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Ano da 1ª 

edição 
 

 
TÍTULO 

 
FASES/SESSÕES 

1948 O povoamento da Bahia: suas causas econômicas  
PRIMEIRA 
SESSÃO 

1948-1960 
 

Bahia 
Milton Santos 

regionalista, baiano, 
político e jornalista 

1953 Estudos sobre Geografia 
1953 Os estudos regionais e o futuro da Geografia (tese livre docência) 
1954 Ubaitaba: estudo de geografia urbana 
1955 Zona do Cacau: introdução ao estudo geográfico 
1956 Problemas de geografia urbana na zona cacaueira bahiana 
1956 O papel metropolitano da cidade de Salvador  
1958 Estudos de geografia da Bahia: geografia e planejamento 
1958 O centro da cidade de Salvador: estudo de geografia urbana (tese de doutorado) 
1959 Rede Urbana do Recôncavo 
1959 A cidade como centro de região: definições e métodos de avaliação da centralidade 
1960 Marianne em preto e branco 
1965 A cidade nos países subdesenvolvidos   

 
SEGUNDA 
SESSÃO 

1965-1987 
 
 

O exílio, o Mundo 
Milton Santos 
metropolitano, 

cosmopolita e próximo 
dos comunistas 

 
 

1969 Aspects de la géographie et de l'économie urbaines des pays sous-développés  
1970 Dix essais sur les villes des pays sous-développés 
1971 Les villes du Tiers Monde /Milton Santos.    Paris, M-Th. Génin  
1971 Modernisations et "espaces dérivés" 
1971 Le métier de géographe en pays sous-développé : un essai méthodologique 
1972 Dimension temporelle et systèmes spatiaux dans les pays du Tiers Monde 
1973 Geografia y economia urbanas en los paises subdesarrollados 
1978 O trabalho do geógrafo no terceiro mundo 
1978 Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica 
1978 Espaço e Dominação 
1978 Trabalho do geógrafo no terceiro mundo 
1978 Pobreza Urbana  
1979 Espaço e Sociedade  
1979 Espaço Dividido  
1979 Economia espacial: críticas e alternativas 
1980 A urbanização desigual: a especificidade do fenômeno urbano em países subdesenvolvidos 
1981 Manual de Geografia Urbana  
1982 Pensando o espaço do homem 
1982 Ensaios sobre a urbanização latino-americana 
1985 Espaço e Método  
1987 O espaço do cidadão 
1988 Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia  

TERCEIRA 
SESSÃO 

1988-2001 
 

São Paulo-Globalização 
Geografia como filosofia 
da técnica e o Brasil na 

Globalização 

1990 Metrópole corporativa fragmentada: o caso de São Paulo  
1993 A Urbanização Brasileira 
1993 O Novo mapa do mundo: fim de Século e Globalização 
1993 O Novo mapa do mundo: Natureza e sociedade de hoje: uma leitura geográfica 
1993 O Novo mapa do mundo: Globalização e espaço latino-americano 
1994 Território, Globalização e Fragmentação 
1994 Por uma economia política da cidade: o caso de São Paulo 
1994 Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional 
1996 A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção 
2000 Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal 
2001 O Brasil: território e sociedade no início do século XXI  

 

 
 

 


