
Aulas 1 a 4: Geografia e Mundo Atual 
 
1. Formação do Mundo Moderno 
Transição: Medievo – Modernidade 
Medievo: teocentrismo 
 Entendimento da realidade natural e social como dotada de 

ordem (organização) oriunda de ente criador; 
 A existência do Homem exigia sua participação nessa ordem 

de coisas. 
Modernidade: antropocentrismo 
 A realidade não é dada como ordenada; se há organização, 

ela não depende de um ente criador sendo resultado de 
processos “naturais”; esses processos podem ser 
entendidos pela razão do Homem; 

 O Homem tende a ser a menor unidade da realidade; 
atomização do homem.  

 
A modernidade torna recorrente a expressão “por quê?”. Trata-
se de uma expressão que, direcionada a qualquer coisa, exige 
uma resposta de validação. Caso contrário, aquilo que era tido 
como uma certeza passa a ser relativizado. Poder político, 
religião, relações sociais diversas, sexualidade, entre outros, 
tornam-se objeto dessa pergunta com múltiplas e dinâmicas 
respostas que são reproduzidas continuamente até hoje.  
O poder político como era manifestado na Idade Média ou na 
Idade Moderna são expostos lentamente à crítica social, abrindo 
espaço para o Estado Moderno liberal e democrático. Da mesma 
forma, as limitações impostas pelo pensamento religioso 
medieval às atividades econômicas são derrubadas abrindo 
espaço para economia capitalista.  
 
2. Economia Capitalista e Modernização 
A economia capitalista em maturação nos últimos séculos é um 
fenômeno Moderno. Há diferentes formas de entender a 
economia capitalista.  
Pautado pelo Materialismo Histórico, o pensamento marxiano 
destaca a existência de uma sociedade capitalista classista, isto 
é, dividida em classes sociais contrárias: burguesia e 
proletariado. A burguesia, detentora dos meios de produção, 
explora o trabalho do proletariado vendido como mercadoria – a 
chamada mais-valia. Pela exploração sobre o proletariado o 
burguês consegue seu lucro para investimento na produção, 
viabilizando a reprodução do capital.  
Segundo o Individualismo Metodológico de Weber, o capitalista é 
um ser social pautado pela ação racional, através da empresa 
burocrática, visando o lucro nos empreendimentos para 
acumulação ilimitada.  
Enquanto em Marx o entendimento do capitalismo tem um 
caráter histórico-social, em Weber a compreensão se estabelece 
baseada no indivíduo capitalista. Em ambos os autores o burguês 
precisa investir seus lucros havendo uma constante expansão do 
capital, não apenas em volume e diversidade de atividades, mas 
também na área de circulação do capital.  
A expansão territorial do capital é geradora de especialização de 
atividades produtivas com hierarquia entre as regiões. A forma 
de organização espacial do capital que evidencia a participação e 
poder das regiões entre si pode ser chamada de Divisão 
Territorial do Trabalho ou, em escala global, Divisão 
Internacional do Trabalho.  Entretanto, as regiões para onde o 
capital se direciona não tiveram a mesma formação histórica da 
Europa com maturação de instituições sociais ligadas à 
Modernidade. Uma nova forma de organização social precisa ser 
criada (imposta) nessas regiões.  
Dessa forma, a expansão do capital é, ao mesmo tempo, a 
expansão das características de Modernidade em escala global. 
Daí o processo de Modernização.  
Mas a Modernização não pode ser pensada apenas em termos 
espaciais. Como a Modernidade está intimamente relacionada 
com a criticidade da razão individual, o processo é sempre 
dinâmico não havendo um ponto de chegada. A condição 
Moderna critica a si o tempo todo exigindo constantes 
mudanças. A Modernidade de instituições como casamento e 
voto não são as mesmas nos últimos cento e cinquenta anos.  

 
3. Estado Moderno e Democracia 
As instituições políticas também se reorganizam na Modernidade. 
Há formação do Estado Moderno pautado pelos ideais liberais e 
democráticos.  
Por Estado Moderno entende-se uma instituição política em 
formação ao longo da modernidade com características de 
melhor acabamento no século XIX. São características do Estado 
Moderno: 
 Poder soberano: O poder soberano era investido na figura 

do rei em contexto pré-moderno.  Em modernidade, a 
figura do rei foi substituída por uma instituição política 
chamada Estado. O Estado é dotado de três elementos 
constituintes: 

o Poder Soberano: lido em uma perspectiva interna 
como poder qualitativamente distinto dos demais 
da sociedade e caracterizado pela irresistibilidade; 
entendido externamente com base no 
reconhecimento dos demais pares estatais no 
mundo. 

o Território: área de manifestação do poder 
soberano. 

o Povo: gentes que manifestam relação jurídica 
duradoura com o poder de Estado.  

 
OBS.: Há uso ideológico (falseamento da realidade) na expressão 
Estado-nação quando se refere a ideia de um único 
agrupamento histórico-cultural em um território estatal. Trata-se 
de uma impossibilidade prática a permanência de único 
agrupamento cultural ligado ao Estado, velha ideologia de raça 
nazista.  
 
Além do Estado Moderno, a Modernidade desenvolve os 
princípios básicos do Liberalismo e da Democracia. O Liberalismo 
teria por característica a valorização e proteção do indivíduo. 
Assim, se desenrolam como aspectos correlatos os Direitos 
Fundamentais de Primeira Geração (vida, liberdades 
fundamentais, propriedade) e a tendência de laicização do 
Estado. A democracia, de raiz rousseauniana, inverteria pela 
primeira vez a fundamentação do poder. Ao invés de 
fundamentar o poder na figura do rei ou outra manifestação, o 
poder se fundamentaria no povo, na sociedade. Trata-se de um 
regime no qual há dois princípios fundamentais e um terceiro, 
deles desdobrado: Liberdade, Igualdade e o cumprimento das 
normas definidas.  
 
4. A conciliação social e a Indústria Cultural 
A sociedade Moderna criou um problema insolúvel: a conciliação 
da vida em sociedade (que exige abnegação, limitação de si) 
com o ideal individualista (o homem individual valida ou não os 
processos a sua volta). Como dito, não há solução para esse 
impasse, mas há atenuantes que permitem, de forma precária e 
instável, a vida em sociedade. São processos que atenuam o 
entendimento do homem como ser individual e o colocam de 
volta em uma totalidade de pessoas. Essa totalidade é dotada de 
regras que os participantes acreditam serem “naturais” ou, ao 
menos, legítimas fazendo com que a estabilidade do grupo possa 
ser reconstituída. Atualmente, um poderoso instrumento para 
enfraquecimento do EU individual é a chamada Indústria 
Cultural.  
Sem ter a pretensão de definir o que é arte, há que se pensar 
apenas uma caracterização de arte em oposição às 
manifestações da Indústria Cultural: 
ARTE INDÚSTRIA CULTURAL 
Expressiva Reprodutiva 
Criativa Mercadoria de consumo 
Durável (clássico) Fugaz 
Desvenda a realidade Esconde a realidade 
 
Para produzir suas mercadorias, a Indústria Cultural precisa se 
valer de técnica – inerente à indústria em geral. São aspectos 
ligados a essa técnica: 



 Produção: utiliza-se de intensa divisão do trabalho 
envolvendo profissionais e empresas diversas para 
cumprimento de necessidades específicas: atores, 
figurinistas, diretores, empresas de distribuição, 
financiamento.  

 Produção e distribuição segundo recursos de marketing. Por 
exemplo, agregação de elementos acessórios ou totalmente 
dispensáveis mas que geram potencial de comercialização.  

 Julgamento das produções segundo critérios próprios com 
total afastamento da realidade ou de um entendimento 
crítico do processo. Por exemplo, as inúmeras categorias de 
prêmios de filmes de caráter técnico mas que chancelam 
“prêmio” a aumentam as vendas da produção – como na 
premiação do Oscar.  

 
Para esse processo funcionar é necessário, entre outros, a 
utilização da técnica aliada à superexposição do indivíduo às 
produções rigorosamente padronizadas. Com isso o espectador 
passa a ser adestrado em seu gosto deixando de ter suas 
preferências subjetivas em favor daquilo que o processo exige 
que seja “gostado”. É possível observar padronização no tempo 
dos filmes e músicas, padronização nos roteiros dos filmes e das 
formas musicais. Vale lembrar que há músicas, filmes, entre 
outros, que não seguem aparentemente todos os critérios de 
padronização da Indústria Cultural e chegam, no limite, a criticar 
diretamente as estruturas padronizadas de produção. O grau de 
controle social é de tal ordem que não é necessário que a 
“Industria Cultural” censure essas obras. Elas são produzidas 
para um público reduzido que pode ser diferenciado por renda 
ou por formação cultural, mas que apresentam o mesmo 
imobilismo consumista de todos os demais.  


