
Formação do mundo Moderno 
 
O mundo Ocidental Moderno resulta de processos que se 
estabeleceram na Europa ao final da Idade Média atingindo 
maturidade no séc. XVIII e XIX.  
Devemos entender como Moderna uma sociedade dotada de 
características como: 

• Ausência de um Deus criador e controlador do cosmo. 
Assim, não há pessoalidade no funcionamento da 
realidade. 

• Substituição da Religião pela Ciência 
• Racionalismo e Empirismo 

O Medievo – Idade Média – entendia a realidade como criada, 
mantida e governada por Deus. Em um primeiro momento da 
Modernidade, autores como Newton, Galileu e Descartes 
entendiam que a realidade foi criada por um Deus-arquiteto, 
criador de uma máquina perfeita chamada natureza. O homem, 
dotado de razão, seria capaz de entender seu funcionamento. Na 
maturidade da Modernidade, autores como Hume, Smith, Ricardo 
ou Kant fizeram com que o exercício da razão fosse 
completamente descolado de um fundamento divino de raiz 
medieval para outro, antropocêntrico.  
 
O Homem medieval representava a si em uma coletividade 
(comunidade cristã) criada e mantida por um ser – Deus. O 
Homem Moderno se desenvolve como um sujeito individual  e 
racional . Esse processo desdobra-se em diferentes campos como 
a economia e a política.  
 
A Política no Mundo Moderno 
Em oposição aos ideais de justiça de inspiração divina da Idade 
Média, Maquiavel  (1469-1527) lança uma nova forma de pensar a 
política tornando-se um dos primeiro pensadores da Modernidade.  
Na sua obra, O Príncipe, Maquiavel trata de problemas típicos da 
época mas presentes até a atualidade: como chegar ao poder e 
nele se manter, ou seja, o problema da estabilidade política.  
Para tanto, o príncipe (ou governante, ou político) deve  
desenvolver um comportamento peculiar. Deve ser habilidoso (ter 
virtù1) para saber aproveitar as oportunidades que estão dadas no 
exercício do poder (fortuna2). Há, portanto, uma forma racional de 
entender o exercício do poder que dispensa os dogmas religiosos.  
Se Maquiavel entende de forma Moderna o exercício do poder, os 
contratualistas vão buscar uma explicação para a fundamentação, 
a justificativa do poder.  
Hobbes  – teórico do Absolutismo – entende os Homens com 
semelhantes entre si: em poder, desejos e vilania. Com plenas 
liberdades dadas a cada homem, suas paixões, associadas à 
racionalidade da busca de sua preservação, fazem com que o 
homem viva em constate insegurança, em uma situação de guerra 
de todos contra todos. Para superação dessa situação é 
necessário estabelecer entre todos um contrato com o qual cada 
homem deixa de ser livre em favor de um, o governante, que 
continua pleno em liberdade e todo-poderoso. Por sua vez, a perda 
da liberdade individual é compensada pelo ganho de segurança, 
única obrigação do soberano em relação a cada súdito.  
Se em Hobbes o contrato justifica um Estado absolutista, em 
Locke  há identificação de uma série de aspectos dados ao homem 
antes do surgimento da sociedade política e que precisam ser 
preservados através do contrato social. São direitos do homem 
anteriores ao contrato: vida, liberdade e propriedade. Dessa forma, 

                                                 
1 Cabe ressaltar que virtù não tem relação com as virtudes cristãs 
do período medieval e que estão no imaginário das pessoas até 
hoje. A virttù para Maquiavel remetia aos Antigos romanos 
significando algo como ousadia, habilidade e inteligência, 
independentemente da moral cristã.  
2 A fortuna é entendida como o contexto dado para a ação do 
governante 

o governante não tem poder absoluto, mas sim obrigação de 
preservar esses três direitos básicos do Homem.  
Cabe ressaltar que, se em Hobbes há uma justificativa 
racionalmente constituída para o exercício do poder – preocupação 
Moderna típica – em Locke o contrato social permite ampliação da 
ação do indivíduo frente ao Estado. Há, portanto, crescimento do 
ideal de um “EU” subjetivo, individual, frente à sociedade.  
 
A Economia no Mundo Moderno 
Se a política trilhou um caminho que levou à individualização da 
ação, com a economia não foi diferentes. A Modernidade 
lentamente eliminou os entraves medievais à atividade econômica 
mais complexa. Em Modernidade, juro, lucro e acumulação de 
riqueza não são mais vistos como pecado ou desvio de 
comportamento. 
Smith  teoriza que a ação individual livre do controle do governo faz 
com que a pessoa busque sua realização. Nesse processo, seu 
incessante trabalhão aumenta não apenas sua riqueza pessoal, 
mas também a disponibilidade de bens e serviços para toda a 
sociedade. Assim, a economia é vista como um sistema no qual a 
ação livre do indivíduo produz os maiores benefícios sociais. O 
ideal de economia auto-regulada torna-se um conceito-chave para 
os economistas liberais por mais dois séculos.  
Há, entretanto, uma poderosa corrente discordante no séc. XIX: o 
marxismo. O entendimento de Marx dos processos sociais não é 
pautado por uma razão “linear”, mas sim por uma razão dialética 
que identifica no confronto o movimento essencial do processo 
histórico.  
A economia capitalista é vista no marxismo como um produto 
histórico que resulta na apropriação privada dos meios de 
produção por um grupo reduzido de pessoas: a burguesia. Os 
demais – proletariado – são obrigados a vender força de trabalho 
para sua sobrevivência. Mas esse processo não ocorre 
harmoniosamente.  
O salário do trabalhador é sempre inferior ao valor que ele produz 
para o burguês. Há um valor produzido pelo trabalho do proletário 
que é apropriado pelo burguês: a mais-valia, fonte do lucro do 
burguês.  
A mais-valia é usada pelo burguês no processo de reprodução do 
capital através do investimento em máquinas, terras e contratação 
de mais trabalhadores, ampliando o capital3. Entretanto, a área na 
qual o capital se formou nunca é suficiente para sua reprodução. 
Os investimentos apresentam um alcance territorial cada vez maior 
fazendo com que sociedades que não são originalmente 
capitalistas passem a funcionar com as características necessárias 
à expansão do capital: propriedade privada, proletarização da força 
de trabalho. Porém, essas transformações econômicas são 
sustentáveis apenas se houver uma estrutura política equivalente. 
Assim, o ideal político liberal estudado acima também é levado 
para as regiões mais distantes com vistas à sustentação do 
capitalismo.  
 
O Problema Político 
A Modernidade, com o ideal de individualização racional, gera um 
grave problema: como conciliar a existência de um “EU” necessário 
e suficiente com a permanência da coletividade, da sociedade. 
Colocando o problema de outra forma, quais são os limites da 
liberdade do homem que conciliem os dois pólos do problema: o 
indivíduo e a sociedade? As soluções são sempre precárias como 
aparece na expressão “minha liberdade vai até onde a liberdade do 
outro começa”! Mas... Como é possível “medir” a liberdade do 
outro?  
As soluções ideológicas também são precárias, mas apresentam 
um caráter prático que possibilita a coesão social ao criar na 
pessoa uma sensação de individualidade ao lado de uma demanda 
gregária, de estar em grupo.  

                                                 
3 Por Capital entendemos não apenas o dinheiro, mas também terra 
e trabalho.  



Noções como de nação, de idioma e de grupo religioso sempre 
foram intensamente utilizadas para criar esse sentimento de grupo 
que facilita a coesão social. Ao longo do século XX um novo fator 
se agregou à ideologia: a Indústria Cultural.  
A indústria Cultural transforma a arte em mercadoria através de um 
processo industrial de produção e consumo – divisão de tarefas, 
produção para venda, propaganda. Nesse processo, a arte se 
transforma: 

• de expressiva, em reprodutiva e repetitiva; 
• de trabalho de criação, em eventos para o consumo; 
• de experimentação e invenção do novo, em consagração 

da moda e do consumo; 
• de duradouras (clássicos), em efêmeras, sem passado ou 

futuro; 
• de formas de conhecimento e desvendamento da 

realidade, em ilusão falsificadora da realidade. 
 
A Indústria Cultural apresenta uma idéia de democratização da 
cultura. Afinal, a suposta cultura sai dos museus e teatros para ser 
amplamente difundida pelos meios de comunicação. Realiza, 
entretanto, o oposto disso na medida em que transforma a arte em 
mercadoria: 

• As obras da Indústria Cultural são escalonadas por 
mercados havendo obras específicas para cada nicho de 
renda, quase inacessível aos demais consumidores. 

• Iguala arte com lazer ou entretenimento, banalizando o 
valor crítico e reflexivo da cultura.  

 
A Modernidade, característica da nossa sociedade, não tem um 
caráter estático. Deve ser entendida com Modernização, isto é, um 
processo através do qual as características da Modernidade são 
entendidas a outras sociedades. Esse processo é, em geral, 
conflituoso em diferentes níveis. Assim, o processo de difusão da 
Modernidade (Modernização) não ocorre de forma regular no 
tempo e no espaço. A espacialidade da Modernização é uma 
preocupação da Geografia.  
 
A Evolução da Geografia 
A Geografia é uma ciência jovem, herdeira do século XIX quando 
foram sistematizadas pela primeira vez as formas de entendimento 
da relação Homem – natureza. Claro que a Geografia evoluiu 
bastante desde então.  
Em meio ao século XIX o que veio a ser chamado de 
Determinismo Geográfico  caracterizou-se como primeira forma 
de abordar o entendimento geográfico do meio. Nessa perspectiva, 
o meio natural, especialmente o clima, é causador das 
características e do funcionamento da sociedade. Ainda no século 
XIX houve uma forte reação a essa abordagem geográfica. O 
Possibilismo  identificava que o Homem era capaz de alterar o 
meio a sua volta, não sendo determinado por ele. Porém, a noção 
de progresso inerente à maturidade da Modernidade fez com que 
uma série de abordagens geográficas se pautassem pelo ideal de 
domínio humano sobre o meio natural mediado pela tecnologia. 
São tendências pautadas pelo cientificismo do século retrasado.  
No pós-Guerra novas abordagens surgiram. O uso do arcabouço 
teórico do marxismo forneceu os recursos conceituais para uma 
geografia crítica que passou a entender o espaço como um 
conceito (diríamos, um construto teórico) caracterizado por: 

• Artificialidade 
• Produzido pelo trabalho do homem 
• Formado pela sociedade 

O trabalho é chave para o entendimento do processo de produção 
do espaço geográfico. Por trabalho entendemos uma atividade 
consciente de transformação da natureza. Essa atividade não é 
realizada individualmente, mas tem, isto sim, um caráter social. 
Afinal, se um trabalhador é visto sozinho, suas ferramentas e até 
os conhecimentos utilizados não são de autoria do trabalhador, 
mas sim da sociedade.  

Nesse processo de produção de espaço, o homem cria 
instrumentos técnicos. São instrumentos que aumentam a 
capacidade do homem transformar o meio a sua volta. Assim, por 
exemplo, a lança aumenta a capacidade de caça; o avião fornece 
capacidade de voar que o homem naturalmente não tem.  
Os instrumentos técnicos apresentam importantes características 
como: 

• Intencionalidade: o instrumento é criado para uma 
determinada finalidade que carrega consigo. 

• Funcionamento sistêmico: os instrumentos técnicos não 
ocorrem isoladamente, mas sim em conjunto, um 
dependendo do outro – o que é chamado de solidariedade 
dos objetos. 

O funcionamento sistêmico dos objetos faz o espaço ser 
caracterizado por sistemas de objetos. Sua intencionalidade 
condiciona o comportamento do homem na sua utilização. Assim, 
além de sistemas de objetos, o espaço é formado por sistemas de 
ações.  
 
Como o espaço é fruto do trabalho realizado pela sociedade, ele 
não se apresenta sempre da mesma forma. Sociedades diferentes 
produzem diferentes espaços geográficos; da mesma forma, uma 
mesma sociedade, em tempos diferentes, produz diferentes 
espaços geográficos.  
Pensando na evolução histórica, o espaço pode ser caracterizado 
como acúmulo desigual de tempo. Afinal, em uma cidade uma 
construção do século XIX (igreja, por exemplo) pode ser vista ao 
lado de um edifício moderno. Os objetos antigos podem ser mais 
ou menos resistentes a erosão pelo tempo. Não pelo tempo 
cronológico, mas sim pelo tempo histórico e social. As funções 
atribuídas ao objeto mudam fazendo com que seu significado 
mude ou ele seja destruído e substituído por outro objeto.  
 
Para finalizar, alguns conceitos importantes em Geografia: 
1. Paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, 
exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza. 
2. Território é o componente político do espaço. É território uma 
determinada área apropriada sendo o Estado a maior expressão 
contemporânea de território.  
3. Lugar caracteriza-se como um ambiente dotado de objetos 
significativos para a pessoa. Lugar é dotado de história e de cultura 
em termos sociais; de vivências em termos pessoais.  


