele é em 2001, e falou pra mim: ‘Olha, os árabes vão se
manifestar e a manifestação dos árabes não é uma manifestação religiosa,  é uma
manifestação política.’ O que tá acontecendo no mundo, o que aconteceu em 2008, a
10 anos depois acontecendo, ele percebeu em e falou disso em 2001.”  (Relato de
Silvio Tendler  ao Documentário “Milton Santos:  o  mais importante geógrafo do
Brasil”, 2011).

A perspicácia de Milton Santos em expandir seu olhar para a dimensão, sobretudo,

qualitativa dos problemas que envolvem o espaço geográfico o posiciona à frente dos limites

provocados pelos discursos dominantes através dos números e suas exatidões que, tal como

qualquer outro símbolo, são representações de valores e significados.
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Em uma  entrevista,  Milton  Santos  explica  que  o  uso  estatístico  pode  ajudar  no

alcance de determinadas explicações e  prognósticos de dinâmicas sociais, no entanto, desde

que seja acompanhada de uma análise contextual.

Em 1998, por exemplo, o intelectual participou de uma entrevista sob um contexto

em  que  o  relatório  da  ONU  afirmava  que  uma  melhora  brasileira  em  desenvolvimento

humano.  No  ranking  com  mais  de  170  países,  o  Brasil  ocupava  o  62º  lugar.  Sobre  a

interpretação desses dados, Milton Santos explica:

[  Apresentador  do  Programa Aberto]:  A ONU diz  que  o Brasil  melhorou  muito
nesses  últimos  30  anos,  nós  já  apresentamos  aqui  no  Programa  o  relatório
confirmando isso. O senhor concorda? 
[Milton Santos]: Olha, o problema é com as séries. As séries estatísticas são enfeites,
elas não ajudam a gente a pensar a realidade porque nesses 30 anos os desejos dos
homens aumentaram exponencialmente, de modo que, se eu comparo um número
com o outro sem levar em conta essa expansão dos desejos e das coisas que são
oferecidas, eu chego a essa conclusão. Teria que juntar as duas.
[ Apresentador]:  Quer dizer, quando se diz assim: “Ah, agora um ‘x’ número de
pessoas tem água encanada e a 30 anos não tinham.” Só que hoje não bastam só
escola  e  água encanada, né? Os homens têm outras demandas.
[ Milton Santos]: Que multiplicaram essas demandas e que eu não considero, aí eu
chego a resultados simpáticos e agradáveis.

A partir da evidência relacional para a compreensão das regiões, a percepção de que

a escala de realização dos eventos pode não ser a mesma do comando torna latente  que as

exigências  do  campo internacional  se  alteraram historicamente.  Milton  Santos,  avesso  às

visões  de  mundo  dominantes,  se  vê  responsável  em  divulgar  seus  novos  processos  e

desdobramentos.

Inspirado em correntes marxistas que vislumbram o exercício da  práxis como uma

atividade capaz de transformar as circunstâncias, o intelectual busca meios de suplantar não

só a independência do espaço geográfico local, como a de seus indivíduos, incluindo a si

mesmo. 

Tendo em vista  que,  para  Said,  em toda  a  obra há sempre a  inflexão pessoal,  a

subjetividade e a sensibilidade do autor, que dão sentido ao que está sendo dito ou escrito,

consideramos  a  obra  Por  uma  Outra  Globalização  (SANTOS,  2000) uma  expressão

miltoniana sobre os novos tempos e os possíveis meios de transformá-lo a partir de si.
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3 MILTON SANTOS MULTIFACETADO: SUA CONTRIBUIÇÃO AS TRANSIÇÕES DO

FINAL DO SÉCULO XX PELO LIVRO “POR UMA OUTRA GLOBALIZAÇÃO”

O livro  Por uma Outra Globalização teve sua primeira edição publicada nos anos

2000. Esta versão foi ditada pelo professor Milton Santos à sua orientanda de mestrado (na

época) Flavia Grimm (SANTOS, 2000). Tal escrito original encontra-se disponível no Fundo

Milton Santos e não apresenta mudanças significativas em relação as vinte e cinco edições

seguintes, realizadas pela editora Record. Classificado como um livro de gênero político, este

pertence a Coleção “Pensando na Crise”, organizado pela editora e voltado para discussões

acerca dos conflitos estabelecidos pela contemporaneidade.

De  acordo  com  o  professor,  a  elaboração  deste  escrito  se  deu  a  partir  do  seu

pensamento corrente e suas próprias conexões sobre o tema da globalização, baseando-se não

apenas em teorias científicas. Sob consulta ao Fundo Milton Santos, foi possível perceber o

modo como o professor organizou e reuniu referências diversas, de artigos acadêmicos às

anotações em pedaços de papel, para esta produção.

Tendo como fim não seus pares intelectuais ou um grupo determinado, mas “alcançar

o  vasto  mundo,  o  que  dispensa  a  obrigação  cerimonial  de  referências.”  (SANTOS,

2015[2000], p. 12), praticamente, não há citações bibliográficas no escrito. Mesmo que “sua

experiência em diferentes momentos do século e em diversos países e continentes é também a

experiência dos outros a quem leu ou escutou.” (SANTOS, 2015[2000], p. 11, grifo nosso),

este texto visa ser “a própria definição do que constitui uma ideia” (Ibidem).

Milton Santos objetivava, através desta obra, democratizar seu conhecimento sobre o

sistema de globalização vigente e divulgar os mecanismos que envolvem os avanços desse

projeto, bem como o modo que este afeta diariamente a vida em sociedade. Por essa via, o

pensador pretendia indicar como as escolhas cotidianas dos indivíduos influem nesse processo

global, que é minuciosamente construído e passível de transformação. 

Diante de uma contextualização sócio histórica do período em que Por uma Outra

Globalização  foi  produzido  e  lançado,  visamos  não  só  ressaltar  a  conduta  intelectual

miltoniana, mas as repercussões deste livro em sua trajetória.
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3.1 Contextualização da Obra (1980 – 2000)

As décadas 80 e 90 foram os anos que antecederam a publicação do livro Por uma

Outra Globalização, em 2000. O contexto histórico dessa época é marcado por diferentes

eventos que promoveram a reabertura política e os debates sobre cidadania no Brasil,  e o

“fim”  da  oposição  ideológica  no  mundo,  acompanhados  e  transmitidos  à  sociedade  mais

ampla pela grande mídia.

Até 1990, a política internacional era regida por uma dinâmica que punha o mundo

em  confronto  a  partir  de  dois  blocos  apresentados  como  opositores,  polarizando  as

sociedades. A tensão entre o Oriente e o Ocidente, basicamente, se dava em função de suas

respectivas plataformas ideológicas, em que cada uma pregava seu estilo de vida, organização

econômica e visão sobre o papel do indivíduo na sociedade.

O fim dessa oposição Leste-Oeste se deu em 1992 e é representada pela queda do

muro  de  Berlim76,   evidenciando  ao  mundo  as  hostilidades  que  estavam eclipsadas  pela

Guerra Fria77. Problemas étnicos, religiosos, separatistas e nacionalistas renasceram com força

na África, no mundo islâmico e também na Europa. O fim do conflito político-ideológico

entre  capitalismo  e  socialismo  criou  uma  conjuntura  mundial  com  novas  forças

desestabilizadoras, substituindo a bipolarização pela multipolarização. 

A nova dinâmica alterou a própria natureza do poder e impôs uma nova distribuição

de forças, exigindo dos Estados outros modos de agir, de acordo com as novas regras dentro

da esfera global. As crises econômicas, nacionais, separatistas e étnico-culturais em todos os

continentes redirecionavam as questões político-ideológicas e militares da Guerra Fria para as

econômico-tecnológicas da Nova Ordem.

Os  avanços  da  globalização  ultrapassavam  as  antigas  fronteiras  territoriais  e

rompiam  os  seus  limites.  A  revolução  tecnológica,  em  especial  na  informática  e  nas

telecomunicações, causava transformações profundas na forma de trabalhar e de se relacionar.

O estímulo  pela  internacionalização  da  economia  e  do  capital  se  tornava  cada  vez  mais

76 “O Muro de Berlim, construído pela Alemanha Oriental para separar a Berlim Ocidental, não comunista, da
Berlim Oriental, começou a ser construído em 13 de agosto de 1961, passou por modificações até os anos 1980 e
foi derrubado em 1989.” Ver: O Estadão, 
77 Guerra Fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os
Estados Unidos e a União Soviética,
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potente,  integrando  mercados  mundiais  dentro  de  um contínuo  processo  de  globalização

econômica. 

O  movimento  multipolar  implicou,  por  exemplo,  em  associações  de  países  que

compõem o mesmo espaço geográfico, privilegiando as trocas político-econômicas entre si e

buscando uma ação conjunta dentro das novas relações capitalistas. Os principais exemplos

são  a  União  Europeia  (EU),  o  North  American  Free  Trade  Agreement  (Acordo  Norte-

Americano de Livre Comércio – Nafta),  a Cooperação Econômica da Ásia e  do Pacífico

(Apec) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

A tendência à liberalização da economia como um dos elementos da globalização,

sugere não somente que os Estados diminuam progressivamente as barreiras alfandegárias e

permitam uma maior  entrada  de  fluxos  internacionais  de  capitais,  serviços  e  bens,  como

também sua homogeneização através da cultura e do comportamento.

A alteração dos territórios e suas sociedades é um marco desse período. Na Europa, o

fim do comunismo trouxe à tona tendências nacionalistas de direita que estavam reprimidas,

disseminando o ódio étnico e racial pelo continente e fora dele. Na África do Sul, o fim do

apartheid78 permite  que  Nelson  Mandela  torne  possível  a  liderança  de  um  governo

multirracializado.  Na  América  Latina,  as  guerrilhas  inspiradas  no  socialismo  perderam o

sentido diante do mundo renovado – apesar da permanência da miséria, por exemplo - e Cuba,

em especial, constitui o grande enigma dos novos dias79. 

As  consequências  dessas  mudanças  em toda  parte  culminariam nas  disparidades

socioeconômicas e diferenças políticas que potencializam os conflitos já postos, além dos

preconceitos  e  medos  ideologicamente  fundamentados.  Em  qualquer  ponto  da  cena

internacional, os acontecimentos mencionados e outros, foram transmitidos de imediato pela

televisão e os demais meios possíveis de comunicação vigorante. Catástrofes, guerras, eventos

78 A palavra apartheid denomina o conjunto de leis e decretos restritivos impostos, a partir de 1948, pela minoria
branca da África do Sul ao restante da população.  O apartheid jogou na ilegalidade o Congresso Nacional
Africano (CNA) e, em 1963, encarcerou seu líder, Nelson Mandela. Em 1976, a opinião pública internacional
indignou-se com a brutal repressão policial que custou a vida de 700 jovens manifestantes nas ruas de Soweto.
Um ano depois, a tortura e a morte de um jovem advogado negro, Steve Biko, acelerou o isolamento da África
do Sul nos tribunais internacionais.
79 O fim da União Soviética e do Comecon provocaram uma crise econômica na ilha, obrigando o governo a
admitir  condutas  que  contradizem  com  a  postura  históricamente  adotada  pela  localidade.   Ver:  El  Pais,
22/04/2018. Disponível em: < https://www.elpais.com.uy/mundo/nuevo-lider-cuba-enigma-gran-desafio.html >.
Acessado em: 03 de ago. 2018.

https://www.elpais.com.uy/mundo/nuevo-lider-cuba-enigma-gran-desafio.html
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políticos, musicais ou esportivos e etc, tornavam-se simultaneamente vistos por centenas de

milhões de pessoas. 

Como sugere Leme (2010),  a artificialização nas relações sociais se torna presente

na modernidade em esfera global e através da valorização dos espetáculos midiáticos, ocorre a

subvalorização do próprio cotidiano, intensificando as contínuas dinâmicas de exclusão.

Desse modo, Leme (Ibidem, p. 127) nos indica que, tal como Santos (1999), Ianni

(1997)  compreende  “a  globalização  como  sendo  um  processo  de  artificialização  e  de

padronização dos valores  da cultura,  em esfera global,  diferenciadas para a ampliação do

consumo (conforme a renda) e como um grande espetáculo para todos, em todos os lugares do

planeta.”

As novas tecnologias da informação foram o verdadeiro destaque da década de 90. O

mundo transfigurou-se em um espaço mais integrado, informativo e comunicável.  A rede

mundial  de  computadores  passou  a  conectar,  em  minutos,  lugares  e  pessoas  diferentes,

permitindo grande rapidez no acesso à informação.

Os atores do sistema financeiro passaram a obter informações diretas das principais

instituições  econômicas  do  mundo;  os  cientistas,  médicos  e  educadores  puderam acessar

diversos bancos de dados do mundo por meio da internet; os e-mails substituíam cada vez

mais as cartas e os telefonemas, entre outros.

O esforço de Milton Santos em compreender como se posicionava o Brasil perante a

Nova Ordem vigente e quais eram os resultados dessa conduta motivou a composição de Por

uma Outra Globalização. 

É importante salientar que Santos não faz simplesmente uma análise da Globalização

e  nem  tenta  negar que  estes processos  estejam  acontecendo. Sua finalidade é evidenciar a

possibilidade  de  mudança,  de  seguir  o  curso  da  humanidade  em  outras  direções,  mais

igualitárias, justas,  democráticas e solidárias.

Entre  os  anos  80  e  90,  a  sociedade  brasileira  experenciava  o  fim  do  regime

autoritário e o advento da “redemocratização” do país. Um dos marcos dessa transição é a

promulgação da Constituição  de  1988.  A Constituição  buscava  prover  e  efetivar  leis  que

integrasse  toda  a  população,  tornando-se  conhecida  por  tentar  implementar  os  valores

democráticos e a noção de cidadania em contexto nacional.
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Exterminar o índice da taxa de analfabetismo e universalizar o acesso ao Ensino

Fundamental são alguns dos objetivos constitucionais que, inclusive, não foram plenamente

conquistados até hoje. Como meio de tentar solucionar o problema da educação e estudar a

situação do ensino no país, o Ministério da Educação criou uma comissão de alto nível cujo o

professor Milton Santos era um dos membros (1989-1990). Além disso, ele também atuava

como  integrante  da  “comissão  especial  da  Assembleia  Constituinte  do  Estado  da  Bahia,

encarregada de redigir um Anteprojeto de Constituição Estadual”80. Voltado para a questão da

cidadania e sua relação com o consumo, o autor aprofunda suas críticas à atuação das escolas

e  seu  papel  de  formação  na  sociedade  atual,  que  é  mais  direcionada  para  os  valores  de

mercado do que para a construção de cidadãos.

Ocupar cargos políticos e direcionados para a formulação de políticas que superem

os dilemas nacionais e a integração social em um contexto de transição social e econômica

possibilitaram a Milton Santos vivenciar e conhecer com profundidade os dilemas nacionais. 

O final  dos  anos 80 também marcou os  cem anos da abolição da escravidão no

Brasil. Eventos, atividades políticas, acadêmicas e culturais protagonizadas, principalmente,

pelo  movimento  negro,  evidenciaram  o  racismo  cotidiano  e  a  importância  do  negro  no

processo de formação do território.

Os  acontecimentos  que  envolveram  a  reabertura  política  e  as  discussões  sobre

cidadania  no  Brasil  atingiram  Milton  Santos,  não  só  favorecendo  seus  estudos,  mas

proporcionando uma reflexão mais  próxima sobre a situação dos negros  brasileiros  e  sua

relação com o sistema global. 

Em 1987, o autor publicou um livro que debate a ideia de cidadania e sua construção

nacional. Em “O Espaço do Cidadão”, Milton Santos ao desenvolver análises que envolviam

o indivíduo e a cidadania,  teceu considerações acerca da exclusão da população negra na

sociedade brasileira ainda que tal dimensão não fosse o seu foco. O principal argumento dessa

obra se dá em torno da não existência de cidadãos plenos no Brasil. Segundo o intelectual, a

cidadania  no  país  é  definida  por  padrões  capitalistas  onde  a  capacidade  de  consumo do

indivíduo se sobrepõe aos direitos de ordem coletiva.

80 Ver:  Curriculum  Vitae  Milton  de  Almeirda  Santos.  Disponível  em:  <
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/5dad7cf1246406d2832567040007d038/94e755bd51b661f203256a7900
4806b3?OpenDocument&Start=1.1&Count=200&ExpandView >. Acessado em 18 de jul. 2018.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/5dad7cf1246406d2832567040007d038/94e755bd51b661f203256a79004806b3?OpenDocument&Start=1.1&Count=200&ExpandView
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/5dad7cf1246406d2832567040007d038/94e755bd51b661f203256a79004806b3?OpenDocument&Start=1.1&Count=200&ExpandView
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Mesmo  sem  especificar  a  “questão  negra”  neste  livro,  Milton  Santos  quando

convocado  para  participar  de  eventos  organizados  com  tal  finalidade,  bem  como  em

discussões posteriores, aprofundou suas proposições acerca do tema, inclusive, embasado em

suas próprias experiências pessoais. (CIRQUEIRA, 2010)

Em 1989, o professor realizou uma palestra direcionada aos professores e estudantes

negros  de  São  Paulo  e  contribuiu  duplamente  para  as  relações  étnico-raciais  no  Brasil:

primeiro, sugerindo que a “questão do negro” seja tratada em sua totalidade, de maneira que

os pesquisadores negros analisem seu próprio caso de forma sistêmica e relacionada com o

todo  nacional;  segundo,  evidenciando  as  condições  particulares  apesar  da  objetividade

coletiva das ações políticas. 

a eficácia da  nossa ação vai depender de uma ação política,  que seja totalizante,
globalizante,  porque  a  política  não  é  o  setorial.  A política  não  se  define  por
interesses grupais, mas por interesses gerais, ainda que nestes afirmem mais certas
condições particulares.  (Ibidem, p. 419, grifo nosso).

Ao discutir a questão negra em sua totalidade, Milton Santos aponta a espacialidade

como uma das variáveis que constituem o “ser negro” no Brasil.  A corporeidade negra e os

termos negativos a ela associados sobrepõem as personalidades e produz aos negros limites de

acesso aos direitos que são de todos. 

não há uma questão negra fora da formação social brasileira. Estudando o Brasil nas
suas relações externas, nas suas relações internas, ontem e hoje, vamos localizar a
questão  do  negro  no  Brasil.  Não  há  uma  questão  do  negro  isolada  da  questão
nacional. Não há uma análise do negro que se possa fazer de forma válida e com
possível  eficácia  política  que  não  aquela  que  veja  o  negro  dentro  da  sociedade
brasileira.

Como aponta Milton Santos, a “questão do negro” é resultado da formação social

brasileira e, por isso, é parte de seu contexto. Assim, tal como as ideias de nação e cultura

nacional, o “problema do negro brasileiro” é, desde a época colonial, um desdobramento do

uso, sobretudo, econômico deste território.

À medida em que o território nacional acolhe os vetores da globalização, que nele se

instalam para impor sua nova ordem à sociedade local,  nele  igualmente reproduzem uma

contraordem,  sobretudo,  pela  produção  acelerada  de  pobres,  excluídos  e  marginalizados

(SANTOS, [2000] 2015).
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Conforme explica o intelectual  em sua obra  “Por uma Outra Globalização”,  no

mundo  globalizado  o  espaço  geográfico  adquire  novos  traços,  aspectos  e  também novas

definições que atribuem ao território forças que revelam a organização da sociedade (Ibidem).

A noção de globalização compreende um movimento que estabelece uma junção entre os

diferentes países e pessoas de todo o mundo, envolvendo-as em um movimento dialético que

é ao mesmo tempo uno e multifacetado. 

como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, fundados sobre uma lei
do valor que tanto deve ao caráter da produção presente em cada lugar como as
possibilidades e realidades da circulação.  O dinheiro é,  cada vez mais,  um dado
essencial para o uso do território. (SANTOS, 2015 [2000], p.99).

A disputa em torno dos modos de apropriação da riqueza circulante coloca em voga

os jogos de poder e as relações de força que se processam nos campos de concorrência locais

e globais. A competição pelo uso do território pelos múltiplos atores sociais o torna cada

vez mais limitado, fortalecendo não só determinadas condições sociais, como promovendo

novos padrões de comportamento.  

Como o próprio Milton Santos explica, o espaço geográfico é primordial aos avanços

do sistema capitalista  e,  por  isso,  da pobreza e  vulnerabilidade social.  Tendo em vista,  a

convivência entre  os  sujeitos  ser  a  base da constituição  territorial  nacional,  a  sua  análise

sugere a  compreensão dos fundamentos que forjam a concepção mental de seus cidadãos

através da cultura.

[...] oferecer uma etapa do processo de pensar do Brasil através do seu território que
é  a  grande  ambição  da  geografia  brasileira  no  momento  atual...  fundamento  do
processo do pensamento... é a técnica que paralelamente à cultura, constitui o dado
através do qual as sociedades humanas defrontam a natureza [dentro delas], isto é
um [povo] culturalizado, e constrói aquilo que nós chamamos de espaço geográfico,
reconstituindo a geografia. (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 222 –
Manuscrito de “Por uma Outra Globalização”; correspondências; outros. Momentos
Fundadores do Brasil: do arquipélago à fluidez.)81.

Como  já  discutido  em  capítulos  anteriores  deste  escrito,  a  formação  da  cultura

brasileira é pautada no interesse das elites locais em manter seus privilégios e status perante

81 Outro  texto  importante  encontrado  no  acervo  é  uma  transcrição  da  declaração  dada  pelo  professor  à
conferência  realizada  no  Instituto Histórico  e  Geográfico,  em junho de  2000.  No texto  digitado,  intitulado
“Momentos Fundadores do Brasil: do arquipélago à fluidez”, o autor pretende: Este  artigo,  além  de  apoiar  a
análise da obra nesse capítulo, teve sua reflexão mais desenvolvida pelo professor Milton Santos no livro Brasil
– território e sociedade no início do século XXI (2001). 
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os ditames mundiais, configurando no exercício político e intelectual brasileiro voltados para

a manutenção do status quo.

Em  1990,  o  presidente  Fernando  Collor,  que  representava  o  processo  de

redemocratização  brasileira,  fez  usos  ilegais  da  verba  pública  e  incentivou  milhares  de

brasileiros  a  aderirem  o  movimento  dos  “Caras  Pintadas”  que  reivindicava  o  seu

impeachment. Com a saída da presidência em 1992, a forma como Collor foi eleito e deposto

do cargo, suscitam questionamentos na sociedade brasileira como um todo até os dias atuais,

principalmente, considerando o desempenho da mídia neste processo.  

No governo seguinte (Itamar Franco), o país experimentou estabilidade econômica e

crescimento  com o Plano Real  (1994),  que  igualava  a  paridade  da  moeda e  do  dólar. O

Ministro da Fazenda que criou o Real, Fernando Henrique Cardoso, se elegeria presidente por

duas vezes seguidas naquela década. O Real só começaria sua desvalorização no final dos

anos 90.

Compreender  o  papel  executado  pelas  telecomunicações  ao  intervir  na  vida  em

sociedade, bem como o modo pelo qual se estabelecem os parâmetros internacionais atuais e

como o Brasil se encaixa neles são interesses do professor Milton Santos. 

Os eventos nacionais são examinados pelo autor para a composição do livro  Por

uma Outra Globalização.  Um dos fatos mais recorrentes na sua reflexão é a atuação dos

políticos e intelectuais na Nova Ordem, especialmente, no Brasil. 

Frente ao marketing e à grande mídia que atuam em prol do sistema vigente e detém

o  uso  das  técnicas  mais  avançadas,  Milton  Santos  salienta  o  papel  desses  atores  em

compreender criticamente a realidade e propagar esse conhecimento intelectualmente forjado

como um meio de fornecer outro caminho possível.

Em entrevistas  dadas  à  importantes  veículos  de  comunicação do período,  Milton

Santos  recorria  ao  fato  da  Presidência  da  República  ser  ocupada por  Fernando  Henrique

Cardoso, um intelectual crítico conhecedor da realidade brasileira e que permitia que a nação

seguisse o curso recorrente.

Em 1998, em uma entrevista dada à Roberto D’Ávila,  Milton Santos não apenas

explica  sua  perspectiva  acerca  do  exercício  intelectual  e  político  de  Fernando  Henrique

Cardoso, como o relaciona com a “questão do negro” e os interesses dominantes:
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[Roberto D’Ávila]: Eu vejo, talvez esteja enganado, mas eu vejo que o racismo está
muito em cima da questão cultura. Quer dizer, no momento em que o negro também
cresce culturalmente as barreiras sociais diminuem, né?
[Milton Santos] : Eu não creio nisso não.
[Roberto D’Ávila] Ah, o senhor não crê nisso?
[Milton Santos]: Não, não... não porque tem o cotidiano, né? Quer dizer, na rua ou
sempre o lugar onde chega o negro ele....
[Roberto D’Ávila] : Ele é visto como negro?
[Milton Santos]: Ele é visto como tal. Quer dizer, há dois extremos: um é ser tratado
como exceção, que também não é agradável, não é? E o outro lado é visto como
aquele que não pode estar ali, que não pode ser aquilo, que é a cultura brasileira
como consequência do século de escravidão e da falta de vontade política de mudar. 
[Roberto D’Ávila] O presidente da república tem falado algumas coisas sobre isso,
quer dizer, ele  podia trazer esse debate pra dentro da sociedade de uma maneira
mais forte?
[Milton Santos]: Ele não podia, devia. Só que ele não quer. Nessa entrevista que ele
deu recentemente à  Veja ele fala como se ele fosse um sociólogo intelectual sueco
num congresso – e congresso internacional – em Dubai. Quer dizer, o Brasil podia
estar ausente. Ele não fala como homem de Estado, porque ele diz: ‘ah, seria bom se
fizesse isso ou aquilo...’. Não! Homem de Estado tem que ter ponto de vista, e ele se
recusa a ter posições.
[Roberto D’Ávila]: A gente estudou, nas teses do presidente ele pôs a questão negra,
né?
[Milton Santos]:  É o que o senhor está dizendo. Ele estudou, mas ele agora é o
presidente  da  república,  então,  ele  tem q  fazer. Então,  ele  teria  que  a  partir  da
posição dele tomar partido. Presidente Clinton, nos Estados Unidos, não é negro,
mas  ele  criou  o  que  ele  chama  de  “iniciativa”  em  relação  aos  negros.  E  ele,
pessoalmente,  comanda  junto  com  a  mulher  dele  círculos  de  pensamento  pra
encontrar soluções para a condição do negro que é mais miserável. Quer dizer, de
um lado há um acesso social  grande, com a ação afirmativa se ampliou a classe
média negra enormemente nos Estados Unidos, mas agora com a globalização está
havendo  uma  volta,  né?  Um  caminho  pra  trás.  E  o  presidente  Clinton  toma  a
iniciativa, ele vai na frente. É isso que eu gostaria que meu colega e amigo Fernando
Cardoso, que é presidente da república,  fizesse,  né? Deixasse de ser o sociólogo
sueco e se tornasse o presidente do Brasil em relação com os negros, né?
[Roberto D’Ávila]:  Até porque ele diz q tem sangue preto também, né?
[Milton Santos]: É, sempre diz isso. Mas é muito fácil dizer isso, né? Ele revela
nessa reportagem a dificuldade de tomar ação. A gente fica um pouco preocupado.
[Roberto D’Ávila]: Esse é um desafio, que o senhor flou, ao presidente né?
[Milton Santos]: É, de forma amiga, né? Como a gente deve fazer com o colega.

Mediante o fato de Milton Santos recusar-se a tratar da questão racial no Brasil como

um aspecto exclusivista, ele a entendia como um problema de falta de políticas públicas a

serem implementadas por ações de um governo que não fosse tão afastado dos interesses

sociais quanto este comandado pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso – ao qual fazia

sérias  restrições,  principalmente,  no  que  cerne  à  forma  como  se  associou  ao  chamado

“Consenso de Washington”.

Como nos explica Leme (2010), o “Consenso de Washington” reflete as influências

neoliberais  na  América  Latina.  Sob  a  prerrogativa  de  ajustar  as  economias  dos  países
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subdesenvolvidos à dos países centrais, esse acordo entre as diferentes regiões aumentou as

desigualdades já estabelecidas. 

Apresentada  pelos  responsáveis  dessa  proposta  como  um  “receituário”82 a  ser

seguido pelos  países  que  ambicionassem se encaixar  aos  novos  ditames internacionais,  o

consenso  é  resultado  de  uma  interpretação  economicista  que  atribuiu  à  liberalização

econômica o mecanismo de solução para os problemas políticos, sociais e culturais locais, tais

como saúde, educação, irradicação da miséria, etc. (LEME, 2010).

Assim,  o  Consenso é  apontado  por  Leme  (Ibidem,  p.  134)  como  a  “orientação

político-econômica  dominante  na  década  de  90  para  os  países  em  desenvolvimento”,

sobretudo, o Brasil, que, segundo o autor, destacou-se “na incorporação e implementação das

reformas sugeridas pelo referido consenso.”

A América Latina, a partir da década de 90, tornou-se bastante disponível para a
expansão dos fluxos internacionais de bens, serviços e capital; para o acirramento da
concorrência  nos  mercados  internacionais  e  para  a  maior  integração  entre  os
sistemas  econômicos  nacionais,  o  que  abrangeu  também  aspectos  ambientais,
culturais, políticos e sociais (GONÇALVES83 apud LEME, 2010, p. 129). 

À medida em que o desenvolvimento econômico e social  se tornavam opostos, a

manutenção  da  condição  subalternizada  dos  setores  mais  vulneráveis  da  sociedade  se

sobrepunha aos “interesses da ‘soberania nacional”84. 

Como salienta Leme (Ibidem) atribuindo suporte às críticas de Milton Santos (2000),

as formulações neoliberais são, primordialmente, propagadas pela classe dirigente local. Seu

ganho como transmissora de um estilo racionalizado de vida voltado para os interesses do

capital  sugerem  propostas  inadequadas  à  realidade  nacional  e  fomentam  políticas  que

legitimam o “status político de subalternidade”.

Um dos documentos encontrados no Fundo Milton Santos é a reportagem de jornal

publicada pelo Gazeta Mercantil, em dezembro de 1999, denominada “A Irresponsabilidade

dos Intelectuais”. Incomodado com as críticas apresentadas no artigo, Milton Santos discorre

sobre esse assunto não somente nas entrevistas que deu à televisão, mas também ao longo da

obra Por uma Outra Globalização.

82 Ver: LEME, 2010, p. 131.
83 Ver:  GONÇALVES,  R.  Globalização  econômica  e  vulnerabilidade  externa.  Trabalho  apresentado  no
Seminário  “Economia  Global,  Integração  Regional  e  Desenvolvimento  Sustentável”,  Colégio  do  Brasil  e
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 17 de abril de 1998.
84 Ver: LEME, 2010, p. 133.
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Este texto se propunha a ironizar o polêmico ensaio do pensador americano Avram

Noam  Chomsky  (1974  [1967]) intitulado  “A  Responsabilidade  dos  Intelectuais”.  Nesta

conferência, o mesmo indica que somente os intelectuais teriam as exigências necessárias para

não apenas denunciar as mentiras dos governos, como analisar suas ações, suas causas e suas

intenções veladas. 

Sendo a responsabilidade dos intelectuais dizer a verdade e denunciar as  mentiras,

como sugere Chomsky, a reportagem de jornal pontua que, tal como Gramsci, esta via como

necessária o engajamento político e a ruptura dos intelectuais com a classe dominante.

O jornal se posiciona de forma oposta.  Segundo este,  justamente pelo fato de os

intelectuais  não defenderem os  interesses  de nenhuma classe e  somente as  suas  ideias,  o

mesmo se vê atualmente “carente de orientação e senso crítico,  o conhecimento continua

parecendo inimigo do prazer”.

Sem  essa  pequena  “irresponsabilidade”,  na  verdade  a  maior  e  mais  difícil
responsabilidade, estará condenado a cometer essa enorme irresponsabilidade que
comete  neste  século:  a  pregação  de  sistemas  salvadores  e  verdades  definitivas.
(Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 222 – Manuscrito “Por uma outra
globalização”; correspondências; outros, Gazeta Mercantil, 10, 11 e 12/12/1999).

A reportagem apresenta a relação dos intelectuais contemporâneos com a sociedade

de consumo baseada em atrito por falta de criticidade e racionalidade.  Tendo em vista que, “a

racionalidade, ainda que inscrita no código biológico do ser humano, não é um luxo a que só

eles podem se dar...”, a reportagem sugere que há outras formas de ser “intelectual”. 

Assim,  o  jornal  apresenta  o  intelectual  como  alguém  que  incomoda

desnecessariamente o funcionamento regular da sociedade e completa “um mundo feito só de

intelectuais,  [seria]  como  uma  sociedade  guiada  por  sovietes,  atrofiaria  em  chatice  e

arbitrariedade” (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 222 – Manuscrito “Por uma

outra globalização”; correspondências; outros,  Gazeta Mercantil, 10, 11 e 12/12/1999,  grifo

nosso).

Chomsky, mais do que criticar a mídia e sua atividade de manipulação pública em

prol dos interesses corporativos, sinaliza o desempenho da intelligentsia neste contexto e sua

relação com a comunicação de massa. Para o autor, o fato desta considerar os mais pobres e

vulneráveis  incapaz  de  desenvolver  uma  reflexão  crítica  da  realidade  e  desprovidos  dos
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conhecimentos  necessários  as  decisões  que  envolvem  o  poder,  as  elites  se  sentem

responsáveis por controlar os “cidadãos”. Portanto, um viés social pode ser definido como

inclinação  ou  tendência  de  um  determinado  grupo  de  pessoas  que  infere  julgamentos  e

políticas  parciais,  injustas  para  uma sociedade  que,  na  verdade,  é  interpretada  como um

sistema social integral.

Em 1997, ao receber o prêmio de  Professor Emérito da USP, Milton Santos realizou

um discurso que responde às provocações da mídia e pontua a importância da seriedade no

desempenho da  atividade intelectual nesses novos tempos.

sempre se imaginou ao longo do tempo que um dia chegaria no qual as atividades
intelectuais  seriam  maioria.  Esse  tempo  chegou,  mas  o  número  de  intelectuais
verdadeiros diminui a ponto de se mostrar escasso porque as condições do mundo
contemporâneo,  se  não  cuidamos  de  interpretá-los  corretamente,  nos  podem
terminar por nos associar a um pensamento acorrentado. Esse é um dos paradoxos
do nosso tempo, a era da inteligência baseada na máquina. (Trecho do Documentário
da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Durante o livro  Por uma Outra Globalização,  Milton Santos  considera os momentos

oportunos para explicar  sua interpretação acerca do que seria  o  papel  dos intelectuais no

sistema  de  globalização.  Em  um  trecho  da  obra  intitulado  “O  papel  dos  intelectuais”

(SANTOS, 2015[2000], p. 74), Milton Santos define:

O terrível é que, nesse mundo de hoje, aumenta o número de letrados e diminui o de
intelectuais. Não é este um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Tais letrados,
equivocadamente  assimilados  aos  intelectuais,  ou  não  pensam  para  encontrar  a
verdade,  ou,  encontrando  a  verdade,  não  a  dizem.  Nesse  caso,  não  se  podem
encontrar com o futuro, renegando a função principal da intelectualidade, isto é, o
casamento permanente com o porvir, por meio da busca incansada da verdade. 

Considerando  o  contínuo  crescimento  de  profissionais,  especialistas,  consultores,

entre  outros  cargos  que  podem  ser  remetidos  ao  desempenho  de  conferir  “autoridade

[intelectual] com seu trabalho enquanto recebem grandes lucros” (SAID, 2003 [1994], p. 14),

Milton  Santos,  assim  como  Said,  considera  o  mundo  um  espaço  cada  vez  mais

intelectualizado.

Com o crescente número de homens e mulheres do século XX que pertencem a um
grupo  geral  chamado  de  intelectuais  ou  intelectualidade  –  gestores,  professores,
jornalistas,  especialistas  em  computação  ou  em  assuntos  de  governo,  lobistas,
eruditos, colunistas de agência de notícias, consultores pagos para dar suas opiniões
–,  somos  levados  a  nos  perguntar  se  o  indivíduo  intelectual,  com  uma  voz
independente, pode realmente existir (Idem, p. 74).
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O papel do intelectual nos dias atuais, sua relação com a política, com a sociedade,

com a cultura e com os movimentos sociais é o tema discorrido por Said (2003 [1994]) em

sua primeira conferência. Para  Said,  atualmente,  todos  que  trabalham  em  qualquer  área

relacionada com a produção ou divulgação de conhecimento são intelectuais, na perspectiva

cunhada  por  Gramsci  (1985).  (SAID,  2003  [1994]).  Tal  como  o  “intelectual  orgânico”

gramsciniano, que é produto dos próprios problemas do interior da sociedade independente de

sua origem social,  o intelectual contemporâneo é associado a  classes,  grupos,  partidos ou

empresas, organizando seus interesses e conquistando mais poder. 

Um exemplo de figura intelectual contemporânea é apresentado por Said como o

publicitário, que inventa maneiras de conseguir conquistar a maior parte do mercado para seu

produto. Os grupos sociais dominantes, atuantes dentro do sistema vigente e formuladores de

opinião pública são, conforme explica Said (2003 [1994]), a maior adversidade encontrada

pelos intelectuais.  Os especialistas e demais grupos com diferentes interesses profissionais

naturalizam e tornam conformista e confiável a ideia de que exista um grupo seleto e superior

de homens na sociedade que ocupa o poder e, por conseguinte, decide e incide sobre a vida

cotidiana da maior parte dos indivíduos. 

Em sua participação no Programa Roda Viva, em 1997, Milton Santos não apenas

comenta o mandato presidencial  de Fernando Henrique Cardoso, como explica com mais

ênfase a relação dos intelectuais com o sistema de globalização vigente e a mídia.

[Milton Santos]: Com a difusão do sabor produzido, não é só tarefa da universidade,
eu creio que a mídia também tem uma porção de culpa nessa dificuldade, porque a
mídia profere aqueles chamados intelectuais que são os especialistas do falar, do
dizer,  e  não  do  pensar.  Há  uma,  como eu  diria,  estou  procurando  uma  palavra
simpática! [Risos] Mas há uma associação que dura entre pseudo-intelectuais e a
mídia. A mídia nos apoia, prestigia de forma bastante clara, e isso constituiu num
dado da compreensão dessa dificuldade que tem aqueles que são jovens, ou que tem
pudor. Às vezes, a aproximação da mídia supõe uma redução dessa qualidade de
pudor. Eu fui jornalista e me lembro quando a gente se referia aos chatos da redação,
deve ter isso ainda agora né? Mas os chatos, que vão contar notícia, se tornam os
intelectuais da [do Jornal da] Tarde, o intelectual do Globo, o intelectual da Folha,
intelectual do Estadão! Que se tornaram intelectuais porque esses jornais decidem
que eles vão ser assim. Eu creio que haveria de mudar estes comportamentos e caçar
estes talentos e caçar essas pessoas, até a própria universidade não tem como fazer.
E outra coisa, dentro da universidade, que são os grupos fechados, e o presidente da
República falou nisso, que certamente é o mais fechado do grupo de intelectual no
Brasil, e isso explica a dificuldade que eles têm de pensar. Pelo fato de haverem
feito a carreira dentro de uma redoma, sempre protegido. Inclusive, durante o regime
militar. E isso tem que ser dito. (Entrevista de Milton Santos ao Programa de TV
“Roda Viva”, 1997)85.

85 Entrevista de Milton Santos concedida ao Programa de TV “Roda Viva”, no dia 31/03/1997. Ver:  Milton
Santos Roda Viva, 1997. Dispoínvel em: < https://www.youtube.com/watch?v=xPfkiR34law >. Acessado em: 02

https://www.youtube.com/watch?v=xPfkiR34law
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Mas, é relevante mencionar que assim como Milton Santos tinha suas considerações

ao então Presidente da República, o também sociólogo Fernando Henrique Cardoso tinha ao

negro-intelectual86.   A diferença  ideológica  destes  é  reconhecida  por  ambos,  tanto  que  o

geógrafo ao ser indicado para ocupar um cargo político de relevo para a vida nacional antes

do governo presidencial de FHC, o negro-intelectual foi vetado por ele. Quem divulgou essa

situação na vida do professor Milton Santos foi sua amiga, a professora Maria Adélia:

[ Maria Adélia] (Amiga, pesquisadora e professora da USP): Um belo dia, eu recebo
do Palácio do Planalto um telefonema de um jornalista,  o Mauro Santayana, foi
secretário executivo da Comissão constituinte e foi  um assessor importantíssimo,
ghost writer do presidente Itamar Franco. O Mauro me liga e disse: “Maria Adélia,
o presidente  Itamar quer  que  Milton seja  o seu  Ministro da  Cultura.  Primeiro,
porque ele é inteligente, brilhante e um negro na cultura seria muito bom pro Brasil
que é um pais mestiço. Só que é preciso articular isso politicamente porque numa o
presidente  não escolhe  e  comecei  a  angariar  apoio  à  candidatura  de  Milton  a
Ministro da Cultura.” Foi muito bem. Aparece um outro candidato negro, que foi o
autor Milton Gonçalves pelo Rio de Janeiro e Milton ía por São Paulo e eu estava
tentando apoio na  Bahia.  Não foi  fácil,  arrumar apoio na Bahia  pra o nome de
Milton. Mas os paulistas aderiram, os cientistas e muitos políticos do Brasil inteiro
que  eu  conheci  aderiram.  E  Milton  tava,  e  eu  mandava  mandar  telegrama  pro
Palácio do Planalto apoiando, tava já... Faltava uma consulta pra ele ser o Ministro
da Cultura,  que  era,  o  então,  eu  não sei  se  ele  era Ministro  da Fazenda ou das
Relações Exteriores, na época – tô aqui com a minha cabeça meio confusa -, que era
o FHC, meu colega da USP. Ainda não era presidente,  era ministro,  ministro do
Itamar. E ai eu falei: “Milton, tem que agora passar pelo FHC.” Ele falou: “Então
eu  não  vou  ser  Ministro  da  Cultura”.  Que  Milton  criticava  muito  Fernando
Henrique e a obra do Fernando Henrique e tudo. Pensamos, pensamos aí eu pedi pra
Eva Bligh, que era suplente, tinha sido suplente de senadora do FHC, aliás, ela tava
de senadora porque o Fernando tinha assumido o Ministério. Aí nós éramos muito
amigos da Eva. Ele e eu, pedimos pra Eva Bligh ir falar com Fernando Henrique.
Ela Senadora da República, e ele vetou. E Milton não foi Ministro da Cultura porque
teve o veto do, então, Ministro FHC, que acabou trazendo um senhor do Uruguai,
um diplomata uruguaio que foi do tempo da tortura. Houve protesto no Brasil inteiro
e Milton... Foi uma pena, não é? Porque o Brasil teria uma grande contribuição, eu
acho, c ele no Ministério. (Relato ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em
homenagem ao intelectual, 1996).

É importante mencionar que na época em que participou do Roda Viva e foi indicado

como Ministro da Cultura, Milton Santos já havia sido agraciado com uma indicação para

receber o prêmio  Vautrin Lud, que é considerado o Prêmio Nobel no âmbito da Geografia,

pela relevância de seu trabalho forjado ao longo dos anos.

de mar. 2018.
86 Ver: Relato da professora Maria Adélia ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao 
intelectual Milton Santos, em 1996. 
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Em 1994, Milton Santos foi o primeiro intelectual de um país pobre e que não tinha o

inglês como língua pátria consagrado com tal distinção. O prêmio internacional promoveu um

redescobrimento de Milton Santos no Brasil, tornando-o ainda mais requisitado por órgãos de

imprensa para entrevistas e depoimentos.

No ano seguinte a premiação, em 1995, a UFBA o reintegrou à Faculdade tal como

era de seu interesse desde a década de 70, quando iniciou sua retomada ao Brasil depois de ser

exilado em 1964.

Mesmo com o reconhecimento mundial de seu trabalho intelectual desde essa época,

com o apoio  de  seus  colegas  da  UFBA,  as  contribuições  dadas  à  essa  Universidade  e  a

reintegração da maior  parte  dos  exilados  às  suas  instituições  de ensino  e  aos  cargos  que

ocupavam antes da Ditadura Militar, Milton Santos teve dificuldades para alcançar tal feito,

como lembra um de seus amigos:

[ Délio Pinheiro] (Amigo e Professor da UFBA): Em 1995, dia 13 de junho, na
reitoria  Milton foi  reintegrado à Faculdade e não foi  uma questão simples.  Essa
solicitação  foi  feita  por  vários  professores,  sobretudo,  das  suas  meninas  de
Laboratório de Geomorfologia, que lutaram muito pela reintegração de Milton e os
reitores deslizavam sobre isso, patinavam e acabavam não concretizando. Quando
Felipe Serpa assumiu a Universidade Federal da Bahia,  Felipe que era um reitor
barroco e renascentista, Felipe assumiu como compromisso dele pessoal reintegrar
Milton e lutou pra isso. E graças à Deus, no mandato de Felipe enquanto reitor,
Milton foi reintegrado nesta noite. (Relato ao Documentário da TV Legislativa da
Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Este ano também tem como marco a realização da “Marcha Zumbi dos Palmares –

contra o racismo, pela cidadania e a vida”, em 20 de novembro de 1995, que entregou ao

presidente em exercício, Fernando Henrique Cardoso, um documento elaborado por entidades

dos movimentos negros (CIRQUEIRA, 2010). Alguns dos pontos indicados na carta foram “a

denúncia do racismo, a defesa da inclusão de negros e negras na sociedade brasileira e a

apresentação de propostas por parte dos movimentos negros de políticas públicas”. (Ibidem, p.

110).

Os debates suscitados pelos movimentos negros em torno da questão étnico-racial

obrigaram não só ao presidente e, assim, ao estado brasileiro “reconhecer a existência e a

atuação do racismo no Brasil”, como as próprias universidades e a vida acadêmica nacional.

(Idem).
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A presença ínfima de sujeitos negros nas universidades torna ainda mais latentes os

problemas  nacionais.  Os  movimentos  negros  elaboraram  críticas  a  estas  instituições  por

forjarem um discurso científico acerca da comunidade negra e possuírem um quadro discente

que não corresponde à realidade da sociedade local.

Tal conjuntura, por exemplo, promoveu a mobilização de estudantes universitários

negros  que elucidavam a necessidade de implementar  políticas  de  ação afirmativa para  a

população negra. De acordo com Conceição (2001), a USP foi pioneira no país a debater o

assunto  proporcionado  por  seu  “movimento  pró-quotas”,  causando  grandes  discussões  no

interior  dessa  instituição  de  ensino  e  nos  meios  de  comunicação  que  a  acompanhavam,

sobretudo, em São Paulo.

Como  o  próprio  Conceição  explicita,  o  professor  Milton  Santos  foi  um  dos

apoiadores deste movimento. A posição miltoniana acerca das cotas para estudantes negros

nas  universidades  é  expressa  em  várias  entrevistas  e  palestras.  Dentre  elas,  o  seu

pronunciamento de posse como professor emérito na USP (SANTOS, 2007 [1989]) e sua

entrevista à Datafolha em 1995:

[Folha]: O senhor defende o chamado sistema de cotas? 
[Santos]:Essa pergunta gera um bloqueio do debate. Porque você só tem duas formas
de responder: sim ou não. 
[Folha]: Qual seria a pergunta correta? 
[Santos]: O que eu devo fazer para eu o negro entre e permaneça na universidade? A
resposta  seria:  com  políticas  compensatórias.  O  mundo  inteiro  tem  políticas
compensatórias de conquista social. Não me refiro aos negros somente. 
[Folha]: O senhor está falando de reparações? 
[Santos]: Há duas diferenças. Uma é a quantificação da reparação, que eu não vou
discutir.  Mas  a  reparação  é  necessária.  Na  medida  em  que  uma  comunidade  é
secularmente posta à margem, a nação tem que se ocupar dela. Os negros não são
integrados  no  Brasil.  Isso  é  um  risco  para  a  unidade  nacional...”  (SANTOS;
STYCER87  apud CIRQUEIRA, 2010, p. 111).

Conforme o  prestígio  nacional  de  Milton  Santos  se  dava,  em concomitância,  as

relações étnico-raciais  se dinamizavam no Brasil,  o que fazia com que o intelectual fosse

convidado a falar sobre a problemática com mais recorrência. O  interesse  em  saber  os

posicionamentos, dificuldades e trajetos de um dos maiores intelectuais brasileiros tornava-se

cada maior, sobretudo, pelo fato de Milton Santos não discorrer muito sobre o assunto. Isso se

dava não somente em eventos direcionados às questões étnico-raciais ou temas similares, mas

também em entrevistas  cedidas  aos  meios  de  comunicação.  “Nesse  momento,  em alguns

87 Ver:  SANTOS;  STYCER ,1995, p. 60.
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casos, mesmo que a contragosto, ele foi evidenciado não mais como ‘o intelectual’, mas sim,

como ‘o intelectual negro’.” (Idem).

Neste mesmo ano, em 1995, o professor foi homenageado pela segunda edição do Ilê

Ifé, organizado pela Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

(UERJ), primeira instituição brasileira a implementar o sistema de cotas raciais. O  evento

preconizava discutir a “consciência” negra na semana em que se comemora a data no Brasil.

Por isso, seu foco era a problemática em torno do movimento negro e o papel do negro na

história,  na  cultura  e  na  política  brasileira.  Abordando  a  condição  do  negro  no  Brasil  e

considerando  a  sua  experiência  de  vida,  sobretudo,  a  recente  reintegração  ao  quadro  de

professores da UFBA e sua relação com o universo acadêmico nacional, Milton Santos pontua

e reconhece sua contribuição ao debate: 

“Primeiro, lhe peço para que não fique muito perto de mim porque você corre o
risco de ser cuspido. Segundo eu queria ter uma palavra sobre o tema, a razão dessa
reunião que é a discussão que está em filigrana a respeito da condição negra no
Brasil. Eu estou preparando a alguns meses um artigo que eu não consigo terminar,
porque ele só tem três páginas, sobre ser negro no Brasil. Porque eu tive a sorte de
ser negro em pelo menos quatro continentes, cada um desses lugares é diferente ser
negro, e é diferente de ser negro no Brasil.”88 

Para o intelectual, a atividade acadêmica teria o papel de inserir este debate “dentro

da formação social brasileira”. A questão do negro no Brasil deveria ser analisada a partir de

condições objetivas, dadas pela maneira como a sociedade se organiza. 

A  própria  tentativa  de  extinguir  Milton  Santos  e  sua  intelectualidade  das

universidades  brasileiras  expressa  o  modo  apático com que  as  elites  e  seus  “intelectuais

orgânicos” lidam com o tema. Mas,  como  discorre  o  intelectual  no  evento,  esse

distanciamento acadêmico se dá como reflexo não só da constituição social brasileira, mas,

sobretudo, da sua relação com o território. 

Porque a política não se faz no mundo. Não é o mundo que dita as regras da política
que se faz em cada país e não é o outro continente, não é o olhar pra África que vai
ajudar na produção de uma política brasileira para o negro, nem o olhar para os
Estados Unidos – que agora também tá na moda – é o que vai permitir a produção
de uma política. É o estudo do negro dentro da sociedade brasileira, evidente que
esse  estudo  passa  por  aquela  categoria  “formação  socioeconômica”,  a  qual  eu
modifiquei propondo a categoria de “formação socioespacial”, porque eu creio que o
território tem um papel muito grande na compreensão do que é uma nação.

88 Ver vídeo  Milton Santos. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=A5-JOTyK-ds>. Acesso em: 
10 de jan. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=A5-JOTyK-ds
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De  acordo  com  Milton  Santos,  o  papel  do  território  nas  condições  em  que  se

configura o sistema-mundo vigente deve ser objeto de investigação não só da geografia, mas

de todas as disciplinas das Ciências Humanas. 

Como  pontua  o  autor  em  uma  de  suas  obras,  é  a  partir  “das  realidades  e  das

necessidades de cada nação, [que se] deve não só entendê-las, como também constituir uma

promessa de reformulação da própria ordem mundial.” (SANTOS, 2015[2000], p. 75, grifo

nosso).  A  questão  do  negro,  portanto,  seria  um  desdobramento  da  função  atribuída  e

desempenhada pelo  território  brasileiro  dentro  de  um contexto  socioeconômico e  político

global. 

Desse modo, o entendimento de como esses valores sobrepõem a conjuntura local, se

intercruzam e resultam em circunstâncias perversas para a maior parte da população, tal como

o racismo, deve ser realizado através de diversos campos acadêmicos.

Conforme anotações soltas do autor em um bloco de notas, a integração das ciências

sociais  e  o  desenvolvimento  do  olhar  filosófico  concebem “a  interdisciplinariedade como

miragem e como familiaridade ou totalização.”  (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/

Caixa 222 – Manuscrito “Por uma outra globalização”; correspondências; outros).  Ou seja,

através da investigação sociológica, filosófica, geográfica, histórica, econômica, entre outras

ciências  humanas  e  sociais,  seria  possível  interpretar,  conceber   e  reconhecer  o  mundo

desvelado, tal como ele é.

Milton Santos se julga hábil a comentar as questões étnico-raciais no Brasil não por

ser um especializado no assunto, mas, sobretudo, por ser um sujeito negro que vive neste

contexto, em específico, e já experenciou a mesma condição em outros locais do mundo.

Milton Santos, tal como Edward Said (2003 [1994], p. 91), critica a especialização e

o  profissionalismo  da  atividade  intelectual  no  mundo  contemporâneo.  Para  ambos,  o

intelectual deve ser um crítico social compromissado com a revelação da verdade ao poder,

por isso, não deve se limitar à emitir conhecimento em troca de remuneração”.

Como salienta Said (Idem), por exemplo, essa é uma das principais diferenças entre

o  intelectual  profissional e  o  amador,  posto  que,  “emitir  conhecimento  em  troca  de

remuneração é muito diferente de receber  um convite de uma universidade para dar uma

conferência pública ou para falar apenas para uma pequena plateia de funcionários”.
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Mantendo seu caráter  intelectual  “amador”,  Milton  Santos  mantém sua  atividade

“alimentada pela dedicação e pela afeição, e não pelo lucro e por uma especialização egoísta e

estreita.”. Empenhando-se em provocar cada vez mais a intelectualidade, sobretudo, técnica,

especializada e profissional, o negro-intelectual concebe “o planeta habitado como um mundo

e como espaço geográfico” que suscita um olhar multifacetado e criticamente desenvolvido

para dar conta de analisar a sua conjuntura. 

Em 1996, o autor publica “A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção”

(VASCONCELOS, 2001) que busca entender e explicar o espaço como parte de um contexto

mundial  de desenvolvimento tecnológico  a  partir  do conceito cunhado por  Milton  Santos

como meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2004a).

O  intelectual  se  dedicava  a  compreender  as  dimensões  da  vida  humana  e  as

atividades  perversas  movidas pela  economia no espaço global.  Nesta  obra,  Milton Santos

buscou  se  dedicar  em  questões  subjetivas  e  a  “emoção”  é  apresentada  como  uma  das

dimensões que perpassam o espaço geográfico. Ao conceber a subjetividade e a “emoção”

como importante na construção teórica, o intelectual mobiliza questões da sua vida à outras

reflexões e leituras, expressando o que lhe tocava.

No Seminário dos Direitos Humanos, em 1996, é possível notar um dos efeitos da

especialização  das  ciências  na  trajetória  de  Milton  Santos:  “o  tema  que  me  traz  aqui  [o

racismo na sociedade brasileira] não é de minhas especialidades, mas é um tema da minha

convivência.” (CIRQUEIRA, 2010, p. 420)

eu  tinha  feito  a  anotação  seguinte:  “a  instrução  superior  não  é  garantia  de
individualidade superior.  A cidadania não é garantia de individualidade forte. Nem a
individualidade forte é a garantia de cidadania e liberdade, o meu caso.” Desculpem,
mas  estou  tentando  a  utilizar  a  mim  mesmo  como  exemplo.  Tenho  instrução
superior, creio ser uma personalidade forte, mas não sou um cidadão integral neste
país. O meu caso é como o de todos os negros deste país, exceto quando apontado
como  exceção.   E  ser  apontado  como exceção,  além de  ser  constrangedor  para
aquele  que  o  é,  constitui  algo  de  momentâneo  impermanente,  resultado  de  uma
integração  casual.

Desse  modo,  dentro  de  um  quadro  de  referências  e  teorias  somadas  às  suas

experiências pessoais como negro, Milton Santos explicita sua compreensão sobre a “questão

do negro” na sociedade brasileira e sua relação com o espaço geográfico que ocupa. 
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A constituição  social  brasileira  e  suas  transformações  ao  longo  da  história  são

interpretadas  por  Milton  Santos  como  desdobramentos  da  condição  subalternizada  do

território nacional na organização financeira mundial, que não só produz efeitos até os dias de

hoje como é reforçada pelas elites locais e seus mecanismos dominantes.

Em um artigo  publicado  pelo  autor  nos  anos  2000,  o  mesmo  expressa  como  o

contexto geográfico influencia a  questão étnico-racial  no Brasil  e produz conjunturas  que

específicas que, por isso, devem ser interpretadas sob orientação local.

há uma freqüente indagação sobre como é ser negro em outros lugares, forma de
perguntar, também, se isso é diferente de ser negro no Brasil. As peripécias da vida
levaram-nos a viver em quatro continentes, Europa,Américas, África e Ásia, seja
como quase transeunte, isto é, conferencista, seja como morador, na qualidade de
professor pesquisador. Desse modo, tivemos a experiência de ser negro em diversos
países  e  de  constatar  algumas  das  manifestações  dos  choques  culturais
correspondentes. Cada uma dessas vivências foi diferente de qualquer outra, e todas
elas diversas da própria experiência brasileira.  As realidades não são as mesmas.
(SANTOS, 2002 [2000], p. 157) 
ser negro no Brasil é, pois, com freqüência, ser objeto de um olhar enviesado. A
chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar predestinado, lá embaixo,
para os negros e assim tranquila se comporta. (Ibidem, p.161)

A partir  de  tais  prerrogativas,  Milton  Santos  observa  que  a  sociedade  brasileira,

fundada pela escravização de africanos e africanas, conservou convicções que ultrapassam as

dimensões simbólicas e determinam as estruturas que criam as desigualdades no país. Como

negro-intelectual, ele deixou explícito que não poderia aceitar a ideia de que a questão racial

no Brasil deva ser deixada apenas para os negros resolverem ou discutirem.  

Nos últimos textos e entrevistas de Milton Santos, ele não fala de afro-brasileiros,

mas de negros brasileiros, evidenciando um paralelo entre cultura e política. Para o pensador,

é através da política, não necessariamente partidária, mas daquela que nos leva à compreensão

analítica da situação cotidiana em que os negros conseguirão lugar na sociedade brasileira.

Em uma palestra, ele explica:

Inclusive, como eu tava falando com o meu colega da Universidade da Bahia, da
gloriosa Universidade da Bahia, onde ele foi aluno do meu filho, pra mim é motivo
de grande satisfação intelectual e moral, que a questão passa por aí. Essa questão do
negro brasileiro, porque assim que eu me intitulo,  eu sou um negro brasileiro, não
quero ser outra coisa se não um negro brasileiro, mas quero ser brasileiro integral,
isso a luta que tem que ser feita, passa por criar uma consciência nacional, não nos
limitarmos a produção de uma consciência negra porque os negros já estão cansados
de saber a sua condição dentro da sociedade. E pra isso é necessário preparar um
outro tipo de discurso89. 

89Ver vídeo  Milton Santos.  Disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=A5-JOTyK-ds>. Acesso em:
10 de jan. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=A5-JOTyK-ds
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Milton Santos, então, se dedica a validar suas interpretações acerca da questão negra

no  Brasil  e  afirma  que  diante  da  sua  corporeidade  negra,  pouco  ou  nada  adianta  sua

individualidade forte. Este aspecto fundamenta a condição do negro em território nacional e,

seu reconhecimento pelo mesmo, forma a essência de sua consciência. 

Ao  refletir  sobre  a  problemática  em sua  totalidade,  o  intelectual  atribui  ao  “ser

negro” no Brasil a noção de espacialidade, fundamentada no imaginário social que destina ao

negro um lugar específico no contexto nacional. Segundo ele, a cidadania não é integralmente

exercida por todos no Brasil. Aos negros e negras mantém-se uma “cidadania mutilada”, que

limita não só sua circulação na sociedade como a prática de seus direitos políticos e sociais.

No caso brasileiro, portanto, a exclusão do “ser negro” não só restringe sua cidadania

como “a  vivência  nos  lugares,  que  são,  muitas  das  vezes,  determinados  por  sentimentos

“topofóbicos” (RELPH, 1978, 1976) influenciados pelo racismo.” (CIRQUEIRA, 2010, p.

115).

Ao longo do exame das entrevistas e situações vivenciadas por Milton Santos ao

longo dos anos 90, é cada vez mais notória a relação entre sua trajetória de vida e seu curso

intelectual. Em uma delas, o intelectual explica sua proposição teórica acerca da “questão

negra brasileira”:

[Matinas Suzuki Júnior]: Certo, o Emiliano, do Jardim América pergunta o seguinte:
“O senhor defende o sistema de cotas para os negros nas universidades e no mercado

de trabalho?”
[Milton Santos]: Olha aqui, essa questão tinha que aparecer, naturalmente, porque se

está querendo polarizar a discussão da questão negra é porque o negro no Brasil não
é mais um problema, é uma questão. Coisa de cotas é uma grande tolice. A minha

experiência de vida sugere que eu me refira a três dados, pelo menos. Primeiro dado
é a corporeidade, que aumenta com enorme importância da globalização, a segunda

é a individualidade, e a terceira é cidadania. A corporeidade é a minha expressão
como pessoa, é a forma como eu me comunico com os outros, comigo mesmo e com

meu  lugar-comum.  E  essa  forma  de  comunicação  é  limitada  ou  facilitada  pela
maneira como eu participo da sociabilidade e como eu sou, mais ou menos cidadão.

O problema é que no Brasil a cidadania não se completou, então, o meu corpo, o
meu corpo aparece como uma diferença central. Central! Quer dizer, não importa

que eu consiga fazer da minha individualidade um grau de consciência, porque eu,
através de minha individualidade, eu amplio o meu conhecimento. Na medida em

que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é alguém inferior na sociedade
brasileira, tratado como inferior. E, mais do que isso, não há notícia clara de que a

sociedade brasileira deseja mudar esta situação.
[Matinas Suzuki Júnior] : E por último...
[Milton Santos] : O seguinte, a questão das cotas tem que ser tratado de outra forma,
o que é que o Brasil deseja fazer com seus negros? Quer que eles continuem assim
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ou quer que eles participem de maneira igualitária da vida nacional? Essa que é a
questão, porque a questão de cota é a solução, e eu não posso discutir a solução
enquanto eu não discuto a problemática. (Entrevista de Milton Santos ao Programa
de TV “Roda Viva”, 1997)

A “corporeidade” foi um dos temas abordados por Milton Santos, sobretudo, no final

da década de 1980 e início de 1990. Como ele mesmo enfatiza, além da sua vivência o estudo

profundo da globalização o aproximou desta variável:

“a  globalização  faz  também redescobrir  a  corporeidade.  O mundo da  fluidez,  a
vertigem  da  velocidade,  a  frequência  dos  deslocamentos  e  a  banalidade  de
movimento e das alusões a lugares e a coisas distantes, revelam, por contraste, no
ser  humano,  o  corpo  como  uma  certeza  materialmente  sensível,  diante  de  um
universo difícil de apreender” (SANTOS, 2004a, p. 314)

Por  ser  um  negro-intelectual  de  prestígio  e  avesso  às  teorias  vigentes  sobre  a

globalização,  bem como atribuir  importância  aos  intelectuais  na  construção  da  sociedade

contemporânea, Milton Santos se expõe e é simultaneamente exposto durante os anos 90. Em

uma entrevista dada pelo professor Milton Santos ao programa Roda Viva (1997), é cabível

indicar um exemplo de como os marcadores sociais são mobilizados nos novos tempos.

Na época da participação do pensador, havia uma política nacional voltada para a

ampliação do acesso à educação e o mito da democracia social que, na verdade, reproduzia a

humilhação cotidiana dos negros brasileiros. Diante de uma pergunta,  o autor reagiu com

sinergia: 

[Matinas Suzuki Júnior] : E o Jaime de Souza do Jardim Bonfliglioli, aqui de São
Paulo,  que  é  funcionário  da  USP, pergunta  o  seguinte:  Como  o  senhor  vê  os
problemas que está passando o prefeito Pitta [Celso Roberto Pitta do Nascimento.
1946. Economista. Foi o primeiro negro a ser prefeito de São Paulo pelo Partido
Progressista  Brasilieiro  (PPB).  Foi  acusado  de  corrupção  no  escândalo  dos
precatórios em 2000] que é o primeiro prefeito eleito negro de São Paulo?
[Milton Santos] : Olha, eu vejo como o Cardeal Dom Paulo, isto é, ninguém sabe
exatamente o que ele fez ou que deixou de fazer, o que a gente sabe é que está
havendo um massacre. Então, minha posição como negro, não há porque não dizer
isso, é aquela do Cardeal Dom Paulo, não há porque massacrar um cidadão antes da
prova ser feita. E, se há um massacre, há uma razão específica que pode ser o fato de
ser negro. (Entrevista de Milton Santos ao Programa de TV “Roda Viva”, 1997)

Com esta citação, é possível perceber como se dá a diferenciação no trato com o

negro na sociedade brasileira. Milton Santos salienta como a cultura nacional o preserva sem

acesso  aos  direitos  mínimos  garantidos  constitucionalmente,  como  a  apuração  de  uma

acusação.  Para  o  pensador,  ainda  que  o  indivíduo  negro  tenha  consciência  de  sua
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corporeidade, o mesmo não está imune às implicações sociais que compõem seu contexto

local, portanto, sua conscientização não “lhe amplia a efetividade da cidadania.” (SANTOS,

2002[2000], p. 159)90.

A corporeidade não é a discussão central  da teoria miltoniana mas, sem dúvidas,

constitui-se em dado importante  em sua interpretação do espaço.  Para ele,  pelo fato de a

corporeidade  representar  uma  variável  que  compõe  a  totalidade,  ela  é  considerada

fundamental para a compreensão das relações étnico-raciais brasileiras (CIRQUEIRA, 2010;

SANTOS, 2015 [2000], 2002[1989], 1996, 1997).

Ainda  que  haja  inspiração  teórica  na  proposição  desta  análise  miltoniana,  é

importante salientar o aspecto das experiências pessoais de Milton Santos que, sobretudo, se

baseiam nas suas vivências com a própria corporeidade. Na última fase produtiva de Milton

Santos, a maior parte de seus relatos e textos nos proporcionam um meio de entender não só o

cotidiano da população negra no Brasil, mas, também, parte de sua trajetória socioespacial. 

A forma como a “questão do negro” e a territorialidade são abordadas no Brasil,

como dimensões diferentes e segregadas, fundamentam o sistema vigente e a confusão dos

espíritos. Não sabemos os diversos desdobramentos possíveis que as contribuições de Milton

Santos poderiam ter acarretado caso o mesmo não tivesse falecido, mas, provavelmente, ele

percebeu que os marcadores sociais determinam as ocupações na divisão do trabalho global.

 Em diversas ocasiões, o professor argumentou e deu pistas sobre o que discute em

Por uma Outra Globalização – que seria publicado apenas nos anos 2000 – e sua relação com

o tema racial. Em uma de suas últimas aparições na mídia, em entrevista ao Roberto D’Ávila

em 1998, o intelectual comenta sobre suas experiências no exterior, o maior problema do

Brasil e suas proposições sobre a globalização como está posta. 

[Roberto D’Ávila] :  Voltando aqui pra questão do negro, professor. O senhor ter
lecionado na França, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Como é que o senhor era
visto? Quer dizer, diferente do Brasil... que dizer, o fato do senhor ser negro, né? E
ter uma posição intelectual de porte, por ser um grande intelectual, né? O senhor
sentia racismo e tudo? Como é que era visto isso?
[Milton Santos]: A universidade é sempre uma ilha, né? Então, na universidade... e
uma ilha onde o exercício da hipocrisia nas relações cotidianas é uma regra, então, tá
tudo bem. O negócio é fora, né? Quer dizer, o negócio é o cotidiano mesmo de vida,
que varia em função do lugar onde a gente tá. Quer dizer, que será diferente na
França em relação aos Estados Unidos, ou em relação ao Brasil, né? Onde... Mas em

90 Como explica o próprio Milton Santos (2002, p. 159): “o homem é o seu corpo, a sua consciência, a sua 
socialidade, o que inclui sua cidadania. Mas a conquista, por cada um, da consciência não  suprime a realidade 
social de seu corpo nem lhe amplia a efetividade da cidadania.” 
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todos  esses  países  o  negro  é  visto  como  alguém  que  pertence  a  uma  camada
econômica, cultural, intelectual, etc, inferior, não é?
[Roberto D’Ávila]:  Quer dizer  que quando o senhor debate intelectual,  o senhor
como negro, as pessoas de certa forma diziam: ‘mas como ele sabe tanto?’. Existia
isso?
[Milton Santos]:é possível, né? Esse espanto diante do inesperado, né? Risos
[Roberto D’Ávila]: Só que o senhor é baiano, né?
[Milton Santos ]:Eles não sabiam.
[Roberto D’Ávila]: E o senhor acha, que nos últimos anos, aqui no Brasil, a questão
racial avançou? Como é que o senhor sente a questão do negro?
[Milton Santos]:  Acho que as duas coisas.  De um lado, eu creio que a situação
piorou e vai piorar mais ainda daqui a pouco.

Milton Santos, nesta entrevista, não só menciona sua experiência de vida em outros

territórios como faz uso da clarividência no que tange aos novos contornos da relação capital-

trabalho em contexto global e como isso afetaria os negros brasileiros. Tendo em vista que, a

relação capital-trabalho desenvolve uma “lógica” própria que fornece o contexto social em

que a exploração pode tornar-se incorporada e reproduzida, potencializando o ganho de mais-

valia e, com isso, o lucro, os negros mantém-se fundamentais para o acúmulo do capital.

Mediante os fundamentos da “questão do negro” no Brasil, sua não inclusão social e

a posição do espaço geográfico local no sistema-mundo vigorante, os negros correspondem às

premissas  vigentes  que  valorizam  as  condições  sociais  e  os  processos  que  possibilitam

explorar mais as relações de trabalho através de uma “incorporação adversa” (PHILLIPS,

2011).

Dessa  forma,  os  elementos  em que repousam a  pobreza  e  a  vulnerabilidade  são

aproveitadas para a causa da acumulação através da promulgação de várias formas de poder

social,  para  produzir  e  reproduzir  processos  de  “categorização  social”91,  onde  tipos

particulares  de  “marcadores”  são  usados  para  institucionalizar  e  permitir  discriminação  e

exploração (PHILLIPS et al, 2012, 2014).

A  dinâmica  de  “incorporação  adversa”  se  conecta  em  paralelo  à  dinâmica  de

exclusão. A centralidade de como as categorias sociais são organizadas através de processos

sociais e políticos, bem como são usadas na organização dos mercados de trabalho mutilam

ainda mais o negro brasileiro, sobretudo, no que cerne aos direitos trabalhistas.

91 Ver: “[...] Tilly produz uma teorização a respeito da 'desigualdade- mecanismos geradores' de cateorização
relacionado à gênero, raça, idade, etinicidade, casta, religião e , assim por diante, implantado por aqueles que
possuem poder social, a fim de controlar o acesso ao 'valor – recursos de produção' e reservar o seu próprio
monopólio a este respeito” (PHILLIPS et al, 2014, p. 440-441) .
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Segundo Phillips (2011; PHILLIPS et al, 2012, 2014) e Vera Telles (2013), o sistema

de oferta de trabalho está profundamente enraizado nos mecanismos de categorização social

que  perpetuam  a  pobreza  e  vulnerabilidade  dos  indivíduos  em  grupos  específicos  com

facilidade à incorporação nas redes globais de produção em termos adversos, permitindo e

perpetuando a pobreza e vulnerabilidade de determinados indivíduos e grupos.

A incorporação de determinado segmento sociais ao mercado de trabalho globalizado

são prévia e racionalmente estabelecidos sob condições não favoráveis e inadequadas, sendo

esses sujeitos obrigados por uma imposição social, econômica e externa, à cumprir ocupações

e exercer funções na divisão social do trabalho global consideradas inapropriadas, insalubres,

ilegais, ilícitas, em condições desumanizantes e de até risco de vida.

 Apesar  dificuldades  inerentes  ao  cotidiano  desses  sujeitos,  Milton  Santos  em

entrevista  concedida  à  Revista  Caros  Amigos em agosto  de 1998,  discorre  sobre como a

condição revolucionária do espaço geográfico nacional pode dar lugar a globalização tirana a

partir da “questão negra”.  Como ele explica, essa revolução, “vem de baixo para cima, vem

com  emoção,  com  menos  cálculos.  E  vai  incluir  os  negros,  as  minorias,  quer  dizer,  as

minoridades, porque não são minoria...” (SANTOS, 2000 [1998], p. 16).

Para Milton Santos, é esse saber que deve formular as ações diárias e a consciência

do “ser negro brasileiro”. A partir da ideia de “escassez”92 cunhada pelo filósofo Jean-Paul

Sartre93, o pensador produz um exame sobre a situação vigente das relações étnico-raciais no

Brasil  (CIRQUEIRA, 2010).  Mediante o entendimento de que os direitos aos negros são,

primordialmente, negados, haverá motivação para a criação de novas formas de conseguir a

mudança de tal condição. 

O conhecimento das causas da escassez vivenciada diariamente,  potencializará as

emoções e a transformação da conduta dos sujeito negros que, tal como o próprio metaforiza:

“no Brasil os negros vão deixar de ter a posição que têm hoje, pois ainda sorriem, e vão

começar a ranger os dentes” (SANTOS, 2000[1998], p. 17).

92 Ver:  “Da Experiência a sabedoria da escassez: uma possibilidade para a transformação social”. (LOPES,
2009, p. 68).
93 Filósofo francês (1905-1980), é um dos maiores representantes do existencialismo. Desempenhou produções
filosóficas, literárias e políticas. Nas décadas de 50 e 60, sua corrente filosófica inspirou a maioria dos jovens no
pós-guerra.  Seu  fundamento  teórico  é  o conceito  de liberdade.  Ver:  SOUZA,  (2008).  (CIRQUEIRA,  2010;
LOPES, 2009).
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Milton Santos “avisa” que a ordem dominante será invertida e, no caso brasileiro, ao

ser indagado se a “questão do negro” teria maior relevância perante a tirania da Globalização

perversa, o negro-intelectual respondeu o seguinte: 

Claro. Já está tendo maior do que na minha maturidade (risos),  do que na minha
juventude, e terá muito maior, porque os negros não vão para lugar nenhum! E com a
globalização eles serão... nós seremos – ato falho – (risos) ainda menos atendidos.
(Ibidem, p. 16).

Após essa e outras entrevistas, Milton Santos busca explicar que não é defensor de

nenhum  partido,  organização  ou  movimento  específico  da  sociedade.  Para  salientar  seu

exercício intelectual como outsider, o mesmo publica já nos anos 2000 o artigo “As exclusões

da globalização: pobres e negros”.

O texto, que compõe o livro  “Na própria pele: os negros no Rio Grande do Sul”,

Milton  Santos  (re)afirma  seu  distanciamento  investigativo  sobre  a  “questão  do  negro”  e

explica que foi a partir de seu interesse em conhecer a realidade em sua totalidade, que este se

viu direcionado a defesa dos que estão mais vulneráveis e são mais pobres. Como ele mesmo

elucida sobre isso: “Minha crítica é baseada no conhecimento do movimento da sociedade

como um todo.” (FERREIRA, 2000, p.12).

Com tantos anos de pesquisa e docência,  Milton Santos depois de 1994 teve sua

trajetória frisada pelo reconhecimento de sua produção como geógrafo e intelectual crítico.

Recebeu, entre outras premiações, Mérito Tecnológico (Sindicato de Engenheiros do Estado

de  São  Paulo,  em  1995);  Personalidade  do  Ano  (Instituto  de  Arquitetos  do  Brasil,

Departamento  do  Rio  de  Janeiro,  em 1997);  11ª  Medalha  Chico  Mendes  de  Resistência

(Grupo Tortura Nunca Mais, em 1999); O Brasileiro do Século (Revista Isto é, 1999); Prêmio

Multicultural 2000 Estadão (O Estado de S. Paulo, em 2000).

Fora do país, foi condecorado com diferentes honrarias, dentre as quais: Medalha de

Mérito (Universidad de La Habana - Cuba, em 1994); Prêmio UNESCO, categoria ciência

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2000).

Ampliou  também sua  série  de  honrarias  universitárias  com os  títulos  de  Doutor

Honoris  Causa  em  Universidades  como  Université  de  Toulouse  (1980);  Universidad  de

Buenos Aires (1992);  Universidad Complutense de Madrid (1994); Universidad de Barcelona

(1996).
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Entre tantos outros prêmios, inclui-se mais de uma dezena no Brasil, onde recebeu o

título  de  professor  Emérito  da  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  da

Universidade de São Paulo, em 1997.

Mediante tantas premiações,  reconhecimentos e honrarias,  Milton Santos torna-se

cada  vez  mais  pleiteado  e  sua  relação  com  o  tema  das  relações  étnico-raciais  mais

questionado.  Juntando  isso  traço  à  sua  trajetória  pessoal  e  acadêmica  ao  contexto

internacional e nacional vigorantes, o pensador lança o livro Por uma Outra Globalização.

Uma  fala  do  negro-intelectual  no  Encontro  Internacional  “O  Novo  Mapa  do

Mundo”, ocorrido na  USP em 1992, pode expressar suas motivações para a produção da obra

a ser analisada.

[Milton Santos]:  Marcuse já dizia em 1970, em uma de suas cinco conferências:
“Hoje  temos  a  capacidade  de  transformar  o  mundo  em um inferno,  estamos  a
caminho  de  fazê-lo,  mas  também  temos  a  capacidade  de  fazer  exatamente  o
contrário”. Nunca o espaço do homem foi tão importante para o destino da história.
Se, como dizia o Sartre: “Compreender é mudar fazendo um passo adiante”. Ir além
de mim mesmo, uma geografia refundada inspirada nas realidades do presente pode
ser  um instrumento eficaz  e  prático  para  a  refundação  do planeta.  Vamos  todos
juntos  fazê-la.  Muito  obrigado.  (Trecho  do  Documentário  da  TV Legislativa  da
Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Destarte, ambicionamos evidenciar a obra  Por uma Outra Globalização, que foi o

último  livro  escrito  por  Milton  Santos,  como  uma  tentativa  em  revelar  a  realidade

contemporânea e possíveis meios de superá-la  a partir do contexto brasileiro.

3.2 Resumo e Análise da Obra

Este livro quer ser uma reflexão independente sobre o nosso tempo, um pensamento
sobre  os  seus  fundamentos  materiais  e  políticos,  uma  vontade  de  explicar  os
problemas e dores do mundo atual. Mas, apesar das dificuldades da era presente,
quer  também  ser  uma  mensagem  portadora  de  razões  objetivas  para  prosseguir
vivendo e lutando. (SANTOS, 2015[2000], p. 11)

 Tal  como  Karl  Marx  (1932),  Milton  Santos  pondera  o  papel  da  ideologia  na

produção da história. Isto é, para ele a consciência dos homens se modifica de acordo com as

transições que ocorrem exclusivamente nas condições materiais de produção.
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O  “materialismo  histórico”  marxista  explica  que  são  as  condições  materiais  de

existência (as relações sociais de produção) que determinam o modo de ser e pensar de cada

um. Contudo, vale ressaltar que esse modelo só se torna histórico a partir da ação concreta dos

seres humanos no tempo.

Como é que a história se faz? A história se faz a partir de possibilidades que estão aí.
O futuro é contemporâneo do presente, no sentido de que o presente, ele não realiza
as possibilidades que, todavia, estão aí. Então o que é que percebemos no mundo de
hoje,  eu acho que nós percebemos algumas formidáveis  metamorfoses.  (Arquivo
IEB-USP,  Fundo  Milton  Santos/  Caixa  222  –  Manuscrito  de  “Por  uma  Outra
Globalização”;  correspondências;  outros.  Momentos  Fundadores  do  Brasil:  do
arquipélago à fluidez, p. 03)

Sendo assim, a História não é aqui um processo linear e contínuo, uma sequência de

causas e efeitos, mas um processo de transformações sociais determinadas pelas contradições

entre os meios de produção (as formas de propriedade) e as forças produtivas (o trabalho, seus

instrumentos, as técnicas).

O professor Milton Santos era um geógrafo preocupado com as ações antrópicas e o

modo como o ser  humano consegue interferir  nas relações  da natureza mesmo sem estar

inserido propriamente nelas. 

A potência humana em transformar o meio de acordo com as suas necessidades,

principalmente,  desde  a  evolução  do  trabalho  após  a  revolução  industrial  (séc.  XVIII),

produzem constantemente técnicas em um período cada vez menor. A tecnificação usada pelo

individuo  para  se  apropriar  do  espaço  geográfico  e  conduzir  a  constante  mutação  desse

contexto  leva  a  produção  de  pesquisas  e  recursos  científicos,  principalmente  objetivos  e

quantitativos,  que  legitimam  diversas  concepções  de  verdade.  À  medida  que  novas

descobertas são feitas e as novas tecnologias são disponibilizadas, a ciência se reconstrói e, tal

como salienta Milton Santos, está em constante transformação.

A  globalização  é  tida  por  Milton  Santos  como  “o  ápice  do  processo  de

internacionalização do mundo capitalista” (SANTOS, 2015 [2000], p. 22) e para analisar sua

evolução, o autor considera o estado das técnicas e o estado da política, simultaneamente.  

De acordo com sua interpretação, “as técnicas são oferecidas como um sistema e

realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos

lugares de seu uso. É isso que fez a história” (Ibidem, p. 22). No século XX, há a produção de

um sistema de técnicas que, presididas pelas técnicas da informação, tornam-se a ligação entre
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todas  as  outras  técnicas  existentes,  unindo e  estabelecendo uma presença  global  ao  novo

sistema técnico.

Tal  conjuntura  somada  a  eclosão  do  mercado  planetário,  sugere  a  globalização

também como resultado de escolhas. O manuseio das técnicas avançadas por esse mercado só

configura na perversidade da globalização vigorante por causa da utilidade política que lhe

atribuem.

Os  fenômenos  que  favorecem  um  entendimento  acerca  do  funcionamento  dessa

globalização são: a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade

do  planeta  e  a  existência  de  um  motor  único  na  história,  representado  pela  mais-valia

globalizada.

O professor explica que a originalidade do período é a técnica da informação. Ela

não só permite a comunicação entre  todas as técnicas,  como acelera o processo histórico

determinando o uso do tempo e assegurando a convergência dos  momentos  em todos os

lugares do mundo.  A unicidade do tempo, porém, representa mais do que a hora marcada por

um relógio. Ela direciona e converge os momentos vividos, passando a ser considerada um

fenômeno físico pela maior parte do planeta. A ênfase central do livro consiste na convicção

de que, nos dias de hoje, o papel da ideologia é ainda mais fundamental para a manutenção e a

expansão do sistema capitalista. 

A frequente transmissão de informações e a sua busca constante, super amplificada

por  novas  tecnologias  de  comunicações,  não  só  os  telefones  e  celulares,  mas,

primordialmente,  a internet  e  sua capacidade de contato remoto,  instantâneo,  que conecta

virtualmente  o  mundo  inteiro  em  tempo  real  cria  uma  possibilidade  imensa  de  circular

informações em uma velocidade instantânea.

Torna-se cabível ter acesso a outros lugares, inclusive fora do tempo real em que

ocorre  o  fato  que  se  deseja  ter  conhecimento.  Diante  do  interesse  humano pelo  saber,  a

informação por si mesma está continuadamente se ampliando e favorecendo o modelo que a

forjou. “A técnica da informação alcança a totalidade de cada país, direta ou indiretamente.”

(Ibidem, p. 26) Através da cibernética, da informática, da eletrônica, todos os locais recebem

notícias do que se dá nos demais.
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A técnica se faz presente ou passível de presença em toda parte,  sua capacidade

segmentária permite que se instale e busque se espalhar na produção e no território. O modo

como a central inteligente reunirá e articulará esses dados, é onde acontece a intermediação

política das empresas e/ou dos Estados. Portanto, todas as localidades tornam-se submetidas

às técnicas hegemônicas e são avaliadas a partir de tal prerrogativa. “Esse é um fenômeno

novo na história das técnicas e na história dos territórios. Antes havia técnicas hegemônicas e

não hegemônicas; hoje, as técnicas não hegemônicas são hegemonizadas.” (Idem).

É a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça central, que
surge a possibilidade de existir uma finança universal,  principal  responsável pela
imposição  a  todo  o  globo  de  uma  mais-valia  mundial.  Sem  ela,  seria  também
impossível a atual unicidade do tempo, o acontecer local sendo percebido como um
elo do acontecer mundial. Por outro lado, sem a mais-valia globalizada e sem essa
unicidade  do  tempo,  a  unicidade  da  técnica  não  teria  eficácia.  (SANTOS,
2015[2000], p. 27).

Tal ideologia de mundo global, cria a impressão de que a informação é instantânea e

globalizada, ao alcance de todos em tempo real. Mesmo que esse momento possa ser usado

em múltiplos lugares, ele parte de um só lugar que está entre esses. Sua condição universal é

idealizada, principalmente, por empresas globais que percebem as vantagens de um mercado

financeiro  funcionando  em  diversos  lugares  durante  o  dia  inteiro.  Através  da  técnica,

conseguem realizar sua organização de forma concatenada e eficaz.

Há  grandes  atores  determinando  esse  tempo  real,  exercendo  controle  sobre  sua

velocidade e o discurso que a legitima, informando como realizar o seu uso, por exemplo.

Todavia, essa realidade só existe em potencial, considerando que, na prática, o seu uso se dá

de acordo com os privilégios dos atores que a ela tem acesso, assegurando diferenças sociais e

garantindo exclusividades.

O mundo,  tal  como nos fazem crer, apresenta  a  face  fantasiosa  da  globalização.

Diante  da  repetição  constante  de  determinadas  informações,  as  mesmas  tornam-se

interpretações aparentemente inabaláveis. Segundo Milton Santos, as ideias que regulam as

condutas vigentes são formuladas para que os elementos fundamentais do mecanismo atual se

mantenham em plena ordem. Um dos exemplos citados,  é a perspectiva de aldeia global,

posto que, a visão homogeneizadora do planeta, na verdade, aprofunda as diferenças locais. 

Há uma confluência dos momentos como resposta àquilo que, do ponto de vista da
física,  chama-se de tempo real  e,  dos ponto de vista  histórico,  será chamado de
interdependência e solidariedade do acontecer. (Idem).
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A globalização como fábula critica a mídia e o sistema de informação que defende o

discurso de que a sociedade se tornará uma aldeia global, que todos serão iguais, que o inglês

será igual ao africano, ao etíope, que quem mora em Londres será igual ao morador de Serra

Leoa, sendo isso uma falácia. 

A  mídia  cria  esse  discurso  pra  se  tornar  aceitável.  A narrativa  que  legitima  a

globalização precisa ser aceitável e o Milton Santos é um duro crítico disso. A despeito da

ideologia que sustenta os processos de globalização, ou seja, que realizam o mundo atual com

o exercício de fabulações, “não estaríamos, de fato, diante da presença de uma ideologização

maciça.” (SANTOS, 2015 [2000],  p. 19). Milton Santos, por isso, salienta o constante papel

do intelectual no contexto contemporâneo e a necessidade de se posicionar diante da disputa

de ideias proposta pelos novos tempos.

É a maneira como, sobre essa base material, se produz a história humana que é a
verdadeira  responsável  pela  criação  da  torre  de  babel  em que  vive  a  nossa  era
globalizada. Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um
mundo veraz,  o  que é imposto aos espíritos é  um mundo de fabulações,  que se
aproveita do alargamento de todos os contextos (SANTOS, A Natureza do Espaço,
1996) para consagrar um discurso único.  Seus fundamentos são a informação e o
seu império, que encontram alicerce na produção de imagens e do imaginário, e se
põem  a  serviço  do  império  do  dinheiro,  fundado  este  na  economização  e  na
monetarização da vida social e da vida pessoal. (Ibidem, p. 17).

A mundialização do produto, do dinheiro, do consumo, da informação, do uso do

tempo, etc., sustentam e se impõem mutuamente por intermédio dessas empresas globais e

suas ações em escalas proporcionais. A concorrência e a competição entre si é extremamente

dura, permanecendo nesta apenas os atores que obtêm a maior mais-valia.

O exercício dessa competitividade potencializa os conflitos entre as empresas e sua

extensa e duradoura demanda por mais ciência, mais tecnologia, entre outros. Por isso, Milton

Santos afirma que apesar do sistema de forças encaminhar as sociedades para a vocação a um

padrão único, através da mundialização da técnica da mais-valia, nenhum território houve a

completa internacionalização.

Quando, na universidade, somos solicitados todos os dias a trabalhar para melhorar a
produtividade como se fosse algo abstrato e individual, estamos impelidos a oferecer
às  grandes  empresas  possibilidades  ainda  maiores  de  aumentar  sua  mais-valia.
Novos laboratórios são chamados a encontrar as novas técnicas, os novos materiais,
as  novas  soluções  organizacionais  e  políticas  que  permitam  às  empresas  fazer
crescer a sua produtividade e o seu lucro. A cada avanço de uma empresa, outra do
mesmo ramo solicita inovações que lhe permitam passar à frente da que antes era a
campeã. Por isso, tal mais-valia está sempre correndo, quer dizer, fugindo para a
frente.  Um corte no tempo é idealmente possível,  mas está longe de expressar a
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realidade atual cruelmente instável. Por isso não se pode, desse modo, medi-la, mas
ela existe. Se ela pode parecer abstrata, a mais-valia agora universal na verdade se
impõe como um dado empírico, objetivo, quando utilizada no processo da produção
e como resultado da competitividade. (Ibidem, p. 31).

A  busca  pela  mais-valia  almejada,  faz  com  que  as  empresas  atribuam  valores

diferentes aos territórios. O conhecimento profundo e amplo do planeta, concede aos atores

dominantes um dado fundamental. “Não é qualquer lugar que interessa a tal ou qual firma.”

(Ibidem, p. 33).

 As operações das corporações e a produção desse sistema histórico estabelecem uma

superposição na presente fração do tempo histórico que se configuram entre período e crise,

sendo este, um aspecto singular do sistema atual. Ambas as situações são concomitantemente

realizadas em toda parte. O período se dá a partir da instalação e disseminação da técnica o

tempo  todo  no mundo,  e  a  crise  ocorre  através  das  tensões  que  se  estabelecem entre  as

próprias variáveis do sistema, que se renovam com rapidez.

A realidade mundana, considerada como de fato é, mostra “para a maior parte da

humanidade [que] a globalização está se impondo como fábrica de perversidades.” (Ibidem, p.

19). A taxa de desemprego aumenta em todos os lugares, assim como a inacessibilidade à

educação de qualidade, os males espirituais e morais, entre outros. 

Para o autor, as ações competitivas desenfreadas são a base da evolução do projeto.

Em  razão  disso,  todas  as  mazelas  acumuladas  ao  longo  do  seu  processo  se  tornaram

sistêmicas, especialmente por garantir seu funcionamento.

O mundo apresentado  tal como ele é nos direciona o olhar para uma globalização

com  perversidade.  Santos  denuncia  que  as  grandes  multinacionais,  as  transnacionais,  as

corporações,  os  conglomerados produtivos  já  iniciaram a globalização a  décadas  atrás.  O

autor defende que a globalização começou no início do milênio, entre os anos 1100 e 1200, já

havia  um  processo  de  globalização  que  foi  interrompido  pelas  guerras  mundiais  e

divergências entre Estados, a separação e unificação de estados e etc.

Milton  Santos  denuncia  que  a  globalização  já  estava  vigente  e  não  denunciava

nenhuma concorrência. A sua característica perversa se acentua à cada vez que parte da escala

produtiva,  em rede  global,  seleciona  os  âmbitos  e  as  escalas  regionais,  locais  para  tirar

proveito, vantagens da territorialidade e a mais-valia global.



157

Os atributos duráveis do período mantêm a crise persistente, mesmo que com novos

nuances. Segundo Milton Santos, “neste período histórico, a crise é estrutural.” (Ibidem, p.

35). Por isso, partiria única e exclusivamente do interesse dos próprios atores hegemônicos a

decisão política de manter e até aprofundar essa situação.

Legitimados pela propagação do discurso de um “pensamento único”, a combinação

entre informação e dinheiro aceleram os processos hegemônicos e eximem ou readaptam –

passiva ou ativamente – os movimentos concorrentes.

A própria política que se institui em todos os poros do tecido social, tanto através do

desempenho das ações dominantes como a reação as mesmas ações, não são propriamente

política  por  não  se  condicionarem ao  interesse  social  e  coletivo,  mas  às  “normatizações

particularistas”  (Ibidem,  p.  36).  Desse  modo,  o  mesmo conjunto  de  ideias  que  explica  o

processo de globalização, fomenta a percepção de que se curso é o único na história, também

impõe uma visão da crise e a aceitação por soluções não estruturais, incapazes de superá-la.

Os últimos anos do século XX testemunharam grandes mudanças em toda a face da
Terra. O mundo torna-se unificado – em virtude das novas condições técnicas, bases
sólidas  para  uma ação humana mundializada.  Esta,  entretanto,  impõe-se à  maior
parte da humanidade como uma globalização perversa. (Ibidem, p. 37).

O apoio ideológico desse sistema são as violências proporcionadas pelo modo como

a informação é transmitida à sociedade e pela emergência do dinheiro em estado puro como

máquina da vida econômica e social. Em uma palestra dada por Milton Santos em São Paulo,

no ano de 1995, é apresentada no trecho do documentário organizado por Silvio Tendler e

explica o contexto vivenciado atualmente.

“O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo,
né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, o dinheiro em estado puro. O dinheiro em
estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou,
proposta pelos  economistas  e  imposta  pela  mídia.”  (Relato de Milton Santos  ao
Documentário “Encontro com Milton Santos ou o  mundo global visto do lado de
cá”, 2006).

A associação desses aspectos peculiares à globalização, não só defende as condutas

hegemônicas como fomenta a produção das fabulações, de visões incompletas do mundo e

seu discurso universal.  

As  técnicas  da  informação  adotam um papel  tirânico,  sendo  uma  das  principais

características deste período histórico. Essas técnicas são utilizadas por um número restrito de
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atores  por  decorrência  de  suas  finalidades  singulares.  Tal  saber,  que  permite  ampliar  o

conhecimento do planeta, das realidades vivenciadas em todos os lugares do globo, etc, “(por

enquanto) são apropriadas por alguns Estados e por algumas empresas, aprofundando assim

os processos de criação de desigualdades.” (Ibidem, p. 39). 

A  informação  que  as  pessoas  recebem  são  já  resultantes  de  um  processo  de

tratamento  homogeneizante  elaborado  por  empresas  e  instituições  hegemonizadas

interessadas  em  confundir,  não  em  esclarecer.  O  fato  de  a  informação  propagada  em

sociedade ser reflexo de uma manipulação, a torna ideologia. Nas condições atuais da vida

econômica e social, o discurso e a retórica se apresentam como o novo “encantamento do

mundo”.

A  aparência  imperativa  e  onipresente  da  informação,  por  conseguinte,  é  falsa.

Atualmente,  a  mesma  exprime  a  finalidade  de  instruir  ou  convencer.  Trabalho  este

desenvolvido pela publicidade, que ocupa a posição de mediação entre “o mundo da produção

da notícia e o mundo da produção das coisas e das normas.” (Ibidem, p. 40).

As mídias locais globalizaram-se, o que propriamente em si já não é o fato em si mas

uma interpretação do mesmo denominada como “notícia”. O evento já chega ao telespectador,

leitor ou ouvinte adaptadas aos interesses vigentes,  consentindo a produção de fábulas ou

mitos.

A publicidade  tem,  hoje,  uma  penetração  muito  grande  em todas  as  atividades.
Antes, havia uma incompatibilidade ética entre anunciar e exercer certas atividades,
como na  profissão  médica,  ou  na  educação.  Hoje,  propaga-se  tudo,  e  a  própria
política é, em grande parte, subordinada às suas regras. (Idem).

A informação acerca do que ocorre em outros lugares do mundo se dá através de

objetos, não a partir da interação entre as pessoas, por isso, o desempenho da mídia é tão

preocupante. Com “uma interpretação interessada, senão interesseiras, dos fatos” (p. 41), ela

fomenta fábulas como a ideia de aldeia global, do espaço e do tempo contraídos, da existência

de uma cidadania universal, a “morte do Estado”, entre outras.

Em um envelope encontrado no acervo organizado pelo professor Milton Santos, há

uma reunião  de  textos  redigidos  pelo  autor  que  buscam identificar  o  grau  de  variação  e

irreversibilidade do sistema vigente. (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 213 –

Por uma Outra Globalização)
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O texto intitulado Olhando o mundo com olho de vêsgo, datado em 25 de março de

1986, juntamente com as  anotações  denominadas  como  A Terra Reunida:  mundialização,

unificação o autor se debruça em compreender como a informação é o novo fator de união da

sociedade.

O primeiro texto é curto, mas com raciocínios mais ou menos desenvolvidos e boas

indicações  acerca  do  papel  da  produção noticiosa,  principalmente,  no Brasil.  Enquanto  o

segundo, é composto por tópicos que “delimitam a informação” sob perspectivas miltonianas

e indicam seu papel político.

No primeiro escrito, Milton Santos explica como a notícia sobre os outros territórios

é formulada  e  originalmente fruto de uma interpretação previamente realizada  segundo o

lugar que receberá tal informação e os interesses de sua agência de notícias em transmitir tal

visão de mundo.

As agências de notícias reescrevem, a partir dos centros de operação, os informes
que lhes enviam os seus próprios repórteres, sediados nos quatro cantos do mundo.
Recebida a mensagem original, que é já uma interpretação do acontecido, começa o
trabalho  de  produção  da  notícia,  isto  é,  sua  reescritura,  elaborada  segundo  o
continente ou países que a vai receber. O grande filtro é, evidentemente, a visão
própria de mundo adotada por cada agência noticiosa, e a visão do mundo que ela
passa adiante...  Do fato ocorrido em seu próprio território, o mesmo Malawi não
conhece senão uma versão, educadora ou acidulada, segundo razões que só serão
descobertas  depois,  se  algum universitário  se  decidir  escrever  uma  tese  sobre  o
assunto.  Como  hoje  em  dia  não  sabemos  ao  certo  o  que  se  passa  em  nossa
vizinhança  imediata,  terminamos  por  ver  com  os  olhos  dos  outros,  no  caso  as
agências de notícias e os órgãos de informação. (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton
Santos/ Caixa 213 – Por uma Outra Globalização,  Olhando o mundo com olho de
vêsgo, p. 01)94.

No caso do Brasil, segundo Milton Santos, múltiplos aspectos contribuem para que a

informação seja mais ainda manipulada pelas agências de notícias. Sendo a “anatomia da

convivilidade nacional brasileira” o principal, posto que, “um país não tem futuro quando nele

não existe o sentimento da pátria.” (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 213 – Por

uma Outra Globalização, Olhando o mundo com olho de vêsgo, p. 02)

O pensador atribui ao caráter nacional brasileiro a causa pela qual a ignorância se

instalou no país e se viu impossível enxergar o que de fato ocorre em outros locais do mundo.

O otimismo nacionalista  não  permitia  que  a  sociedade  brasileira  percebesse  a  verdadeira

94 O texto citado ainda não foi  catalogado pelo IEB-USP, por isso,  segue sua citação sem um número do
documento atribuído, tendo como referência o nome do escrito consultado.
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posição que ocupavam no “concerto das nações”. Provocando um desinteresse pelo mundo ou

um “interesse vêsgo, arrevesado, obliquo.” (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa

213 – Por uma Outra Globalização, Olhando o mundo com olho de vêsgo, p. 03). Até

mesmo a opinião construída sobre outras regiões e realidades diferentes das vivenciadas pelos

brasileiros é propagada através do olhar alheio, é uma perspectiva segmentada e, por isso,

limita a capacidade de criticar a informação recebida. 

Para o autor, tal dinâmica deve ser solucionada “mediante um projeto nacional de

curto, médio e longo prazo”, que devido a posição ocupada pelo Brasil no sistema-mundo,

deve ser colocada em prática o quanto antes. (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa

213 – Por uma Outra Globalização, Olhando o mundo com olho de vêsgo, p. 03)

Em sua entrevista à Zilda Iokoi (1999), o professor desenvolve mais essa ideia e

evidencia como a globalização agrava a  vesguice que resulta de uma visão de mundo que é

nutrida pela cultura hegemônica nacional, que é forjada pelos “homens oficialmente cultos do

Brasil”.

Milton Santos aponta que tal visão de mundo produz o que ele denomina como o

“grande drama do pensamento social latino-americano” (Ibidem) que foi e ainda é formulado

por tais “homens cultos”. Segundo o negro intelectual, 

Assim se exclui do nosso campo de visão a maior parte da humanidade, do mundo e,
também, da própria cultura brasileira. A cultura oficial brasileira – a dos homens
oficialmente cultos do Brasil – nutriu-se, freqüentemente, de uma visão vesga do
mundo.  A  globalização  agrava  essa  vesguice.  Ela  não  convoca  a  uma  real
mundialização  do  pensamento,  porque  vem  acompanhada  do  predomínio
praticamente ditatorial  de forças que têm, outra vez,  como centro,  a Europa e já
agora,  sobretudo  os  Estados  Unidos.  O  pensamento  único  é  um pensamento  de
origem euro americana. E eu creio que isso convida a uma renúncia do mundo e de
si mesmo, por ficarmos demasiadamente tributários de epistemologias que não são
universalistas, mas são apenas euro americanas, rejeitando assim, a possibilidade de
começar a ver o mundo a partir de nós próprios. Acho que esse é o grande drama do
pensamento social latino-americano. (IOKOI, 1999, p. 10).

A  partir  de  um  pensamento  próprio,  fundamentado  na  realidade  vivenciada

diariamente em sociedade, seria possível desenvolver novas tecnologias e superar a condição

atual.  “Os  elementos  necessários  para  a  representação  de  novas  tecnologias  em  países

periféricos  deve  ser  analisada  através  das  reais  estruturas  existentes  nessa  sociedade.”

(Arquivo  IEB-USP,  Fundo  Milton  Santos/  Caixa  213  –  Por  uma  Outra  Globalização,

Elements de representation des nouvelles technologies, janeiro de 1987)
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Por  isso,  que  o  professor  evidencia  que  ter  “informação  é  poder;  instrumento

essencial do poder”. A informação não é neutra e torna-se o “meio racional de governar” as

sociedades  e  seus  territórios.  A informação tem seu  custo  estabelecido  pelas  agências  de

notícias. (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 213 – Por uma Outra Globalização,

A Terra Reunida: mundialização, unificação)

Mediante  o  avanço da  técnica  informacional,  a  linguagem tornou-se autônoma e

solicitadora das próprias normas a partir do século XX, possibilitando o estabelecimento de

um  subsistema  ideológico  que  fundamenta  a  globalização.  A  velocidade  supostamente

propiciada ela contração do espaço e do tempo varia de acordo com as condições de cada um,

atribuindo diferentes significações às distâncias e seus efeitos, bem como ao uso do relógio e

a relação com o tempo.

A ideia de que o mercado global regula o mundo e o torna homogeneizante através

do  poder  de  compra,  permite  a  construção  de  uma  expectativa  social  de  que  as  coisas,

dinheiros, relações, gostos se sobreponham aos continentes, raças, religiões, línguas e demais

particularidades acumuladas ao longo dos séculos.

Os mitos e fábulas são essenciais para a existência do período histórico tal como ele

é,  possibilitando  a  internacionalização  do  capital  financeiro  e  da  formação  de  grandes

conglomerados de firmas e  empresas  pelo mundo.  O dinheiro em estado puro se torna a

finalidade da existência humana, posto que tudo se torna valor de troca.  “Este se torna o

centro do mundo. É o dinheiro como, simplesmente, dinheiro, recriando o seu fetichismo pela

ideologia”  (p.  44)  e  garantindo  sua  autonomia.  A economia  mundial  através  do  sistema

financeiro  cria  equações,  novas  estratégias  e  outros  artefatos  para  renovar  a  oferta  dessa

mercadoria  aos  especuladores,  configurando-se  em  variável  indispensável,  inerente  à

organização vigente.

Somada aos progressos técnicos indicados pela globalização, o tempo real permite a

rapidez e a volatidade das operações financeiras, dinamizando e causando consequências em

todas as dimensões da vida em sociedade. “Por isso, é lícito falar de tirania do dinheiro.”

(SANTOS, 2015 [2000], p. 44).

Essas empresas financeiras das multinacionais utilizam em grande parte a poupança
dos países em que se encontram. Quando uma firma de qualquer outro país se instala
num país C ou D, as poupanças internas passam a participar da lógica financeira e
do trabalho financeiro dessa multinacional. Quando expatriado, esse dinheiro pode
regressar  ao  país  de  origem  na  forma  de  crédito  e  de  dívida,  quer  dizer,  por
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intermédio das grandes empresas globais. O que seria poupança interna transforma-
se  em  poupança  externa,  pela  qual  os  países  recipiendários  devem  pagar  juros
extorsivos. O que sai do país como royalties, inteligência comprada, pagamento de
serviços ou remessa de lucros volta como crédito e dívida. Essa é a lógica atual da
internacionalização do crédito e da dívida. A aceitação de um modelo econômico em
que o pagamento da dívida é prioritário implica a aceitação da lógica desse dinheiro.
(Ibidem, p. 43).
É desse modo que a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais
periférica,  seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja
porque lhe escapa a possibilidade de controle. (Ibidem, p. 39).

Os governos e as empresas fazem uso dessas técnicas contemporâneas com apoio da

ciência  e  sua  racionalidade,  assim  como  do  absolutismo  que,  com o  apoio  do  mercado,

condiciona as condutas em sociedade e contribuem para a aceitação do que se mostra em

proporções universais. 

A técnica,  sua disseminação e  seus  efeitos  são diariamente  e  a  todo o momento

vivenciados e reproduzidos por todos os atores sociais, encarada como corriqueira à medida

em que “seus fundamentos e seu alcance escampam à percepção imediata”, revertendo-se em

mistério.  (Ibidem,  p.  45).  As  percepções  fragmentadas  e  o  discurso  único  do  “mundo”

objetivam justamente suprimir a viabilidade de conhecimento do que é o mundo, os países, os

territórios e os lugares verdadeiramente. 

É a partir dessa generalização e dessa coisificação da ideologia que, de um lado, se
multiplicam  as  percepções  fragmentadas  e,  de  outro,  pode  estabelecer-se  um
discurso único do “mundo”, com implicações na produção econômica e nas visões
da história contemporânea, na cultura de massa e no mercado global. (Ibidem, p.
44).

O final do século XX é marcado por grandes aglomerações e coalizões, tanto na

esfera da produção, como das finanças e da informação. A competitividade alcança níveis e

formas de apelo à força, usados pela maioria dos territórios para conter as tensões que se

intensificam por decorrência “dessa ética de competitividade que caracteriza nosso tempo.”

(Ibidem, p. 47). A competitividade rege os modos como agir em sociedade, argumentando e

pregando o individualismo em múltiplos setores da vida como o econômico, o político,  o

territorial, o social e o individual.

Na ordem social e individual, a construção do outro como coisa é um de seus pilares.

Conforme aponta o professor, no Brasil a formação das classes médias se deu embasada mais

pela assimilação instrumental do que por finalidades próprias. Assim,  o  sistema  ideológico
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forja novas modalidades e novas regras de produção e do consumo de modo a implantar as

novas perspectivas de valor atribuídas a cada objeto, a cada lugar, a cada indivíduo, etc. 

Milton Santos associa o interesse voltado para o conhecimento das novas formas

financeiras  e  da  contabilidade  nacional  um  padrão  que  influenciou  o  distanciamento  da

filosofia do campo das ciências sociais, provocando o esgotamento das ciências humanas e a

consequente dificuldade para interpretar o mundo.

Está é uma das bases do subsistema ideológico que comanda outros subsistemas da
vida social,  formando uma constelação que tanto orienta e  dirige a  produção da
economia como também a produção da vida. Essa nova lei do valor – que é uma lei
ideológica  do  valor  –  é  uma  filha  dileta  da  competitividade  e  acaba  por  ser
responsável também pelo abandono da noção e do fato da solidariedade. (Idem).

O consumo é o novo elo social e se baseia neste sistema ideológico, influenciando

tanto  as  ações  públicas  como  as  privadas  e  envolvendo  todas  as  pessoas.  A ideologia

fomentada  pelos  setores  do  marketing  e  do  design,  que  atuam  a  serviço  do  mercado  e

frequentemente enganam, são os formuladores do discurso que acompanha os objetos.

Através  dos  objetos  a  ideologia  não  só  se  faz  presente  como  se  torna  real  e

materializada,  nos convocando a um tipo de comportamento específico convivente com o

discurso manipulado e insistentemente propagado.

A circulação das mercadorias é baseada nesse discurso, precedendo, atualmente, a

própria produção do produto. A informação e a publicidade criam os consumidores antes do

produto,  confundindo os  espíritos  por  decorrência  dessa  informação ideologizada  -  que  é

totalitária.

Consumismo e  competitividade  levam ao  emagrecimento  moral  e  intelectual  da
pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, convidando, também, a
esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão.
É certo que no Brasil tal oposição é menos sentida, porque em nosso país jamais
houve a figura do cidadão.  As classes  chamadas superiores,  incluindo as  classes
médias, jamais quiseram ser cidadãs; os pobres jamais puderam ser cidadãos. As
classes médias foram condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos. E
isso  é  um  dado  essencial  do  entendimento  do  Brasil:  de  como  os  partidos  se
organizam e funcionam; de como a política se dá, de como a sociedade se move. E
aí também as camadas intelectuais têm responsabilidade, porque trasladaram, sem
maior imaginação e originalidade, à condição da classe média européia, lutando pela
ampliação  dos  direitos  políticos,  econômicos  e  sociais,  para  o  caso  brasileiro  e
atribuindo, assim, por equívoco, à classe média brasileira um papel de modernização
e de progresso que, pela sua própria constituição, ela não poderia ter. (SANTOS,
2015 [2000], p. 25).
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A presença obrigatória dos sistemas técnicos hegemônicos em todos os continentes,

países e lugares através das técnicas de informação se reproduz e reforça praticamente de

forma  espontânea,  escapando  ao  domínio  da  política  e  se  subordinando  diretamente  ao

mercado. 

Sob  prerrogativas  científicas,  as  técnicas  hegemônicas  atuais  são  resultado  da

utilização desta ao serviço do mercado. Não apenas garantindo que a produção seja infalível,

mas que ações criadas se imponham como soluções únicas.

A ideologia, na fase atual da globalização, se reforça de uma forma ainda não vista.

Elas se transfiguram em situações e enquanto tais tornam-se “ideias”, voltando para a ciência

(que santifica as ideologias e legitima as ações) cada vez mais reduzida e distante da busca

pela  “verdade”.  Além  disso,  as  novas  condições  da  vida  contemporânea  pautada  na

“matematização  da  existência”  (Ibidem,  p.  53)  direcionam a  sociedade  para  os  cálculos,

estatísticas  e  dados  econômicos  que  as  aproximam  da  competitividade  e  do  consumo,

difundindo uma forma de pensar e de agir totalitárias.

O totalitarismo se espalha por todas os segmentos da vida em sociedade como o

trabalho,  as  relações  sociais,  políticas  e  o  próprio  universo  acadêmico.  Faz-se  necessário

investigar e revisar o uso de determinadas concepções vigentes como democracia, opinião

pública, cidadania, etc., sobretudo, nos lugares em que tais categorias nunca foram claramente

definidas e totalmente exercitadas. “Nossa grande tarefa, hoje, é a elaboração de um novo

discurso,  capaz  de  desmitificar  a  competitividade  e  o  consumo  e  de  atenuar,  senão

desmanchar, a confusão dos espíritos.” (Ibidem, p. 55).

Um dos pontos centrais do livro é justamente que apenas as corporações conseguem

tirar lucro e vantagem do processo de globalização tal como ele é.  Milton Santos não é contra

a globalização em si, mas contra o tipo de globalização que está posta, uma globalização que

serve única e exclusivamente aos interesses econômicos.

A globalização  tem  um  papel  fundamental  por  potencializar  a  criação  do  meio

técnico-científico- informacional e é potencializada por ele, ou seja, ao mesmo tempo em que

a informação traz a possibilidade de democratizar o acesso às informações, ela também limita

certo  conhecimentos  que  são  divulgados  por  grupos  muito  específicos  que  monopolizam

setores da imprensa, por exemplo, que garantem a omissão de informações significativas.
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O  meio  técnico-científico-informacional,  apesar  de  ser  o  ápice  do  avanço

tecnológico, científico e informacional, é primordialmente excludente. De acordo com Milton

Santos, há condições mais do que suficientes para produzir alimento e acabar com a fome, no

entanto, muita gente ainda vive em situação de miséria e de subnutrição, sendo esta, uma das

contradições da globalização suscitadas por esse meio técnico-cientifico-informacional que,

na verdade, funciona como o grande instrumento que pode ser usado para a transformação

social que almejamos. 

Sua  abordagem  é,  principalmente,  pautada  no  “papel  da  ideologia  na  produção,

disseminação,  reprodução  e  manutenção  da  globalização  atual.”  Segundo  o  pensador,  o

desempenho  das  ideias  neste  período  é  original  e,  por  isso,  seria  passível  de  favorecer

mudanças significativas no mundo atual.

Milton Santos indica que, pela primeira vez, as bases materiais em que o capitalismo

se assenta na época atual podem servir a interesses opostos. Se colocados a serviço de outros

fundamentos  sociais  e  políticos,  as  condições  históricas  do  século  XX  apontam  para  a

possibilidade de um outro curso.

No plano empírico, Santos cita o fenômeno das misturas de raças, povos, culturas e

gostos em todos os territórios, permitindo a ampliação do saber e configurando novas escalas

desconhecidas do racionalismo europeu. No plano teórico, o autor recorre ao plano das ideias

e “a possibilidade de produção de um novo discurso, de uma nova metanarrativa, um novo

grande relato.” (Ibidem, p. 21). Tal eixo é valoroso pela presença da universalidade empírica,

considerando  que  o  saber  pode  se  dar  a  partir  da  experiência  concreta.  Como  indica  o

geógrafo: “Junte-se a esses a emergência de uma cultura popular que se serve dos meios

técnicos antes exclusivos da cultura de massas, permitindo-lhe exercer sobre esta última uma

verdadeira revanche ou vingança.” (Idem).

O autor evidencia o que a globalização pode vir a se tornar, que seria a globalização

como um processo mais solidário, onde as pessoas fossem educadas e preparadas pra que

possam aproveitar as técnicas produtivas já implementadas e as que potencialmente podem

ser criadas a partir das já existentes.

O livro foi escrito na passagem do século, em um contexto de transição. Em vista

disso, elenca temas de reflexão que sugere a centralidade dos países periféricos como um

novo fator dinâmico da história. A cultura, a política, o raciocínio aplicado à periferia pela
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lógica do sistema capitalista mundial é pouca estudada, sendo esses modelos de atuação e

sobrevivência uma das prioridades do autor. Para Santos, a resistência dos povos de periferia

à globalização produz conhecimento em torno de novas maneiras de pensar, entender e atuar

no contexto da globalização. 

Evidenciando o potencial criativo das trajetórias dos atores sociais, o autor constrói

um olhar direcionado para a forma como as pessoas vivem a globalização, isto é, como os

indivíduos  lidam com a  globalização  em sua  rotina,  de  maneira  a  ressaltar  e  valorizar  a

agência humana. Desse modo, além de realçar o papel atual da ideologia na produção da

história, Santos mostra os limites desse discurso frente a realidade vivida pela maior parte das

nações e coloca em mira os jogos de poder e as relações de força que se processam nos

campos de disputa locais e globais, à medida em que se torna evidente o lugar do Estado na

formação e estruturação desses mercados.

O sistema econômico pautado no extraordinário progresso das ciências e das técnicas

impõe aos indivíduos ilusões, que se aproveitam do alargamento de todos os contextos para

consagrar um discurso universal. (SANTOS, 1996).

O tema da globalização e sua visão perversa acerca da mesma, direcionou Milton

Santos a elaborar ideias acerca da cidadania e da necessidade de se constituir um discurso

totalizante sobre a “questão negra”, que visse a população negra como parte da formação

social brasileira e não como algo à parte. 

A corporeidade do professor no espaço público coloca em voga outras questões para

além das  teóricas  propostas  pelo mesmo.  Compreender  como essas  questões  se  articulam

auxilia  na  percepção  acerca  do  modo  como  o  intelectual  e  seu  objeto  de  pesquisa  se

relacionam. 

O livro de Milton Santos se torna ainda mais importante, propondo ideias sobre os

fundamentos materiais e políticos dos problemas do mundo global contemporâneo permite a

identificação de meios como superá-los. Para o autor, a novidade promissora desse rearranjo

modernizado do sistema-mundo consiste na tentativa empírica e simbólica de edificar um

único espaço unipolar de dominação. O processo é destrutivo e leva à crescentes parcelas da

humanidade a resistirem como podem em seus distintos “lugares”.
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A visão de uma nova horizontalidade na luta dos oprimidos contra a verticalidade

dos  opressores  é  estimulante,  permitindo  que  a  alienação  da  maior  parte  do  planeta  se

transforme  em  uma  conscientização  universal,  uma  nova  filosofia  moral  pautada  na

solidariedade e na cidadania, não nos valores mercantis.

“Talvez, o fato que esses 50 anos criaram também uma multidão de excluídos. Isso
ajuda, creio eu, e digamos, a criar, digamos, a oposição entre os que têm e que estão
tranquilos porque têm, e os que não têm e são permanentemente intranquilos e que
isso alimenta, eu creio, uma oposição que é criadora.” (Entrevista de Milton Santos
dada ao Programa Conexão Roberto D’Ávila, em 1998).

Neste momento, de acordo com o pensador, existem três mundos se chocando, um

com o outro,  há uma luta entre tendências fortes e cada uma teria a possibilidade de sair

vencedora.  A convicção  de  Santos  no  papel  da  ideologia  na  produção,  disseminação  e

manutenção do sistema global é um dos elementos que propiciaria uma reversão dessa lógica

vigente a partir das mesmas condições materiais que a estrutura.

Com o intento de desvelar as multifaces em que o mundo é apresentado, Milton

Santos  identifica  a  informação  e  o  dinheiro  como  os  principais  fundadores  da  narrativa

dominante. Juntos encontram alicerce na produção de imagens e do imaginário, bem como

estimulam a economia e monetarização da vida em sua totalidade.

3.3  Contribuições  da  Obra  à  Contemporaneidade  e  suas  Implicações  na  Trajetória

Miltoniana

O geógrafo é antes de tudo um filósofo e os filósofos são otimistas porque eles têm
diante deles a infinidade, não tem aquele limite, não tem aquelas limitações. O finito
é o extenso, mas na cabeça de um filósofo essa extensão é substituída exatamente
pela  infinidade  que  é  o  próprio  da  inteligência.  (Relato  de  Milton  Santos  ao
Programa do Jô Soares, 1995)95.

Nos anos 90, a maioria dos intelectuais entendiam a globalização como um evento

maléfico,  como  um  elemento  que  não  deve  ser  discutido.  O  que  os  aproximava  era  a

perspectiva de que somente as grandes corporações se beneficiavam com a Nova Ordem e,

por isso, as sociedades deveriam se posicionar contra. Na época, principalmente, construindo

um olhar a partir do contexto brasileiro, o que se poderia entender da globalização era isso.

95 Ver:  Jô  Soares  entrevista  Milton  Santos,  entrevista  concedida  em  10/07/1995.  Disponível  em:  <
https://www.youtube.com/watch?v=jzUIHAAilSM >. Acessado em: 16 de mar. de 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=jzUIHAAilSM
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Contudo, Milton Santos estava muito adiantado nos seus estudos e no exame das correlações

entre eventos, fatos estatísticos e fatos sociais do período.

Tendo em vista, a majoritária defesa de que a globalização seria apenas produtiva,

isto é, as multinacionais, e somente elas, teriam capacidade se de aproveitar das redes globais

de  produção  e  obter  lucro,  o  livro  Por  uma Outra  Globalização foi  lançado  rodeado de

polêmicas. Inclusive, pelo fato de o final dos anos 80 e início dos anos 90 ainda são marcados

por  eventos  que  defendem o  ressurgimento  da  União  Soviética  e  do  socialismo  como o

modelo social a ser seguido.

Milton Santos, com sua posição intelectual contestadora e outsider, ousou discordar

de quase todos dos intelectuais, sobretudo, os de esquerda, para mostrar um caminho diferente

e  mais  dinâmico para  o  fenômeno vigente  da  globalização.  Através  desta  obra,  o  negro-

intelectual buscava explicar que dentro dessa globalização que era perversa haveria uma outra

globalização possível.  Milton Santos, sob inspiração e influência marxista,  prima em suas

obras pela  ação.

Em  Por uma Outra Globalização,  o autor  objetivava criar  condições para tornar

certas atividades efetivas, tais como a arte de pensar, de tornar-se crítico, de mobilização em

termos políticos, etc. Como explica seu ex-assistente e atual professor da UFBA:

[Muniz Sodré]: A vocação do Milton mesmo eu diria que era a Filosofia. Quer dizer,
claro, um filósofo aplicado, prático tanto que nos últimos... nas últimas décadas, os
trabalhos  dele  foram  se  encaminhando  progressivamente  para  a  reflexão,  pro
pensamento social brasileiro. (Trecho exibido no programa Arquivo N,  transmitido
pela  TV aberta  e  realizado em homenagem ao  falecimento  do  professor  Milton
Santos no ano de 2001).

Este  livro  gerou  um  embate  social  e  filosófico  extremo  pelo  fato  do  professor

defender  que  haveria  uma outra  globalização  benéfica  às  camadas  sociais  mais  pobres  e

menos favorecidas, escassas pela exploração do sistema imperante. Seu prognóstico é fruto de

um  conhecimento  científico  e  academicista  mas,  sobretudo,  se  dá  a  partir  de  uma  via

interpretativa original e aproximada da realidade vigorante. 

Para ele, se a globalização hegemônica for estimulada e demandada no tempo certo,

pode atribuir ganhos inestimáveis e incalculáveis às classes baixas e menos favorecidas.  Ao

longo  desse  escrito,  Milton  Santos  se  propôs  a  esmiuçar  como  esse  desdobramento
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socioeconômico e  político se daria  a partir  da disputa entre  os três  tipos  de globalização

apresentadas pelo contexto atual.

Por conseguinte, ao contrário do que supunham na década de 90, tanto pelo os que

tem o pensamento crítico de esquerda, quanto os que tinham um pensamento conservador de

direita,  não existia apenas um modelo de globalização vigente,  mas três simultaneamente.

Como o mesmo explica à Silvio Tendler: 

“Creio  que  as  condições  da  história  atual  permitem  ver  que  outra  realidade  é
possível. Essa outra realidade é boa pra maior parte da sociedade, nesse sentido a
gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao
que pode chegar.” (Relato de Milton Santos ao Documentário Encontro com Milton
Santos: o mundo global visto do lado de cá, 2006)96.

A ideia de entender o espaço geográfico como um lugar onde os embates sociais se

desenrolam  de  maneira  dinâmica,  fez  com  que  Milton  Santos  revolucionasse  tanto  o

pensamento  de  esquerda  naturalmente  contestador,  quanto  o  pensamento  de  direita

naturalmente conservador.

Então, enquanto a maioria ou todos viam apenas uma globalização, ele via três e uma

não predominava sobre a outra, as três ocorriam simultaneamente. O que poderia se dar era a

prevalência de uma sobre as demais em um dado momento, mas nada estava garantido, por

isso  o  combate  ao  pensamento  único  e  sua  prerrogativa  de  que  uma vez  a  globalização

estabelecida, agradando as grandes corporações, ela não poderia ser alterada (somente sendo

destruída). 

Milton Santos diz que não é necessário à sua destruição, mas é possível transformar a

quem ela predominantemente serve. A comunicação é apresentada como o elemento propulsor

da mudança. Mesmo  com  o  aumento  da  comunicação  entre  as  corporações,  estas  ainda

precisavam  estar  no  território  para  atingir  o  consumidor.  Ainda  que  possam  circular

livremente através dos grandes meios de comunicação, uma hora ou outra, elas precisariam se

fixar no território e fazer o combate pelo consumidor. Esse combate se daria no mundo das

ideias, mundo dos conceitos, mundo das perspectivas. 

96 Ver:   Encontro com Milton Santos:o mundo global  visto  do lado de  cá ,  2006.  Filme de Silvio Tendler
produzido  pela   Caliban  Cinema  e  Conteúdo.  Disponível  em:  <   https://www.youtube.com/watch?
v=ifZ7PNTazgY >. Acessado em: 16 de mar.  de 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=ifZ7PNTazgY
https://www.youtube.com/watch?v=ifZ7PNTazgY
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Segundo o intelectual, as técnicas da informação não são como uma ditadura com via

única, que só impõe limitações e cobra à sociedade, sim uma via dupla à medida em que a

sociedade, como um todo, pode  aferir ganhos expressivos com essa relação. 

Então,  o  autor  percebia  a  internet  não  só  como  o  principal  carro  chefe  da

globalização, mas como a sua dimensão que possibilitaria essa via de mão dupla desde que a

população que tivesse o mínimo de formação pra aferir ganhos, levar vantagens mesmo que

mínimas, mas comparada com o sistema anterior ainda seria de ganhos inestimáveis dentro

desse processo.

Ao  mesmo  tempo  que  se  compra  coisas  na  internet,  por  exemplo,  é  possível

livremente criticar a conduta das empresas, sendo esta uma via dupla que se estabelece.  Ao

mesmo tempo que elas têm que se esforçar pra manter o seu produto adequadamente dentro

dos padrões morais da sociedade, elas também recebem críticas vorazes dos internautas e das

pessoas que participam dessa rede, como uma via dupla. 

E isso Milton Santos já tentava mostrar desde a década de 90. O sistema, o espaço

geográfico, onde se dá a luta do sistema capitalista pra se impor na sociedade como um todo,

etc. Era de seu interesse que as pessoas soubessem que essas contrapartidas são reais. Em

1995, havia internet de modo incipiente, sem o desenvolvimento adequado para dar conta de

um  conjunto  de  demandas  que  já  se  apresentavam  como  de  comunicação,  troca  de

conhecimento, lutas sociais e integração internacional de movimento sociais, por exemplo.

O negro-intelectual acreditava que as técnicas informacionais, derivadas do Período

Técnico-Científico-Informacional97,  poderiam  dar  conta  dessas  demandas.  Poderia  tornar

viável o estabelecimento de uma outra globalização, não apenas produtiva materialmente, mas

que criasse oportunidades a toda sociedade, não somente às classes dominantes, hegemônicas

e dirigentes.

Milton Santos revolucionou por ter dito que a batalha não estava perdida, nem ganha,

ela  estava acontecendo e aconteceria  todos os  dias.  E o lugar  onde ela  se  dá é  o espaço

geográfico. Para o autor, é preciso ser contra a crença de que o homem está fadado a um único

destino. Era necessário “[...] opor-se à crença de que se é pequeno diante da enormidade do

97 Termo cunhado por Milton Santos que representa o progresso da produção e reprodução de técnicas que 
constituem o meio geográfico. Ver: SANTOS, [1994] 2008.
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processo globalitário, a certeza de que podemos produzir as ideias que permitem mudar o

mundo"98.

 Contra um determinismo social imutável, em que a população permanece presa e

condicionada a seguir um único caminho, Santos revelou-se a favor de um “possibilismo”.

Este seria definido pelas condições nas quais o ser humano teria diferentes possibilidades de

escolha, livre das amarras sociais para se desenvolver e lutar por uma realidade que apresente

transformações para ser mais justa.

Algumas das ideias miltonianas já haviam sido divulgadas em seminários, conferências e

entrevistas  ao  professor  Milton  Santos,  por  isso,  a  publicação  da  obra  Por  uma  Outra

Globalização  era bastante esperada pelo público em geral. No ano de seu lançamento,  no

período entre 30/09 e 31/12/2000, das 2. 038 cópias impressas da obra 1.183 foram vendidas.

Ou  seja,  em três  meses  mais  de  50% dos  livros  disponíveis  já  haviam sido  adquiridos.

(Arquivo  IEB-USP,  Fundo  Milton  Santos/  Caixa  222  –  Manuscrito  “Por  uma  outra

globalização”; correspondências; outros).

Foi o seu primeiro livro a ser publicado por uma editora brasileira de porte, como a

Record, do Rio de Janeiro. Hábil a proporcionar amplas divulgação e distribuição, em escala

nacional, a obra tornou o geógrafo e seus pensamentos popularmente conhecidos pouco antes

de sua morte. (CONCEIÇÃO, 2016). 

O único programa de televisão em que o professor Milton Santos chegou a lançar

este livro foi o Passando a Limpo99, da Tv Record, apresentado pelo jornalista Bóris Casoy.

No  dia  18  de  abril  de  2000,  Milton  Santos  explica  o  sentido  de  seu  escrito  para  a

contemporaneidade:

[  Apresentador  Bóris  Casoy]:  Estamos  aqui  com  o  professor  Milton  Santos.
Professor,  o  senhor  está  lançando  este  livro  “Por  uma  Outra  Globalização”.  Eu
perguntei quantos livros, o senhor me falou mais de quarenta. Professor Emérito da
USP, geógrafo,  formado em Direito.  Brilhante geógrafo,  me disseram que a  sua
especialidade são os espaços, a ocupação de espaços. Que ideia o senhor defende
num  momento  que  a  globalização  é  tão  massacrante,  é  tão  rolo  compressor,
professor? Que ideias base que o senhor defende quando o senhor fala “Por uma
Outra Globalização: do pensamento único à consciência universal”? Me parece uma
coisa assim meio religiosa.
[Milton Santos ]: Quem sabe? Em resumo, a ideia é a seguinte: há um mundo que
está aí e que utiliza dos meios materiais que a humanidade obteve no fim do século

98 Ver: CARVALHO, Mônica; LEITE, José Corrêa; SEABRA, Odette. Território e Sociedade – entrevista com
Milton Santos. Fundação Perseu Abramo: São Paulo, 2004b.
99 Ver: Entrevista a Milton Santos no Programa Passando a Limpo, Tv Record, 18/04/2000. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=SKJls4XWJNg >. Acessado em: 02 de mar. de 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=SKJls4XWJNg
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para  produzir  aquilo  que  eu  considero  como  uma  pervesidade.  Mas  eu  creio
firmemente que é possível mudar esse mundo, fazer dele uma coisa bonita e boa pra
todos. Agora, não é religioso porque não é...Essa ideia não vem de uma doutrina.
Essa ideia é o resultado de um raciocínio que é fundado nas coisas que existem.
(Entrevista de Milton Santos programa de TV “Passando a Limpo”, 2000).

O livro é fruto de um trabalho árduo em que o professor busca sistematizar as suas

ideias  a respeito  do Brasil  e  a sua necessidade de superar  a  mediocridade intelectual  e  a

pobreza política, que é resultado do projeto colonizador dos países centrais. Nesta mesma

entrevista,  Milton  Santos  explica  o  contexto  que,  em sua  opinião,  originou  o  sistema de

globalização perverso e a importância das ciências neste processo de homogeneização global: 

[ Apresentador  Bóris Casoy]: Professor, antes do senhor chegar a conclusão de pra
onde o senhor deseja ir, pra onde nós podemos ir eu pergunto: por que surge, de
repente, a globalização no seu conceito? Que que aconteceu com o mundo que de
repente surge a globalização? Foi o fim da URSS, por exemplo?
[Milton Santos ]: Não, creio que o fim da União Soviética seja apenas um episódio.
Na realidade, é um risco interpretar a história a partir de um episódio. O que me
parece  que  aconteceu  é  que  ao  longo  do  século,  a  ciência  foi  ganhando  peso,
expressão, houve a união da ciência com a técnica, ambas passaram a ser utilizadas
pelo  mercado,  o  mercado se  expande  planetariamente  e  quando  as  técnicas  que
vieram do século passado se junta, nos últimos 25 anos, à técnica da informação, às
técnicas da informação, então, se criam as condições para a produção de um mundo
só, que não havia até  então. E ai,  imagino que é isso que permite falar  hoje de
globalização,  nesse  sentido de  construção  de  um mundo que  funciona  de forma
unitária. (Idem).

Um dos efeitos das formulações de Milton Santos e sua publicação de  Por uma

Outra Globalização foi o “despertar” nacional acerca das realidades produzidas pelo processo

vigente e suas implicações futuras. Temendo a condição do Brasil neste processo e que sua

principal  megalópole  perdesse  espaço  no  novo  cenário,  a  prefeitura  de  São  Paulo,  por

exemplo, forja meios de criar políticas voltadas para este assunto.

Em  2001,  assim  que  Marta  Suplicy  assumiu  a  prefeitura  paulista  criou  uma

Comissão Independente que visava “estudar os resultados até agora obtidos pela globalização

e seu impacto em São Paulo.”100. O geógrafo Milton Santos foi o intelectual convidado para

coordená-la.  Em 08 de janeiro de 2001, em entrevista dada à Folha de S. Paulo, ele explica

que as finalidades da Comissão eram estudar “a própria organização da cidade, como ela é,

100 Ver: Folha de S. Paulo, 08/01/2001. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0801200109.htm >. Acessado em: 02 de mar. 2018.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0801200109.htm
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como é a situação, qual a sua relação com o processo de globalização e a outra é a relação da

cidade com a federação.”101

Sob a coordenação de Santos, a Comissão era formada por um grupo de intelectuais

com perspectivas diversas acerca do tema.  Seu plano era possibilitar que o governo público

não  só  entenda  o  processo  de  globalização  no  contexto  local  e  suas  consequências,  mas

igualmente criar condições de se inserir no novo ditame mundial de forma mais solidária e

humana. (Arquivo IEB-USP, Fundo Milton Santos/ Caixa 222 – Manuscrito de “Por uma

Outra Globalização”; correspondências; outros. Marta Suplicy cria comissão para inserir SP

na globalização).

Neste mesmo ano, Milton Santos e seu saber sobre a globalização também se tornam

são alvo do documentário “Encontro com Milton Santos: o mundo global visto do lado de cá”,

onde o fenômeno da globalização é  analisado em múltiplas nuances.  Apesar do filme ser

oficialmente lançado apenas em 2006, sua versão não-definitiva é exibida desde 2002. Como

o próprio cineasta explica, havia o interesse em filmar Milton Santos desde 1995, quando

Silvio Tendler o entrevistou um filme sobre o intelectual Josué de Castro, gravado em Paris. 

[Silvio Tendler]:  Quando veio o processo de globalização no anos 90, quando o
mundo inteiro vivia aquela farra da globalização e achava que todos os problemas da
humanidade estavam resolvidos,  acabou, é o fim da história,  do Fukuyama, todo
mundo vai poder comprar importado, viajar, todas as crianças do mundo vão poder
visitar a Disney e tal. Eu entrevistei o Milton Santos em 95 pra um filme sobre Josué
e  eu  mesmo me mostrava  encantado com esse  processo.  E  aí  eu  falei  com ele:
“Professor, tá legal assim e tal,  né? O mundo tá melhor?”.  Ele deu um sorriso
absolutamente perverso, como ele sabia dar, e disse: “Isso não vai dar certo.” E eu
parei: “Mas por que, professor? Tá todo mundo gostando”. Ele falou: “Porque não
vai ter pra todo mundo.” (Relato de Milton Santos ao Documentário “Encontro com
Milton Santos ou o  mundo global visto do lado de cá”, 2006).

Sob uma perspectiva miltoniana, o filme de Tendler buscava descontruir as situações

construídas como grandes sucessos da globalização e mostrar a realidade de uma sociedade

fragmentada pautada em um modelo capitalista “selvagem”102.  O cineasta apresenta e explica

algumas  trilhas  dos  caminhos  apontados  por  Milton  Santos  e  discute  os  problemas  da

globalização sob a perspectiva das periferias, exibindo cenas de suas dinâmicas globais na

101 Ibidem.
102 Em que as ações são justificadas ao se dar privilégios para uma minoria dominante que corrobora a divisão
do mundo em dois grupos: “o grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem com receio do grupo
dos que não comem” (Relato de Milton Santos, citando Josué de Castro, ao Documentário Encontro com Milton
Santos:o mundo global visto do lado de cá, 2006).
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Bolívia, na França, no México e no Brasil103.  Outro aspecto discutido no documentário é o

poder da mídia em controlar a interpretação do que acontece no mundo, tornando-se uma

intermediária  da  globalização  e  suas  representações.  Neste  vídeo,  Milton  Santos  também

desenvolve seus argumentos acerca da influência vigente na política racial brasileira e suas

implicações para os sujeitos negros brasileiros.

[ Silvio Tendler]: A questão do processo de integração dos negros norte-americanos
e os negros brasileiros, o senhor faria algum ponto de comparação, ou não?
[ Milton Santos] : Só o meu susto, né? Eu tenho um grande medo de que aqui se
reproduza  essa  história  americana  do  conhecimento  separado.  Quer  dizer,  essa
produção de uma classe média, de uma pequena burguesia negra separada do resto
da sociedade. Eu creio que me dá impressão de que muitas coisas mostram que
estamos indo nessa direção, no caso brasileiro. Isso me assusta muito. Eu não vou
elogiar  a  miscigenação  em si,  essa  chamada democracia  racial  em si,  mas  essa
tolerância relativa brasileira me parece algo desvirtuoso, que deveria ser um ponto
de partida para o progresso do povo negro brasileiro. Mas o que me parece que tá
acontecendo, no caso do Brasil,  é de que por um lado a dificuldade de inserção
editosa do negro no mundo dos brancos leva muitos negros a imaginar que a solução
mais fácil  é  exatamente se inserirem no mundo dos que tem êxito,  pelo fato de
poderem ter uma progressão separada. Isso a gente nota em vários sintomas dessa
tendência  e  há  vários  estímulos  a  essa  tendência,  como  por  exemplo,  certos
encorajamentos que são feitos a jovens negros para atividades diretamente ligadas a
raça  negra,  a  própria  revista,  a  própria  mídia  negra,  que  faz  bem  glorificar  a
população  negra  mas  que  pode  conduzir,  de  alguma maneira,  a  uma  atitude  de
orgulho na exclusividade e eu creio que isso não será uma boa coisa. O meu voto,
meu  desejo  é  que  os  negros  pudessem  crescer  para  serem  brasileiros  iguais  a
quaisquer outros brasileiros, e não crescer, melhorar como negros dentro de uma
sociedade de grupos étnicos separados. (Idem).

Para Milton Santos, sendo a população negra a maior parte da população brasileira,

esses atores são importantes para a estratégia que apresenta de superação da subalternidade

local perante o sistema de globalização. 

A transformação vigente do espaço geográfico produz uma segregação étnica no

Brasil que se confunde com a ideia de classe e produz uma “tolerância relativa” por parte dos

negros que se estabelece de duas formas: “pelo orgulho na exclusividade” de ser negro ou

pela ascensão social  separada da realidade vivenciada pela  comunidade negra.  (Relato de

Milton Santos ao Documentário Encontro com Milton Santos: o mundo global visto do lado

de cá, 2006).

Tendo em vista, seu objetivo de propor que os valores e modos de vida locais se

sobreponham  às  imposições  econômicas  internacionais,  Milton  Santos  acredita  que  esta

103 Mais especificamente, na periferia de Brasilia.
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própria lógica já provocaria uma inversão na visão de mundo nacional e, assim, a superação

do racismo também seria possível.  

O modo como suas experiências pessoais estão presentes na constituição desta obra,

nos é revelada à medida em que Milton Santos discorre sobre a posição do negro brasileiro

dentro da globalização perversa e como está o atinge. 

[  Silvio  Tendler]:  O senhor  não  curte  muito  essa  coisa  do  afro-brasileiro,  afro-
americano...
[ Milton Santos] : Eu creio que eu não posso negar a minha origem, agora como eu
fui  ensinado a  olhar  pra frente,  pro  futuro,  quer  dizer, eu vejo com muito mais
simpatia a vontade de ser brasileiro. Afro-brasileiro eu já sou, desde que nasci e vou
morrer assim, mas o que eu quero ser é um brasileiro como outro qualquer, que me
respeitem, que me aceitem ou que me recusem como um brasileiro qualquer, mas
não porque eu seja, que eu precise, digamos, dessa etiqueta para ascender social,
economicamente ou o que for. É uma questão bastante difícil de discutir porque nas
condições brasileiras atuais há uma certa evolução do povo negro, inclusive há uma
melhoria cultural muito forte e mesma econômica. Quer dizer, se a gente compara o
que há hoje com o que havia há um quarto de  século o progresso é inegável, e se a
gente também se  preocupa com as  formas  d organização,  inclusive,  políticas  do
povo negro, se fez um progresso muito forte e eu penso que cultura teve um papel
muito grande em tudo isso, a cultura negra. Agora, o que me parece que havia que
completar  é  exatamente abrir  espaços semelhantes  pra todos,  porque o risco  na
sociedade de globalização que vai exigir um certo tipo de competências às quais os
negros tem mais dificuldade de acesso, quer dizer, que os negros que recebem uma
educação de segundo nível,   terceiro nível,  de quarto nível,  fica em seguinte na
sociedade que está se criando, eles vão ter mais dificuldades do que antes, eles vão
ser obrigados a lutar mais, por exemplo. Eu tive que lutar, ainda que no meu tempo
nós  éramos  pouco  numerosos,  né?  Hoje  são  muito  mais  numerosos  os  negros
capazes de fazer essa luta, mas creio que haveria que buscar formas que eu penso
que só a partir do Estado é possível fazer.
[ Silvio Tendler]: Só a partir do Estado?
[ Milton Santos] : Só a partir do Estado. Não ver ser ONG’s, nem instituições do
terceiro setor.  (Idem).

O papel dos intelectuais e políticos, sobretudo, o do então Presidente da República e

sociólogo FHC é, portanto, desvelada por Milton Santos. Como afirma acima, a globalização

tornará os negros cada vez mais vulneráveis e pobres.  Ainda que reconheça algum progresso

na situação do negro no Brasil, o pensador ressalta as dificuldades que são atreladas à sua

circulação no espaço geográfico e como essas se potencializam na globalização. O  negro-

intelectual não só indica a importância da educação no processo de emancipação local como

evidencia a democratização do saber, principalmente, sobre as novas técnicas informacionais,

como o caminho para tal finalidade.
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Em uma homenagem prestada a Milton Santos, o cineasta Silvio Tendler comenta

sua admiração e reconhecimento pelo trabalho intelectual do professor, que avançado com

suas ideias e exercendo sua clarividência intelectual, teria produzido um saber inestimável.

[ Silvio Tendler]: Enquanto nós todos estávamos curtindo as  benesses  do que nós
acreditávamos ser a nova ordem mundial, a globalização, ele chamava essa nova
ordem, que nós achávamos uma coisa sensacional, chamava como globalitarismo:
uma mistura de globalização com autoritarismo. Porque ele percebeu, já no primeiro
momento, que naquele momento circulavam capitais e mercadorias, e os humanos
não. Enquanto você podia mandar dinheiro pro mundo inteiro, ficou essa farra dos
capitais – que, inclusive,  mandando dinheiro aqui pro Brasil porque os juros são
bons -, que você pode comprar tênis de marca em qualquer loja, ele percebeu que
enquanto isso acontecia a Espanha construiu o muro pra impedir a África de chegar
na Europa e os EUA construiu um muro pra impedir os latinos, os mexicanos de
chegar no EUA. Quer dizer, ele percebeu já, muito antes de nós todos, que enquanto
as mercadorias e os capitais circulavam, os humanos não. E aí ele começa a defender
a tese do globalitarismo, quer dizer, a globalização com autoritarismo. (Relato de
Silvio Tendler ao  Documentário “Milton Santos:  o mais importante geógrafo do
Brasil”, 2011).

Hoje a obra de Tendler é uma das interpretações mais importantes do pensamento

miltoniano por materializar e popularizar ainda mais as ideias do professor, que transfiguradas

para a linguagem visual atinge mais pessoas e alcança às escolas. Milton Santos objetivava

potencializar o alcance de sua voz ao publicar Por uma Outra Globalização na forma que o

fez, democratizando o seu entendimento das coisas em linguagem não hermética, acessível a

qualquer sujeito.

As  imagens  do  filme  mostram Milton  Santos  já  abatido  pela  doença  e  bastante

fragilizado, magro e com a voz fraca. Tendo em vista o fato do falecimento do professor ter se

dado quatro meses após a entrevista com Tendler, muitos o consideram o último entrevistador

de Santos104. Mas, segundo seu biógrafo Fernando Conceição, Milton Santos lhe concedeu

uma última conversa no dia 05 de maio de 2001, cinco semanas antes da madrugada que

marcou a morte do intelectual105.

As  ideias  do  negro-intelectual  são  fortes  e  influenciam  diversas  organizações  e

mobilizações  sociais  no  Brasil  e  em  outros  países  latino-americanos.  Um bom  exemplo

internacional é o Fórum Social Mundial, que representa a maior instância contrária ao ideário

104  Silvio Tendler quando soube que por razões de saúde o professor Milton Santos não daria uma conferência
no Rio de Janeiro, em 2000, decidiu ir a campo e agendou as filmagens no gabinete de Milton Santos em São
Paulo, no dia 04 de janeiro de 2001. (CONCEIÇÃO, 2016).
105 Esta entrevista foi publicada pelo caderno “Mais!” da Folha de S. Paulo, edição de 8 de julho de 2001,
terceiro domingo depois da morte do geógrafo na quinta-feira, 21 de junho. Ver original e na íntegra: Um Café
com Milton Santos. In: CONCEIÇÃO, 2016, p. 46. 
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do World Economic Fórum. E no Brasil, dentre tantas, o Assentamento Milton Santos106 é uma

das maiores expressões.  

Como parte das dinâmicas contra hegemônicas que ocorrem em todo o mundo como

meio de resistir à globalização perversa, o professor, tal como seus pais, recebe homenagens

por  seus  feitos.  “A influência  de  suas  ideias  permanece forte  no Brasil  em  movimentos

sociais como o MST – Movimento dos Sem Terra, que até escola em seu nome lhe rende

homenagens.” (CONCEIÇÃO, 2016, p. 10). 

Para Milton Santos, esses movimentos implicam no potencial de irromper o poder

ideológico da hegemonia existente e de amenizar a destruição estabelecida dos privilégios (e

de  exclusão).  Levando  em  conta  que  a  globalização  acentua  as  desigualdades,  para  o

pensador, os  movimentos  sociais  buscam minimizar  tais  disparidades  e  busca  melhorar  a

igualdade, a justiça e as formas existentes de dominação. (EVANS, 2007).

De acordo com ele, a facilidade da comunicação transfronteiriça permite melhorar a

conjuntura  vigente  e  construir  uma  globalização  mais  humana,  solidária  e  adequada  aos

moldes de cada localidade. Como discorre a professora Maria Adélia sobre Milton Santos, o

mesmo acreditava que em algum momento as pessoas se reorganizariam e deixariam de seguir

os  ditames  propostos  pelo  Estado,  sendo  os  movimentos  sociais,  uma  legitimação  deste

prognóstico. 

[Maria Auxiliadora] (Amiga, ex-aluna e profª.  da UFBA): Por exemplo, ele estudou
muito em relação ao território os pobres, ele estudou muito essa parte dos pobres
que não se dá importância, né? E ele sempre dizia dento do estudo do território, um
dia os pobres não vão se sujeitar mais somente as leis do Estado, um dia eles vão se
rebelar, de uma maneira ou de outra. Isso antes do MST, por exemplo, né? (Relato
ao Documentário da TV Legislativa da Bahia em homenagem ao intelectual, 1996).

Ao instaurar-se  formas  alternativas  de  ação  política  e  econômica  motivados  por

momentos críticos da vida cotidiana, os espaços geográficos são também lugares em que é

visível a criatividade dos marginais.

A relevância do escrito analisado não apenas para a geografia, mas para as ciências

sociais e humanas de um modo geral, promoveu em 2017 o esforço de publicar os saberes

miltonianos e Por uma Outra Globalização em outro idioma além do português.

106 Ver: Portal Vermelho,  11/12/2012. “Assentamento Milton Santos na mira do Judiciário”. Disponível em: <
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=201008&id_secao=8 >. Acessado em: 08 de abr. de  2018.

http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=201008&id_secao=8
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As publicações configuram na primeira tradução de Milton Santos em inglês desde

os anos de 1970107. O ex-diretor da AGB – Campinas e atual docente na Vrije Universiteit

Brussel, em Bruxelas, na Bélgica, publicou uma minuciosa tradução do livro Por uma outra

globalização: do pensamento único à consciência universal (Record, 2000) na Universidade

de Ottawa. Esta iniciativa é parte de um projeto ambicioso de tradução e difusão da obra de

Milton  Santos  na  língua inglesa,  considerando a  ausência  do  autor  brasileiro  no  discurso

anglófono da globalização. 

Para  Melgaço,  Milton  Santos  é  conhecido  como  um  especialista  em
subdesenvolvimento, urbanização e globalização. Mas o método ‘miltoniano’ ainda
é  pouco conhecido  pelos  leitores  anglófonos,  bem como a  riqueza  analítica  dos
estudos  que  utilizam o  quadro  teórico  proposto  pelo  geógrafo  brasileiro  — que
orientam estudos urbanos e rurais e passam por temas tão diversos quanto a saúde,
segurança,  transportes,  economia,  cultura  etc.  Elegeu  traduzir  primeiramente Por
uma  outra  globalização para  a  divulgação  do  pensamento  de  Milton  Santos,
considerando que A natureza do espaço (já traduzido para o francês em 1997 e para
o espanhol em 2000) não é bom um texto introdutório para se aproximar das ideias
do autor108.

A importância  das  percepções  miltonianas  são  cada  vez  mais  reconhecidas  não

apenas em âmbito nacional, mas igualmente no exterior. Suas contribuições originais frente a

conjuntura hegemônica reforça seu prestígio intelectual e revela suas aspirações como negro

brasileiro.

Sua  obra  Por  uma  Outra  Globalização  contribui  não  apenas  para  o  campo  de

conhecimento da geografia, mas para todas as disciplinas que infligem na dimensão social.

Desvelar os mecanismos atuais que mantém o mundo tal como ele é torna-se imprescindível a

todos  os  segmentos  contemporâneos  de  produção  do  saber,  sobretudo,  local.  Conhecer  a

dinâmica da história e suas respectivas  transformações também nos dá condições de enquanto

sujeitos (individuais e coletivos) presentes e na história e no território produzirmos mudanças

e gerarmos possibilidades, ou outras possibilidades de integração e globalização econômica,

geográfica, social, política e cultural.

107 A única tradução de um livro de sua autoria para o inglês aconteceu em 1979, quando a Methuen Publishing
publicou a tradução de Chris Gerry de O espaço dividido… com o título The shared space: the two circuits of the
urban economy in underdeveloped countries.
108 Ver: AGB- Campinas, 24/07/2017. Disponível em: <http://agbcampinas.com.br/site/2017/milton-santos-
springer/ >. Acessado em: 02 de mar. de 2018.

http://agbcampinas.com.br/site/2017/milton-santos-springer/
http://agbcampinas.com.br/site/2017/milton-santos-springer/
http://www.methuen.co.uk/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Então,  ele  [Milton  Santos]  é  aquele  sujeito  que  conseguiu  desvendar  as
possibilidades que tem o homem em comum, no banal, o sujeito no seu lugar, no seu
território de existência a força que ele tem de produzir resistências. Então, é alguém
que consegue mostrar isso a partir de um atributo fundamental pra vida humana que
é  sua  morada,  seu  território.  (Relato  do  professor  Pedro  Cunca  Bocayuva109 ao
Documentário “Milton Santos: o mais importante geógrafo do Brasil”, 2011, grifo
nosso).

Através deste trabalho, buscamos examinar as contribuições do estudo sobre Milton

Santos ao campo de conhecimento das Ciências Humanas, em geral. Suas percepções não só

atingiram a Geografia, mas também a Sociologia, a Filosofia, a Economia e outras diversas

dimensões do saber. Portanto, a importância do pensamento miltoniano para a compreensão

mais  adequada  da  realidade,  sobretudo,  brasileira,  é  imensurável  e  sugere  múltiplos

desdobramentos.

Neste escrito, nos debruçamos não somente sobre como a produção teórica de Milton

Santos coopera para os avanços das ciências, principalmente, no Brasil, mas como sua própria

trajetória nos fornece subsídios para interpretar as relações étnico-raciais locais de maneira

aproximada.

A partir  da  formulação  do  seu  curso  de  vida,  torna-se  cabível  perceber  como a

criação e reprodução de determinados conhecimentos forjados com distância  da realidade

nacional implicam no cotidiano dos sujeitos negros brasileiros. A formação miltoniana em

contexto  familiar,  bem  como  as  suas  escolhas  ao  longo  da  vida,  são  consideradas

consequentes de uma conjuntura mais densa e complexa imposta a sociedade como um todo.

As  dinâmicas  vivenciadas  por  Milton  Santos  durante  sua  inserção  no universo  público  e

acadêmico brasileiro são basicamente as mesmas experenciadas por Guerreiro Ramos e outros

negro-intelectuais.  

 A investigação da trajetória miltoniana torna possível não só empreitar os limites

e as formas de relação concebíveis entre um homem  de cor  e  a sociedade ex-escravocrata à

qual pertence, mas também entre a sua condição e as suas possibilidades, entre a sua vontade

e os parâmetros sociais. 

109 Professor da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e da Universidade Federal do Rio
de  Janeiro  (UFRJ),  bem  como  pesquisador  do  Instituto  de  Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  e  Regional
(IPPUR/UFRJ).
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Uma vez que Milton Santos, tal como Guerreiro Ramos, trazia em sua corporeidade

marcadores  indeléveis  relacionados  aos  subalternizados,  seu  processo  de  assimilação  foi

sempre  parcial  e  nunca  total.  Fruto  de  uma  sociedade  constituída  e  fundamentada  na

dependência total, especialmente, mental, de outros territórios e comunidades do mundo, os

processos  vivenciados  por  Santos  são  correspondentes  ao  ideário  de  “democracia  racial”

difundido por seus pares.

À mesma medida em que cumpriu os ensinamentos de seus pais e, por isso, desde

pouca idade ambicionou ocupar posições de prestígio na sociedade brasileira, a análise de sua

trajetória demonstrou que inúmeras vezes o intelectual foi impedido de circular livremente em

todos os espaços de âmbito nacional, principalmente, de produção do conhecimento. 

Tendo em vista, que o grau de ascensão “bem-sucedida” dependia não apenas da

disposição e capacidade do subalterno em atingir o nível imposto pelo grupo hegemônico,

mas  também destes  em permitir  ou  incentivá-lo  a  seguir  no  contínuo  assimilacionista,  a

educação  recebida  pelo  intelectual  pode  ter  facilitado  seu  acesso,  mas  não  garantiu  sua

inserção neste contexto.

Levando em conta que seu campo de atuação, tal como a maior parte dos setores

acadêmicos  e  de  produção  do  saber  são  compostos,  em  sua  maioria,  por  membros

pertencentes às elites, o grupo social de que proveio tornou-se um traço significante. Mesmo

que Milton Santos tenha cumprido todos os requisitos para se tornar do grupo dominante,

alguns marcadores – ou “estigmas” – que a ele são atribuídos impossibilitaram seu curso em

prol da assimilação total.

Um dos resultados obtidos nesta pesquisa legitima tal argumento. Por ter adquirido

muitas premiações, principalmente, internacionais, que reconhecem seus feitos intelectuais, o

desempenho  intelectual  miltoniano  é  nacionalmente  considerado  e  apresentado  por  seus

pesquisadores como genial e “um negro a frente de seu tempo”. O autor é tido pela maioria de

seus colegas e pares como originário de uma elite negra baiana, no entanto, a sua biografia

salienta situações da vida miltoniana que são comuns aos demais negros brasileiros não só em

contexto nacional, mas no mundo.

As experiências particulares de Milton Santos de exclusão social por decorrência de

sua cor da pele  foram fundamentais  para o desenvolvimento profundo de um senso mais

crítico em torno das problemáticas sociais brasileiras e latino-americanas atuais. A influência
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da escravidão e  das  teorias  racistas  do século  XIX na  sociedade brasileira,  conformaram

ideologias que estruturaram e estruturam cada vez mais as desigualdades locais.

A investigação da vivência de Milton Santos como negro, intelectual e brasileiro

elucidam as tensões que refletem a sociedade brasileira e seu território após a abolição da

escravidão. Sua exposição à problemática étnico-racial se dá a partir da vivência cotidiana em

sociedade, sendo assim, à mesma medida em que Milton Santos é produto de tal realidade, é

igualmente produtor de proposições sobre o assunto.

A sua aproximação da negritude e a elaboração de seu olhar acerca desta como parte

de uma totalidade, promovem a originalidade da formulação teórica miltoniana e a excelência

de sua conduta intelectual. Impressões expressas, principalmente, ao final de sua vida, já nos

anos  90,  mas  que  resultam  de  todo  um  percurso  experimentado  desde  o  início  de  sua

caminhada.  O  “olhar  vesgo’ racista”  legitimado  pelos  segmentos  universitários  teve  uma

função primordial em suas discussões sobre o tema.

Sua trajetória socioespacial: um menino negro que saiu de Brotas de Macaúbas e se
deslocou por vários países no Mundo, deu o tom disso. Ele foi um negro que rompeu
com  o  “lugar  de  negro”  e  sofreu  as  conseqüências  disso.  Teve  a  corporeidade
esquadrinhada pelo “olhar vesgo” racista, que buscava lhe impor um “lugar”: “fora
da  nação”  e  como  um  não-cidadão.  Daí  as  contradições  da  vida  do  grande
intelectual: era um “cidadão do mundo”, mas, ao mesmo tempo, era um “cidadão
mutilado”; era um intelectual brasileiro internacionalmente reconhecido, entretanto,
por várias vezes foi identificado genericamente como “africano”, “norte- americano”
ou “jogador de futebol”. (CIRQUEIRA, 2010, p. 147).

Assim, a pesquisa da trajetória de vida e intelectual miltoniana também nos permite

notar  como o pensamento social brasileiro e o campo de conhecimento das relações étnico-

raciais com a reprodução de estereótipos e perspectivas mundo estrangeiras, interferem no

percurso dos sujeitos  negros  como um todo,  desde o seu processo de socialização inicial

através da família até seus últimos dias.

A maneira crítica com que Milton Santos lida com as adversidades vivenciadas pelo

racismo trazem luz à sua força de resistência frente as questões e dilemas que também se

colocam  em  teoria.  Sua  não  inserção  completa  na  vida  acadêmica  nacional  e  no  grupo

dominante do seu campo de atuação, bem como seu distanciamento das proposições forjadas

por movimentos sociais e políticos locais – como o movimento negro -, corroboram para sua

originalidade teórica.
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Sua  atividade  intelectual  como  outsider (SAID,  2003  [1994])  o  coloca  como

“marginal” em relação à conjuntura hegemônica não só pelo fato de ser negro, mas também

por propor visões de mundo que correspondem à sua condição social como tal.

Ao assumir e entender como se construiu historicamente “o lugar do negro” e a sua

relação com as políticas econômicas e internacionais que objetivam potencializar o acúmulo

do capital, Milton Santos desenvolve uma teoria capaz de sobrepor a subalternização mental

brasileira.  Suas  descobertas  durante  os  exílios,  o  possibilitou  criar  uma  perspectiva

multifacetada da sociedade e  o modo como seus territórios e  sua relação com o sistema-

mundo implicam no cotidiano dos sujeitos, sobretudo, os negros.

O direcionamento de Milton Santos para uma orientação local e mais próxima da

realidade brasileira o remete aos mecanismos que fomentam as diferenças sociais e perpetuam

a dependência local.

A teoria  miltoniana  nos  ajuda  a  desvelar  como  a  globalização,  como  objeto  de

pesquisa, se faz presente como parte de qualquer interesse de investigação no mundo social

contemporâneo,  além  de  permitir  um  profundo  entendimento  sobre  determinados  atores

sociais e os meios possíveis de lidar com as adversidades e permanentes obstáculos impostos

por  esse  sistema.  A obra  de  Milton  Santos  contribui  para  a  interpretação  da  realidade

contemporânea,  que  é  multifacetada  e  construída  cotidianamente  por  indivíduos  e  suas

relações sociais. Sendo assim, esta sugere novas pistas sobre como se configuram e atuam os

novos  mecanismos  e  forças  sociais  no  atual  contexto  de  globalização  econômica  e  suas

consequências.

O  valor  adquirido  pelo  território  ao  longo  desse  processo  indica,  segundo  o

intelectual, brechas para que o saber local sobreponha a imposição autoritária dos ditames

estrangeiros e, desse modo, erradicar diversos malefícios estabelecidos pela nova ordem.

Ao contrário da maior parte dos intelectuais brasileiros, o autor admite que o atual

período histórico - a globalização neoliberal (hegemônica) - trouxe consigo uma volatilidade

financeira em escala global que, em lugar de acelerar a melhora da qualidade de vida da maior

parte da população do mundo, é associada à taxas de crescimento lentas e constantemente

coloca  em perigo  bens  essenciais  coletivos,  como a  saúde pública,  a  educação e  o  meio

ambiente  sustentável.  Para Milton Santos,  a  globalização tem exacerbado a desigualdade
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entre as nações  a  um nível  destrutivo  para  a  solidariedade  social  básica  (SANTOS,  2015

[2000]). 

A sua proposta de Geografia Humana e Global nos permite discutir e compreender

como a globalização causa as transformações que ocorrem atualmente na estrutura social,

tendo em vista que estas, se dão principalmente, em função de como a economia global está

organizada e integrada (DICKEN, 2010), produzindo campos de força social que oferecem

uma via de entrada para entender o lugar e o papel do Estado nos ordenamentos sociais,

pondo em foco os modos em que as forças da lei e da ordem operam em contextos situados,

sobretudo, em regiões periféricas.

Sua reflexão em torno da produção social  de “marcadores” que são usados para

institucionalizar e permitir a discriminação e exploração de determinados indivíduos e forças

de trabalho no sistema global (PHILLIPS et al, 2014) propõe novos desafios ao pensamento

social brasileiro, principalmente, ao campo de estudos das relações étnico-raciais acerca da

inserção dos negros brasileiros não apenas na sociedade brasileira vigente mas igualmente

neste contexto contemporâneo.

Como um negro-intelectual, Milton Santos busca reproduzir reflexões direcionadas

para a saída da margem, valorizando suas demandas e questionando até que ponto a produção

acadêmica  vigente  –  considerada  “clássica”  -  contribui  ou  não  para  a  superação  das

desigualdades.

A ausência de uma bibliografia sociológica sobre Milton Santos e/ou suas produções

teóricas, bem como o Fundo Milton Santos (IEB-USP) ainda sob tratamento e organização

especializadas, implicaram determinadas dificuldades e limites a pesquisa do mesmo modo

que produziram diferentes possibilidades e caminhos para realizá-la.

Discutir território e sociedade no sistema de globalização vigente sugere o estudo da

cidade, das políticas forjadas em seu cotidiano, as novas técnicas e discursos desenvolvidos

em prol  de  um  controle  social,  além de  um entendimento  contínuo  acerca  do  papel  do

intelectual e do cidadão brasileiro neste cenário.

Esses e outros assuntos, tais como os de caráter  epistemológico e interdisciplinar,

são abordados pelo pensador e potencialmente encontrados em seu acervo que, inicialmente
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organizado pelo mesmo, compreende diferentes caixas etiquetadas a partir de seus temas de

investigação110.

110 Ver:  ANEXO.
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ANEXO – Descrição do Fundo Milton Santos jan/2018 (IEB-USP)

Milton Santos foi um intelectual brasileiro que se destacou por seus trabalhos em

diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do Terceiro Mundo. O

pensador foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década

de 70. Já nos anos 90, Santos se sobressaiu por sua produção voltada para a globalização. 

As obras do autor podem ser caracterizadas pelo posicionamento crítico ao sistema

capitalista, e seus pressupostos teóricos dominantes na geografia de seu tempo.  O mesmo

participou ativamente, por mais de cinco décadas, de importantes debates teóricos ocorridos

ao longo da história da disciplina.

 A reunião do material consultado para a formulação de sua reflexão é encontrado

também em seu acervo, que está sob o zelo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), na

Universidade de São Paulo (USP). 

Sob os cuidados da coordenadora Elisabeth, é possível que toda a obra e coleção

teórica  miltoniana  esteja  totalmente  catalogada  e  digitalizada  apenas,  dentro  de  uma

estimativa,  em  seis  anos.  De  acordo  com  informações  dadas  por  ela,  a  documentação

disponível  ao público  na USP consiste  na  elaboração teórica  do autor  e  na  sua  trajetória

intelectual - como será detalhado a seguir -, tendo em vista que, seus arquivos pessoais - tais

como cartas trocadas com o filho – encontram-se em sigilo familiar. 

No  entanto,  ainda  assim  o  acervo  de  Milton  Santos  disponibilizado  pelo  IEB  é

bibliográfico  e  documental  pois,  além  de  ser  composto  por  livros  e  outros  documentos

armazenados na biblioteca do intelectual, este agrupa diversos tipos de arquivos direcionados

a questões específicas, atribuindo sentido ao caminho percorrido pelo autor. 

Sua ex-aluna Flavia Grimm (2011), teve contato com o Fundo Milton Santos quando

o mesmo ainda estava na casa do professor e era somente a sua biblioteca. Segundo ela, o

material  hoje  situado  no IEB é  um conjunto  de  documentos  que  correspondem tanto  ao

Acervo Milton Santos - o que inclui sua biblioteca -, como  à uma doação realizada pela Sra.

Marie-Hélène Tiercelin dos Santos ao IEB. 
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À mesma medida em que o Fundo Milton Santos é resultado de um trabalho árduo

do próprio intelectual em catalogar, sistematizar e organizar não só as suas ideias mas o seu

material de pesquisa, é também produto do igual interesse e tentativa de sua esposa – também

geógrafa – em preservar e valorizar os  seus feitos teóricos.

A  obra  miltoniana  é  constituída  por  40  livros,  15  trabalhos  de  editoria,  21

publicações menores e cerca de 380 artigos científicos, além de entrevistas, documentários,

apresentações, prefácios e matérias de jornal. 

A despeito dessa vasta produção ser marcada por continuidades e descontinuidades

na trajetória do autor (GRIMM, 2011, 2011a), reconhecidamente, Milton Santos trabalhou de

maneira incansável na construção de uma geografia que ultrapassasse o método descritivo e

fosse composta por um corpus teórico e instrumentos de análise capazes de explicar o mundo

e os lugares como realmente são.

Como explica Grimm (2011), o professor viveu e lecionou em diferentes lugares do

mundo. Graduado em Direito, no ano de 1948, atuou nessa área por poucos anos. Foi também

jornalista  e  editorialista,  além  de  ter  ocupado  cargos  públicos  administrativos.  Mas  foi,

principalmente,  como  professor  e  pesquisador  de  geografia  que  participou  de  diferentes

debates de ideias no Brasil e fora dele. Sua trajetória de vida contribuiu para a construção de

uma teoria geográfica original, fomentada a partir de um complexo sistema de ideias que se

reflete na organização de seu acervo. 

O constante esforço e processo miltoniano em mediar a teoria e as manifestações do

real basearam a disposição de suas percepções. Para Santos, “Se o mundo não é o mesmo nos

diferentes momentos históricos, o arcabouço teórico precisa acompanhar tais mudanças para

não perder seu valor de explicação e análise.” (GRIMM, 2011a, p. 166). 

Por isso, é cabível evidenciar na organização deste  acervo a obstinação do pensador

em revisar o seu próprio sistema conceitual ao longo do tempo. Através de alguns aspectos

centrais de seu curso acadêmico e de vida, a sistematização de seus arquivos e documentos

são melhor compreendidos.

“Inúmeras pesquisas empíricas, feitas e dirigidas pelo geógrafo, são um dado dessa
realidade. Elas podem ser agrupadas, de maneira bem ampla, em três grandes temas
de interesse: Bahia, urbanização do Terceiro Mundo, território brasileiro.” (Idem).
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Seguindo a indicação de Grimm, os três grandes temas desenvolvidos por Milton

Santos  tem relação direta  com fases  importantes  da  sua  vida.  A primeira  condiz  as  suas

experiências  na  Bahia,  não  apenas  em família  mas  também no  seu  “primeiro  exílio”.  A

segunda refere-se à  sua vivência no exterior, como negro brasileiro e  exilado político.  A

terceira é voltada para seu retorno ao local de origem e as novas relações que perpassavam a

atuação nacional perante a conjuntura atual.

Em concomitância ao exercício constante da mediação entre teoria e aspectos do real

e do diálogo com diferentes ideias na geografia e fora dela, Milton Santos  se voltou para a

elaboração de uma epistemologia particular dessa área de conhecimento. Para o geógrafo, um

dos  requisitos  centrais  para  a  constituição  dessa  epistemologia  interna  à  disciplina  era

estabelecer uma coerência interna e externa a ela. A primeira seria sustentada por um corpus

teórico, enquanto a segunda estaria voltada para a discussão sobre o papel da geografia frente

às demais esferas do conhecimento. (GRIMM, 2011, 2011a).

Para Grimm, Milton Santos sugere que a coerência interna da elaboração teórica

depende do grau de representatividade dos elementos analíticos ante o objeto estudado, ou

seja, “as categorias de análise, formando sistemas, devem esposar o conteúdo existencial, isto

é,  devem  refletir  a  própria  ontologia  do  espaço,  a  partir  de  estruturas  internas  a  ele.”

(SANTOS apud GRIMM, 2011a, p. 168). 

A coerência externa se daria 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.

Toda essa relação epistemológica de Milton Santos com o seu objeto de estudo e a

forma com que operacionaliza seus documentos de trabalho, pode ser evidenciada a partir da

descrição e disposição de seus arquivos no IEB.  A maior parte das coleções disponíveis são

digitalizadas, portanto, o conjunto das obras de Milton Santos ainda são acessadas através de

um sistema usado pelos arquivistas para catalogar e registrar o material. 

Através dessa rede, tive contato com o banco de dados do Fundo Milton Santos, no

IEB,  e manipulei o denominado "quadro de arranjo". Este último, é o nome dado ao espaço

(desenho)  virtual  em que  se  encontra  diversas  pastas  com nomes  temáticos  que  buscam
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expressar o conteúdo que abarcam. Até agora, o "quadro de arranjo Milton Santos" consiste

em um total de 1.993 documentos organizados e dispostos da seguinte maneira:

1. FORMAÇÃO (40 arquivos): 

   - Pasta com quarenta arquivos que abarcam documentos oficiais e certificados que registram

a formação profissional do autor; 

2. GEOGRAFIA (1588 arquivos): 

    - Pasta em que se encontram todos os arquivos relacionados com o tema da geografia, nesse

caso, totalizado em 1.588 documentos;

     2.1 Carreira (83 arquivos)

     2.2 Coleção   Espaces Temps (162 arquivos): periódico; recorte metodológico

     2.3 Estudos para obra (1158 arquivos): caixa-arquivo encontrada na biblioteca do autor etiquetada com

temas que ele trabalhava. Segundo Elisabeth, tal estrutura organizacional foi mantida pelos arquivistas, o que

torna possível  uma maior percepção acerca do modo como Milton Santos pensava e trabalhava. Contudo, é

importante evidenciar que a maior parte deste material encontra-se em francês (arquivo original). 

A partir de uma leitura superficial dos documentos abaixo, foi possível identificar alguns intelectuais

que produziram escritos em parceria com o professor Milton Santos,  bem como os utilizados por ele como

referencial teórico.

       2.3.1 Amazônia (81 arquivos)

       2.3.2 Divisão do Trabalho / Cooperação (30 arquivos)

    2.3.3 Dois Circuitos (58 arquivos) : "desemprego", "subdesenvolvimento", "a pobreza em um pais que vive

como rico", "crescimento e desemprego" são alguns dos debates encontrados

        2.3.4 Economia Política da Cidade (165 arquivos)

        2.3.5 Forma, Função, Processo, Estrutura (2 arquivos)

        2.3.6 Natureza-Sociedade (30 arquivos)

        2.3.7 Natureza e Espaço / Constituição do Espaço (81 arquivos)

        2.3.8 Períodos / Periodização (1 arquivos)
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        2.3.9 Pobreza (tem remédio?) (1 arquivos)

      2.3.10 Rio – Pesquisas CNPq (50 arquivos): burocracias tais como: planos de pesquisa, prestação de contas,

cartas,  entre  outros  documentos que  condizem as  pesquisas  realizadas  pelo autor  e  vinculadas  ao órgão  de

fomento em questão

         2.3.11 Sistemas e Estrutura Espacial (29 arquivos)

         2.3.12 Teoria e Método em Geografia (46 arquivos)

         2.3.13 Totalidade (37 arquivos)

         2.3.14 Urbanização (506 arquivos) 

                    2.3.14.1 Urbanização Mundial (145 arquivos)

                    2.3.14.2 Urbanização, Teoria e Método (153 arquivos)

                    2.3.14.3 Urbanização Terceiro Mundo (132 arquivos) - somente em francês

                    2.3.14.4 Urbanização Brasileira (76 arquivos) - somente em francês

3. INSTITUIÇÕES (185 arquivos): 

   - Documentos que legitimam vínculos institucionais do autor, pasta com um total de 185

arquivos;

4. OBRAS (180 arquivos) 

- Material encontrado que condiz a escritos voltados para a produção específica de um

livro produzido pelo professor, isto é, manuscritos e rascunhos realizados pelo mesmo para a

elaboração de uma determinada obra.

Esta parte do acervo ainda não está completa e, segundo Elisabeth, é uma das etapas

mais  difíceis,  tendo  em  vista,  a  quantidade  de  livros  produzidos  em  toda  a  carreira  do

professor.

Como será observado, o IEB não havia realizado o tratamento do material referente a

obra analisada por esta dissertação. As caixas com documentos que abordam a criação do

livro “Por uma Outra Globalização” foram consultadas antes do próprio instituto.
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Por  isso,  tive  não  só  a  oportunidade  de  colaborar  no  processo  de  ordenamento,

sistematização e  cuidado com este material,  como o privilégio de ter  acesso a disposição

original deste conjunto de informações organizadas pelo próprio Milton Santos.

    4.1 A Natureza do Espaço

    4.2 Técnica e Tempo. Razão e Emoção.

A partir de uma observação descritiva do acervo acompanhada pelas contribuições de

Grimm (2011, 2011a), torna-se possível realizar algumas afirmações. Dentre elas, a de que no

primeiro grupo de textos do acervo, que corresponde aproximadamente à produção científica

miltoniana elaborada durante os anos 1950 e 1960, há reflexões a respeito do processo de

organização da zona cacaueira no sul da Bahia; da formação da rede urbana do Recôncavo e

as mudanças provocadas no centro da cidade do Salvador, sendo essa, consequência de uma

nova dinâmica urbana que marcou o contexto posterior à Segunda Guerra Mundial. 

O  segundo  grupo  de  documentos,  pode  ser  caracterizado  por  reunir  pesquisas

realizadas,  primordialmente,  ao  longo  das  décadas  de  1960-  1970,  voltadas  para  a

compreensão da especificidade da urbanização nos países do Terceiro Mundo. Nesse espaço

encontram-se estudos sobre diferentes cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Belo Horizonte e

Brasília, entre outras) e outras latino-americanas (Lima, Caracas, Guadalajara, Medelín), bem

como algumas cidades de diferentes países do continente africano (Dar-es-Salaam).

    A terceira seção, considerada a mais atual e recente contribuição do autor, pode ser

evidenciada por corresponder a uma parte da produção realizada durante a década de 1980 e

início dos anos 1990, voltada para a análise do processo de urbanização brasileira – incluindo

as  mudanças  ocorridas  na  cidade  de  São  Paulo  e  o  fortalecimento  de  seu  papel  como

metrópole  nacional  que,  na  realidade,  sempre  foi  uma preocupação presente  na  atividade

docente e de pesquisa do professor. Esse agrupamento se  refere ao grande tema “território

brasileiro”,  incluindo  investigações  sobre  a  formação  do  espaço  geográfico  e  suas

especificidades atuais, desde aspectos da sua configuração territorial, de seu uso a partir de

atores  com  diferentes  recursos  sociais,  políticos  e  econômicos,  ao  seu  papel  na  divisão

internacional do trabalho. 


