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Resumo

Abstract

esse texto a autora procura
registrar, ao máximo, a pró-
pria palavra do grande teó-

rico da geografia, um dos mais in-
fluentes autores brasileiros na área
das ciências sociais hoje, aí compre-
endida a relação entre uso do solo e
estrutura social.

Palavras-chave:  Milton Santos.
Nova geografia. Ciências sociais.

 In this article the author seeks
to record, at best, the own words
of the great theorist of geography,
one of the most inf luential
Brazilian writers in the social
sciences today, which encompass
the relationship between land use
and social structure
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"Somente as obras que revelam ao leitor o que ele

pensava há muito 'sem saber', que o fazem consciente

das implicações de sua própria visão do mundo,

podem guardar, através do tempo, sua influência

e sua ação"

Lucien Goldmann citado por Milton Santos3.

1. Introdução
Milton Santos, baiano nascido em Bro-

tas de Macaúbas, Bahia - um dos locais por
onde trabalharam seus pais, professores do
ensino fundamental, ex-aluno do velho
prestigiado Instituto Baiano de Ensino, em
Salvador, diplomado pela Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal da Bahia, jor-
nalista por quase vinte anos em A Tarde,
Salvador (1956-64), foi professor titular de
várias universidades no Brasil e no exterior
entre as quais destacam-se a Universidade de
São Paulo-USP, Universidade Federal da
Bahia-UFBA, titular do prêmio máximo da
geografia, o Prêmio Internacional de Geo-
grafia Vautrin Lud, 1994, e títulos honorífi-
cos outorgados pelas universidades de
Toulouse (França, 1980), Universidade Fede-
ral da Bahia (1986), Buenos Aires (1992),
Complutense de Madrid (1994), Estadual do
Centro Oeste, Bahia (1995), Federal de
Sergipe (1995), Federal do Rio Grande do
Sul (1996), Estadual do Ceará (1996), Barce-
lona (1996), além do título de Comendador
da Ordem Nacional do Mérito Científico
(1995), o Prêmio USP pela Orientação da
Melhor Tese-Ciências Humanas (1993), a
Medalha do Mérito da Universidad de La
Habana (Cuba, 1994), a Medalha Tomé de
Souza da Câmara Municipal de Salvador
(1994), a Medalha da Câmara Municipal de
São Paulo (1995) e o Prêmio do Mérito
Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros
do Estado de São Paulo (1995).

3   Cf. GOLDMANN, L. Marxismo, dialética y
estruturalismo. Buenos Aires, 1968, p. 40-41. Apud
SANTOS, Milton. Por  uma geografia nova.  S. Paulo,
1978, nota 1, p. 1.

Ex-professor de universidades na Fran-
ça, Estados Unidos, Canadá, Peru, Venezuela,
Tanzânia e da UNICAMP, Milton construiu
uma das mais extensas bibliografias brasilei-
ras, certamente a mais opulenta bibliografia
entre os geógrafos latino-americanos, com
mais de quarenta livros publicados e mais de
trezentos títulos em artigos, prefácios e pe-
quenas publicações, além da editoria de
quatorze coletâneas.

Mais que geógrafo, Milton Santos tor-
nou-se uma referência em epistemologia e
um pensador em grande estilo.

Tudo isso vem de longe e de uma disci-
plina obstinada de trabalho. Na verdade,
foram quase quarenta anos desde a elabora-
ção de sua tese de doutorado, O Centro da
Cidade do Salvador (Salvador, Imprensa
Oficial da Bahia, 1959) e de um autor que,
embora com dez anos de trabalhos no que
se concebia então como Geografia, se insur-
gira com o projeto de compreender a trans-
formação do espaço do homem e, por
consequência, dos espaços sócios-territoriais
e do tempo, temas usuais da Geografia.

Havia em Milton Santos uma
inarredável fidelidade a esse propósito, que
já se mostra em, O Centro da Cidade do
Salvador com duas vertentes paralelas: a
tecitura analítica do significado da ação e das
coisas - o que se lhe descobriria o tempo, e o
levaria à construção do método, tornando-o
um dos mais inovatores teóricos brasieliros
no âmbito das ciências sociais. A afirmação
inicial do resumo do trabalho para a comis-
são examinadora da tese de doutoramento
pela Universidade de Estraburgo - "não saía-
mos à procura de originalidades" e o "objeti-
vo de oferecer uma contribuição à geografia
urbana geral"4 deixam claro esse projeto, que
iria em crescendo a partir do meado da
década de 60. É quando Milton sai do Brasil
4   Uma definição da Cidade do Salvador. In:
SANTOS, Milton ( Org.). Cidade do Salvador.
Salvador, I960, p.125.
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para o exílio, tocado por um processo
policial-militar promovido pela ditadura de
1964-1985, que - nunca será demais denun-
ciar - condensava em seu caso o ódio e o pâ-
nico de um racismo envergonhado e de uma
radical recusa à inteligência.

Escrevendo como numa conversa infor-
mal, tento mostrar, neste texto, especialmen-
te ao leitor jovem ou novo no pensar com
alguém que quer ser realmente ouvido, como
é o caso de Milton Santos, o prazer e a im-
portância da paixão intelectual e do conhe-
cimento como produto de um compromisso
vigorosamente assumido consigo mesmo, ou
seja, a lição de trabalho de um intelectual
por projeto!

Vou preferentemente a suas entrevistas
- pela espontaneidade que elas expressam e
pela capacidade de síntese que elas demons-
tram e, daí, a trechos de introduções e prefá-
cios de alguns de seus livros. Vale observar
que introduções e prefácios são como discur-
sos secundários, eu direi posfácios, escritos a
partir do pensamento momentaneamente
congelado na palavra escrita contida nos tex-
tos mais densos dos grandes autores, como é
o seu caso.

E registro também crônicas de um tem-
po anterior, de um Milton ainda, de certo
modo, fora do universo especificamente aca-
dêmico.

Não me ocupo da análise ou interpreta-
ção de sua obra, porém do registro de suas
diferentes contribuições, insistindo em dar
ao leitor a indicação do momento a que elas
correspondem em seu trabalho. Por isso não
procuro interpretar ou avaliar sua contribui-
ção substantiva, i. é., teórica, interpretativa,
política . . . Este há de ser sempre um territó-
rio aberto à análise paciente e lúcida e à crí-
tica disciplinada e criativa, aquelas que se hão
de reger sob o rigor da epistemologia e do
método e no acompanhamento rigoroso de
sua produção. Também evito ocupar-me da

gênese de suas posições - metodológicas ou
políticas, sobre o que ele próprio fornece os
dados, nas inúmeras referências e notas
registradas em seus textos.

Além da reprodução de extratos de tex-
tos publicados de M. SANTOS, registro, tam-
bém, expressões presentes em notas de
rodapé de seus livros, não apenas como fon-
tes de referência, porém como mais uma
indicação do seu estilo de trabalho e comu-
nicação.

Cada citação está registrada segundo o
ano e local da 1ª edição, da respectiva fonte
de origem, embora as páginas registradas
neste texto sejam as das edições consultadas
por mim. No caso das entrevistas, indico,
sempre que possível, o ano da realização das
mesmas e não o da publicação, procurando
dar ao leitor deste texto a indicação do mo-
mento a que elas correspondem no conjun-
to de sua obra.5

Colocando-me, por assim dizer, de fora,
quero destacar o fazer da obra de Milton
Santos, como exemplo e desafio.  E, com
isso, procuro chamar a atenção para duas
dimensões centrais a todo saber responsável,
como é o seu: a paixão pela descoberta e seu
cuidado em comunicá-la. Além disso, subli-
nhar o combustível daquilo que ele costuma-
va reclamar, com a expressão facial, daque-
les que lhe quisessem também ouvir pelo
olhar: a perplexidade perante a realidade e
suas representações, que vejo como lastro de
seus depoimentos - sua maiêutica - na tarefa
a que se propôs e com que também se
deliciou, de pensar e fazer pensar.

2. Poética e Política

O trabalho de Milton Santos está entre
duas vertentes em tensão e diálogo:

5  Uma definição da Cidade do Salvador. In: SANTOS,
Milton ( Org.). Cidade do Salvador. Salvador, I960,
p.125.
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a poética e a política - em substantivo. É en-
tre elas que é possível compreender sua es-
crita, sua voz, seu testemunho.

Creio que assim poética e política, análi-
se e crítica expõem-se com mais vida, sem as
concessões à retórica dita cientifica, tantas
vezes utilizada na legitimação de certas "obras"
ansiosas de sucesso! Deste modo, procuro
conferir a autoridade necessária a um autor
que se quer fazer ouvir.

Nem por isso, avanço mais do que os
primeiros passos em um caminho que exige
muito de objetividade, disciplina e, como
sempre - sobre qualquer ato de criação: ge-
nerosidade! Algo que deixo para quem, como
leitor, aceite o desafio de percorrer, ele pró-
prio, um trabalho intelectual cuidadosamen-
te estruturado e comunicado, construído por
projeto pessoal e prazer.

3. A Voz de Milton

Num artigo sobre um controverso críti-
co anarquista americano - Paul Goodman,
em vários aspectos pouco semelhante a Mil-
ton Santos, mas não distante de algumas de
suas virtudes como intelectual, Susan Sontag,
a destacada herdeira do radicalismo dos anos
60 e uma das mais importantes  ensaístas
americanas da segunda metade do século XX,
diz algo que se aplicaria a ele, com inquestio-
nável justeza.

Vale a pena reproduzir aqui o texto de
S. Sontag, ao pensarmos em Milton:

 A voz de Paul Goodman afetava tudo que ele

escrevia com interesse, intensidade . . . O que

ele escrevia era uma mistura excitante de rigi-

dez sintática e felicidade verbal; ele era capaz

de redigir frases de uma pureza maravilhosa de

estilo e com uma vivacidade enorme no uso da

linguagem, e também capaz de escrever tão re-

laxada e desajeitadamente  que se poderia ima-

ginar que o estava fazendo propositalmente.

Era a sua voz, quer dizer, sua inteligência e a

poesia de sua inteligência encarnada, que me

mantinha uma aficcionada fiel e apaixonada

. . . [Goodman possuía] um sentimento intrépi-

do sobre o que é a vida humana, uma super-

exigência e um alento de paixão moral6.

Sem dúvida, Milton pensava e escrevia-
falando com uma "rigidez sintática e felicida-
de verbal" que lhe converteram em um es-
critor em grande estilo e, não menos, em
um causeur fascinante!

No rastro de seu gosto pela prosa com
métrica e musicalidade, que sempre costuma-
va buscar, é ele quem diz, sem rodeios, ao
referir-se ao seu tempo de estudante na
Bahia: ". . . tentávamos imitar a métrica de Gil-

berto Freyre e de Jorge Amado, . . . reproduzir a

prosa dos dois, que era muito musical. Até hoje

busco pôr uma música no que eu escrevo, quan-

do tenho tempo. Quando não tenho, vai como

vai".7

Ao pensar-falando, com sua métrica e
sua musicalidade, Milton lastreava-se numa
teatralidade estratégica, através da própria
voz, seja na condição de homem privado ou
de homem público, para usar uma distinção
usada na Bahia de seu tempo, que ele
gostava de assinalar8. Sedutor, mesmo nas ob-
servações mais platônicas, mais irônicas ou
mais técnicas, Milton seria capaz de somar,
ao olhar que também falava, uma veemên-
cia apenas paralela aos seus ímpetos de indig-
nação moral.
6  SONTAG, Susan. Sob o signo de saturno. Porto
Alegre, 1986, p. 9-14. Edição brasileira.
7  Cf. Território e sociedade, 2000, p. 88.
8  "Salvador sempre foi a cidade onde se criou a figura
do homem público que as cidades do sul do Brasil não
conhecem.
Aqui a vida pública é formada por homens privados.
Acho que a grande diferença entre a cultura baiana,
tal como me lembro dela quando era menino e a
cultura que se impôs ao urbano no Brasil de hoje é
que havia o homem público, ao lado do homem
privado; a convivialidade da vida privada tinha como
paralelo a presença deste homem público que de
alguma maneira me parece faltar hoje" (Entrevista em
Geosul (1989), p. 117)
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Foi assim na crítica ao jornalismo sensa-
cionalista e torpe, ao desaparecimento do
editor exigente e criador9, à produção uni-
versitária "gastro-intestinal"10, ao encapsula-
mento da ciência e do cotidiano pela ideolo-
gia, ao consumismo e à deformação imposta
à cultura popular pela mídia comercial e
politicamente não comprometida com a
sociedade no seu todo. Enfim, a tudo contra
o que reclamou e por tudo por que exortou.
E seria íntimo, o olhar também falando, cúm-
plice, a voz serena, musical, na definição da
amizade. E diria: ". . . a amizade é tudo, isto

é, querer bem e falar um pouquinho mal
etc."11, ou na confissão tantas vezes repetida,
entre os amigos, jocosamente e exigente de
si, que não queria "a prosperidade, mas a
posteridade"!

4. Retalhos Costurados

Sigo a partir daqui através de um depoi-
mento composto de retalhos da obra de Mil-
ton, costurados, às vezes, segundo a ordem
do fazer, outras vezes sob o comando da lin-
guagem. Com isso, procuro construir uma
rota através da qual possa mover-se o autor,
no possível pela via do desejo, portanto da
poésis, parte essencial do caminho do saber
como projeto pessoalmente assumido. Nes-
se trajeto, pontuo o seu trabalho com falas
suas de linguagem a mais coloquial que en-
contro, ainda que sabendo da falta de mui-
tos outros depoimentos, cuja identificação
exigiria um considerável esforço adicional de
pesquisa e sistematização.

O caminho adotado tornará mais fácil
ler seus textos mais duros e, talvez com
precedência e maior percepção analítica, os
textos mais recentes e de linguagem cada vez
mais livre e literariamente mais cuidada,
como A Natureza do espaço: técnica e tem-
po, razão e emoção, São Paulo: HUCITEC,
1996.

9  V. Entrevista em Geosul (1989), p. 144. Referindo-se
a Caio Prado, Enio da Silveira e outros, ele diz: ". . . era
um estilo de editor que não existe mais, aquele editor
que lhe encomenda um livro, o estilo anglo-saxão de
relação entre casa de edição e autor. E  hoje
praticamente não há mais isso. É que tudo está ligado
à crueza do mercado editorial" Território e sociedade .
. .  2000,  p. 95.  "No mundo inteiro, o que é que se
vende? São livros de referência, dicionários,
enciclopédias . . . Para que mais geografia descritiva?"
Entrevista em YAZIGI, 1996, p. 419 ". . . nestes últimos
dez anos a maneira como as casas de edição estão
conduzindo o processo de publicação não ajuda
também o conhecimento das ideias no Brasil. Pois só
querem publicar coisas leves, não há estímulo ao
grande livro".  Ver "Espaço, mundo globalizado,
modernidade". Entrevista. REVISTA MARGEM: São
Paulo, n.2, nov. 1993. In SANTOS, Milton. Técnica,
espaço, tempo . . . , 1994, p.169-188. Entrevistadores:
José Mário Ortiz Ramos, Eliane Moraes, Douglas
Santos e Maria Bueno C. de Paula. . . 1993, p. 175.

10  " . . . as universidades também são muito tímidas
quanto à produção intelectual" Território e sociedade...
2000, p.95. Houve um momento em que as associações
científicas eram "um lugar de debate das disciplinas
onde, em função de um objetivo, tudo era possível.
Havia uma crítica que, praticamente, acabou na nossa
vida acadêmica . . .  pouco a pouco elas foram se
transformando em formidáveis instrumentos de
promoção individual e grupal . . . Quando Caio Prado
pedia um livro . . . estava querendo produzir um ente
científico que fosse um discurso político. Ele queria
oferecer a ideia de Brasil que ele tinha como
contribuição aos políticos. E a carreira [universitária]
resultava dessas intervenções. Hoje, a carreira é um
objetivo em si  mesmo . . ." Ibidem, p. 95- 96.  "A
produção  acadêmica  é  reduzida  por  uma  falta  de

objetivo, porque a forma como as universidades estão
se democratizando - democratização aliás, necessária -
está de certa maneira conduzindo, com frequência, à
manifestação de oportunismos, que são um
instrumento de dissolução do caráter das pessoas e
quem não tem caráter não pode produzir na vida
acadêmica de forma importante" Entrevista em Geosul
,1989, p. 144.  ". . . faltam artigos para publicar, porque
as pessoas estão ocupadas na atividade gastro-intestinal.
Um outro fato importante, a incapacidade físico-
intelectual, não sei, política de produzir sínteses. Quais
são as grandes sínteses que estão sendo feitas na
geografia brasileira?"Ibidem,  p. 145.

11  Cf. Território e sociedade . . . 2000, p. 82
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É através deles que Milton Santos avan-
ça com uma produção que ultrapassa
crescentemente os limites convencionais de
certas concepções e linguagem dominantes
na geográfica e em outras ciências sociais e
da natureza - ao tempo em que, como ele
soube desde o início, a própria natureza
faz-se cada vez mais transformada e re-
significada pelo homem.

Meu roteiro poderá não fazer plena jus-
tiça à própria rota do autor, mas a vantagem
é que eu - não geógrafa, nem filósofa - não
lhe tomo a palavra para reescrevê-la a meu
gosto.

Apoio essa orientação no fato de que
uma das coisas que a obra de Milton Santos
mais tem a ensinar é a qualidade estética de
seus textos e a determinação com que ele os
conduz, os quais têm tanto a disciplina e o
rigor de um monumento egípcio, tomando
uma metáfora sobre a Unity Church de
Frank Lloyd Wright no Oak Park, Illinois,
USA12, quanto à explosão emocional, no
diálogo, nas crônicas de mais jovem, nas in-
troduções e prefácios - ou seja, posfácios - e,
cada vez mais, nos escritos e falas depois da
volta ao Brasil. Aí, para citar um outro brasi-
leiro, ele se torna um Villa Lobos das
Bachianas Brasileiras e lembra também  a
exuberância plástica de um Gaudí do Parque
Güell.

Nenhum dos dois, Milton ou V. Lobos,
é só universal ou nacional, só razão ou emo-
ção, mas uma espécie de contraponto dinâ-
mico entre perceber e expressar e, muito
mais, sentir e querer de um modo transfor-
mador!

5. Um Autor Maior

É possível que alguns considerem um
exagero ao tratar o trabalho de Milton

Santos com uma linguagem que às vezes se
aproxima da retórica reservada à apreciação
da obra de arte e com "desproporcionais"
contrapontos com "nomes" e obras consagra-
das na cultura euro-cêntrica.

Por que o faço? Exatamente por isso.
Primeiro pelo vago limite de sub-solo entre
qualquer criação cultural e, depois, por tam-
bém me inclinar a reconhecer que as escalas
das "glórias" mundiais e  nacionais são
geopoliticamente determinadas. Milton é
um autor em ciência, vindo de um lugar
menor, na escala atual de prestígio da vida
intelectual do país - a Bahia, de origem mo-
desta e "de cor", portanto uma personalida-
de desviante dos padrões de origem espera-
dos a partir de "seu lugar" social e geográfi-
co.

Precisamos nos acostumar com essa  ideia
e com a convicção de que se trata de um bra-
sileiro com expressivo e justo reconhecimen-
to além do Brasil.

Entretanto, com uma bibliográfica já
volumosa, foi somente no início dos anos
2000 que Milton Santos recebeu o primeiro
reconhecimento formal de sua importância
como cientista brasileiro, sendo indicado
entre os nomes de Referência da Ciência
Brasileira, no âmbito do Projeto Memória
do Saber, criado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
CNPq juntamente com a Fundação Biblio-
teca Nacional.

6. Um Projeto Vindo de Longe

Seu projeto começara ao amanhecer.
Milton descobrira a Geografia ainda meni-
no, no tempo do curso de ginásio, com seu
professor de Geografia Humana e o
encontro com a obra de Josué de Castro.
Começa a ensinar Geografia em 1946, como
professor substituto, e torna-se titular da
mesma cadeira em 1947 no Instituto Bahiano

12  Cf. LAMPUGNANI ( Org.).  20 th-Century
Architecture, p 364.
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de Ensino, onde ele próprio estudara. Regis-
tra, já em 1952, as associações a que estava
filiado e os congressos que acompanhara até
então: Instituto Geográfico Histórico da
Bahia, Centro de Estudos Etnográficos, As-
sociação Municipal da Bahia, Associação
Bahiana de Imprensa, Sociedade Brasileira
de Geografia (sócio correspondente), Associ-
ação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), regis-
trando a participação em três reuniões anuais
da AGB - V (Belo Horizonte, 1950), VI (Nova
Friburgo, 1951)  e VII (Campina Grande,
1952).13

Através de colegas, professores de Geo-
grafia em São Paulo, ". . . descubro a França
.... É quando começo a ler os geógrafos fran-
ceses, comprando seus livros aqui [S. Paulo]
na Livraria Francesa. Eles me mandavam os
livros e, a partir de cada obra recebida, des-
cobria o livro anterior que eu devia ler" cf.
(Território . . ., 2000, p. 9014. Anos depois,
ele informaria que ". . . frequentava sistema-
ticamente aqueles cursos de especialização do
Conselho Nacional de Geografia. [ . . .]. Foi
aí que conheci a AGB" . Em 1956, atende ao
Congresso Internacional de Geografia, no
Rio, e faz o curso que se segue ao mesmo,
organizado pelo Departamento de Geogra-
fia da Faculdade Nacional de Filosofia, com
professores sobretudo franceses. 15

7. Três Momentos

Conheci Milton Santos pelo final dos
anos 50, eu estudante, frequentando o Se-
minário de Antropologia, na F. Filosofia da
U. Bahia.

Inicialmente, o criador e coordenador
do seminário, Prof. Thales de Azevedo, que
já conhecia Milton a partir da ligação de
ambos com o jornal A Tarde, convida, tal-
vez por sua influência, para a sessão de 16 de
agosto de 1957, o Prof. Jean Tricart - U.
STRASBOURG, com quem Milton, então
trabalhava em uma consultoria para o Go-
verno da Bahia. Depois, é Milton quem pro-
põe uma comunicação junto com Tricart e
colegas seus sobre "Estudos de áreas geográ-
ficas e humanas", realizada em 6 de setem-
bro seguinte. De volta do doutorado, já dire-
tor do Laboratório de Geomorfologia e Es-
tudos Regionais da Universidade da Bahia,
por ele criado, e catedrático de Geografia
Humana da Faculdade Católica de Filosofia
da Bahia, Milton faz sua primeira comunica-
ção individual no seminário: "As Ciências
sociais e a geografia humana na França", em
14 de agosto de 1958.16

Mas tive pouco tempo de contacto dire-
to contínuo com ele, desde o exílio e mesmo
com a volta ao Brasil, quando várias condi-
ções o levaram ao Rio de Janeiro e depois
para São Paulo. Recordo essa experiência de
contato direto marcada por três cortes mui-
to nítidos, inclusive quanto a sua presença
no Brasil e ao seu trabalho, pelo que ela me
ensinou, e poderá ensinar a outros, sobre ele.

De início, foi no final de 1958 começo
de 1959, quando, chegado do doutorado em
Strasbourg, ele montava o Laboratório de
Geomorfologia da Universidade e eu me
preparava para estudar fora. Era um Milton

13  Nota auto-biográfica, cit., 1952.

14  No seu fascínio pela Geografia, Milton já dizia há
anos, que "essa disciplina é uma das que melhor podem
ajudar os institutos universitários no cumprimento do
seu papel mais relevante, quero dizer, a contribuição
que devem dar à resolução harmoniosa dos problemas
coletivos, . . . medidas que atribuam, ao grosso da
população, as possibilidades de também intervir,
diretamente, na formação da riqueza coletiva, mas de
modo que, como resultado, o bem-estar venha a ser
repartido com maior número" A nova geografia, 1958.

15  Cf. Entrevista em Geosul, 1989, p. 132 e 133.

16  Cf. Seminário de Antropologia. F. Filosofia, U.
Bahia. O ensino da Antropologia na Bahia.
Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1959.
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espécie de armador, com um agudo sentido
de oportunidade, mobilizando colegas e alu-
nos para produzir, escrevendo em A Tarde,
dirigindo a Imprensa Oficial do Estado e
publicando o possível de trabalhos seus e de
terceiros sobre a Bahia.

Nessa época, até 1964, com o prestígio
de A Tarde e de sua própria posição no jor-
nal e com uma extraordinária acuidade quan-
to ao ambiente que o cercava, Milton parti-
cipa crescentemente do mundo político lo-
cal17. É nesse período que, em missão do jor-
nal, acompanhando Jânio Quadros a Cuba,
antes da posse deste, ele se destaca entre as
personalidades cogitadas para a representa-
ção diplomática do Brasil na África e acaba
sendo nomeado sub-chefe da Casa Civil da
Presidência, representando o Presidente na
Bahia. Depois da queda de Jânio, o seu pres-
tígio no jornalismo o leva à ocupar a Presi-
dência da COMISSÃO DE PLANEJAMEN-
TO ECONÔMICO do Governo do Estado-
CPE, sem afastar-se de  A Tarde e do ensino
universitário. Vindo o golpe militar de 1964,
ele se exila na França e começa a concen-
trar-se apenas no seu projeto de vida univer-
sitária.

Nos anos fora do Brasil, Milton Santos
passara pelas universidades de Toulouse,
Bordeaux, Paris, Toronto, U. N. Engeniería
de Lima (Peru), U. Central de Venezuela, U.
Zulia (Venezuela), Columbia University N.Y.,
U. Dar es Salam (Tanzânia), pelo MIT -
Massachusetts  Instituto of Technology em

Cambridge, USA, além de missões técnicas
em órgãos internacionais.

Mais tarde, num segundo momento, ele
na Venezuela, com meu convite para partici-
par de uma mesa redonda na 28ª Reunião
Anual da SBPC, em 1976, em Brasília18,  co-
nheço um Milton no uso de sua teatralidade
estratégica. Frente a um auditório cheio, ele,
consciente do reconhecimento de sua obra
fora do Brasil, um nome feito, vários livros
publicados, a passagem por diversas univer-
sidades como professor, pesquisador visitan-
te ou conferencista, e por consultorias junto
à OIT, OEA e UNESCO.  Havia concluído
O Espaço dividido: os dois circuitos da eco-
nomia urbana dos países subdesenvolvidos,
editado em primeira mão na França, em
197519.

Ele já era uma presença significativa em
periódicos de prestígio nas ciências sociais,
sobretudo em Geografia, e fazia sua segunda
visita ao Brasil desde o exílio20. Finda a ses-
são, depois de uma exposição sobre a urbani-
zação no terceiro mundo, ele estava cercado
por uma multidão. Lembro-me do espaço
conquistado nos jornais do dia seguinte, em
sua primeira apresentação não só em uma
das mais concorridas reuniões da SBPC ain-
da sob o regime militar, bem como à impren-
sa do sul do país.

17  Sobre sua ligação com A Tarde, ele informa:
"Quando eu me formei em Direito e estava indo para
Ilhéus, ele [Ernesto Simões Filho] me entregou a
representação do seu jornal A Tarde  em Ilhéus. Eu
tinha uma coluna assinada no jornal sobre fatos de
Ilhéus, o que me deu uma enorme força política na
REGIÃO DE CACAU. Digamos que daí é que surgiu
o meu envolvimento com a política; não com a política
estudantil, mas com a política adulta, através do
jornalismo que eu exerci até 1964 e que me ajudou a
galgar várias posições na política baiana" Entrevista
em Geosul, 1989, p.127.

 18  Também participaram dessa mesa Paul Singer - S.
Paulo, Elza Berquó - S. Paulo, Rômulo Almeida -
Salvador, Gabriel Bolaffi - S. Paulo e Anthony Leeds -
N. York. Mas a dificuldade de contato com Milton,
então na Venezuela, fez demorar a confirmação de sua
presença, seu nome deixou de constar no programa da
reunião e o financiamento de sua viagem ao Brasil foi
feito com recursos obtidos na Bahia. Em 1978, Milton
volta à SBPC, durante - 30ª Reunião, em São Paulo, a
convite de Eva Blay, USP, e em 1979 - 31ª Reunião, em
Fortaleza, a convite de Tereza Frota Haguette, U.F.
Ceará.

19  Esse livro teve uma edição em 1978 no Brasil e outra
em 1979 na Inglaterra.

20  Em 1975, a convite de Manoel Berlink, Milton
Santos dera um curso na U. Campinas, São Paulo.
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Pouco tempo depois, no segundo semes-
tre de 1977, ao tentar reintegrar-se à vida
brasileira passando alguns meses na Bahia,
conheci o Milton coloquial, pontuando jo-
cosamente as características da cultura
baiana, relembrando antigos conhecidos,
procurando velhos amigos, silenciosamente
ciente do preço que lhe cobraria uma socie-
dade provinciana e autoritária como a da
Bahia o ser um intelectual independente.
Havia também a insegurança e o cansaço de
vários anos em sucessivas mudanças, que lhe
impediam de ter o seu lugar.

Ele comenta: "Em Paris, em 68, eu me
instalo e fico até 71, quando fui cientificado
de que o Ministério não desejava mais a mi-
nha presença. O ano de 71 marca uma fase
curiosa nas relações intelectuais entre Fran-
ça e Brasil, no momento em que a crise
mundial começa a se delinear, onde a ativi-
dade intelectual se torna, em grande parte,
subsidiária de economia e do comércio, onde
a pesquisa acadêmica tem seu financiamen-
to, em sua maioria, comandado pela necessi-
dade do comércio e onde um grande núme-
ro de intelectuais começam a ser mandados
embora. Eu só entendi isso posteriormente"
[ . . . ]  "A crise da Universidade Americana,
a falta de dinheiro, a guerra do Vietnã con-
sumindo todos os recursos, e o projeto mun-
dial dos EUA, e só havia dinheiro para cer-
tos tipos de projetos e a universidade queria
o Terceiro Mundo fora de moda. Os anos
70 marcam o desinteresse do "Centro" pelo
Terceiro Mundo, e como consequência dei-
xam de existir grandes sínteses sobre o Ter-
ceiro Mundo, até mesmo na França. Esse
desinteresse leva a que os intelectuais do Ter-
ceiro Mundo, tivessem dificuldade para en-
contrar posições dentro das universidades,
exceto se trabalhassem sobre aqueles proble-
mas que passavam a ser do interesse do De-
partamento do Estado, da Fundação FORD,
dos Ministérios de Negócios Estrangeiros, das
grandes potências . . ."  (Entrevista em
Geosul (1989), p. 135-136).

Sua resposta a tudo isso foi trabalhar
intensamente em sistematizar ideias lenta-
mente amadurecidas ao longo de anos - al-
guns trechos já prontos e redigidos - em um
corpo unitário constituindo os fundamentos
de uma geografia crítica.

Surge daí Por uma geografia nova: da
crítica da geografia a uma geografia crítica,
1978, um texto denso, cortês e serenamente
irado, submisso à árida retórica da produção
acadêmica.

Apesar de composto sobre "anos a fio
de trabalho", ele avisaria que seus resultados
poderiam vir a ser "modestos", frente à difi-
culdade da tentativa de construção de "um
sistema global, [até então tentado na Geo-
grafia apenas,] na obra magistral de Max
Sorre" (p. 3). Este viria a ser o seu primeiro
livro escrito no Brasil depois de 1964, pri-
meiro também da série que culminaria com
A natureza do espaço: ...1996, não mencio-
nados artigos e outros textos já publicados,
sobretudo fora do país, em direção ao tema,
desde L'espace partagé . . . , 1975.

Milton contava então, de certo modo,
com o clima criado na AGB-Associação dos
Geógrafos Brasileiros com um movimento
do qual ele fora uma das referências, em fa-
vor da reorientação da Geografia feita no
Brasil21. Ele diria: "Acho que 1978 foi a
eclosão de um movimento que vinha se
gestando há mais tempo e havia uma fermen-
tação extremamente bem orquestrada. Não
foi obra do acaso, nem foi erupção espontâ-
nea. Não houve apenas gratuidade. Havia um
grupo de geógrafos brasileiros preocupados
com a Geografia brasileira, dispostos a mu-
dar seu rumo, no sentido acadêmico, na cons-
trução de uma nova teoria geográfica, uma
nova posição que fosse também, ao mesmo
tempo, política e acadêmica, dentro da Geo-
grafia. Basta olhar o Boletim Paulista de
Geografia, n. 51, onde está o editorial que

21  Entrevista em Geosul,1989, p. 142.
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marca essa mudança de tendência. Eu fui
instrumental a esse movimento. Mas logo
percebe a fragilidade da repercussão mais
ampla desse movimento. E, com o seu senti-
do de oportunidade, sente a urgência de pu-
blicar quanto antes Por uma geografia nova
. . . :   ". . . 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, teria que ser conhecido antes. E
assim foi . . . A AGB, digamos assim, criou
[com o movimento de 1978] uma
repercussão nacional, que eu sentia que ia
durar pouco, razão pela qual eu insisti com o
editor [da Hucitec] que me foi encontrado
por Florestan Fernandes, para publicar rapi-
damente o meu livro Por uma geografia nova
. . ." Entrevista em Geosul,1989, p. 142.

Sua definitiva reintegração ao Brasil
demoraria ainda. Sem maior agilidade em
reintegrá-lo, por parte da U. F. da Bahia, e
sobretudo, cônscio das limitações da vida fora
de um centro com maiores recursos cultu-
rais, ele passaria dois anos em São Paulo, em
consultoria obtida pela Profa. Maria Adélia
de Souza, USP, junto ao Governo do Esta-
do, depois mais de três anos como professor
visitante da U. Federal do Rio de Janeiro,
tornando-se finalmente professor titular, por
concurso, da Universidade de São Paulo, a
partir de 1983.

Em 1981, quando o convidei a montar
um ciclo de seis simpósios sobre "A crise
mundial e a questão nacional" na 33ª Reu-
nião Anual da SBPC, Salvador, 8-15 de ju-
lho de 1981, ele já era extremamente relacio-
nado por todo o país. Milton não exitou e,
do Rio, onde estava, mobilizou meio mun-
do e ainda me ajudou a recrutar alguns par-
ticipantes para um ciclo coordenado por mim
- sobre "As grandes concentrações urbanas
brasileiras", além de sugerir membros para
outras mesas redondas promovidas através
de iniciativas partidas da Bahia22.

E, talvez pela primeira vez, o tema do
cotidiano23 veio à praça pública, numa das
reuniões mais provocativas da SBPC. Milton
teve seu papel nisso!

8. Três Escritas

Revendo esse seu itinerário e lendo ago-
ra um pouco mais de seus trabalhos, descu-
bro algo de sua estratégia política que se re-
flete na obra publicada e me faz ver sua es-
crita passar por três momentos. O primeiro
corresponde a uma fase não plenamente aca-
dêmica, sem que isso lhe seja um demérito,
que se estende além do doutorado na Fran-
ça, mesmo que já professor, há anos, no en-
sino médio e depois, somando ao ofício de
jornalista, o ensino universitário. Nesse pe-
ríodo, ele usa de uma liberdade por assim
dizer ingênua, porque talvez não suspeitada
por ele, que lhe permite escrever textos que
são mais crônicas, meio ensaios, literariamen-
te cuidados. É o período dos artigos para o
jornal A Tarde, a exemplo de alguns

22No conjunto, e com apoio significativo da então
secretaria geral e mais tarde, Presidente de Honra, então
Secretária Geral da SBPC, Profa. Carolina M. Bori,
convidamos à Bahia, para os dois simpósios, entre
outros, Severo Gomes, Ignácio Rangel, Antonio
Houaiss, Luciano Coutinho, Luiz Gonzaga Beluzzo,
Dércio Munhoz, Maria da Conceição Tavares, Carlos
Lessa, Francisco Weffort, Walnice Galvão, Roberto
Schwarz,  Bolívar Lamounier, Fábio Wanderley Reis,
Hélio Ramos, Ladislau Dowbor, Alberto Passos
Guimarães, Francisco F. Versiani, Sulamis Dain,  Hésio
Cordeiro, Silviano Santiago, Ana Clara Torres
Ribeiro, Muniz Sodré, Rubem G. Oliven, Eduardo
Diathay Bezerra de Menezes, Gilberto Velho, José
Álvaro Moysés, Maria Herminia Tavares de Almeida,
Wanderley Guilherme dos Santos,  Antônio Otávio
Cintra, Acácio Werneck, Gabriel Bolaffi, além  de
Rômulo Almeida e Fernando C. Pedrão, baianos de
algum modo vindos de fora, pela experiência em
trabalhos fora do Brasil. Cf. SBPC. Programa [33ª
reunião anual], São Paulo: 1981,  p. XII-XV.

23 Cf. Mesa Redonda " O cotidiano e a  crise". SBPC,
op. cit., p. xv.
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enviados da França (1957/58) e reunidos em
Marianne em preto e branco (1960)24.

Nessa fase, Milton não esconde sua sen-
sibilidade estética: "estamos na Provença dian-
te da qual Van Gogh pôde um dia pintar es-
ses 'magníficos terrenos vermelhos plantados
de vinhas, tendo ao fundo o lilás das monta-
nhas. E as paisagens . . . com os alvos cimos,
contra um céu tão luminoso quanto a neve,
exatamente como as paisagens do inverno
do Japão'. Mas, é ainda cedo para tomar
contacto com o quadro que Cézanne traçou
dessa bela porção da França Mediterrânea:
'Tetos vermelhos sobre o mar azul,  . . . a
silhueta dos objetos que se levantam, não
apenas em preto e branco, mas em azul, em
vermelho, em cinzento, em violeta'. . ." [tex-
tos sem aspas no original e sem indicação
bibliográfica]. E vai, a falar dos cultivos no-
vos: "Essa paisagem de huerta," lembra um
bonito brinquedo de armar, parcelas regula-
res enquadrando múltiplas tonalidades de
verde".

Na África Ocidental Francesa, em
Bamako, capital do Mali, ele se extasia: "O
mercado é um espetáculo para os olhos. No
edifício reservado aos legumes, hortaliças e
frutas, é de ver a feerie, riqueza de nuances
do verde das folhas, os tomates, as mangas
vermelhas, amarelas, as outras tantas frutas
africanas. As mulheres que as vendem estão
vestidas com os tecidos multicoloridos, xales
e mantos de elaboração artesanal enfeitados
com ricos balangandãs, colares, pulseiras e
argolas do mais puro ouro do Níger ou do
precioso âmbar" (Cf. Marianne . . . 1957/
58, p. 29, 108,109.

Mas já no prefácio (1960) do mesmo
Marianne . . . , prefácio escrito depois da volta
de Strasbourg, ele anuncia um segundo mo-
mento, ao desculpar-se por frustrar certos
leitores por "não encontrar nas páginas que
seguem o gênero da narração de viagens que
prefere ou a que está acostumado . . . Minha
condição de jornalista e geógrafo. . .  se, de
um lado, aliou a curiosidade das coisas ao
desejo de as interpretar, [é bem possível que
leve a] admitir que fui um temerário, abor-
dando com leveza assuntos sérios" (p. 5).

Milton se engana: essa leveza não é do
ser jornalista ou do ser geógrafo, mas fruto
de sua disponibilidade poética e, ao mesmo
tempo, de sua sensibilidade política. É isso
que o leva a usar, entre outras, a imagem de
movimento daquilo que ele definiria mais
tarde como território, visto de uma colina
nos arredores da Avignon. Ele registra: ". . .
eloquentes esses muros de pedra, paciente-
mente arrumados por gerações e gerações de
agricultores, zelosos e amantes do seu palmo
de terra, de sua eira de solo raso e pobre, nas
encostas de montanhas abruptas! Como fa-
lam esses moinhos parados!" Cf. Marianne .
. . 1957/58, p. 29.

O segundo momento vem de cheio ao
voltar à França para exilar, em que
crescentemente escreve no que chamaria
mais tarde de "facultês"25, na busca de um
lugar para ser ouvido, com uma retórica da
qual ele timidamente escapa, talvez até sem
querer, mas pela tensão poética que se im-
põe de dentro, em alguns pósfácios, isto é,
introduções e prefácios. Ou talvez pela pro-
ximidade com os dados de uma realidade que
o agredia, como no ciclo dos textos sobre a

25  Sobre o jargão universitário, ele diria mais tarde: "A
gente já escreve numa língua própria, que é o facultês,
e às vezes escreve numa língua ainda mais restrita, que
é o coleguês. A gente escreve para ser apreciado pelo
colega que vai nos julgar, que vai nos dar promoção.
Isso é uma prisão muito forte" Entrevista em Caros
Amigos, 1998.

24  Marianne em preto e branco (1960) reúne crônicas
sobre Paris e sobre suas excursões pelo interior da
França, "branca", e pela África Ocidental Francesa,
"preta", durante o doutorado em Strasbourg (1957/
58), algumas publicadas na época em A Tarde,
Salvador. Daí a discrepância entre a data da maioria
dos textos citados (1957/58) e a do prefácio e da edição
do livro (1960).
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cidade nos países do terceiro mundo26. Mas
ele ainda reprime aquela "poesia de sua inte-
ligência encarnada", para usar a expressão de
Susan Sontag, sobre . . .,  até mesmo no lite-
rariamente bem cuidado O espaço dividido
. . . (1975), a síntese com que faz o trânsito
daquele ciclo à interlocução entre uma dis-
posição analítica cada vez mais inteira e a
realidade mundial, a condição das comuni-
dades nacionais, o cotidiano, a vida de todos
nós.

O terceiro momento se anuncia com o
que ele próprio assinala como um risco, em
Por uma geografia nova . . . (1978), que é a
proposta de fazer uma crítica da Geografia,
em direção à construção de uma teoria
social. Mas esta é apenas a promessa do que
se inauguraria com Pensado o espaço do ho-
mem (1982), reforçando-se em Técnica, es-
paço e tempo: globalização e meio técnico-
científico informacional (1994) e
revelando-se mais plenamente em A nature-
za do espaço . . . (1996).

Por uma Geografia Nova . . .  é ainda
um texto mais dirigido ao público acadêmi-
co, não por fraqueza, mas pela consciência
de que só a partir daí seria possível ser ouvi-
do fora, a céu aberto27, principalmente aqui,
no Brasil, onde esse livro teve sua primeira
edição.

Em seguida, talvez pelo contato direto
com o Brasil, - e também com outros países
da América Latina -, que lhe oferecem, na
prática universitária, um diálogo mais largo
e o começo da conquista de um público além-
universidade, ele cresce na liberdade de
escrever cada vez mais falando, com a

"métrica e musicalidade" apreciadas desde o
tempo de estudante. Mas também com a con-
vicção, aprendida da leitura de Josué de Cas-
tro, de que "a elaboração do discurso . .  é a
forma de chegar mais adiante", . .  . para ir
além da "produção da ideia . . . " Território e
sociedade . . . ,2000, p.13.
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