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A Geografia nas últimas décadas teve inúmeras transformações epistemológicas, 

ocorreram reordenamentos críticos quanto ao conhecimento e conseqüentemente 
modificações nas interpretações da produção e da regulação  sócio-espacial. Diante disso, 
urge uma revisão do pensamento geográfico à partir do desenvolvimento crítico de uma teoria 
do conhecimento, neste caso conhecimento geográfico. Para isso trabalhamos com o 
materialismo histórico e dialético enquanto método, uma vez que tal método permite que a 
relação sujeito-objeto seja congruente com o conhecimento da realidade, pois o sujeito e o 
objeto são eqüidistantes na organização do entendimento de mundo, todavia são as condições 
materiais que inicialmente produzem o universo simbólico; assim, objetivamos por meio deste 
trabalho verificarmos as razões teóricas que fundaram e fundamentaram a Geografia enquanto 
ciência do espaço, do território, da região, do lugar e da paisagem.  

Também objetivamos compreender quais transformações ocorreram com a consciência 
cognoscente geográfica enquanto pensamento científico estruturado em uma intencionalidade 
racional-discursiva na relação dialética sujeito-objeto. Para isso faz-se necessário entender o 
modo de apropriação da realidade pela Geografia enquanto ciência atrelada a diferentes 
concepções de métodos e como a mesma relaciona sujeito e objeto no processo de 
compreensão da realidade e como ocorre a produção do conhecimento geográfico.  

O desenvolvimento do presente trabalho é fundamental para entendermos as categorias 
principais da Geografia e sua validade científica na contemporaneidade, pois as mesmas são 
compreendidas à partir da visão metodológica empregada pelo geógrafo-pesquisador; assim, a 
pergunta central deste trabalho é como a Geografia foi estruturada à partir de suas categorias, 
ou melhor, qual a validade do conhecimento geográfico para compreender a realidade? 
Procuramos, então,  responder o que é a Geografia e quais são suas particularidades 
categóricas e conceituais, pois as especificidades da ciência geográfica somada ao modo de 
produção, neste caso capitalista, produz um discurso e uma práxis científica. Após 
explicarmos as especificidades categóricas da Geografia, adentramos no segundo ponto do 
trabalho: desenvolver uma teoria do conhecimento geográfico, isso significa que se trata de 
um trabalho epistemológico, já que por meio do mesmo procuramos elementos que façam o 
conhecimento geográfico ser compreendido à partir de seus pressupostos que fundamentam a 
totalidade.  

A relação sujeito-objeto  é a centralidade da teoria do conhecimento geográfico em 
consórcio com a questão de método, pois as categorias geográficas são entendidas em 
conformidade ao método com sua respectiva escola geográfica. Diante disso, direcionamos o 
trabalho para a dimensão do sujeito e como o mesmo é limitado pela regulação típica do 
modo de produção, ou seja, o sujeito (entendido enquanto geógrafo-pesquisador) poderá ser 
limitado por imposições conceituais-metodológicas, ao mesmo tempo em que o método 
poderá libertá-lo, já que, segundo Sartre (2002) o método é uma arma social.  

Outro ponto importante é a dimensão do objeto e sua influência sobre o sujeito, neste 
caso os objetos geográficos são as categorias em escalas diferentes sendo compreendidas 
pelos sujeitos, todavia tais sujeitos estão subordinados ao modo de produção e ao modo de 
regulação, portanto, os objetos não são “inocentes”, já que os mesmos são construídos e 
direcionados por limites materiais e imateriais, pois tanto o sujeito quanto o objeto são 
limitados por uma realidade teórica e material, ou melhor, limitados por uma estrutura-
estruturante; assim, o desajuste desta realidade proporciona o avanço gnoseológico da ciência 



geográfica e mudanças significativas para uma ampla compreensão da totalidade à partir do 
questionamento do que é o conhecimento geográfico.  

O conhecer relaciona-se a verdade, portanto, a verdade geográfica é aquela que permite-
nos entender o mundo e suas multiplicidades (teias, escalas, sistemas, espaços, territórios, 
paisagens, lugares e regiões), bem como projetar o mundo que aí  está para outro mundo 
possível por meio do conhecimento geográfico. Neste ponto o trabalho busca uma 
hierarquização da realidade através da categorização universal da Geografia, isto é, as 
categorias e conceitos são universais e absolutos na forma ideária, todavia a estrutura 
cognoscente atrela-se à intencionalidade do sujeito para com as próprias categorias 
geográficas, simultaneamente as categorias enquanto objetos também exalam intenções 
vinculadas a objetivação dos sujeitos. 

O sujeito pensa o mundo à partir das delimitações que são objetivadas, neste sentido, o 
geógrafo estuda o mundo por meio das categorias que são delimitadas por uma razão que se 
expressa através das linguagens e das simbologias típicas da Geografia.  

A interação do conhecimento geográfico ocorre quando o sujeito e o objeto são 
processados epistemologicamente e gnoseologicamente na eficácia do conjunto categórico - 
que é formulado para ser funcional e ter uma finalidade- que interpreta a realidade por meio 
de conjunto de informações próprias da linguagem e dos símbolos. Na verdade as categorias 
geográficas são estruturas simbólicas que foram engessadas pelo positivismo e organizadas 
criticamente pela Geografia marxista numa tentativa inicial para produzir uma teoria do 
conhecimento geográfico. 

 As categorias geográficas são abstrações objetivadas, pois as mesmas dão sentido a 
experiência do pensar geográfico por um sujeito construído socialmente. Assim, as principais 
contribuições geográficas deste trabalho inserem-se na epistemologia das ciências e na 
criticidade da proposta de uma teoria do conhecimento para a Geografia, pois faz-se 
necessária uma revisão que privilegie as categorias da Geografia enquanto fundamentos 
simbólicos objetivados como criadores do pensamento científico socializado e delimitado na 
relação da compreensão ampla do sujeito para com o mundo e o mundo para com o sujeito; 
assim concluímos que a importância deste trabalho insere-se na construção de uma revisão 
crítica das próprias categorias geográficas já estruturadas, ou seja, até que ponto o espaço, o 
lugar, a região, o território e a paisagem ainda contribuem para o desvendar da realidade na 
totalidade. 

 
AS CATEGORIAS GEOGRÁFICAS 
 
A Geografia é uma ciência, pois as suas categorias conseguem explicar a realidade. A 

Geografia que nasceu sob os auspícios do kantismo e do romantismo germânico desenvolveu-
se enquanto ciência a partir da categoria paisagem, já que o próprio Kant e posteriormente 
Humboldt preocuparam-se com o conhecimento geográfico a partir das diferenciações de 
áreas e as comporações identificáveis por meio da observação, comparação analítica e 
descrição sistematizada. Esta leitura do espaço diferenciado fomentou a organização do 
conhecimento geográfico em uma nova categoria: a região. O espaço era entendido a partir da 
organização do agrupamento de semelhantes e o distanciamento dos diferentes, este padrão de 
“olhar” o mundo foi incorporado na Geografia como a categoria região. A região somente 
poderia existir enquanto categoria geográfica se a mesma contribuísse com o conhecimento 
sobre o mundo. A região tornou-se fundamental no pensamento geográfico, aliás condição 
típica do positivismo dominante. A região é vinculada a categoria paisagem, isto é, as regiões 
diferenciam-se, antes de tudo, paisagisticamente. A paisagem é condição indispensável para 
se pensar a região, portanto, mesmo a visão kantiana e posteriormente comteana de 
fragmentação do todo fez com que a região fosse organizada na paisagem e a mesma 



revelasse parte da totalidade do mundo; assim, o espaço tornou-se a base de todas as 
categorias geográficas e a paisagem a categoria unificadora da totalidade. 

O desenvolvimento do capitalismo na Europa fomentou maiores análises do espaço, 
visto que o mesmo teria uma intensificação quanto a exploração dos recursos naturais, da 
mão-de-obra, das terras, enfim, o espaço passou a ser explorado economicamente com mais 
intensidade, já que vincularam o mesmo as necessidades das indústrias, logo as categorias 
geográficas foram necessárias para organizar o conhecimento espacial e assim explorá-lo. Se 
antes a paisagem e a região eram suficientes, naquele momento as nações também começaram 
um processo de unificação territorial e mais do que nunca a exploração científica regional 
forneceu para os países informações quanto aos futuros caminhos no desenvolvimento e 
envolvimento daquelas áreas para a indústria e para o comércio. 

A organização regional interna era fundamental para o aprimoramento industrial e o 
desenvolvimento econômico dos países. As regiões pertenciam aos países e o fortalecimento 
da idéia de território foi suficiente para garantir a soberania do país quanto a suas próprias 
regiões e impedir o avanço de outros sobre as suas melhores regiões. 

A Geografia nasce do empenho filosófico em compreender a paisagem, todavia o 
desenvolvimento e as mudanças das condições materiais fizeram com que a Geografia fosse 
direcionada categoricamente para ficar a serviço do Estado, como já havia afirmado Lacoste. 
Assim, as categorias geográficas, fora a paisagem e o espaço inicialmente, serviram e servem 
às classes dominantes e aos países dominantes, ou seja, a Geografia fez a guerra por meio do 
desenvolvimento de suas categorias: território e região, posteriormente, a categoria lugar veio 
reforçar o estado-burguês, principalmente quanto ao nacionalismo que foi utilizado pelas 
burguesias nacionais como armas simbólicas eficazes para justificarem conflitos, guerras, 
invasões e mortes.  

Concluímos que as categorias geográficas contemporâneas nascem dos e pelos 
interesses da burguesia. Inicialmente a paisagem era essencialmente burguesa e romântica, 
portanto, individualista; aliás condição necessária para o avanço do capitalismo e da 
sociedade de consumo. As categorias geográficas se justificam mutuamente, já que as mesmas 
nada mais são do que desdobramentos da própria necessidade em compreendermos o espaço. 
Obviamente, que no decorrer da história ocorreram mudanças paradigmáticas que 
influenciaram nas concepções das categorias geográficas, basta lembrarmos das diferentes 
escolas: Geografia Tradicional, Geografia Teorética, Geografia Crítica, Geografia Cultural e  
Geografia Pós-moderna. Todavia, a base definidora da categoria permanece, as diferenças de 
método são o diferencial nas avaliações categóricas. Ainda assim as categorias geográficas 
vinculam-se ao ajuizamento da relação lógica-objeto, elas são direcionadas para uma 
formalidade da realidade, daí a impossibilidade em todos estes séculos da Geografia repensar 
suas categorias seja substituindo-as, suprimindo-as ou acrescentando novas. Se isso ocorresse 
na Geografia seria ainda a Geografia o que se é? A reformulação categórica permitira a 
Geografia continuar sendo Geografia? Sem dúvida, a categoria base da Geografia (o espaço) 
permaneceria, o que poderia sofrer modificações seriam as demais categorias. Veja bem: a 
ciência geográfica “nasce’ para que possamos compreender o espaço em sua multiplicidade e 
complexidade, inicialmente o entendimento do espaço ocorreu por meio da categoria 
paisagem e posteriormente as demais categorias foram sendo “acrescentadas”. 

A ciência geográfica tem como objeto de estudo o espaço, o qual é fragmentado 
categoricamente, pois somente assim a Geografia é capaz de compreender o todo e a 
totalidade. 

O espaço é uma estrutura dada. O espaço está e ao mesmo tempo é. Muitos geógrafos 
contemporâneos afirmam que é possível construírmos espaço, afirmamos que isso é 
impossível, visto que o espaço é e está, claro que ele sofre constantes e ininterruptas 



transformações, o espaço de ontem não é o de hoje, todavia isso não significa que ocorreu 
uma construção espacial, ou surgiu outro pedacinho do espaço.  

As transformações espaciais ocorrem cotidianamente, isso significa que ao analisarmos 
o espaço pelo espaço não chegaremos a nenhuma conclusão, pois é impossível analisarmos o 
espaço em si, para isso precisaríamos deter todo o conhecimento do mundo em visões 
multiescalares num tempo único.  

A herança romântica germânica influenciou a Geografia quanto ao espaço, visto que o 
espaço de físico e absoluto passou para espaço das experiências, isto é, a partir do romantismo 
germânico em consórcio com Kant o espaço geográfico passou a ser compreendido como 
síntese dinâmica do tempo.  

O espaço era entendido como palco das leis físicas da natureza e como possibilidade 
para que os homens atuassem no mesmo, com isso o resultado foi que o espaço poderia sofrer 
modificações estruturais, desde que o homem tivesse conhecimentos sobre as leis da natureza, 
este pensamento alcançou-nos e fortalecido pelos ideais do capitalismo paralisou 
epistemologicamente a Geografia quanto a verificação de suas próprias categorias, que ano 
após ano vem sendo reproduzidas e inquestionáveis.  

A Geografia no século XIX tinha como objetivo central compreender o mundo por meio 
das análises espaciais intermediadas pela paisagem e pela região, categorias articuladas com 
os interesses do capitalismo expansionista. O significado do espaço, segundo Kant (2003) que 
influenciou a Geografia, depende da articulação dos objetivos do sujeito para com o mundo; 
assim, o capitalismo desenvolveu uma Geografia interessada numa construção espacial, numa 
reformulação do mundo por meio dos objetivos exploratórios do capitalismo, portanto, 
construir espaços significa desenvolve-los para o capitalismo. Até mesmo o pensamento de 
Marx e Engels foi afetado por esta estruturação simbólica capitalista, ou seja, a transformação 
espacial dependeria unicamente da transformação do modo de produção, isto é: produzir seria 
algo inerente a raça humana. Este legado do produtivismo capitalista no mundo fomentou na 
Geografia uma paralisação quanto ao debate teórico-metodológico e categórico, uma vez que 
o espaço é entendido enquanto possibilidade de ser construído, desenvolvido, produzido. 

A Geografia contemporânea produz espaços, mas não produz categorias. Tudo está no 
espaço, mas explicar o espaço por si é impossível, ainda mais ao mencionarem a construção 
de espaços. Entendemos o espaço como ininterrupto, pois o espaço existe independente de 
nós, claro que nós podemos transformá-lo, mesmo assim o espaço continua ininterrupto. O 
espaço é a natureza máxima, as transformações (que alguns geógrafos chamam de construções 
espaciais) ocorrem pelo dinamismo da própria natureza e pela interferência do homem. Esta 
dita construção espacial delimita o espaço em social, político, econômico, natural e outras 
delimitações, todavia, o espaço é o todo na totalidade e a totalidade no todo. 

O homem ordena os elementos internos do espaço através do modo de produção, da 
cultura, das guerras, enfim, por meio de todas as atividades humanas. A natureza também 
modifica constantemente o espaço; assim, as modificações espaciais (pelo homem e pela 
natureza) resultam em diferentes paisagens, reconfigurações regionais e até mesmo em novas 
territorialidades. 

Quando alguns geógrafos classificam o espaço em social, econômico, natural, etc..., eles 
possibilitam uma equivocada interpretação do mesmo como autônomo ou mesmo espaços 
diferentes e independentes uns dos outros. O espaço é único. A diferenciação espacial precisa 
ser explica pelas demais categorias geográficas, ou seja, ao utilizarmos apenas o espaço para 
explicar as diferenças espaciais, não estamos avançando na discussão e no desenvolvimento 
da própria ciência geográfica. O espaço é único, as interpretações do mesmo são muitas 
quando realizadas por meio das outras categorias geográficas. Não estamos condenando a 
palavra espaço, porém apontamos a necessidade de compreende-la para que a mesma não se 
torne mera retórica. 



A herança do romantismo germânico e do kantismo fizeram com que a Geografia 
moderna e contemporânea se equivocasse quanto a categoria espaço, visto que esta herança 
filosófica proporcionou a alguns pensadores da Geografia uma interpretação parcial do 
espaço, isto é, entenderam que o mesmo pode ser construído. A construção do espaço deriva 
do romantismo enquanto escola filosófica-artística que tinha como objetivo central a busca 
pela liberdade.  

Os românticos germânicos (Schiller, Schelling, Schlegel, Fichte...) desejaram modificar 
o mundo, torná-lo perfeito, harmônico, belo; assim, os românticos guiaram suas vidas e obras 
na busca pelo esteticamente perfeito e belo, para isso foram obrigados a quebrarem as 
correntes do classicismo e da estrutura estática quanto ao pensar o mundo. O caminho para os 
românticos era a liberdade, para a construção de uma nova realidade a liberdade era 
fundamental, logo as categorias do pensamento tiveram tratamentos filosóficos que chegaram 
ao ponto de fornecer autonomia aos pensadores e as suas respectivas filosofias. 

A Geografia em Humboldt absorve este cenário intelectual e artístico, o equilíbrio, a 
harmonia, a beleza e a perfeição eram fundamentais para entender o mundo, porém apenas 
com liberdade se poderia alcançar a suprema harmonia, neste sentido, as categorias 
geográficas surgem enraizadas no pensamento romântico, logo a regra científica para a 
Geografia passou a ser interpretar o mundo para reconstruí-lo.  

Esta interpretação do mundo inicialmente foi idealizada, isto é, o olhar sobre o mundo 
foi um olhar culturalmente limitado, ao mesmo tempo em que esta limitação proporcionou, 
em consórcio com o capitalismo, o desejo de construir um mundo novo a partir do ponto de 
vista europeu, portanto, a idéia de construir espaços surge desta relação do romantismo com o 
capitalismo. 

A idéia de construir espaços surge da vinculação do desejo de liberdade e a 
harmonização do mundo (romantismo) por meio das modificações materiais (capitalismo). A 
intenção de construir espaços vincula-se a expansão capitalista, visto que a idéia não era 
somente modificar o meio, o desejo era recriá-lo.  

O sentido da palavra construir liga-se a renovar, portanto, a construção do espaço 
pressupõe uma renovação do mesmo, mas é impossível renovar sobre bases já deterioradas, 
então, apenas a demolição e uma outra construção formariam um espaço melhor, isso 
significa que o desejo de liberdade romântica e a expansão do modo de produção capitalista 
fomentou em várias ciências, em especial a Geografia, a centralidade do discurso da 
renovação, da reconstrução, da libertação do homem por meio da inovação do mundo.  

A Geografia ao “construir” espaços compactua com os interesses de uma classe 
dominante, pois a abstração espacial leva ao engano teórico-metodológico, isto é, o espaço 
não pode ser construído, ele pode ser transformado, nem mesmo a palavra renovar é 
adequada, visto que a renovação pressupõe um modelo de mundo sobre o outro, quando na 
verdade as mudanças espaciais são gradativas (mesmo com revoluções), logo seria mais 
apropriado mencionar transformações, pois essa palavra em si pressupõe dialética; assim, o 
espaço é transformado socialmente, culturalmente, economicamente, naturalmente. 

 A construção do espaço dá-nos a impressão de inerência entre o homem e a realidade, 
isto, é, aparentemente, a tarefa primordial do homem é se expandir sobre o mundo, criar 
novos espaços, todavia, essa visão “criacionista” de espaço, como se o homem fosse uma 
divindade – aliás, o capitalismo forjou este cenário -, liga-se estruturalmente ao pensamento 
organicista do século XIX, pois o espaço (enquanto todo) é fragmentado,  o todo é um grande 
organismo que se expande para sobreviver, com isso a idéia da criação de espaço se justifica. 

A “criação de espaços” é resultado do conjunto intelectual e artístico do idealismo 
alemão, isto é, “construíram” outro mundo apenas nas suas mentes, com isso, a transformação 
do mundo ficou estacionada num se... e o mundo das idéias superou o mundo real por muito 
tempo nos séculos XIX e XX. Em oposição a este pensamento o materialismo histórico e 



dialético contribuíu para a desmistificação do sujeito (enquanto unidade quase divina) para 
sujeito histórico, o mesmo ocorreu com as interpretações quanto ao espaço, o problema é que 
a Geografia Crítica apropriou-se do termo criar espaços; assim, o trabalho crítico ficou 
ligeiramente prejudicado, pois por meio do espaço em si a Geografia alcançaria as 
explicações necessárias. 

Diante disso, a compreensão da transformação do espaço só é possível quando 
comunicada, seja paisagisticamente, oralmente, textualmente e por outros meios, enfim, o 
espaço é compreendido pela linguagem, por uma representação simbólica do que é ou pelo 
menos deveria ser.  

O espaço é concreto, ele existe materialmente, todavia para compreendermos a 
materialidade precisamos de elementos subjetivos, de um pensamento organizado que nos 
façam chegar até o espaço, neste sentido, a Geografia possibilitou tal compreensão por meio 
das demais categorias geográficas: região, território, paisagem e lugar; também através de 
outros conceitos chaves (ou categorias transdisciplinares): tempo, natureza, humano e 
sociedade. 

O espaço é absoluto, tanto planetariamente como sideralmente. Aqui não falamos de um 
espaço newtoniano, um espaço mecânico, uma vez que o espaço contém todas as leis da 
natureza e as atividades humanas, logo para estudarmos o espaço é preciso compreender a 
dinâmica da natureza e da sociedade, suas interdependências e variáveis.  

Segundo Escolar (1996) a produção de espaço é impossível, porém a espacialidade é 
produzível. Essa diferenciação (espaço e espacialidade) num primeiro momento parace 
incongruente, todavia o espaço é a parte física, enquanto a espacialidade é o resultado das 
interações do homem para com o espaço. A espacialidade é um dado, uma configuração 
transformada por meio das atividades humanas. A espacialidade é a objetivação dos 
elementos subjetivos, com isso o imaterial se materializa. 

Explicar o mundo pela espacialidade também subtrai a capacidade de ser ciência da 
Geografia, já que a definição, a delimitação e atuação da Geografia depende das perquirições 
realizadas por meio das categorias geográficas; assim, a espacialidade é a materialização das 
atividades humanas num dado ponto do planeta, todavia a mesma serve como referência de 
dados, como subsídio quantitativo a pesquisa, uma vez que qualitativamente a pesquisa terá 
como prioridade as demais categorias da Geografia. 

Estamos sempre em algum lugar, isso significa que sempre estamos no espaço e 
espacialmente delimitados. Ao andarmos pelas ruas, locomovemo-nos no espaço e o trajeto 
formará uma espacialidade, isto é, uma configuração espacial vinculada a uma função 
específica. A espacialidade do nosso trajeto leva-nos a questionar os elementos geográficos ali 
presentes, pois o espaço em si nada pode explicar.  

O processo de espacialidade ocorre quando o sujeito avança sobre o espaço, seja 
materialmente ou mesmo subjetivamente; assim, se deitarmos em nossos leitos e pensarmos 
em outros países, construímos uma espacialidade interna e própria, isso não significa que a 
mesma não poderá ser materializada, ou em forma de viagem realizada ou numa simples ida a 
um restaurante que serve a comida típica do país que temos vontade de conhecer. 

A espacialidade é a linguagem do espaço, lida e interpretada pelas demais categorias 
geográficas. 

A espacialidade é um momento histórico, seja para uma nação, seja para um sujeito, 
claro que este sujeito atrela-se a objetivadade do mundo, a lógica da produção material, 
todavia isto não impede que os indivíduos transformem suas porções do espaço em uma 
espacialidade que será um lugar em uma paisagem, numa dada região delimitados por um 
território. Cada espacialidade tem uma escala, tem uma dimensão temporal, uma função 
específica. A espacialidade vincula-se, obrigatoriamente, a uma função; trata-se de uma 



representação do espaço delimitado por uma configuração social, econômica, política e 
natural. 

A espacialidade somente será compreendida se ligarmos a mesma a um sistema aberto 
em que as trocas de energia e matéria sejam constantes, isto é, se a delimitação do espaço for 
geométrica perde todo o sentido delimitá-lo, uma vez que a espacialidade materializa-se por 
meio da sistematização de suas relações, de suas redes, de seus fixos e fluxos, como escreveu 
Milton Santos para caracterizar o espaço. 

Segundo Santos (1996) o espaço é resultado da soma e da síntese, tendo a espacialidade 
como um momento e o espaço como estrutura, também entende que espaço é igual a 
paisagemcom vida. A espacialidade seria as relações sociais geografizadas. Concordamos 
com Santos (1996) quando o mesmo afirma que a espacialidade é um momento geografizado 
no espaço, porém não concordamos que a paisagem e o espaço possam ser iguais, visto que o 
espaço é o todo, ele nem soma e nem sintetiza, ele é uma estrutura que pode ser transformado 
em muitos aspectos.  

A paisagem não é apenas o visual, é também o movimento do espaço, pois a paisagem 
se entrelaça a nossa capacidade de compreensão e de organização do sistema lógico-
econômico-social enquanto espacialidade; assim, olhamos (percebemos) apenas os elementos 
no espaço que nós compreendemos.  

Para compreendermos alguma coisa é necessário sabermos algo sobre a coisa que 
compreendemos, ao contrário ficaremos às cegas. A paisagem terá signficado para nós 
conforme tivermos capacidade para entende-la, isto é, a espacialidade paisagística tem uma 
funcionalidade, cujo esclarecimento funcional depende de nossas intenções para com os 
elementos do espaço. E nossa intencionalidade não é nula, muito pelo contrário ela é 
direcionada, ou seja, somos persuadidos cotidianamente por meio das classes dominantes; 
assim, gostamos do que nos fazem gostar (por meio da mídia em sua multiplicidade de canais) 
e, por fim, compramos o que nos ordenaram para gostarmos e desejarmos.  

A paisagem é, portanto, uma construção simbólica, que terá sentido conforme as 
pessoas se identificarem com estes símbolos que geralmente estão associados a 
funcionalidade da beleza e da perfeição. Olhamos o mundo em busca do que nos representa, 
em busca de elementos que possamos entender e admirar, todavia, nossa admiração por tais 
elementos é socialmente construída e induzida por uma classe dominante (seja 
economicamente, belicamente, culturalmente...). A paisagem não é inocente. 

Não podemos entender a paisagem apenas como um elemento visual, pois o visual 
implica em muitos outros elementos. O sujeito para alcançar o mundo, intelectualmente, 
precisa se projetar no mundo, mas o mundo sempre leva este sujeito ao caminho inverso, pois 
o sujeito se projeta no mundo e simultaneamente o mundo projeta no sujeito o que o mesmo 
irá projetar, não se trata de mero determinismo, pois dialeticamente sujeito e mundo 
produzem as espacialidades e as muitas relações interferem no sujeito. 

O espaço não é forma geométrica, o espaço é a natureza e a natureza é o que nos 
sustenta, como afirmou Merleau-Ponty (2000). Somos também natureza, em nada 
biologicamente somos uma não-natureza, nosso organismo é formado por elementos atômicos 
que estão em todas as partes do espaço. O espaço é natureza, não parte da natureza, trata-se de 
toda a natureza. Ao mencionarmos a categoria espaço devemos lembrar que antes de tudo ele 
é natureza, o espaço é espacializado conforme a relação natureza-sociedade; assim, os 
impactos sócio-ambientais são efetuados conjuntamente na relação da função da espacialidade 
que será compreendida por uma ou mais categorias geográficas. 

A espacialidade é funcional, ela direciona os elementos naturais e sociais em 
conformidade com as exigências históricas. 

Para compreendermos a paisagem também é necessário que nossa relação com ela seja 
funcional, isto é, o mundo nos será revelado através de nossa percepção, porém percebemos 



as coisas funcionalmente; assim, a paisagem será sempre compreendida funcionalmente, ou 
melhor, a paisagem depende da intencionalidade do ser que a observa, porém a intenção do 
ser foi forjada pela intenção das classes dominantes. 

Tudo isso vincula-se a necessidade de uma redefinição categórica da Geografia, 
buscamos uma reorganização do conhecimento geográfico para que a totalidade seja 
contemplada e que essa compreensão do todo-totalidade leve-nos a repensar a atuação da 
própria Geografia no mundo.  

Urge, portanto, uma Geografia Transformadora, uma Geografia Livre das amarras 
ideológicas do pensamento positivista e mais distante ainda do pós-modernismo, uma 
Geografia capaz de repensar suas categorias e sua atuação no mundo. Um trabalho de revisão 
categórica de cunho epistemológico é fundamental para o aprimoramento da ciência 
geográfica. 
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