
MEIO GEOGRÁFICO 
 
1. Introdução. 

Meio Geográfico 
≈ 

Espaço Geográfico 
 

 Meio Geográfico não é “natureza”. 

 Periodização legada à evolução das capacidades 

técnicas da sociedade. 
o Racionalidade intrínseca do objeto 
o Capacidade social de recionalização dos 

processos. 

 Meios: Natural, Técnico e Técnico-Científico-
Informacional. 

 

2. Meio Natural. 
 Primórdios até o século XVIII. 
 Há produção de Espaço Geográfico. 

 Objetos: confundem funcionalidade técnica e valor 
cultural. 

 Baixa capacidade social de transformação do meio. 

Abundância em recursos é fundamental para a 
existência da sociedade1. 

 Processos produtivos vinculados aos ciclos da 

natureza: grupos caçadores e coletores 

paleolíticos; agricultores neolíticos. 
 Exemplo: embarcação a vela. 
 

3. Meio Técnico. 
 Séc. XVIII até os anos 1960. 
 Revolução Industrial – máquina a vapor. 

 Tendência de autonomia dos processos sociais 
(produtivos) frente aos ciclos da natureza. 

 Exemplo: barco a vapor. 

 
Observação! 
É muito importante entender a transição do Meio 
Natural para o Meio Técnico ligada às necessidades 

econômicas do capitalismo em processo de 
maturação. O capitalismo exige das pessoas e da 
sociedade um tempo próprio – tempo para a máxima 
produção – havendo distanciamento da sociedade 
frente aos ciclos da natureza. 

Um exemplo é a difusão do “relógio” nessa mesma 
época e região. No Meio Natural acordar, trabalhar e 
dormir eram definidos em grande parte pelos 
períodos de iluminação pelo sol, variáveis ao longo 

do ano. No Meio Técnico, com a proletarização do 
trabalho, há um tempo que o burguês compra do 
trabalhador. São criadas relações de trabalho (e 

demais relações sociais) balizadas por um tempo 

diário dividido em 24h e suas frações medidas 
através do relógio.  
Isso é muito importante! Esse entendimento dá 
concretude histórica e social para a transição. 

Diferentemente de um entendimento pautado por 
abstrações vazias: “a transição se deu pela 
inventividade humana, sua criatividade, busca por 
conforto e segurança...” e outras bobagens. Os 
gregos antigos eram “inventivos” e conheciam a 

tecnologia do vapor, mas não inventaram o Meio 
Técnico. Os gregos não eram capitalistas.  
 
 Espalhamento do Capital 

No Meio Técnico o capital europeu pode se espalhar 
em investimentos para exploração do território da 
África e na Ásia. Da mesma forma os EUA viabilizam 
a unificação de transportes e comunicações entre 

                                                             
1 Não se trata de período no qual o Determinismo Geográfico 
tivesse validade. O Determinismo Geográfico é apenas um 
vício  de entendimento da relação Homem-meio. No Meio 
Natural a produção consciente de Espaço Geográfico em 
locais específicos escolhidos de forma consciente a partir de 

relações sociais mostra que não há primazia do natural sobre 
o social.  

suas costas leste e oeste, além de crescentes 
investimentos na América Latina (Doutrina Monroe). 
 

4. Meio Técnico-Científico-Informacional 
(MTCI). 
 Déc. 1960 até os dias atuais. 

 Nesse Meio os processos produtivos ficam ainda 
mais autônomos frente aos ciclos da natureza. 

 Os objetos se diferenciam por: 

o Necessidade de conhecimentos 
científicos para sua produção e 
utilização. 

o São objetos manipuladores de 

informações, isto é, colhem informações, 
fazem seu processamento e fornecem 
informações. 

Nesse Meio o Espaço possibilita maior fluidez. É 
nesse contexto que são formadas as Cadeias Globais 

de Valor, pode ser implementado o just in time 
toyotista e os capitais especulativos podem viajar em 
escala global quase instantaneamente através dos 
meios de comunicação.  

A capacidade de manipulação de informações dos 
objetos junto com a comunicação em rede, a 
internet das coisas, a redução de atraso do 5G e a 
inteligência artificial são características desse Meio 

que dão margem à chamada Quarta Revolução 
Industrial (Indústria 4.0). 
 
5. Características e contradições. 

Assim como a transição para o Meio Técnico, a 
formação do MTCI também se deu pelas 
necessidades do capital. Assim, todas as 
características e contradições da sociedade 
capitalista estão presentes no atual MTCI. 

5.1. Seletividade espacial. 
Em escala mundial, apenas os países centrais 
apresentam maior densidade de objetos do MTCI: 
países do G7, China, Índia, por exemplo. Mesmo 

nesses países, a distribuição regional dos objetos do 
MTCI é bastante desigual. Na periferia do sistema 
(como o Brasil) a densidade desses objetos é ainda 
menor com apenas pontos ou poucas regiões de fato 

integradas ao cenário global. Assim, esses objetos 
viabilizam o atual estágio da globalização, mas 
poucas regiões apresentam as melhores condições 
para participar do processo. São as regiões que 

Milton Santos denominou Espaços de Globalização.  
5.2. Seletividade social.  
As pessoas com renda reduzida não tem condições 
de adquirir os bens e serviços ligados ao MTCI. Se a 
imensa maioria do mundo não participa do processo 

(seletividade espacial), as populações pobres ficam 
em condição mais desigual frente as populações de 
rendas médias ou altas.  
5.3. Controle e homogeneização da 

informação. 
Apesar da comunicação em rede aparentar 
democratização da produção e acesso à informação 
(afinal, “qualquer um” pode ter conta em redes 

sociais ou site), a tendência é de concentração.  
Os grandes meios de imprensam se consolidam 
como produtores e veiculadores de notícias. FOX e 
CNN nos EUA; Organizações Globo, Folha e Estadão 
no Brasil.  

O acesso às informações dos usuários (de modo 
ilegal ou sob subterfúgios) permite o direcionamento 
de marketing, inclusive político.  
Dessa forma o MTCI tornou-se um novo campo de 

disputas entre corporações e governos com alta 

validade geopolítica mundial.  


