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Considerações acerca do tratamento da temática da ontologia na geografia 

 

Recentes esforços resultaram em significativas contribuições à temática da ontologia do espaço. 

Dentre essas contribuições, constata-se que um respeitável quantitativo de geógrafos que tem se 

dedicado ao tema constroem seus elementos de conclusão possuindo enquanto fundamento filosófico 

— ao trânsito de argumentos e categorias da ontologia para a epistemologia da geografia — o debate 

ontológico de Martin Heidegger.  

 

Esse caminho tem se demonstrado profícuo, servindo, sobretudo, para resgatar o interesse dos 

geógrafos pela temática. No entanto, há significativas divergências com as propostas iniciais das 

reflexões acerca da ontologia do espaço, que foram engendradas na perspectiva denominada de 

geografia crítica. 

 

Essas divergências apontam para incompatibilidades relevantes com o conteúdo concedido às 

categorias geográficas pela perspectiva supracitada, com acento na ideia do espaço socialmente 

produzido e na ideia de sociedade enquanto ser (ser social). As incompatibilidades sugeridas advêm, 

dentre outras questões, da noção de “diferença ontológica” de Heidegger, da qual se depreende que há 

uma diferença intransponível entre ser e ente.  

 

O texto ora apresentado resgata aspectos constituintes das reflexões desenvolvidas no interior da 

temática da ontologia na geografia. A partir desse movimento de resgate, objetivamos apresentar 

elementos da Ontologia do Ser Social de Lukács (LUKÁCS, 1976-1981) que observamos ausentes nas 

contribuições anteriores e consideramos pejados de potencialidades para novas e profícuas reflexões 



acerca da temática na geografia ainda não devidamente exploradas. 

 

A temática da ontologia na geografia é construída enquanto ontologia do espaço, explicitada por Silva 

(1978) em meio ao esforço de substanciar filosoficamente a disciplina que o autor denominou de 

“geografia teórica”. Com tal intento, Silva (1978) formula a definição do “espaço como ser” que, embora 

muito criticada por possíveis equívocos nas concepções de “ser” e “ente” construídas implicitamente 

aos argumentos do autor, principia um trajeto entre filosofia e geografia constituindo fundamentação da 

reflexão teórica na disciplina. 

 

O referido trajeto se demonstra fecundo e com novos e relevantes desdobros hodiernos, ainda que em 

literatura consideravelmente escassa em termos quantitativos, a exemplo das preocupações e 

propostas apresentadas nas reflexões de Moraes (1982), Escolar (1996), Santos (1996), Moreira (2000, 

2004), Biteti (2007), Martins (2007), Reis (2009) e Pedrosa (2012). 

 

No movimento de crítica e renovação centrado no tratamento das questões ontológicas na geografia, 

Reis (2009) aponta que os principais autores brasileiros que desenvolveram reflexões acerca da 

temática da ontologia o fizeram no interior do movimento de renovação crítica da geografia, a partir do 

estabelecimento de uma relação de equivalência ontológica entre espaço e sociedade, por meio da 

qual se assume a sociedade como equivalente ao próprio ser. Nesta direção, o autor considera que o 

movimento desenvolveu uma “onto-socio-logia” do espaço que, no bojo dos debates da denominada 

“geografia crítica”, apresentam notável inspiração do pensamento marxista. 

 

Reis (2009) afirma que o desenvolvimento da temática no Brasil assumiu uma posição de identidade 

entre ser e sociedade, o que termina por implicar na apropriação da sociedade como ser do espaço, 

revelando problemas decorrentes da ausência da reflexão ontológica pautada em explicitar e/ou 

construir coerentemente uma definição e delimitação de ser e ente. Isso significa, para o autor, em 

inevitável processo de incorrer em equívocos, essencialmente porque defende que a sociedade é um 

ente do ser, e não o próprio ser e, portanto, na qualidade de ente não pode se configurar enquanto ser 

do espaço, assumindo que ambos (sociedade e espaço) são, em verdade, entes do ser. Em outros 

termos, seria falacioso propor o espaço como ser, e da mesma forma utilizar enquanto fundamento 

para substanciar a reflexão acerca da categoria espaço a concepção pautada na equivalência entre 

sociedade e ser. 

 

Nestes termos, o autor então argumenta que há ausência do debate sobre a “diferença ontológica” no 



âmbito das reflexões desenvolvidas no contexto da epistemologia da geografia, o que compreenderia a 

reflexão sobre a diferença intransponível entre ser e ente. A correta assimilação dessa diferença se 

apresenta enquanto radicalização dos princípios norteadores da reflexão acerca da ontologia do 

espaço na teoria geográfica, ou seja, enquanto ponto de partida, tarefa inescapável à reflexão. 

 

Conclui, então, que há um problema a ser trabalhado na geografia, suscitado pela “onto-socio-logia” 

marxista que, por seu predomínio no debate ontológico, termina por se auto-instituir enquanto única 

plataforma para o debate, o que implica em restringir e obliterar as possibilidades de radicalizar a 

fundamentação ontológica na epistemologia da geografia pautada na reflexão da diferença ontológica. 

 

Contudo, Reis (2009) estabelece a sociedade enquanto ente e não há, de forma explícita na exposição 

dos seus argumentos, tratamento adequado que evidencie as impossibilidades da reflexão da 

sociedade enquanto ser, sendo, portanto, uma posição assumida como dada ou como pressuposto. É 

ausente, dessa forma, na crítica desenvolvida pelo autor, possíveis fundamentações construídas na 

perspectiva marxista criticada que impliquem em uma explicação, por parte dos autores da referida 

perspectiva, que incide na diferenciação do ser natural e do ser social, estabelecendo as delimitações e 

diferenças ontológicas entre os mesmos. As referidas delimitações e diferenças apontam para a 

possibilidade do debate que anuncia coerência na apropriação da sociedade enquanto ser do espaço 

fundada em uma ontologia do ser social, e não em uma “onto-socio-logia” como sugere o autor. 

 

Apesar das críticas e observações de extrema pertinência, o autor apresenta significativas omissões 

por analisar as reflexões desenvolvidas na geografia crítica na ausência dos fundamentos da 

perspectiva, utilizando fundamentos alheios à corrente e assentados nos seus próprios pressupostos, 

não devidamente explícitos, o que impossibilita diferenciar com a clareza necessária as bases das 

abordagens. 

 

Com outra concepção de crítica e redefinição, Martins (2007) posiciona-se contrário aos preceitos 

tradicionais da reflexão da ontologia na geografia, considerando que nessa tradição o tratamento da 

ontologia tem significado remeter a discussão da análise centrada na existência (ou não) de uma 

ontologia do espaço e de definir os elementos ontológicos constituintes do espaço. 

 

O autor esclarece que todo ser é ser de um ente, e é esse ser que determina o que ele é. Dessa forma, 

o ente é em função de seu ser, tornando-se uma entidade, ou seja, o primeiro é determinante e o 

segundo é determinado, e o ente e o seu ser são determinados em sua essência definidora a partir da 



existência. 

 

Nesta direção, depreende-se que quando se atribui ao espaço a condição de ser se define na verdade 

aquilo que ele não é. Para Martins (2007), todavia, o espaço também não seria um ente, mas uma 

categoria que se expressa enquanto elemento constituinte e insuprimível da existência dos entes, ou 

seja, enquanto propriedade fundamental de tudo o que existe. Há uma notável confusão que, para o 

autor, se inicia com uma assimilação de coincidência entre espaço e matéria, assim como entre matéria 

e objetividade, concluindo, a partir dos termos expostos, que não se pode admitir que as coisas são 

espaço ou que o ente é espaço, mas sim que ele, ente, existe e, por existir, está em um espaço, uma 

das dimensões de existência do ente. 

 

Prosseguindo a argumentação, procura estabelecer a especificidade do fundamento ontológico do 

homem, e termina por considerar que os homens são uma síntese entre o biológico e o ontológico, 

sendo constituídos pelo que denomina de complexo bio-ontológico, embora não se detenha no 

aprofundamento da questão de forma a torná-la devidamente clara. 

 

A análise dos argumentos do autor aponta para a compreensão do espaço enquanto espacialidade, ou 

seja, o espaço enquanto estritamente a condição de estar-no-mundo da existência material e objetiva 

dos entes, enquanto uma dimensão insuprimível da existência dos entes como a impossibilidade dos 

mesmos se manifestarem sem propriedades espaciais, sintetizadas na “localização” e “distribuição” dos 

entes. 

 

Dessa forma, apesar da crítica relevante apresentada, os argumentos demonstram uma fenda entre a 

reflexão crítica construída e as bases que são criticadas, pois que na perspectiva da produção do 

espaço não se pode considerar que o espaço produzido é na verdade exclusivamente a condição de 

existência dos entes, o que significa que a concepção de espaço utilizada no movimento de crítica é 

incompatível com a criticada. Em outros termos, observa-se que há um limite expressivo na definição 

de espaço do autor frente a concepção criticada, pois a partir dos argumentos expostos produzir 

espaço seria impossível na medida em que significaria produzir as próprias condições de existência 

dos entes, na medida em que o espaço é, para o autor, estritamente propriedade do que existe. 

 

Nas suas reflexões acerca da temática, Biteti (2007) argumenta que considerar o espaço como 

entidade equivaleria a admitir o espaço sem movimento ou significação. Enquanto ente o espaço não 

permitiria ser pensado para além da condição de matéria, sem constituir as relações sociais, ou sem 



qualquer papel ativo no processo de reprodução social. A autora aponta que o espaço seria condição 

contingente da existência dos entes, possuindo no espaço a necessidade de materialização. Sua 

dinamicidade em caráter contingencial decorre da interação entre as ações do homem e a distribuição 

dos objetos. Nas suas reflexões, não se observa debate de produção dos objetos e constituição do 

espaço e do homem. O homem e suas ações se iniciam em um espaço a priori constituído enquanto 

condição de existência e distribuição dos entes. 

 

Os debates propostos em Escolar (1996) apresentam respeitável contribuição à reflexão 

epistemológica na geografia no sentido de indicar um repensar o discurso nos seus fundamentos 

incontestavelmente aceitos na definição de categorias e temáticas da disciplina. Embora o autor não se 

debruce exclusivamente na reflexão acerca da ontologia no pensamento geográfico, apresenta 

argumentos pertinentes que fundamentam uma ruptura com posições que assumiremos ao longo do 

presente texto, sendo relevante situar esses argumentos que serão retomados com outros 

embasamentos. 

 

Dentre as posições defendidas pelo autor, escolhemos dois argumentos a partir do critério de 

originalidade na construção e sustentação, associado à maior divergência dos argumentos frente a 

posições importantes da nossa proposta. Os argumentos selecionados tratam da (1) impossibilidade da 

produção do espaço e da (2) analogia entre natureza e espaço no discurso geográfico. 

 

Enquanto movimento de desenvolvimento dos fundamentos do argumento de impossibilidade da 

produção do espaço, Escolar (1996) principia apontando que essa perspectiva se baseia na ontologia. 

No entanto, o autor argumenta que possuir a ontologia enquanto base não garante uma posição 

materialista na concepção do espaço, pois há diferença entre considerar a existência objetiva da 

realidade material de forma independente da subjetividade, e ambicionar definir e caracterizar essa 

realidade existente de forma igualmente objetiva. 

 

Nesta direção, o autor defende que a compreensão da realidade se torna possível apenas pela 

atividade do sujeito que a delimita para o seu conhecimento, configurando, portanto, o conhecimento 

como um processo genético fundado a partir das determinações materiais da existência mas, além de 

necessariamente parcial, nunca em relação de identidade objetiva com essa. 

 

“Os pressupostos ontológicos, então, serão constitutivos da possibilidade dos pressupostos 

epistemológicos, porém estes últimos determinarão a forma em que se constrói, na práxis, a realidade” 



(ESCOLAR, 1996, p. 17), ou seja, como se constrói o conhecimento e a atividade prática dos homens 

sobre as determinações materiais da existência objetiva (pressupostos ontológicos). 

 

A existência objetiva, portanto, embora pressuposto para o conhecimento dessa mesma existência, não 

concebe ao conhecimento a mesma constituição objetiva. O conhecimento da realidade é construído 

pela subjetividade que concebe a gênese idealizada da existência, sendo uma construção gnosiológica 

apesar das suas necessárias condicionantes ontológicas, e por essa razão não pode ser objetiva. 

Nestes termos, Escolar (1996, p. 17) afirma que “se aceitarmos [esses argumentos], não podemos 

considerar o espaço como existente”. 

 

Isso porque o espaço seria uma construção ideal do existente a partir das determinações objetivas do 

existente, o que não coincide objetivamente com o próprio existente. Com essa compreensão, o autor 

prossegue apontando que: 

 

as determinações materiais que constituem a realidade são, entre outras, espaciais. 
Portanto, a realidade está espacializada toda vez que nosso conhecimento espacializa a 
realidade. [...] Nessa concepção, a espacialidade é constitutiva da matéria e não o espaço; 
se o objeto da produção intelectual é o conhecimento, nunca poderia uma condição geral da 
sua determinação objetiva ser um meio de produção ou seu resultado (ESCOLAR, 1996, p. 
18). 
 

Depreende-se, a partir da posição explicitada pelo autor, que se existem determinações materiais 

espaciais na constituição da realidade e, portanto, essas determinam objetivamente as condicionantes 

das possibilidades da sua própria apreensão, essas determinações materiais espaciais não poderiam 

ser produzidas pela ideação subjetivada que as busca apreender. Isso porque as determinações 

materiais condicionam a própria possibilidade de constituição da ideia, dos pressupostos gnosiológicos, 

enfim, da apreensão ideal da realidade na consciência do sujeito. 

 

De acordo com Escolar (1996), a matéria que condiciona nosso pensamento já se encontra 

espacializada na ocasião em que espacializamos a realidade idealmente, o que permite que a 

espacialidade seja ao mesmo tempo objetiva e subjetiva. O autor conclui, a partir desses fundamentos 

que “produzir espaço, consequentemente, é impossível. Produzir configurações materiais 

espacialiazadas subjetiva ou objetivamente é possível” (ESCOLAR, 1996, p. 17). 

 

Produzir espaço seria impossível, na compreensão do autor, na medida em que equivaleria a produzir 

as determinações materiais da própria reprodução idealizada da matéria na forma de conhecimento da 



existência objetiva, o que seria como produzir as determinações materiais que possibilitam a existência 

da ideia. Se há determinação espacial na realidade que permite que haja reflexão sobre a própria 

realidade, significa que não podemos produzir aquilo que determina nossas possibilidades de conhecer 

o real. 

 

Amparado nos principais fundamentos que sustentam o primeiro argumento apresentado, o autor parte 

para o desenvolvimento do segundo argumento objeto da nossa reflexão, no qual explicita a 

compreensão de existência de analogia entre natureza e espaço no discurso geográfico. 

Nessa compreensão, o aspecto dos limites, e das delimitações, do conhecimento da realidade retorna 

com relevância semelhante ao primeiro argumento, associado ao questionamento acerca das 

constituintes materiais que compõem as formas objetivas daquilo que se pode considerar naturalidade 

ou artificialidade e as demarcações entre ambas tanto a partir da materialidade quanto na própria 

materialidade. 

 

Nesta perspectiva, o autor aponta a ausência de possibilidades de distinção das formas objetivas (ou 

dos objetos) em termos das suas determinações materiais ou dos aspectos materiais apreensíveis no 

objeto, o que não permitiria, por conseguinte, a distinção entre natureza e espaço. Assim, Escolar 

(1996, p. 19, grifos do autor) afirma que: 

 

[pode-se] relacionar espaço e natureza. Em primeiro lugar porque a natureza como objeto 
também é produto da coisificação do adjetivo naturalidade. Se tentássemos o exercício 
analítico de discriminar entre objetos sociais e naturais, em função de distingui-los entre si 
materialmente, nos veríamos impossibilitados de consegui-los toda vez, ou sempre, que 
encontrássemos graus de naturalidade ou de artificialidade neles. 

 

A referida dificuldade exposta pelo autor emanaria, inclusive, da constituição subjetiva e artificial da 

natureza na sua delimitação enquanto objeto apreensível e construído pela consciência conformada em 

conhecimento. Para o autor, apenas é possível definir e delimitar a natureza se se pode definir 

estritamente aquilo que compõe a não-natureza, e isso seria teoricamente impossível pelas condições 

materiais naturais necessariamente encontradas nos resultados materiais dos processos sociais 

(objetos sociais ou artificiais) e pela necessariamente artificial delimitação da natureza em termos das 

possibilidades de conhecimento da realidade. 

 

A partir desses fundamentos, o autor conclui que “os pressupostos ontológicos em qualquer dos casos 

são os mesmos. Esta é a razão pela qual minha hipótese estabelece analogia entre natureza e espaço” 



(ESCOLAR, 1996, p. 19). 

 

Moraes (1982), ao desenvolver uma proposta para a ontologia do espaço fundamentou o debate em 

argumentos da estética e da ontologia lukacsiana, trazendo contribuições para a reflexão marxista a 

partir da ontologia na geografia, sobretudo quanto aos aspectos fundantes do pensamento lukacsiano: 

o método ontológico-genético, a diferença e articulação entre teleologia e causalidade no mundo dos 

homens, e o trabalho enquanto protoforma para a autoconstituição e o desenvolvimento do homem. 

 

Cumpre observar que Moraes (1982), no entanto, fornece exclusivamente potencialidades do 

pensamento de Lukács para o debate que, em que pese a relevância das preocupações e reflexões do 

autor, não apresenta uma análise detalhada e sistematizada da ontologia lukacsiana e das categorias 

relevantes ao pensamento geográfico. Isso se expressa, dentre outras questões, pelo próprio caráter 

de ensaio que atribui ao texto e pelas referências que faz ao texto da ontologia, centrado estritamente 

no capítulo do trabalho, em um artigo no qual Lukács sintetiza a obra e em uma entrevista do autor. 

 

Pedrosa (2012) elabora uma releitura dos autores que, no âmbito da geografia crítica, trataram da 

temática, sem acrescentar essencialmente novos elementos ao debate. No entanto, o autor sugere 

uma questão que nos interessa desenvolver, quando indaga se trazer argumentos da ontologia 

lukacsiana para o “pensar a ontologia do espaço não reproduziria [a] visão do espaço como um 

elemento exterior que oferece as potencialidades ao desenvolvimento humano?”. 

Partindo desse questionamento, centraremos esforços de diálogo com Harvey (1973) e Moreira (2000, 

2004) para pensar acerca de uma proposta de construção de um movimento reflexivo acerca da 

ontologia lukacsiana na geografia. 

 

Diálogos entre a ontologia lukacsiana e a geografia: primeiras aproximações 

 

Dentre as propostas recentemente publicadas acerca da temática da ontologia do espaço, a 

necessidade de retomar e refazer o esforço principiado por Silva (1978) de construção de um trajeto 

entre filosofia e geografia por meio da ontologia é expressa no conceito de “geograficidade” discutido 

em Moreira (2004), que assumiremos como ponto de partida para o aprofundamento e recorte do tema. 

 

As contribuições de Moreira (2004) são relevantes ao sistematizar o que o autor identifica como diálogo 

das ontologias entre marxismo e geografia apontando o conceito de “geograficidade” como 

fundamental à problematização ontológica na geografia. A geograficidade é, para o autor, a condição 



espacial da existência do homem em qualquer sociedade, ou a existência (do ser social) em sua 

expressão espacial. É, de forma resumida, “o ponto ôntico-ontológico de tradução do metabolismo 

homem-meio no metabolismo homem-espaço” (MOREIRA, 2004, p. 33). 

 

Essa tradução seria constituída pelo intercâmbio metabólico entre homem e natureza mediatizado pelo 

trabalho, que expressaria, por meio do metabolismo homem-espaço, condições espaciais de existência 

das sociedades. Dessa forma, conclui que a geograficidade “é o modo de expressão dessa essência 

metabólica ― a hominização do homem pelo homem através do trabalho ― em formas espaciais 

concretas de existência, [...] é a forma como a hominização enquanto essência do metabolismo 

exprime-se sua existência na forma do espaço” (MOREIRA, 2004, p. 34). 

 

Ao tratar da perspectiva marxista da ontologia e da epistemologia, Harvey (1977, p. 312) aponta que 

“en la obra de Marx, la ontología y la epistemología se relacionan entre sí. El conocimiento es 

considerado como una parte de la experiencia humana y como proveniente de la prática humana”. Para 

o autor, no pensamento marxista o processo de conhecimento deve ser compreendido a partir da 

ontologia, considerando que conceitos e categorias não possuem existência independente, ou seja, 

não são abstrações universais, são determinações do que existe. 

 

Partindo dessas contribuições, nossas intenções se consolidam nas possibilidades de relações entre as 

reflexões epistemológicas da ciência geográfica e as problemáticas ontológicas, ambas substanciadas 

por constructos do pensamento marxista. Dessa relação pretendemos construir caminhos para uma 

crítica epistemológica fundamentada em argumentos ontológicos, elencando o espaço enquanto 

categoria de mediação entre epistemologia da geografia e ontologia. 

 

Partimos da afirmação de Moreira (2000), ao esclarecer que, embora as reflexões de âmbito ontológico 

tenham se estabelecido no movimento de renovação crítica da geografia com fundamentos do 

pensamento marxista e possuindo a categoria “trabalho” como primordial, a produção social do espaço 

“nunca aparece [...] como um processo da hominização do próprio homem” (MOREIRA, 2000, p. 39). 

Isso significa a inexistência dessa reflexão mesmo quando a produção social se apresentou em relação 

de identidade com a produção do espaço, sintetizada na máxima “produzir é produzir espaço”. 

 

Retomando a noção de geograficidade de Moreira (2004) a partir da constatação da ausência do 

espaço no debate do processo de hominização do homem, podemos estabelecer um caminho profícuo 

para uma reflexão geográfica que procure investigar: em que termos a existência do ser social em sua 



expressão espacial se conforma enquanto movimento de realização da humanização do ser, em que 

termos a humanização se realiza no processo de produção da expressão espacial do ser social, em 

que termos a humanização do ser pode ser pensada em relação de identidade com o processo 

de produção do espaço, sendo o espaço, portanto, expressão das potencialidades de 

humanização do ser social. 

 

Nesta direção, o esforço reflexivo proposto será substanciado nas (in)consistências de uma teoria 

espacial assentada em argumentos da ontologia do ser social (LUKÁCS, 1976-1981, 2010) proposta 

pelo filósofo húngaro György Lukács (1885-1971). A ontologia lukacsiana é a última grande obra do 

autor, com publicação póstuma, tendo como principal mérito ser a primeira a destacar o caráter 

ontológico do pensamento de Marx, contribuindo decisivamente para o debate ontológico para além 

das concepções e argumentos idealistas e metafísicos. Nesta direção, a ontologia lukacsiana é uma 

obra que destoa das reflexões marxistas no século XX, pois que essas se encontravam centradas no 

debate gnosiológico (LESSA, 2002; NETTO, 1983; TERTULIAN, 1996, 2009; VAISMAN, 2007). 

 

Vaisman (2007) aponta que o século XX enfrentou o pensamento de Marx a partir do padrão 

gnosiológico, supondo que o mesmo era compatível com tal abordagem com base nos pressupostos de 

cientificidade correntes, no qual a cientificidade repousa e tem que repousar sobre algum tipo de 

fundamentação gnosiológica (teoria do conhecimento, lógica ou epistemologia). 

 

De acordo com Vaisman (2007, p. 254), a Ontologia do Ser social, última obra do autor, possui ainda 

maior especificidade no pensamento marxista pois é a obra que, a partir desse pensamento, “recoloca 

o problema filosófico essencial do ser e do destino do homem e sua autoconstituição contraditória”, 

constituindo um movimento reflexivo com elementos que corroboram com nossas preocupações e 

perspectivas. 

 

Considerando a especificidade do pensamento de Lukács, Tertulian (2009) aponta que o objetivo do 

autor: 

 

era demonstrar como a diferenciação progressiva da vida social em uma multiplicidade de 
complexos heterogêneos se enraíza [na] atividade originária que é o trabalho, [constituindo] 
uma interpretação genético-ontológica do ser [na qual] cada categoria é vista em seu 
surgimento histórico e na sua função específica na economia do ser. 

 

Nesta direção, consideramos relevante para a aproximação entre a ontologia lukacsiana e a geografia, 



a partir das indagações suscitadas pelas contribuições de Moreira (2000, 2004) e Harvey (1977), que o 

esforço reflexivo se efetive por meio de interpretação ontológico-genética da categoria espaço, 

investigando sua relevância e constituição na atividade fundante do ser social, o trabalho. 

 

Considera-se, portanto, que a composição de um esforço reflexivo acerca do espaço pautado na 

ontologia lukacisana é um esforço necessariamente pautado na apreensão da categoria trabalho 

enquanto constituição do espaço geográfico em âmbito abstrato e concreto, sinônimo de espaço social, 

o que implica a apreensão da tessitura que compreende a simultaneidade da constituição ontológica do 

ser social com a produção e desenvolvimento do espaço social e do tempo social, provindos das 

possibilidades consequentes da centralidade ontológica do trabalho no mundo dos homens. 

 

Nesta direção, torna-se premente a apreensão do salto definitivo decorrido do intercâmbio orgânico 

entre homem e natureza mediatizado pelo trabalho, quando o homem realiza um processo de 

objetivação substanciado por ação conscientemente orientada que externaliza um pôr teleológico ― 

ato posto pelo trabalho que antes de objetivado é previamente idealizado na consciência ― e o 

confronta com a causalidade espontânea da natureza, erigindo um mundo objectual (material) que se 

efetiva na transformação da causalidade espontânea em causalidade posta, uma causalidade posta em 

movimento, a natureza humanizada (LUKÁCS, 1976-1981). 

 

Esse movimento de transformação se realiza pela subordinação ativa da finalidade da ação humana à 

causalidade do mundo objetivo. Ou seja, a prévia-ideação ― teleologia, ideia abstrata que antecipa na 

consciência um ato de transformação concreta da realidade ― da ação e do resultado do processo de 

trabalho deve se submeter às leis e processos da natureza natural do mundo para que realize na 

natureza um processo de transformação cujo resultado conduza à objetivação/alienação da prévia-

ideação em objeto. 

 

Esse objeto deve sintetizar em si uma causalidade posta em movimento pela objetivação/alienação de 

uma finalidade humanamente construída, resultando em uma relação causal que jamais se 

explicitaria espontaneamente, ou seja, na ausência do pôr teleológico. Sobre essa questão, 

Lukács (2010, p. 44-45) afirma que: 

 

[o trabalho], como Marx demonstrou, é um pôr teleológico conscientemente realizado, que, 
quando parte de fatos corretamente reconhecidos no sentido prático e os avalia 
corretamente, é capaz de trazer à vida processos causais, de modificar processos, objetos 
etc. do ser que normalmente só funcionam espontaneamente, e transformar estes em 



objetividades que sequer existiam antes do trabalho. 
 

Dessa forma, depreende-se que, para Lukács, embora existam determinadas possibilidades reais de 

articulação de séries e processos causais objetivamente postos na natureza, certas objetividades são 

plasmadas exclusivamente no interior do sistema metabólico entre homem e natureza mediatizado pelo 

trabalho. Isso significa que, se por um lado não se explicitam no ser natural na forma de causalidade 

espontânea, por outro lado a explicitação dessas possibilidades no ser social depende da subordinação 

da atividade humana aos reais processos causais da natureza, convertendo aquilo que se apresenta 

estritamente enquanto possibilidade em objeto. 

 

Para Lukács (1976-1981, 2010), a causalidade posta é plasmada por necessidades e possibilidades 

humanas, o que significa que na ausência do ser social esses novos nexos causais constituídos jamais 

se explicitariam pelo desenvolvimento da causalidade espontânea da natureza. A causalidade posta é, 

portanto, expressão do rompimento da unidade da existência natural que se realiza na constituição de 

entes igualmente objetivos que sintetizam a fenomenalidade do ser social e do seu devir. 

 

Portanto, não há no movimento de produção engendrado por atos e finalidades humanas a produção 

das determinantes objetivas do real, na medida em que essas são apropriadas e redefinidas em novos 

nexos causais que conservam as determinantes naturais em novas condições. 

 

A antecipação possibilitada pelo movimento do pôr teleológico se afirma objetivamente na produção do 

espaço afirmando o poder de autoconstituição do ser social e a sua manifestação nos entes objetivos 

e, por conseguinte, a centralidade do trabalho no mundo dos homens. Isso porque o trabalho é a 

categoria que mediatiza a antecipação e a sua objetivação em um pôr que se materializa na 

constituição do espaço social, permitindo a efetivação de uma causalidade posta em movimento por 

necessidades humanas. 

 

Como a causalidade posta em movimento se constitui a partir da objetivação do ser social na produção 

do espaço que, por seu turno, é mediatizada pelo trabalho, o trabalho é necessariamente a categoria 

fundante do ser social e indispensável à afirmação do rompimento da unidade dos entes objetivos em 

termos de causalidade espontânea da natureza. Na ausência do trabalho, não há constituição da 

causalidade posta e, portanto, não há afirmação e difusão do ser social em entes objetivos, 

permanecendo o ser social como um não-ser, pois não há ser que não se manifeste em ente objetivo. 

A partir do que elencamos, depreende-se que a ausência do trabalho resultaria na existência da 



causalidade estritamente espontânea e de entes que manifestam estritamente a fenomenalidade do ser 

natural, o que impossibilitaria a constituição e manifestação do ser social. 

 

A diferença reside no fato de que: 

 

[...] ao contrário da causalidade, que representa a lei espontânea na qual todos os 
movimentos de todas as formas de ser encontram a sua expressão geral, a teleologia é um 
modo de pôr ― posição sempre realizada por uma consciência ― que, embora guiando-as 
em determinada direção, pode movimentar apenas séries causais. [...] A maior parte das 
atividades cujo conjunto põe a totalidade [social] em movimento [é] certamente de origem 
teleológica, mas a sua existência real [...] é feita de conexões causais que jamais e em 
nenhum sentido podem ser de caráter teleológico (LUKÁCS, 1978, p. 6). 

 

Constata-se que o homem externaliza sua consciência sintetizada em pôr teleológico e, ao fazê-lo, 

termina por desenvolver determinados conhecimentos e habilidades que não possuía dantes e que só 

pôde desenvolver ao externalizar os mesmos produzindo um mundo objetivo distinto da sua 

subjetividade. Dessa forma, a subjetividade humana se desenvolve mediada pelo desenvolvimento de 

uma objetividade humanizada. No entanto, embora esse mundo objetivo seja síntese da natureza 

primeira com a prévia-ideação humana, sua processualidade é alheia à subjetividade que conduziu a 

sua produção material: uma vez criado, o objeto passa a existir independente do sujeito que o projetou 

idealmente, diversamente da ideia que não sendo objetivada por meio do processo de trabalho inexiste 

enquanto elemento genérico, salvo estritamente presente na consciência do indivíduo (sujeito). 

 

Esse movimento é apresentado na ontologia lukacsiana, de acordo com Lessa (1992), no tratamento 

conferido ao complexo objetivação/alienação, com a particularidade de não constituir a reflexão 

pautada na negatividade comum ao pensamento contemporâneo. O autor aponta que o momento de 

transformação do real pelo trabalho humano tem como base uma ideação prévia que, ao se converter 

em força material efetiva no mundo dos homens sofre um processo de objetivação, o que significa que 

o previamente-idealizado ganha uma existência objetiva, concreta. 

 

Nesse processo, há dois elementos de positividades inerentes: (1) a humanização do homem e 

realização do ser social constituindo uma base objetiva plasmada em nexos causais não explicitados 

espontaneamente pela natureza e (2) a objetividade da produção humana reage sobre o homem que a 

cria, e possui desenvolvimento causal não orientado pela teleologia que a cria mas por base na 

causalidade posta em movimento pelo trabalho, que enquanto causalidade não difere em termos 

objetivos da causalidade espontânea da natureza. 



 

Dessa forma, Lessa (1992) observa que na ontologia lukacsiana, para se humanizar o homem 

necessita do processo de objetivação que resulta em um processo de alienação, pois que o 

desenvolvimento da matéria objetivada se realiza independente da vontade do indivíduo que a cria. 

Portanto, há na história do produto objetivado, ausência de identidade com a história e vontade do 

criador. A essa distinção ontológica entre criador e o seu produto, Lukács denomina alienação. Sua 

positividade deriva da afirmação da humanidade e, assim, com o desenvolvimento da história humana 

há igualmente o desenvolvimento da capacidade cada vez maior de objetivar prévias-ideações e, por 

conseguinte, da capacidade humana de se alienar. A positividade se reafirma pois apenas se alienando 

os homens podem, em termos dos indivíduos e da humanidade, se constituírem enquanto tais. 

 

Retornando à compreensão de Lukács acerca do complexo objetivação/alienação, observa-se que o 

conhecimento produzido nesse processo transcende a particularidade na qual foi engendrado, pois que 

o conhecimento de um caso singular se generaliza na medida em que demonstra sua utilidade em 

situações diversas à situação concreta particular em que surgiu. Os atos da produção humana não 

retornam portanto ao princípio do processo de conhecimento no momento de um novo pôr teleológico 

em um novo caso particular concreto, mas partem do conhecimento fatalmente adquirido no processo 

de transformação da realidade objetiva, que não se efetiva sem a transformação do próprio homem em 

ser social. 

 

A generalização igualmente ocorre na medida em que o conhecimento produzido necessariamente pela 

externalização e objetivação da prévia-ideação em objeto passa a mediar ações não apenas do homem 

particular mas do homem genérico, pois o pensamento abstrato convertido em objeto concreto por 

meio do trabalho transforma o conhecimento que era propriedade do sujeito em propriedade da 

humanidade, e as ações do devir não podem negar o passado que põe determinações sobre essas. 

 

Nesta direção, a efetivação da ideia em objeto transforma o sujeito da ideia mas igualmente a 

humanidade e o mundo objetivo: no processo de trabalho o homem produz objetividade e subjetividade 

próprias, tanto sua objetividade quanto subjetividade são formadas no/pelo trabalho enquanto produtos 

históricos do ser social. 

 

O trabalho converte a natureza na base material indispensável ao mundo dos homens, possibilitando 

que o desenvolvimento do mundo dos homens não se subsuma e se subjugue à causalidade 

espontânea da natureza. Portanto, o trabalho suplanta a natureza por uma objetividade fundada em 



causalidade posta em movimento: essa objetividade passa a ser a mediação necessária na relação 

entre os homens, e entre esses e o seu devir histórico. 

 

Em outros termos, é indispensável a (re)produção do espaço social para a realização do homem 

enquanto ser social, na medida em que a produção do espaço, constituída por causalidade posta em 

movimento por um pôr teleológico, é o processo, resultado e condicionante para a realização do ser 

social. Em consonância com a realização do ser social, para se desenvolver historicamente o homem 

(indivíduo e genérico) sofre determinações da objetividade social e retorna ações sobre esta a 

modificando continuamente, e apenas se as relações sociais se estabelecem mediadas pela 

objetividade social e para o seu contínuo desenvolvimento (que retorna sobre o desenvolvimento dos 

homens e das suas relações) é que elas podem efetivamente existir. Depreende-se aqui um ponto 

fundamental: não há relação social que não ocorre mediatizada (e com determinações) pelo espaço 

social. 

 

A constituição da natureza humanizada pelo homem por meio do trabalho implica na diferenciação de 

faculdades das quais exclusivamente encontra-se dotado o ser humano, concebendo uma relação com 

a natureza de transformação e apropriação enquanto fundamento da própria constituição do humano, 

que se expressa materialmente na natureza humanizada, sinônimo de espaço social. Nesse, a 

objetividade dos processos e transformações são essencialmente sociais, mesmo que essas não se 

realizem enquanto meramente reflexos da sociedade, mesmo porque a objetividade do espaço implica 

em constrangimentos no prosseguimento da reprodução da totalidade social. 

 

Como o trabalho se realiza a partir da base material constituída pelo trabalho morto previamente 

concebido pelo próprio trabalho (vivo), a relação do trabalhador com os meios de realização do seu 

trabalho expressam que inexistem ato de trabalho singular que se realize “fora” da universalidade do 

processo de trabalho social como um todo, fora das condicionantes materiais e históricas impetradas 

pelo espaço social enquanto condição, processo e resultado do trabalho. 

 

O trabalho em sua centralidade ontológica possibilita ao homem à apreensão das leis inerentes à 

objetividade dos processos e fenômenos naturais enquanto forma de apropriação e transformação da 

objetividade natural em objetividade social, em natureza humanizada, espaço social. Nesse 

processo, ocorre a naturalização do homem enquanto apropriação da objetividade natural revertida na 

humanização da natureza, na produção do espaço. O espaço, portanto, encontra-se visceralmente 

tensionado pela ação humana do trabalho, e se estabelece mediando a objetividade natural e a 



objetividade social, na medida em que a produção do espaço por meio do trabalho pressupõe a 

apropriação da objetividade natural para a potencialidade da ação humana pelo trabalho resultando na 

humanização da natureza. Em outros termos, quanto maior a naturalização do homem por meio da 

apropriação do conhecimento da processualidade objetiva da natureza, maior a propriedade com a qual 

a ação humana do trabalho potencializa a humanização da natureza, transformando a objetividade 

natural em objetividade social. 

 

De tal forma, o homem pode por meio da apropriação da objetividade natural e da constituição da 

objetividade social produzir espaço social, que se constitui enquanto base material (e conteúdo) na qual 

as relações sociais se desenvolvem e se constrangem pelas possibilidades e impossibilidades 

induzidas pelo espaço. Assim, o espaço é produto e produtor das relações sociais sendo conformado 

enquanto base material da sociedade. Para tanto, o espaço deve ser pensado enquanto produto da 

sociedade ao mesmo tempo em que se reproduz no interior da sociedade e a sociedade se reproduz 

no espaço, mediando as relações sociais e o desenvolvimento das suas demais instâncias (estruturas). 

 

Enquanto produto, o espaço se alterna simultaneamente em meio para a reprodução da sociedade, 

sendo condição para que as relações sociais se realizem e se reproduzam, produzindo espaço 

(CARLOS, 1994). Desta forma, o espaço, produto social, possibilita e impõe que a reprodução da 

totalidade social ocorra não necessariamente retornando ao princípio do processo produtivo da 

objetividade social da humanização da natureza.  

 

Possibilita e impõe, portanto, a continuidade da reprodução da totalidade social a partir do que a 

sociedade já produziu, expresso no espaço enquanto base material que mediatiza a reprodução social 

pois que é meio para que as relações sociais se processem, e é condição, pois que as relações sociais 

se desenvolvem na objetividade social constituída e se realizam e se reproduzem por meio desta. 

Portanto, a constituição da natureza humanizada pelo homem por meio do trabalho, o espaço, 

possibilita o tempo social: a reprodução da sociedade a partir do que ela já produziu e em interação 

com sua produção enquanto condição e meio para o prosseguimento do processo histórico. 

 

Neste ponto, é importante ressaltar a objetividade do espaço, reafirmando que “a causalidade posta 

através da realização material de um pôr teleológico não altera a essência da causalidade enquanto tal” 

(LESSA, 2002, p. 75). Ou seja, mesmo que a objetividade resultante do processo de trabalho seja 

teleologicamente orientada, ao ser convertida em objeto o pôr teleológico e sua objetivação/alienação 

engendram nexos causais que se cristalizam no objeto e o desenvolvimento desse se processa a partir 



das determinações causais das relações que o objeto é partícipe, não se desenvolvendo enquanto ente 

objetivo a partir da ideia previamente antecipada na consciência do sujeito que realiza por meio do 

trabalho a sua objetivação/alienação. 

 

Assim, a causalidade é inalienável do ente objetivo, que passa a ter uma história própria e uma ação de 

retorno sobre quem o criou (e sobre a sociedade), e isso porque a causalidade possui um princípio 

próprio de movimento. Neste contexto adquire maior coesão a afirmação de Marx acerca da segunda 

natureza, pois que a processualidade objetiva dessa apresenta nexos causais da mesma forma que a 

natureza natural (causalidade espontânea), embora no desenvolvimento dos processos na segunda 

natureza se encontrem compelidos constrangimentos causais das relações sociais que apenas se 

desenvolvem na produção da segunda natureza. O que significa que as causalidades que se 

processam na segunda natureza, embora sejam subordinadas à causalidade espontânea, transcendem 

essa última tanto na sua produção quanto no seu desenvolvimento, conformando o objeto plasmado 

em causalidade posta em movimento. 

 

A partir dos termos expostos, deve-se observar que a constituição do homem enquanto ser social 

perpassa o processo de plasmar objetividades sociais exteriores ao próprio homem, implicando na 

necessidade do ser social se manifestar nos entes alienados — objetos espaciais — para constituir o 

próprio homem enquanto ser social. 

 

É importante salientar que, embora alienado, o espaço é indubitavelmente partícipe do vir-a-ser do 

homem, e esse processo não ocorre de forma passiva, tendo o espaço como mero palco ou 

receptáculo das relações sociais. Isso porque o espaço, ao constituir-se socialmente em objeto, é 

concomitantemente partícipe do desenvolvimento social do indivíduo (sujeito) e do gênero humano, 

realizando uma ação de retorno ao processo de cristalização das alternativas socialmente efetivadas 

na objetividade do espaço produzido. 

 

De forma resumida, o constituir-se social do espaço é concomitantemente retorno ao desenvolvimento 

social do indivíduo e do gênero humano, tanto no âmbito da produção quanto da apropriação ou da 

expropriação, realizando a alienação (em caráter positivo) ou o estranhamento. 

 

No processo de (re)produção do espaço enquanto movimento ininterrupto, estabelece-se a 

indissociabilidade entre espaço e tempo, constituindo igualmente a unicidade do espaço em âmbito 

abstrato e concreto, fato que consolida o espaço enquanto possibilidade de fragmentação de si mesmo 



na sua objetividade, pois o espaço se conjuga a si mesmo por meio de complexas relações com o 

tempo e a sociedade. 

 

Assim, o espaço estabelece-se enquanto totalidade ao mesmo tempo em que se fragmenta mediado 

por um desigual acúmulo de tempos em si, estruturados por meio da dinâmica da organização da 

reprodução social em uma perspectiva histórica — o que compreende uma mescla de tempos (suas 

continuidades e descontinuidades) no tempo presente, na sociedade e, por conseguinte, no espaço. 

Contudo, o que se fragmenta não é o espaço enquanto categoria, dimensão derivada da totalidade 

social e constituinte do ser social, mas a efetivação da reprodução social enquanto processo espacial 

expressa como realidade objetiva e material. 

 

Em outros termos, a fragmentação ocorre não em seu âmbito abstrato, mas concreto, como produto. E 

como produto, é o espaço igualmente matéria social em movimento de reprodução, o que implica sua 

conjugação com o tempo para apreendê-lo em determinado momento, para compreender como o 

acúmulo de tempos e de espaços produziu o espaço-tempo em movimento que denominamos de 

presente e com o qual nos confrontamos cotidianamente no processo de reprodução da vida. 

 

O tempo e a sociedade, portanto, são constituintes e essência do debate acerca do espaço dada a 

indissociabilidade analítica que constitui o objeto e a apreensão da complexidade da realidade 

espacial, na qual a sociedade e o tempo histórico por ela produzido conservam-se envoltos e insepultos 

na sua natureza e diacronia. Assim, revela-se a relevância da compreensão do espaço e do tempo 

como dimensões sociais e indissociáveis do real, que, contudo, conjugam a si mesmas 

diferencialmente ao mesmo tempo em que conjugam uma a outra. 
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