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Apresenta-se um debate sobre as formas e os modos geográficos de ser, 
questionando algumas recentes expressões que o comporiam: referências à 
“liquefação da realidade”, ao “habitar nas redes”, às “realidades pós-urbanas”, 
que parecem promover alguma desterritorialização da experiência. Segue-se, 
como indica o título, a crítica husserliana e merleau-pontyana do fechamento 
do mundo como algorítimo desde Galileu (que quis ver a terra como 
“planeta”), com perdas na construção das formas e modos de vida e implicam 
mais coerções do que possibilidades espaciais (da demarcação ao morar e 
mover-se). Temendo a tensão e a ambiguidade, afobam-se muitos diante das 
intensas transformações espaciais, virtualizando-as, reificando técnicas e 
tecnologias. Desse modo, procuramos a terra como fundo das relações situadas 
e, assim, criadoras de sentido geográfico: tanto limites físicos quanto culturais, 
ancestrais e os de “última geração tecnológica”; partindo, assim, para as tramas 
e as nervuras espaciais estabelecidas pelas pessoas, que constituem e instituem 
espaços como dimensões e categorias, como meio, lugar, território, paisagem e 
região, conforme a dinâmica de produção do mundo (consequentes ao mundo 
da vida ou determinada verticalmente). Os aportes fundamentais para 
compreender a realidade como portadora de sentidos físicos, orgânicos e 
culturais integrados na geografia, são, além dos mencionados, a fenomenologia 
tomada pela geografia, as referências ao “pays” que está na base de 
considerações sobre território e região, a região como síntese do vivido e do 
geométrico, o que há de único em cada lugar, seu “espírito”, além das definições 
clássicas de redes, todas elas geográficas sem ser lugares elas mesmas; afinal, 
as “novas linguagens” ou a velocidade não podem iludir o estudioso das 
múltiplas atividades nas mais variadas escalas, pois o debate deve ser feito sem 
que reduzamos a Terra a água, as relações a redes, as técnicas a objetos, a 
realidade a tecnologia e, ambas, ao virtual fora das meditações e da poética.  
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