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No Brasil, considera-se o ano de 1978 como um marco da revitalização crítica da Geografia. A fim de refletir 

sobre suas práticas e de colocar seus saberes a serviço da sociedade, geógrafos recorreram a matrizes de 

pensamento críticas e instauraram linhas de atuação que foram denominadas inicialmente como geografia 

crítica. Entre tais matrizes de pensamento, destacou-se o materialismo histórico de Karl Marx e dos 

pensadores marxistas que lhes sucederam. 

Os resultados da fermentação entre a geografia e o marxismo podem ser percebidos tanto nos planos 

epistemológico e ontológico, com a revisão de conceitos balizadores da disciplina e a busca pela definição de 

seu objeto, quanto no nível temático, com temas sociais sendo alçadas ao centro das atenções no ambiente 

acadêmico geográfico. 

Entretanto, nota-se que alguns debates do marxismo ainda não receberam grande atenção por parte dos 

geógrafos. Refere-se aqui particularmente à polêmica instaurada por E. P. Thompson a cerca do fenômeno 

das classes sociais. Thompson opõe-se à ideia de que as classes sociais são definidas absolutamente pelo 

modo de produção e propõe que se compreenda a classe social como resultado de um processo histórico 

através do qual um grupo de pessoas compartilha experiências e valores e se compreende diferente de 

outro(s) grupo(s). 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre as possibilidades que a crítica de Thompson traz para a geografia.O 

objetivo é, ao final, contribuir para refinar a compreensão geográfica sobre as classes sociais no 

contemporâneo, colaborando com o intuito de construir uma geografia crítica radical. Para isso, se propõe 

uma revisão bibliográfica do diálogo do marxismo com a Geografia e das ideias do historiador inglês e 

sinaliza-se algumas possibilidades de avanços para a disciplina. 
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“Muitos professores raciocinam em termos de classes (sociais) e conscientização nessas formas 

apropriadas ao movimento operário. Pensamos que isso é um equívoco. O educando, via de regra 

(estamos falando de 1° e 2° graus, evidentemente) não é um trabalhador (às vezes é) e sim uma 

criança ou um adolescente que está se formando em termos de personalidade, e apresenta 

diferenças importantes conforme a faixa etária ou a condição econômica.” (VESENTINI, 1989. P. 

114) 

A constatação citada foi publicada pela primeira vez em 1984 em meio a chamada “renovação crítica” da 

Geografia brasileira. A incorporação da crítica social ao temário da Geografia alastrava-se entre os praticantes 

da disciplina em todos os seus níveis e, ao mesmo tempo, já suscitava reflexões acerca dos limites e das 

possibilidades de cada formulação, entre elas o perigo de declínio da criticidade frente ao dogmatismo. Foi o 

intuito de alertar contra esse risco que levou Vesentini ao raciocínio transcrito acima. 

Porém, a sensação que se tem atualmente, quase três décadas depois, é de que ainda não se desenvolveu 

satisfatoriamente uma abordagem da questão das classes sociais a partir da Geografia, seja por causa dos 

dogmatismos ou pelas reações que eles engendram. A despeito disso, notou-se o avanço da exploração, o 

recrudescimento de direitos sociais, crises econômicas, desemprego em massa e danos ambientais. A tarefa 

da crítica radical, portanto, permanece necessária. 

Nesse cenário, somos instados a desafiar os riscos e solicitar a reabertura dos debates sobre as classes 

sociais na Geografia. Para isso, realizaremos uma breve leitura do contato da Geografia brasileira com o 

marxismo. Posteriormente, buscaremos sinalizar algumas contribuições teóricas de E. P. Thompson à 

questão das classes sociais e verificar como elas podem se somar a uma abordagem geográfica crítica. 

A renovação crítica na Geografia brasileira 

É consensual mesmo entre autores com visões teóricas distintas que a Geografia brasileira viveu seu período 

de renovação crítica a partir da metade da década de 1970 (ANTUNES e SOUSA NETO, 2008; CORRÊA, 

1982; MAMIGONIAN, 1991; MORAES, 2007; MOREIRA, 2000 e 2010; VESENTINI, 1987, 2009). Esse 

movimento coincidiu com o aguçamento da crise vivida na Geografia acadêmica em nível internacional, já 

sinalizada desde a década de 1950. 
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A crise que atinge a Geografia na metade do século XX resulta de transformações sociais do mundo pós-

guerras, como o avanço da industrialização sobre a superfície da terra e o fortalecimento da intervenção 

estatal sobre as economias nacionais. Em geral, essa fase se caracteriza por intensos questionamentos 

acerca do caráter idiográfico da Geografia (expressa na crítica de Schaefer à geografia estadunidense) e 

sobre a fragmentação e especialização do saber geográfico (polêmica localizada no ambiente acadêmico 

francês). Reagindo ao contexto, surgem a New Geography e a Geografia Ativa, onde se dão os primeiros 

contatos entre o pensamento geográfico e o positivismo lógico, no primeiro caso, e o materialismo histórico no 

segundo (MOREIRA, 2009). 

Entretanto, foi na década de 1970 que o movimento de renovação crítica da Geografia ganhou consistência e 

amplitude. Moraes (2007) atribui esse fato ao acirramento da conjuntura da época, com a emergência do 

capitalismo monopolista, com grandes empresas multinacionais, e o planejamento econômico-territorial 

estabelecido como meio de intervenção do Estado. Vesentini (1987) acrescenta ainda para o caso brasileiro 

que a difusão da ideologia nacional, tarefa inicialmente conferida à Geografia escolar, perde relativamente 

importância nesse momento, ao mesmo tempo em que passa a ser realizada pelas grandes redes de 

comunicação de massas que se instalam também nesse período. O fato é que o sentido da existência da 

Geografia passou a ser questionado (QUAINI, 1979), abrindo caminho para críticas radicais. 

Entre as reflexões acerca da erupção crítica da década de 1970 encontram-se três leituras que nos auxiliam, 

com suas proximidades e diferenças, a tecer uma visão complexa sobre os ocorridos. Identifica-se uma 

ênfase sobre a participação do movimento estudantil. Outro olhar busca destacar o papel da geografia 

escolar. Uma terceira visão busca na emergência de obras ou de matrizes de pensamento o fundamento 

desse processo. 

ANTUNES e SOUSA NETO (2008) colocam como marco de referência da renovação o 3° Encontro Nacional 

de Geógrafos realizado pela Associação de Geógrafos Brasileiros na cidade de Fortaleza em 1978. Esses 

autores ressaltam o papel desempenhado na época pelos estudantes universitários nessa transformação. 

Relativamente despojados das amarras da burocracia universitária e nutridos pelas concepções ideológicas 

formuladas por correntes políticas de combate a repressão, os estudantes foram, segundo os autores, 

responsáveis pela inserção de questões sociais nos debates acadêmicos ao mesmo tempo em que se 

perguntavam para que e para quem servia o conhecimento geográfico. O aprofundamento teórico 

subsequente derivou portanto de uma necessidade política: 

Não se pode fazer movimento estudantil em Geografia se não se faz ciência geográfica. Essa é a 

condição sine qua non para a existência desse movimento: conhecer e produzir, profundamente, a 

ciência mesma que o faz historicamente ser. Não há movimento estudantil de Geografia sem 

produção geográfica feita por estudantes.  (ANTUNES e SOUSA NETO, 2008, P. 78). 



Vesentini (2009) concorda que as formulações que orientavam a Geografia rumo à perspectiva crítica não 

surgiram nos departamentos universitários. Entretanto, pondera o poder de participação dos estudantes no 

processo de transformação, enxergando nessa leitura certo exagero. Para esse autor, a geografia crítica foi 

elaborada no Brasil primeiramente nos meios escolares, onde professores (que muitas vezes não haviam 

terminado a graduação, lembra) ensaiavam a utilização de textos críticos para construir um ensino de 

geografia pautado na realidade de seus estudantes. Ressalta, sobretudo, o impacto da obra de Yves Lacoste 

A geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra (de 1976, com uma primeira versão em português 

circulando informalmente por volta de 1978 no Brasil) sobre aquela geração de educadores, que então 

desperta para a possibilidade de utilizar seus conhecimentos para o engajamento social. 

Também há destaque para a obra de Lacoste na ótica elaborada por Moreira (2000 e 2009) sobre o processo 

de renovação crítica. Num primeiro momento, o autor posiciona a referida obra francesa como o primeiro 

momento de uma trilogia que se concretizou espontaneamente com as publicações de Por uma Geografia 

Nova, de Milton Santos (1978) e de Marxismo e Geografia, de Massimo Quaini (1979). Essa bibliografia 

básica elencava os temas da recriação da Geografia, iniciando como crítica ideológica da Geografia que se 

praticava e avançando desigualmente ”...na direção de um desigualmente no tema do projeto unitário, 

reclamado por Lacoste, do dessecamento do fetiche do espaço,requerido por Milton Santos, e de 

desvelamento da alienação classista dos ordenamentos espaciais da sociedade moderna, propugnado por 

Quaini” (MOREIRA, 2000, P. 36). Mais recentemente, o autor amplia sua observação, reconhecendo nas 

obras citadas matrizes de pensamentos renovados, as quais acrescenta ainda mais obras (MOREIRA, 

2009)3. 

O que se pode depreender das diversas visões sobre a renovação crítica da geografia é que esse movimento 

foi originalmente plural, seja do ponto de vista das suas aspirações acadêmicas, epistemológicas ou políticas. 

Dentro dessa pluralidade nota-se com destaque a presença do marxismo. 

O marxismo na renovação da geografia brasileira da década de 1970 

A aproximação entre marxismo e Geografia é uma derivação da experiência de participação de geógrafos em 

movimentos reivindicatórios de diversas matizes (associações, sindicatos, partidos políticos, etc). Tal fato já 

se observava na década de 1950 entre geógrafos franceses. Entretanto, foi o contexto de crise que permitiu o 

surgimento de reflexões mais profundas sobre as contribuições mútuas entre a teoria marxista e o saber 

geográfico, entre as quais reunimos alguns exemplos nesse estudo. 

Moreira (2004) observa três categorias gerais que habitam em comum a geografia e o marxismo: natureza, 
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trabalho e homem. As visões que cada lado estabelecia sobre cada uma dessas categorias revelam 

concordâncias e divergências. Sinteticamente, identifica a visão geográfica corrente sobre natureza como um 

substrato e arsenal de recursos naturais úteis para fins de subsistência e sobrevivência dos homens em 

sociedade” (MOREIRA, 2004, P. 23), enquanto reconhece no marxismo uma visão mais ontológica que a situa  

na origem de valores-de-uso e de valores-de-troca. O trabalho é tomado pelos geógrafos como processo de 

transformação do arsenal de recursos naturais em meios de vida, enquanto é encarado na teoria marxista 

como relação metabólica do homem com o meio, suscitando o processo de humanização (auto-poiesis). O 

homem, por fim, é, na concepção marxista, sujeito e objeto da história, enquanto na geografia tradicional 

permanece vagamente conceituado “...indo desde o homem-habitante ao homem-população” (ibidem, P. 24). 

Percebe-se a recorrência dessas categorias em diversos aportes marxistas na Geografia. Segundo o 

obstáculo em questão, uma categoria se sobressai, embora mantendo-se associada ontologicamente às 

demais. 

Uma das consequências marcantes da profunda fragmentação que se instalou no saber geográfico ao longo 

do século XX foi o distanciamento epistemológico entre natureza e homem (ou sociedade). Assim, recorre-se 

a tradição marxista para enfatizar a historicidade da natureza e do homem. Gonçalves (1982) enfatiza a 

importância dos conceitos do materialismo histórico para o que identificava como uma abordagem ecológica, 

afirmando que “... a natureza não é um elemento a-histórico, mas, ao contrário, tem o seu significado 

determinado historicamente pelo modo de produção e poderá ser vista como um valor-de-uso, se olhada por 

um indígena xavante, ou considerada um capital, sob a ótica de um empresário paulista” (GONÇALVES, 

1982, P. 112). 

Santos (1982) também reivindicava a existência de categorias comuns entre a geografia e o pensamento 

marxista, embora houvesse até os fins dos anos 1970 pouco debate a respeito dessas ligações. Reagindo à 

excessiva fragmentação do saber em crise, mira a questão da totalidade na análise geográfica. Buscando se 

distanciar da perspectiva geográfica clássica de totalidade como interação “homem-meio” (explorada por 

MOREIRA, 1982), propõe a utilização da noção de “... um sistema de estruturas […]. Nesta perspectiva, 

poder-se-ia utilizar todo o poder explicativo das forças múltiplas dialéticas no espaço. Se o espaço é 

concebido como um todo, então a distinção artificial entre “espaço econômico” e “espaço geográfico” poderia 

ser abolida […]. Dever-se-ia conceber o espaço como um todo e não como um espaço aristocrático onde os 

fluxos estudados são unicamente aqueles das grandes empresas e da população burguesa” (SANTOS, 1982, 

P. 17). O processo do trabalho, entendido como relação metabólica entre homem e natureza, é o que está na 

raiz da totalidade, compreendendo-se que esta atividade produtiva-destrutiva é também responsável pela 

origem do espaço geográfico (SANTOS, 2004) e de seus arranjos espaciais (MOREIRA, 1982). 



Entretanto, surge também essa formulação um impasse que marcará, a princípio, a contribuição marxista 

para a Geografia. Ao reconhecer o espaço como produto social, encaminha-se a para a reflexão acerca dos 

sujeitos históricos empenhados na sua gênese. No entanto, o debate sobre a renovação crítica da abordagem 

geográfica sobre o homem enquanto sujeito histórico evanesceu frente a uma infindável discussão sobre o 

objeto da disciplina. Assim, nos termos de Moreira (2000):  

No limite, o tema do sujeito ficou subalterno à discussão do objeto. Mesmo sabendo-se que o objeto 

só o é dentro da relação com o seu sujeito. Como e no interior da relação do par, portanto. De outro 

modo tendo-se a situação absurda de o objeto ser ele mesmo sujeito e objeto, o que significa a 

morte do sujeito e a deformação do obje-to. Nada menos que a morte da história, e, portanto, do 

espaço. (MOREIRA, 2000. P. 38). 

Entre as críticas, despontam também observações quanto aos limites das concepções marxistas que 

alimentaram tais formulações. É Moreira ainda quem reconhece que  

Há aqui provavelmente um tributo pago ao viés economicista do marxismo que está se absorvendo 

na renovação, um marxismo vazio de reflexão ontológica. Nesse marxismo, e reprodutivamente na 

geografia, a trajetória do trabalho começa na relação homem-meio e explicita-se na divisão territorial, 

e o conceito é por essência um entendimento de natureza econômica […]. A produção do espaço 

nunca aparece portanto como um processo da hominização do próprio homem. Daí que o espaço 

apareça com a cara do capital e não a do homem que o cria (inclusive ao capital) (ibidem, P. 39) 

Vesentini (2009), numa crítica talvez pouco amistosa, aponta a prevalência de um viés althusseriano na 

noção do espaço como um todo dentro de um sistema de estruturas (ou instâncias). Aponta, assim, uma 

limitação da geografia crítica para trabalhar com sujeitos sociais, limitando seu poder explicativo frente ao 

trabalho empírico. 

De fato, Moreira (2004) aponta ainda que a geografia ativa (dos anos 1950) e o momento da "geografia 

radical/crítica" (dos anos 1970-80) deram como produto uma economia política do espaço basicamente. Em 

decorrência desse processo, pode-se tomar que a Geografia não produziu uma abordagem original sobre a 

questão das classes sociais, para falarmos de um tema tipicamente marxista. 

Para a continuidade dos debates: algumas contribuições 

Faz-se necessário dar sequência à investigação sobre as possibilidades de fomentar pelo contato entre a 

geografia e a teoria marxista uma abordagem que não negligencie o papel dos sujeitos históricos. Em outras 

palavras, levar adiante a proposta de formular uma geografia crítica radical, engajada socialmente e voltada 

para aqueles que efetivamente produzem o mundo, alinhando-se ao projeto enunciado outrora por Carlos 

(2007). 



É possível reconhecer algumas iniciativas já empreendidas nesse sentido. Moreira (2004), direcionando seus 

esforços rumo a uma ontologia marxista da geografia, define o conceito de geograficidade como condição 

espacial da existência do homem em qualquer sociedade. Um conceito que, nas palavras do autor, remente 

mais à existencialidade do que a contextualidade. 

Propomos aqui também a consideração de algumas contribuições formuladas por Edward Palmer Thompson 

em seus estudos. Historiador inglês de meados do século XX, Thompson visa incorporar amplamente os 

sujeitos à história e distanciar-se de tradições historiográficas mais afeitas às instituições e/ou figuras ilustres 

que encarnem os acontecimentos da história. Seu objetivo final é a aproximação decidida entre a produção 

de conhecimento e o engajamento político. 

Sugere-se a reflexão sobre a definição thompsoniana de classes sociais. No prefácio à sua famosa obra A 

formação da classe operária inglesa, o autor afirma que 

Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de acontecimentos díspares e 

aparentemente disconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto 

que é um fenômeno histórico. Não vejo a classe como “estrutura”, nem mesmo como uma “categoria, 

mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas relações 

humanas. […] A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 

(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra 

outros homens, cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. (THOMPSON, 2011. 

Pp. 9-10) 

Thompson move-se contra definições que transformam o fenômeno das classes em coisas mensuráveis “... 

uma quantidade de homens que se encontram numa certa proporção com os meios de produção” (imbidem, 

p. 11). Sua preocupação imediata é contrapor visões dogmáticas que diferenciavam o tamanho da classe 

operária (considerada um dado “objetivo) e o número daqueles que são conscientes de sua condição de 

classe. Deriva dessa diferença a ideia de que a classe precisa ser conscientizada pela extensão por partidos, 

seitas ou teóricos, das suas consciências aos demais, o que é frontalmente rechaçado por Thompson. 

Entretanto, colateralmente, a crítica thompsoniana, ao nosso ver, atinge a referida fraqueza do conceito de 

homem na geografia tradicional. Mas também faz ruir certas aspirações marxistas economizantes sobre esse 

mesmo tema, como por exemplo o seguinte raciocínio de um famoso economista: 

Em período de intensa expansão da atividade econômica, o mercado cresce tanto para as empresas 

capitalistas quanto para os trabalhadores autônomos. Isso faz com que a pequena burguesia se 

expanda em termos absolutos e relativos, o mesmo acontecendo com o proletariado. […] Foi o que 

aconteceu no Brasil entre 1970 e 1976 […] a participação do proletariado na população 

economicamente ativa passou de 15,3% em 1970 para 28,1% em 1976, ao passo que a da pequena 



burguesia passou, no mesmo período, de 10,2% para 20,9%. E a participação do subproletariado 

caiu de 72,4% em 1970 para 47,6% em 1976. (SINGER, 2009. P. 72) 

Quantos geógrafos não se sentiriam confortáveis com o raciocínio acima? Ver o número de proletariados 

subir e descer chega até estimular previsões estatísticas do momento em que uma revolução proletária 

surgirá... Entretanto, lembrando ainda as palavras de Thompson, a classe operária não é como o Sol: não tem 

hora para aparecer, tampouco hora para desaparecer. 

Insistimos ainda na relevância das ideias que Thompson expõe em sua obra de maior fôlego teórico: A 

miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser. Nesse fértil trabalho 

Thompson esclarece sua definição de experiência como uma categoria que compreende a resposta de um 

indivíduo ou um grupo a acontecimentos relacionados ou repetidos como resultado da reflexão de homens e 

mulheres sobre suas realidades. E aponta essa falta em Althusser:  

É esse, exatamente, o termo que Althusser e seus seguidores desejam expulsar, sob injúrias, do 

clube do pensamento, com o nome de “empirismo”. Os homens e mulheres também retornam como 

sujeitos, dentro deste termo – não como sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas como pessoas 

que experimentam suas situações e relações produtivas e determinadas como necessidades e 

interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e em 

sua cultura (as duas outras expressões excluídas pela prática teórica) das mais complexas maneiras 

(sim, “relativamente autônomas”) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das 

estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. (THOMPSON, 

1981, P. 182). 

Mais uma vez percebemos um bom potencial para o desenvolvimento do pensamento geográfico com 

subsídios marxistas. A valorização da experiência pode ser um caminho para superar as dificuldades supra-

citadas quanto ao trabalho empírico do geógrafo. 
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