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Abordamos a espacialização da realidade social, encontrando em sua origem o 
meio elaborado em plena atitude natural ou mundo da vida, conformando-se 
em conjunto articulado de natureza-recurso, “intenções” e “ações”, 
transformando-se, tal composto, com as coisas nele envolvidas. A dimensão 
espacial mais elementar é o meio forjado nas coisas pelo labor e cuja 
espacialidade é entrevista nas tramas sempre atuais de ações que o trazem 
como lugar, desdobramento dessas relações que se vão estruturando em torno 
da noção de meio, à qual recorremos para uma reflexão sobre intervenção 
regional, associando-a à noção de sítio, instância marcada por múltiplas 
subjetividades, territorialidades em confronto e movimento expressos como 
paisagens (simultâneas e sucessivas). O objetivo é perscrutar a dimensão 
espacial da vida e refletir sobre a possibilidade de um “lugar-modelo”, um 
“sítio-referência”, que suplante a dimensão geométrica, sendo mais 
propriamente a geográfica a dar conta de algo próximo da “territorialidade 
ideal”, tomada como relação bastante ampla entre sujeito (natural, psicológico 
e social, que labora e trabalha) e espaço geográfico (concebido, ocupado, que 
atrai e repulsa) buscando, nele mesmo, algo como seu caráter vocacional 
intrínseco. Experiência é tomada como totalidade, situada a um só tempo pelo 
labor da primeira circunstância e pelo trabalho, já aí mostrando-se como lugar, 
sede das territorializações e paisagens com suas diferentes temporalidades 
inscritas. As referências físicas, orgânicas, culturais, têm sido o melhor 
caminho para estabelecer sua morfologia e definição, atentos às questões 
idiográficas. O recurso à certa “reversibilidade objetiva” (procura do lugar 
como conjunto de qualidades a um ponto que apesar das transformações que 
sofreu possam ser resgatadas), emprega instrumental conceitual da paisagem; 
procedimento que transcorre não sem problemas, é fato, tornando-se 
necessária a promoção de debates envolvendo ativamente habitantes sobre 
qual seja a identidade dessa região e o que se espera de seu devir. Os ganhos 
são aqueles próprios aos debates sobre conceitos de diferentes tradições 
geográficas coexistindo, parecendo boa oportunidade para discutir, também, 
rótulos estereotipados às “Escolas”, suscitando revisões e avanços que juntem 
os planos teórico e aquele da direção das práticas espaciais na síntese da 
“reflexão operante”. 
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