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Seguimos um caminho genético do meio à territorialidade que, no caminho 
analítico do presente raciocínio, subordina os demais conceitos. O meio, 
imanente ao “ser bruto”, é “indiviso”, nossa primeira natureza, casamento entre 
entidades (animais, plantas) com seu exterior e, conforme Maurice Merleau-
Ponty, mais bem representado pelo mito, que é vivido e sem perdas; além das 
lendas e narrativas diversas. Campo relacional estabelecido pelo ser vivente, 
cuja melhor representação vem no Umvelt de Jakob von Uexküll, humanizado 
por Maurice Merleau-Ponty que na referida cópula sensorial e motora vê, 
também, abertura e possibilidades. Construção dos seres em geral, inclusive e 
em nosso caso, principalmente humana, esse meio é um imenso desafio à 
abordagem científica, prestando-se mais à especulação metafísica e artística.  
Então, em busca do espacial o meio físico e vital vão adquirindo traços, 
grandezas entrelaçados às formas de vida; mas aí já é o lugar, concentração de 
substância e propriedades sociais. Lugar que ainda é “pouco operacional” se a 
intenção for interferir e controlar resultados (pelo planejamento, por exemplo). 
Aqui, a espacialidade é marcada pelas camadas simbólicas; espacialidade é 
espacialização pensada e paisagem, agora, expressão concreta dessa 
sedimentação, aparente emaranhado de formas cujos significados são 
produzidos e apreendidos diferencialmente pelos sujeitos, em meio às quais 
andamos e para as quais olhamos. E, finalmente, as ações constituintes do meio 
e do lugar perfazem o território das interações do qual, ao se tornar objeto de 
análise, depreende a “territorialidade” como “porta de entrada” aos múltiplos 
vínculos estabelecidos entre seres humanos e meio; lugar de vínculos pessoais 
e sociais ao mesmo tempo. Portanto, é pela territorialidade que se pode 
trabalhar prática e teoricamente o meio – nosso propósito; e é o mesmo 
raciocínio escalar empregado pelo “planejamento ambiental”, posto que o 
geógrafo (além arquitetos, urbanistas, administradores, engenheiros 
politécnicos, etc.) não atue diretamente sobre o ambiente, muito menos sobre a 
natureza e, sim, sobre as dimensões do território, afetando, assim, esse 
ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO, TERRITORIALIDADE, PAISAGEM 


