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Resumo 
 

Consideramos, portanto, o espaço geográfico apreensível enquanto totalidade concreta, bem 
como uma dimensão de apreensão do movimento da totalidade social e integrante da totalidade 
social. Nesta direção, cumpre apontar que a totalidade concreta supera e escapa ao que é apenas 
imediatamente dado e observado, à dimensão meramente tangível da realidade, que é, por 
excelência, indubitavelmente imprecisa e mascaradora (dissimuladora), pois que não faz 
(necessariamente) alusão ao seu conteúdo em (in)constante movimento e à essência desse conteúdo 
e movimento, contraditórios e conflituosos, reproduzidos sob a égide das expressões históricas do 
sistema de relações sociais da reprodução material da realidade social. 

Essa categoria, a totalidade concreta, emerge da constatação de que o todo é constituído ao 
constituir-se por partes complexamente inter-relacionadas que se dissipam de uma verdadeira 
apreensão caso não sejam devidamente conjugadas e compreendidas como conjunto, unidade ou 
síntese. 

É resultado, portanto, de um esforço de abstração ― como instrumento metodológico e 
analítico ― que objetiva purgar o tangível da pletora do vazio e reconstituir sua concretude por 
meio de momentos de abstração e concreção que fatalmente se interpenetram, posto que ambos se 
constituem por mútua compenetração e elucidação, fundando momentos de aproximação com o 
objeto da investigação. 
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I 
 

O método de investigação sobre o qual se erige uma pesquisa diz respeito aos preceitos 
filosóficos do pesquisador, instaurando-se essencialmente na interpretação ― basicamente definida 
pelo nível e perspectivas condizentes com sua apreensão ― que o mesmo conduz e induz face aos 
problemas que incidem sobre a realidade com a qual se defronta. 

Indissociavelmente a esse processo, a realidade também é defrontada com concepções 
teóricas e ideológicas que são constantemente (re)construídas subjacentes aos preceitos filosóficos 
do pesquisador. Neste sentido, a apreensão da realidade se constrói resultante e constituidora do 
método de investigação que se emprega no/para o seu processo de interpretação. 

No decorrer do processo de constituição e consolidação das ciências, vários são os métodos 
de interpretação que se estabeleceram e que, em diferentes ou distintas medidas, sofreram, e ainda 
sofrem rupturas e permanências históricas que conjugadas constituem os métodos que se empregam 
na elaboração e desenvolvimento de pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. Isso torna 
necessário “conceber a ciência como fenômeno social e por isso sempre relativo à formação social 
em que foi gerada” (DEMO, 1980, p. 11), pois que o contrário resultaria em uma dissociação 
meramente ilusória que compreende, grosso modo, a ideologia. 

Reafirmamos que, na presente pesquisa, procuramos realizar os movimentos de 



aproximação e apreensão dos processos constituintes da produção social espaço sob a luz do 
materialismo histórico-dialético. 

Consideramos, portanto, o espaço geográfico apreensível enquanto totalidade concreta, bem 
como uma dimensão de apreensão do movimento da totalidade social e integrante da totalidade 
social. Nesta direção, cumpre apontar que a totalidade concreta supera e escapa ao que é apenas 
imediatamente dado e observado, à dimensão meramente tangível da realidade, que é, por 
excelência, indubitavelmente imprecisa e mascaradora (dissimuladora), pois que não faz 
(necessariamente) alusão ao seu conteúdo em (in)constante movimento e à essência desse conteúdo 
e movimento, contraditórios e conflituosos, reproduzidos sob a égide das expressões históricas do 
sistema de relações sociais da reprodução material da realidade social. 

Essa categoria, a totalidade concreta, emerge da constatação de que o todo é constituído ao 
constituir-se por partes complexamente inter-relacionadas que se dissipam de uma verdadeira 
apreensão caso não sejam devidamente conjugadas e compreendidas como conjunto, unidade ou 
síntese. 

É resultado, portanto, de um esforço de abstração ― como instrumento metodológico e 
analítico ― que objetiva purgar o tangível da pletora do vazio e reconstituir sua concretude por 
meio de momentos de abstração e concreção que fatalmente se interpenetram, posto que ambos se 
constituem por mútua compenetração e elucidação, fundando momentos de aproximação com o 
objeto da investigação. 

Nesta direção, implica, em certa medida, se distanciar (momentaneamente) do que a 
realidade ― por meio da sua aparência imediata ― “revela”, e reconstruí-la como um verdadeiro 
concreto, (con)substanciado pelos conflitos, mediações, contradições e interesses que se encontram 
na sua essência, embora ocultos no fenômeno como síntese de múltiplas determinações enquanto 
expressão de condições históricas. 

Contudo, devemos esclarecer que, qualquer que seja a ocultação que o fenômeno imponha à 
essência, essa ocultação não pode de forma alguma ser absoluta (KOSÍK, 1976). Pois, se assim 
fosse, fenômeno e essência estariam dissociados quando na verdade são/estão visceralmente 
imbricados. Seria, inclusive, impossível conceber um movimento que objetivasse apreender a 
essência do real se a manifestação do fenômeno fosse desprovida de relações com a essência. 

Dessa forma, a questão que se coloca em evidência compreende que na 
pseudocontreticidade a manifestação fenomênica se apresenta como única verdade, desaparecendo a 
unicidade do fenômeno e da essência e, por conseguinte, afastando e subvertendo a apreensão do 
real. 

Fenômeno e essência só são diferentes porque são idênticos sob certo aspecto (LÉFÈBVRE, 
1983). O fenômeno ― assim como também a essência ―, neste sentido, é uma qualidade inata a 
forma de ser da própria realidade e dos entes que a constituem, ou seja, uma dimensão não 
suprimível, tanto insuperável quanto necessária da realidade. 

Porém, faz-se pertinente destacar que social e historicamente os sujeitos na relação com os 
objetos erigem uma representação dos fenômenos, e é justamente a “representação da coisa [que] 
não constitui uma qualidade natural da coisa e da realidade: [a representação] é a projeção, na 
consciência do sujeito, de determinadas condições históricas petrificadas” (KOSÍK, 1976, p. 19, 
grifo no original). 

A supramencionada representação compreende o mundo fetichizado da aparência, do 
imediato, e, nesta direção, se apresenta constituída a partir de um falseamento das contradições e 
dos conflitos imanentes à reprodução da totalidade social sob os constrangimentos históricos do 
presente. Isso porque enquanto representação “a realidade não é expressa exactamente como é mas 
sim como uma realidade diferente. [...] O real chega a ser fenoménico mas a ideia só tem como 
conteúdo esse fenómeno” (MARX, [s.d.], p. 11, 14), de forma que a representação oculta a essência 
sob uma falsa evidência de a manifestar integralmente. 

Neste sentido, deve-se compreender que “o homem não é um ser abstracto escondido 
algures fora do mundo. O homem é o mundo dos homens, o Estado, a sociedade. Este Estado, esta 
sociedade, [produzem uma] consciência invertida do mundo, porque eles próprios são um mundo 



invertido” (MARX, 1976, p. 46, grifos no original). 
Por essa razão, Kosík (1976) propõe a necessidade da destruição da pseudoconcreticidade 

enquanto processo de criação da realidade concreta. Ou, em outros termos, segundo a importante 
observação realizada por Léfèbvre (1983), é apenas nesse processo (movimento) que o pensamento 
humano enfim cria as condições necessárias para então retornar à conquista do conteúdo do real, 
desta vez compreendido e analisado, e não apenas simples e naturalmente recebido, sofrido ou 
contemplado. 

Assim, afirma Lukács (1974, p. 29), “o conhecimento da verdadeira conforme objetividade 
de um fenômeno, o conhecimento do seu caráter histórico e conhecimento da sua função real na 
totalidade social formam, pois, um ato indiviso de conhecimento”. Apreender a totalidade enquanto 
forma de ser e expressão da existência da realidade implica, pois, a reprodução — no âmbito das 
ideias — das complexas relações que residem no momento e no movimento do real. O 
conhecimento da realidade, nesses termos, está subordinado a forma de ser da realidade, e se efetiva 
mediado por categorias que expressam essas formas de ser. 

O imediato — ou pseudoconcreto como apresenta Kosík (1976) — enternece as 
contradições e os conflitos, expressando uma ideologia condescendente com a manutenção da 
ordem, a ideologia de uma classe dominante. Eis porque a totalidade concreta é, conforme afirma 
Lukács (1974), a categoria fundamental da realidade, pois cria as bases necessárias para estabelecer 
uma verdadeira crítica da realidade e assim pensar a sua transformação. 

É a totalidade concreta que nos permite transcender o observado imediatamente, no qual se 
incluem as diversas formas como o espaço se organiza, o seu (re)arranjo, que não fazem 
necessariamente referência concreta às relações que o produziram, nele se estruturaram, se realizam 
e se reproduzem, reproduzindo os processos sociais compreendidos no movimento da totalidade 
social e das suas estruturas. 

A proposta metodológica do materialismo histórico-dialético teve intenso desenvolvimento, 
na geografia, no interior das reflexões da perspectiva denominada “geografia crítica”. Nessa 
perspectiva, a reflexão intelectual dos geógrafos se concentra em desvelar a pertinência da categoria 
espaço enquanto condicionante/condicionada dos processos sociais, em movimento que implica 
acentuar o papel do espaço nas relações sociais e a compreensão de indivisa entre espaço e 
sociedade. 

O espaço se consolida enquanto categoria relevante para a apreensão do movimento de 
reprodução da totalidade social, deixando de ser simples cenário ou suporte, o que impele uma 
efetiva compreensão acerca da importância da categoria espaço e como ela se constitui como objeto 
da ciência geográfica. 

A categoria é construída como espaço social, como acúmulo desigual de tempos, resultado 
da produção humana a partir do trabalho. O espaço deixa de ser suporte e passa a ser produto e 
produtor, determinante e determinado, meio e condição da materialização das relações sociais, 
encontrando-se indissociavelmente envolto ao movimento da totalidade social e das suas demais 
instâncias. 

Discute-se a relevância da noção de totalidade concreta para o estabelecimento da noção de 
espaço como instância social, que contém e está contida nas demais instâncias, observando as 
rupturas e permanências promovidas pela corrente teórica que inicia este debate a partir da 
perspectiva da produção do espaço. 

Considerando-se o espaço como uma instância social, se torna uma necessidade 
indispensável à ciência geográfica a construção de um arcabouço teórico e metodológico que 
conduza a uma correta apreensão das formas como o espaço reproduz em si a totalidade social e se 
reproduz no interior desta de modo indiviso e dialético, entendendo o espaço sob a dimensão social 
enquanto construção histórica e permanente do homem por meio do trabalho. 

A perspectiva da produção do espaço empreende uma ruptura no pensamento geográfico e, a 
partir do seu objeto, procura estabelecer uma discussão interdisciplinar pautada na totalidade 
concreta que tenha como elemento balizador a noção que a produção do espaço perpassa pela 
exploração e apropriação da natureza pelo homem, esta condicionada exploração do homem pelo 



homem. 
Neste sentido, evidencia-se que as relações sociais condicionam as necessidades e o modo 

como se ocasiona a exploração e apropriação da natureza, e isso conduz a uma necessidade de 
incursão teórica que observe as relações sociais como cerne do processo de produção do espaço 
aliada às condicionantes do espaço produzido às relações sociais e ao devir do processo de 
produção do próprio espaço. 

Há, portanto, preocupação em demonstrar que o espaço geográfico não é humano 
estritamente porque o homem o habita e nele se desloca mas, antes de qualquer coisa, porque é 
produto, condição e meio de toda a atividade humana e, consequentemente, igualmente produtor da 
existência e da humanidade do homem. 

A apropriação de categorias do pensamento marxista enquanto fundantes do conteúdo e 
conceituação das categorias geográficas é marcante e influencia, inclusive, autores de outras 
perspectivas filosóficas e metodológicas, introduzindo categorias como totalidade, trabalho, valor, 
modo de produção, dentre outras, ao esforço reflexivo de fundamentar a relevância do espaço no 
entendimento e problematização da sociedade. 

Diversos autores se dedicaram ao estudo da obra de Marx e no esforço de substanciar a 
relevância de categorias geográficas na reflexão do pensamento marxista, ao mesmo tempo em que 
desse pensamento traduziam elementos que substanciavam conteúdos e definições dessas mesmas 
categorias. 

Dentre esses esforços, observa-se a recorrente reflexão da diferenciação entre primeira e 
segunda natureza na obra de Marx, quando se aponta o movimento de apropriação da natureza e 
produção social enquanto sinônimo do processo de produção do espaço em relação de identidade 
com a segunda natureza. Dessa forma, constitui-se o debate que define a produção social do espaço 
e a objetividade desse enquanto condicionante às relações sociais, na medida em que se preservam 
propriedades objetivas e determinantes como na primeira natureza. 

Moreira (1985) sintetiza essa objetividade e relevância do espaço para o devir dos processos 
sociais considerando que: 

a história é espaço porque é movimento em perpétuo devir; e sem materializar-se em formas 
espaciais concretas, o devir não se efetiva e a história inexiste. Sendo o próprio movimento do devir 
configurado, o espaço não é o que a história deixou para trás, e agora amarra seus passos como 
coisa inerte. O espaço compõe a própria lógica das determinações, e só no interior desta dialética 
pode ter sua lógica desvendada, e, então, pode propiciar o desvendamento da lógica e direção das 
determinações da história. 

Afinal, o espaço geográfico despojado da sua essência ― da sociedade, sua história (e os 
tempos que se consubstanciam desigualmente no espaço), seus conflitos e contradições ―, pois 
subjugado estritamente às aparências, ao imediato, ao pseudoconcreto, conduz à apreensão de uma 
realidade estérea e etérea, recheada de “vazios” inexpressivos, porém inebriantes. 

Em outros termos, “vazios” repletos de conteúdo ideológico, que isolados culminam em um 
discurso conservador, de manutenção da ordem dominante. E isso traz à tona a advertência de 
Moreira (1987, p. 145), quando o autor enfoca num discurso veemente que “a questão central de um 
saber é a do caráter de sua práxis. Se a produção e prática desse saber não visar a permanente 
transformação das estruturas vigentes, servirá ao fim oposto”. 

Desse modo, a objetivação conceitual de espaço geográfico se realiza rigorosamente 
relacionada com o método proposto para dissecá-lo e, em seguida, reconstituir sua totalidade para, 
em verdade, apreendê-la. De acordo com Santos, M. (1978, 1985), a totalidade implica ao espaço a 
necessidade analítica de separá-lo em partes por meio de categorias metodológicas que auxiliam a 
desvendá-lo e a paralelamente reconstituí-lo enquanto totalidade ― devendo esta ser 
constantemente refeita. O espaço, desse modo, é igualmente um intenso exercício intelectivo, um 
constante esforço de abstração, de forma a reproduzir, no âmbito das ideias, a forma de ser do 
espaço. 

A categoria totalidade é fundamental para o entendimento da sucessão interminável das 
formas-conteúdo, uma vez que Milton Santos a considera como existindo no seio de um processo 



permanente de totalização que é, ao mesmo tempo, um processo de unificação e fragmentação e 
individuação, permitindo, associar o aparecimento, transformação e renovação dos lugares aos 
movimentos da sociedade (CAMPOS, 2013, p. 6). 

Em outras palavras, a totalidade enquanto movimento inconstante e incessante de vir-a-ser, 
movimento dialético que a reconstrói, pois ao mesmo tempo a destrói e a constrói, e este 
movimento constitui a sua construção. Portanto, a totalidade nunca é completa, finalizada, jamais 
esterilizada sob o signo da imutabilidade: a totalidade é sempre, e ao mesmo tempo, imanente e 
inconclusa, isso porque a totalidade “é uma realidade fugaz, que está sempre se desfazendo para 
voltar a se fazer. [Daí a necessidade de] categorias analíticas que permitam rever o todo como 
realidade e como processo, como uma situação e como movimento” (SANTOS, M., 1996, p. 94, 
63). 

De um ponto de vista metodológico, [cabe] a indagação de como nasce a totalidade e quais 
são as fontes internas do seu desenvolvimento e movimento. A totalidade não é um todo já pronto 
que se recheia com um conteúdo, com as qualidades das partes ou com suas relações; a própria 
totalidade é que se concretiza e esta concretização não é apenas criação no conteúdo mas também 
criação do todo (KOSÍK, 1976, p. 59, grifos no original). 

Isso implica ao pensamento científico, que se constrói na apreensão do movimento do real, 
dissolver as criações fetichizadas do mundo reificado ― a naturalidade subvertida (Kosík, 1976) ― 
para alcançar a sua essência e então retornar, compreendendo assim igualmente a forma de 
manifestação dessa, o fenômeno. De forma resumida, depreende-se que “captar o fenômeno de 
determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, 
e como ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência” (KOSÍK, 
1976, p. 16).  

Neste sentido, pautando-se sob a luz de uma perspectiva materialista e histórico-dialética, a 
apreensão do movimento da realidade espacial não pode se abster da compreensão de totalidade, na 
medida em que, nessa perspectiva, “nenhum enfoque que deixe de lado a noção de totalidade 
permitirá uma correta noção de realidade” (SANTOS, M., 1988a, p. 135). 

 
 

II 
 
À vista dessa inclinação, intentamos apontar elementos que sustentem a concepção marxiana 

que apreende as categorias como formas de ser, determinações da existência (MARX, 2011). Essa 
concepção, portanto, impõe a premência do debate ontológico, a substancial necessidade de aclarar 
a existência. 

Nesta direção, abordamos o debate de forma a considerar que tudo o que existe integra o 
complexo de relações no interior do desenvolvimento e complexificação da totalidade da matéria 
em movimento, constituindo um ser geral concomitantemente diverso e unitário. Acerca desse ser 
geral, refletimos como a sua unitariedade compreende distinções e especificidades qualitativas que 
expressam a unidade da diversidade e o caráter complexo das relações que integram essa unidade e 
a movimentam e, portanto, integram o movimento da matéria e do ser e das formas específicas de 
ser: a natureza inorgânica, a natureza orgânica e o ser social. 

A reflexão disciplinar de uma categoria enquanto objeto da relação da produção do 
conhecimento pelos sujeitos que realizam investigações no interior de determinado campo 
disciplinar, deve partir do pressuposto da impossibilidade de isolamento da área de conhecimento, 
determinado pela forma de ser da matéria que a(s) categoria(s) da disciplina expressa. As categorias 
como formas de ser, consequentemente, integram relações no interior de uma totalidade, o que 
afirma uma imposição da existência aos procedimentos para a apreensão e conhecimento da 
categoria. 

A rigidez do isolamento disciplinar ― com significante aceitação, sobretudo prática, nas 
mais diversas ciências ― é expressão, por um lado, da concepção de completa autonomia da teoria 
do conhecimento perante a ontologia (existência), que expressa a concepção de superioridade (em 



termos valorativos e não precisamente real) da ciência perante a filosofia. 
Por outro lado, implica que o aprofundamento do conhecimento acerca de uma determinada 

categoria remeta necessariamente ao aprofundamento do conhecimento acerca das relações da 
categoria no interior da totalidade, o que resulta, também, no aprofundamento do conhecimento 
acerca da totalidade. 

Desvelar as relações da existência expressas na categoria, e que resulta no conhecimento da 
categoria, implica desvelar as relações entre os sujeitos como formas de ser social e o objeto, ou 
seja, reconhecer como a existência das ideias – da reprodução ideal da categoria como expressão da 
existência – possuem, na sua essência, relação com objetos fora dela e que a determinam. 

Essa compreensão não equivale a considerar a consciência passiva mas, precisamente, 
estabelecer a prioridade ontológica à existência. Não equivale, igualmente, a considerar a 
pertinência de uma dicotomia entre existência e consciência mas, fundamentalmente, desvelar 
ontológico-geneticamente a consciência e as funções ontológicas da consciência. 

As supracitadas determinações se evidenciam, inclusive, no processo de conhecimento, 
quando a existência dos objetos determinam que o aprofundamento do conhecimento se realize na 
reprodução ideal do movimento das relações do real a partir dos objetos da investigação. 

O próprio conhecimento do objeto, nestes termos, é a densificação das relações entre a 
consciência e o objeto, ao tornar conscientes uma sempre maior quantidade e qualidade das 
determinações das relações que constituem a existência dos objetos investigados. Nesta direção, o 
método que permite a apreensão do movimento real do objeto se revela nas sucessivas 
aproximações ao objeto, por conseguinte, sem caráter apriorístico, tal-qualmente sem transcender as 
especificidades qualitativas das relações existentes no objeto. Implica, igualmente, considerar o 
ininterrupto e inconstante movimento das relações, que impõem impreteríveis readequações ao 
conhecimento do objeto. 

O conhecimento deve proceder desse modo por ser determinado pela forma de ser do objeto, 
por remeter à apreensão intelectiva da existência do objeto, por ser o existente necessariamente uma 
síntese de múltiplas determinações. O conhecimento, destarte, é uma forma de ser, determinação da 
existência, e a afirmação da sua completa autonomia é, por isso, a ruína das próprias 
potencialidades do conhecimento enquanto reprodução no âmbito ideal do movimento das relações 
que constituem a existência do objeto. 

A autonomia do conhecimento fundamenta a dualidade ou dicotomia entre filosofia e 
ciência, entre ontologia e epistemologia, e é uma concepção dominante nas ciências como 
expressão das relações sociais dominantes na sociedade. É uma ideologia, no sentido da função 
social das ideias no arrefecimento ou atenuação dos conflitos sociais. Ideologia que vela como esse 
conhecimento produzido possui relação com as forças dominantes da sociedade, não estritamente 
como forma de ser dessas forças mas ― apreendendo que o movimento deve residir nessa forma de 
ser ―, igualmente, como forma de ser do desenvolvimento e complexificação dessas forças, 
expressão histórica dessas forças, que são expressões da sociedade. 

O ambicionado monismo metodológico, que pressupõe a existência de uma relação de 
identidade qualitativa entre as esferas de ser inorgânica, orgânica e social, é uma necessidade da 
dicotomia entre epistemologia e ontologia. Essa dicotomia opera o apartar entre conhecimento e 
existência, delimitando, a priori, o campo de determinações da existência à consciência a partir dos 
movimentos intelectivos de apreensão do existente e dos seus distintos objetos, relações e 
qualidades. 

Depreende-se que o monismo metodológico é um falso socialmente necessário à ideologia 
da superioridade da ciência ― resultado da autonomia do conhecimento frente as condições 
materiais, em resumo, a existência ― comprovada pelo progresso tecnológico. Esse último, 
somente realizável pela separação em diferenças irreconciliáveis entre natureza e sociedade, ideia e 
matéria, dentre outras. 

Consideramos, contudo, que todas essas diferenças irreconciliáveis se encontram 
geneticamente fundadas na dicotomia entre ciência e filosofia. Uma teoria acerca do espaço deve, 
portanto, partir da superação, da crítica, da dicotomia original, do “pecado original” do 



conhecimento científico moderno. 
Nestes termos, depreendemos que uma ontologia do espaço é necessária à fundamentação 

dos esforços de reflexão teóricos ao tratamento da categoria espaço. Necessidade não meramente 
abstrata, intelectiva, subjetiva, mas concreta, real, existente ― inclusive no candente campo de 
disputa acerca do conhecimento e da apreensão da realidade, da relação entre conhecimento e 
realidade e, a partir dessa relação, das potencialidades de transformação da realidade. 

Como todas as necessidades que existem e operam concretamente, as necessidades se 
tornam conscientes na qualidade de perguntas. A continuidade do movimento reflexivo, o 
desenvolvimento da resposta à pergunta (necessidade), é pertinente acentuar, não pode ― em 
termos reais, existentes, enquanto uma determinação que se impõe à consciência do sujeito que 
realiza a atividade da resposta, e não estritamente na qualidade de norma intelectiva ― suprimir as 
possibilidades concretas e, a partir dessas, a alternativa que enceta a objetivação da atividade da 
resposta. Não há, nesta direção, uma única resposta possível e, por isso, não há uma única direção a 
ser seguida necessariamente. 

Diante do exposto, faz-se premente, a escolha da alternativa, o que impõe à consciência a 
antecipação dos resultados prováveis das possibilidades concretas, no caso da realização das 
mesmas. Para tanto, é premente valorar as possibilidades para fundamentar a alternativa escolhida, 
ponderar a respeito da importância das alternativas, o que significa que o valor das alternativas são 
determinações da necessidade existente reproduzidas conscientemente. 

Em outros termos, o valor não é uma expressão exclusivamente originada na subjetividade 
mas integrada ao par teleologia-causalidade, fundante de toda atividade social. O valor possui, 
concomitantemente, determinações da realidade (ao conferir distinta importância às necessidades) e 
implicações na realidade (ao orientar a satisfação das necessidades), para a conformidade ou a 
inconformidade, para a conservação ou a transformação. 

Igualmente integrante do par teleologia-causalidade, o dever-ser, a finalidade a ser realizada 
no futuro, orienta as atividades práticas do presente. A alternativa escolhida para a realização de 
uma finalidade que responde a uma necessidade determina as ações e atividades do presente, 
conscientemente antecipadas para a realização da finalidade que responde às determinações de uma 
necessidade. 

Por essas razões, consideramos salutar ao Édipo, igualmente, justificar a escolha da 
alternativa frente as possibilidades existentes, valorar as possibilidades a partir dos resultados que 
essas permitem obter. Os resultados, por seu turno, assumem relevância a partir das determinações 
da necessidade que satisfaz, justificando a escolha da alternativa. 

A justificativa da pesquisa científica, por conseguinte, não é estritamente científica, mas 
ontologicamente fundada. Os procedimentos metodológicos, que consistem na sistematização do 
processo de antecipação na consciência das atividades (no presente) para a realização de uma 
finalidade (no futuro) que responde a uma necessidade (pergunta), são, igualmente, 
ontologicamente fundados. A impossibilidade de antecipar conscientemente todos os possíveis 
resultados da pesquisa, o que implica a necessária incerteza da hipótese de trabalho, do mesmo 
modo, é ontologicamente fundada. 

Debater, discutir, refletir acerca da epistemologia de determinada ciência pressupõe 
fundamentos ontológicos. A crítica epistemológica pressupõe fundamentos ontológicos. Esses, no 
entanto, a partir da relação com as necessidades e finalidades do conhecimento socialmente 
produzido, podem se encontrar velados ou desvelados, com maior ou menor precisão, no discurso 
científico. E isso possui implicações decisivas para o conhecimento e a transformação da realidade 
e para a atividade prática da pesquisa científica. 
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