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O objetivo do presente texto consiste em analisar a relação com que a categoria trabalho se insere 
no debate acerca da construção conceitual crítica sobre o espaço; e ao mesmo tempo em que, 
estabelecido à sustentação epistemológica, tal categoria passa a perder posição de centralidade no 
debate e a desempenhar posição “secundária” na leitura geográfica em detrimento do movimento 
gravitacional conceitual em torno do espaço no contexto de renovação crítica da Geografia 
brasileira após a década de 1970. Se, na tradição geográfica a “arquitetura” do espaço, seja a partir 
da epistemologia, seja a partir da elaboração da análise, recai sobre ela o procedimento em que 
“falar do mundo é, pois, uma operação motodológico-discursiva simples [...]: descreve-se primeiro 
a natureza, depois a população e por fim a economia, sempre dessa ordem. E quando esta é alterada, 
apenas muda formalmente a sequência” (MOREIRA, 2006; p. 10), o avanço em busca de abstrações 
e suas relações com categorias “externas” à Geografia, como o trabalho, também não foi menos 
conflituosa. Conflituosa porque a perspectiva da crítica surge como resposta ao estado crítico da 
modernidade apresentada na segunda metada do século XX, mas o faz no limite de estabelecimento 
de uma ontologia “pura”, de uma universalização trans-histórica, por vezes colocada como extensão 
dos conceitos próprios da modernidade e estendido a toda história humana, por vezes de forma 
ingênua na pretensão de encontrar aqui, num determinado tempo histórico da modernização, a 
totalidade explicativa do espaço independente de seu contexto. Riscos estes, ora aqui assumidos, ora 
desconsiderados, e por vezes desconhecidos, mas que se tornam necessários também ao 
reconhecimento da leitura geográfica, que passa a promover o espaço, em detrimento à região, por 
exemplo, como seu objeto. Desta forma, o presente artigo tenta articular metodologicamente o 
debate em torno da crítica pretendida (no plano do discurso) e o desenvolvimento epistemológico 
(no plano conceitual) para, assim, entender a relação entre interdisciplinaridade e conformação da 
crítica social. O processo de inserção x rejeição do trabalho na centralidade da crítica geográfica é 
sintomático para se buscar a compreensão, não somente da natureza da crítica pretendida, mas a 
capacidade de, a partir deste movimento contraditório, desvendar o potencial da análise crítica 
geográfica na sua conformação como teoria social crítica, no sentido da emancipação humana. 
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do valor-trabalho e geografia. 

 

 

 

 



[Problemática] 

 

No momento em que Reclus estabelece a diferença do trabalho humano e o trabalho 
“natural” da natureza (a ação dos seres não humanos na natureza) tendo como ponto de partida sua 
capacidade de “produção” em si, que concede “à superfície terrestre a maior diversidade de 
aspectos e a renova, por assim dizer, a cada novo progresso da raça humana, em sabedoria e 
experiência” (RECLUS, 1985; p. 42)1 já estava consciente da necessidade de trazer a Geografia a 
totalidade que permitisse a ela uma orientação crítica frente à Geografia Oficial posta.  

A perspectiva de Reclus era estabelecer no plano da ciência a crítica já desenvolvida no 
campo da política. Como anarquista, tenta então estabelecer o procedimento, sobretudo a partir da 
redefinição dos conceitos sobre natureza e homem. A partir da leitura da história natural e humana 
observa o problema da diferenciação e divisão de classes, dos seus conflitos e guerras e do papel do 
indivíduo, do “homem”, como célula fundamental da análise geográfica: “A ‘luta de classes’, a 
procura do equilíbrio e a decisão soberana do indivíduo, tais são as três ordens de fatos que nos 
revela o estudo da geografia social” (RECLUS. In: ANDRADE, 1985; p. 40). 

Estava posto aí os fundamentos da perspectiva crítica da Geografia que, apesar da pouca 
influência dada as condições de domínio representativo e legitimidade da perspectiva regional em 
seu tempo, significou uma importante herança a ser resgatada no movimento crítico da década de 
1960, sobretudo na França, mas também e em menor medida no Brasil. 

 

[Objetivos] 

 

Dois elementos se apresentam importante no resgate à Reclus: a natureza como o 
fundamento do espaço e o homem como o agente universal. O espaço se apresenta como o resultado 
desta relação genérica do “homem como modificador das condições naturais, dominando e 
transformando a natureza” (Ibdem; p. 41). Ainda que se tratasse de externalidade a ser modificada e 
por isso se mantivesse a própria concepção natural de homem, essa natureza ganha estatuto de 
abstração sendo ela mesma a consciência humana de si própria (Ibdem; p. 38). 

É então pretendida na abstração uma forma holística fundamentada na forma única de ser do 
homem e da natureza comum a todos os momentos da história. A crítica geográfica tratava-se não 
só de entender sua diversidade, mas a busca ou o regate deste desta abstração como objetivo 
também político.  

Daí que o objetivo do presente texto consiste em analisar a relação com que a categoria 
trabalho se insere no debate acerca da construção conceitual crítica sobre o espaço; e ao mesmo 
tempo em que, estabelecido à sustentação epistemológica, tal categoria passa a perder posição de 
centralidade no debate e a desempenhar posição “secundária” na leitura geográfica em detrimento 
do movimento gravitacional conceitual em torno do espaço. 

 

 

 

                                                           
1 Élisée Reclus: Geografia / ANDRADE, Manuel Correia de. (org). São Paulo; Ática, 1985. 



[Justificativa] 

 

Se, na tradição geográfica a “arquitetura” do espaço, seja a partir da epistemologia, seja a 
partir da elaboração da análise, recai sobre ela o procedimento em que “falar do mundo é, pois, uma 
operação motodológico-discursiva simples [...]: descreve-se primeiro a natureza, depois a população 
e por fim a economia, sempre dessa ordem. E quando esta é alterada, apenas muda formalmente a 
sequência” (MOREIRA, 2006; p. 10), o avanço em busca de abstrações e suas relações com 
categorias “externas” à Geografia, como o trabalho, também não foi menos conflituosa. Conflituosa 
porque a perspectiva da crítica surge como resposta ao estado crítico da modernidade, mas o faz no 
limite de estabelecimento de uma ontologia “pura”, de uma universalização trans-histórica, por 
vezes colocada como extensão dos conceitos próprios da modernidade e estendido a toda história 
humana, por vezes de forma ingênua na pretensão de encontrar aqui, num determinado tempo 
histórico da modernização, a totalidade explicativa do espaço independente de seu contexto. Riscos 
estes, ora aqui assumidos, ora desconsiderados, e por vezes desconhecidos, mas que se tornam 
necessários também ao reconhecimento da leitura geográfica, que passa a promover o espaço, em 
detrimento à região, por exemplo, como seu objeto. 

Desta forma, o presenta trabalho se justifica pela necessidade de entender a relação entre 
interdisciplinaridade e conformação do discurso geográfico. O processo de inserção x rejeição do 
trabalho na centralidade da crítica geográfica é sintomático para se buscar a compreensão, não 
somente da natureza da crítica pretendida, mas a capacidade de, a partir deste movimento 
contraditório, desvendar o potencial da análise crítica geográfica na sua conformação como teoria 
social crítica, no sentido da emancipação humana. 

 

[Metodologia] 

 

A “via” ontológica 

 

O percurso da crítica pretendida passa então a se iniciar metodologicamente como a crítica á 
logica formal2 com que a perspectiva naturalista se fundamentava. Tratava-se de “libertar” a 
natureza, e o próprio homem, de sua condição natural e pô-las em condições de se buscar o 
estabelecimento dessa universalidade. Posteriormente se estabelece uma relação sobre a história e a 
natureza até se chegar à sociedade histórica: feudal/pré-capitalista e capitalista com as contradições 
internas no mundo do trabalho, como, por exemplo, em Quaini que, ao buscar em Marx a referência 
para crítica da natureza, adverte sobre a necessidade de entendê-lo, a partir da forma de como ela é 
posta “entre as sociedades pré-capitalistas e a sociedade capitalista, devemos nos apoiar no exame 
da relação entre natureza e trabalho e das condições naturais da produtividade” (1979; p. 69). 

O trabalho passa a representar elemento que potencializa o elo entre a concretude e a 
abstração. Em seu pequeno, mas sintomático e importante livro intitulado Reflexões Sobre Teoria e 
Crítica em Geografia, também Horieste Gomes aponta o entendimento de uma das dimensões do 
espaço geográfico “como resultado da materialidade do processo de trabalho do homem” (GOMES, 
1991; p. 97).  
                                                           
2 “Qualquer que seja o ponto de vista a partir do qual se considere a crise da Geografia, sempre se chega a 
reconhecer que em sua base está uma vistosa carência de reflexão epistemológica  e que o atraso da 
Geografia em relação às outras ciências humanas e naturais é antes de mais nada um atraso na elaboração 
e no controle dos próprios instrumentos lógicos” (QUAINI, 1979). 



Em sua argumentação estão os elementos ontológicos de influência “engelsiana” sobre a 
“função” do trabalho no processo de composição da condição natural humana até o 
desenvolvimento das sociedades históricas, da divisão do trabalho, dos modos de produção, do 
Estado, da vida humana real moderna como tal. Tais argumentos podem assim serem 
sistematizados:  

 

Foi pelo trabalho produtivo/social que o homem se fez homem, fruto do contínuo 
aperfeiçoamento da sua produção material, e é esta que define – a cada momento 
que buscamos conhecer utilizando do nosso inquérito analítico – o espaço 
correspondente materializado, tornado concreto em função da produção social. 
(Ibdem; p. 103) 

 

Se em Pierre George (um dos pioneiros a trazer o trabalho à geografia tendo como 
perspectiva um posicionamento “crítico”) o conceito de trabalho está ligado a condição de 
“utilidade” (1979; p. 11) tendo como pressuposto a forma concreta das relações de trabalho 
negando-se de abstrações em prol de uma pretensa universalização do concreto a partir do empírico, 
essa nova forma de entendimento de trabalho na Geografia, como expressada por Horieste Gomes, a 
partir de um novo meio de se buscar um referencial crítico, ao contrário, visa estabelecer a condição 
concreta do trabalho como “elemento comum” à todas as formas de entendimento do espaço em que 
a humanidade se processou em seus diferentes momentos históricos derivando daí uma abstração 
posta como “constatação” de elemento comum na história.  

Ou seja, num primeiro momento o conceito de trabalho é entendido a partir de suas relações 
imediatas e objetivas. A abstração se dá como a universalização do imediato que se transborda do 
real para formar a teoria. Num segundo momento se parte da concretude do trabalho, sua condição 
de criação universal de valores de uso, para concebê-lo como abstração também universal à todos os 
momentos da história humana. Se, do ponto de vista da crítica, a inserção do trabalho na Geografia 
se dá pela insuficiência teórica a partir do não reconhecimento de que o trabalho, analisado 
empiricamente (as relações de trabalho assalariado, a própria concretude e objetividade imediata do 
trabalho moderno), é em si o próprio trabalho abstrato universalizado como expressão máxima da 
modernização, posteriormente se tem no desenvolvimento do conceito ontológico do trabalho 
concreto a insuficiência teórica ao não estabelecer suas relações contraditórias com o trabalho 
abstrato. A insuficiência da crítica de um é, por isso, exatamente o ponto de partida da crítica outro. 
Não se trata somente de entender onde foi promovido o encontro entre trabalho concreto e trabalho 
abstrato, “desencontrados” na epistemologia da Geografia, mas da inexatidão de suas conexões 
contraditórias. 

O movimento rumo à crítica estabeleceu a perspectiva de que a sutura entre o trabalho 
concreto e o trabalho abstrato, sua dialeticidade e contradições, haveria de ser posta como processo 
fundamental para a compreensão da análise geográfica, do espaço em si. No entanto, ainda que a 
abordagem no sentido de complementar os pares da dialética parecesse frutífera para se efetivar o 
plano da crítica, a cerca do desenvolvimento da temática sobre as contradições que envolvem a 
metamorfose do trabalho, tal empreendimento não pode ser considerado concluído, como, por 
exemplo, no caso de Horieste Gomes que em sua pequena obra não foi dedicada muito mais de três 
páginas para o problema. Pode-se considerar que uma suposta negligência teórica se apoderou do 
pensamento geográfico mesmo entre outros daqueles que, como Horieste Gomes, reconheciam a 
necessidade de desenvolver seus conceitos subsidiados em abstrações que permitissem o 
entendimento da condição objetiva fundamentada na teoria do valor para analisar não somente a 
modernização, mas a própria modernidade. 



Milton Santos, em sua seminal obra, Por Uma Geografia Nova, aponta: “a tese sustentada é 
de que, ao se tornar produtor, isto é, um utilizador consciente dos instrumentos de trabalho, o 
homem se torna ao mesmo tempo um ser social e um criador de espaço” (SANTOS, 2002; p. 21). 
Esta perspectiva de conceituação crítica sobre o espaço é ainda mais representativa dada o volume 
da obra e da influência exercida pelo seu autor. Também contém nela o esforço em estabelecer a 
conexão crítica das formas possíveis de interpretação geográfica com um processo de emancipação 
humana. A aproximação do conceito de espaço com o conceito marxiano de trabalho não é mera 
coincidência, já que para Marx o problema da emancipação humana também estava condicionada à 
superação dos mecanismos de alienação com que a produção social estava vinculada. 

A análise ontológica com que o espaço passa a ser entendido na Geografia representava, por 
isso, a busca por uma crítica “holística”, um retorno ao “homem” e ao “espaço do homem”. Mais 
incisivamente, a influência do humanismo a partir do existencialismo e o estruturalismo, influência 
esta que chega em parte também ao marxismo tão surrado pelas suas “ortodoxias inflexíveis” 
estalinistas, ajuda a entender a tomada de direção humanística tendida pela crítica que se estabelecia 
na Geografia.  

Embora não abertamente reconhecido, o trabalho aparece como o conceito elementar no 
estabelecimento deste elo com a universalidade humana pretendida. Por exemplo, já se tornara 
famosa a passagem que Marx sobre o trabalho: “Ao atuar, por meio deste movimento, sobre a 
natureza externa a ele e ao modifica-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” 
(MARX, 1983; p. 149), tal como a influência do desenvolvimento da ontologia feita por Lukács. E 
se estabelece primeiro como forma de crítica ao naturalismo com que a Geografia ainda mantinha 
forte relação, segundo porque representava não somente a negação da forma como o mundo 
moderno estabeleceu sua lógica, mas ainda na perspectiva do devir, do “espaço do homem”. No 
estruturalismo, por exemplo, a tentativa de superação de uma antropologia física se dá a partir de 
um “retorno” de uma forma romântica de pensar o homem e a natureza. “Para Além do retorno a 
um certo século XIX, o recuo atual arrasta-nos para os horizontes do século XVIII em que o homem 
e apreendido como abstração (DOSSE, 1993; p.18). 

A elaboração, por exemplo, do conceito de rugosidade em Milton Santos muito aproxima 
não somente do procedimento metodológico elaborado por Marx (“Marx já havia chamado atenção, 
no que toca à economia das nações. Falta realçar o seu papel na explicação geográfica”. SANTOS, 
2008; p. 138), mas se fundamenta no conceito e na relação entre trabalho vivo e trabalho morto: “a 
ação humana tanto depende do trabalho vivo como do trabalho morto. O trabalho morto, na forma 
de meio ambiente construído  (built environment) tem um papel fundamental na repartição do 
trabalho vivo” (Ibdem, 139).  

A crítica geográfica, ou o contorno disciplinar dada à crítica, incorpora por um lado a forma 
fundamental com que o trabalho se põe no centro do processo de modernização, mas por outro o 
coloca como conceito que estabelece a relação universal, holística, comum as diferentes formas de 
produzir espaço. Enquanto que em Marx, a relação entre trabalho vivo e trabalho morto ganha 
estatuto de categoria explicativa para a forma de ser específica do capital, na Geografia sua 
incorporação é posta como elemento chave à uma forma de “trans-historicidade”, comum a todas as 
épocas humanas, com que o espaço passa a ser concebido3. 

Se pela a Geografia a importância da paisagem, ou dos “objetos” postos no espaço, 
decorrem do processo de trabalho humano, no entanto este trabalho, em sua forma especifica sob o 
                                                           
3 “Ao papel que, no mundo natural, representado pela diversificação da natureza, propomos comparar que, 
no mundo histórico, é representado pela divisão do trabalho. Esta, movida pela produção, atribui, a cada 
movimento, um novo conteúdo e uma nova função aos lugares. Assim, o mundo humano se renova e 
diversifica , isto é, reencontra a sua identidade e a sua unidade enquanto os seus aspectos se tornam 
outros. Nessa versão geográfica, as expressões “entidades” e elementos naturais da tese de Whitehead 
devem ser lidas como “lugares em nossa versão disciplinar.” (SANTOS, 2008; p. 131) 



domínio sociometabólico do capital, ganha ele contornos de abstração para além não só da 
produção em si, da produção simples do trabalho, mas que a própria produção simples dos objetos 
seja a condição da produção de mercadorias e da acumulação em si (MESZÁROS, 2002). O 
trabalho morto é, desta forma, capital precedente de um processo produtivo que se cristaliza na 
“forma”. Seu conteúdo pressupõe um estágio de desenvolvimento e acumulação de condições 
históricas e específicas do capital não comum a todas as formas de trabalho humano.  

Como capital físico, ou fixo, o trabalho morto é uma mercadoria que como tal pressupõe a 
própria relação contraditória entre o trabalho concreto e abstrato, por isso não é somente paisagem 
nem objeto. Mesmo o “objeto” em questão sendo herança de um modelo produtivo decadente, ou 
sendo ele condição de um novo modelo de acumulação, isso não muda em nada sua forma de ser 
como capital; e sendo ele físico ou não, é uma relação social de trabalho que tem sua determinação 
específica como capital. Por isso que a paisagem do capital, fruto da relação entre o trabalho 
concreto e trabalho abstrato, não tem nenhuma relação de essência com a paisagem de qualquer 
outra forma espacial primitiva, feudal, etc., mesmo que elas sejam idênticas em sua forma. Por 
outro lado, sendo ele (o objeto) fruto de relações como capital e, ao mesmo tempo, se pondo para 
além de suas determinações históricas, a ontologia ou a forma holística de entender criticamente o 
espaço pode caminhar, ao contrário, pela eternização daquilo que fundamentalmente emerge no 
“movimento crítico” como o objeto a ser “criticado”: o capital e sua reprodução capitalista. 

E de fato isso tem seus precedentes, sobretudo, na Geografia. A busca pela análise a partir 
de abstrações de universalidade holística, contudo, não é exclusiva da tendência crítica com que as 
ciências sociais passaram a se reformular a partir da década de 1960 e a Geografia a partir da 
década de 1970, foi também usada para fundamentar o próprio naturalismo. Mesmo antes do 
“movimento crítico”, entre os clássicos da Geografia, de Humboldt à La Blache, é pretendida a 
forma de universalidade abstrata e trans-histórica, seja a partir da interpretação na natureza como 
totalidade cósmica, seja como contemplação observável dos gêneros de vida, embora neste último 
já se observa certa influência das transformações históricas do trabalho, posta como “cultura” 
moldadora do “meio”. 

Tem-se então, de um lado, uma perspectiva ontológica que em si não se põe como garantia 
da crítica e, de outro, um processo de modernização que especifica historicamente a forma concreta 
com que o “homem” e o “espaço” abstrato se (re)produz. Do ponto de vista do trabalho trata-se de 
buscar entende-lo como concretude da universalidade humana e sua metamorfose em abstração que 
contribui na interpretação deste “espaço” e “homem” modernos. 

De uma forma ou de outra, seja como ontologia, seja como concretude histórica, das 
concepções de Geografia, desde as clássicas fundamentadas no estudo das paisagens e da 
diferenciação de áreas, as tradicionais a partir do estudo da interação do homem e o meio, as 
pragmáticas com a análise do ordenamento espacial, a afirmativa de que a Geografia é a ciência que 
estuda a produção do trabalho humano histórico e socialmente acumulado se mostra como 
referência teórica. Ainda que a inserção dos conceitos que cercam a categoria trabalho seja mais 
perceptível nas correntes de cunho crítico, no todo geográfico em que ela se relaciona, pode-se 
considerar que tais influências se dão, do ponto de vista da análise, de forma a não resolver o 
problema da contradição entre sua dimensão concreta e abstrata, o que permite considerá-la um 
“guarda-chuva” categorial que abrigaria desde à crítica a um certo conservadorismo regional, até a 
própria fundamentação elementar mais tradicional da relação homem-meio. 

 

A “via” do tempo-espaço da modernização 

 



A preocupação, no entanto, em estabelecer a crítica nos limites da modernidade e ao 
processo de modernização em sua fase mais atual, se abstendo da “necessidade” ontológica do 
espaço, vem exatamente daqueles que mais observaram e se debruçaram na análise e na resposta ao 
movimento de “teoria crítica” feita aos preceitos da própria modernidade que tendia a sua 
invalidação e/ou superação. Ou seja, daqueles teóricos que estabeleceram como fundamento teórico 
a leitura da modernidade e dos processos de modernização para construir uma “contracrítica” em 
relação “crítica” posta pela pós-modernidade. Dentre elas, com destaque os americanos David 
Harvey e Edward Soja.  

 O questionamento da modernidade como validação para leitura do tempo hodierno, e com 
ele suas categorias, tem seus pressupostos no mesmo momento histórico em que o “movimento 
crítico” absorvido também pela Geografia nas décadas de 1960 e 1970, seja de influência anarquista 
ou sociológica, seja de influencia marxista, tomaram corpo. Aliás, o movimento que arrastou a 
Geografia para uma tomada crítica e radical está tão ligado ao movimento que arrastou as ciências 
humanas em geral para a pós-modernidade (e mais posteriormente a Geografia) que é possível 
afirmar que, em suma, fazem parte da mesma expressão de criticidade, mas que, do ponto de vista 
teórico e metodológico, seguiram claramente caminhos opostos. 

Quando, por exemplo, no número inaugural da Hérodote, fundada e dirigida por Lacoste, é 
convidado Foucault a falar sobre a relação do espaço com o “saber, poder, ciência, formação 
discursiva, olhar episteme, e a sua arqueologia contribuiu para orientar” (DOSSE, 2007; p. 392) a 
leitura daquela pretensa Geografia que começava a estabelecer suas bases crítica, não se tinha 
nitidamente delineado para a Geografia nem a crítica efetiva à modernidade, muito menos o 
conceito de pós-modernidade, ainda que o instrumental crítico de Foucault já estivesse em relativo 
amadurecimento. 

Para Fucault, e de certa forma fundamentando a crítica de Lacoste à “supervalorização” do 
tempo feita pelo marxismo, e supostamente por Marx, tratava-se de entender uma nova dinâmica 
histórica em que os processos de simultaneidade passavam a centralizar a dinâmica social em 
detrimento do tempo, ou do historicismo. Mesmo ele, Fucault, não se considerando estruturalista, 
tão pouco pós-moderno já que o conceito ainda nem havia se efetivado, ainda sim é possível 
entender sua influencia ao:  

 

Ver que Foucault explorou persistentemente aquilo que chamou de “interseção fatal entre 
o tempo e o espaço”, do primeiro ao ultimo de seus texto. E o fez, como só agora 
começamos a perceber, imbuído da perspectiva de uma geografia humana crítica pós-
historicista e pós-moderna (SOJA, 1993; p. 28)     

 

O que estava em jogo, do ponto de vista da teoria e do fundamento para a crítica, era 
entender a as formas com que se processava a relação entre o espaço e o tempo num contexto em 
que a modernização apresentava seus limites de desenvolvimento; limites esses não somente 
atingido pela capacidade de inovação técnica na produção e sua consequente e/ou aparente 
“independência” da produção e circulação da mais-valia, e do trabalho em consequência, mas os 
limites da própria crise que se instaurava como permanentes e que continuava a se reproduzir. Tal 
lógica imputava para a ciência o desafio de entender este mundo que se mostrava, ou inteiramente 
novo, ou inteiramente crítico. 

O desafio do tempo-espaço estava no limite estabelecido entre a crítica à 
“supervalorização” do tempo (historicismo) e uma nova concepção sobre o papel do espaço trazida, 
não só por Foucault, mas também de forma muito influente por Henri Lefebvre. O debate que 
inicialmente se põe entre a filosofia e as ciências sociais e que “elegia” o espaço como objeto de 



análise caiu de forma providencial no colo de uma Geografia em crise e sem perspectivas imediatas 
de fôlego, caso não se abrisse para os estudos epistemológicos da ciência e da filosofia em geral.  

Do ponto de vista interno da Geografia estava lançado o “desafio” da experiência tempo-
espacial e de fato, e com justiça, não foi a pós-modernidade quem o assumiu pioneiramente de 
forma mais séria4. O próprio Milton Santos, por exemplo, na busca por “Uma Ontologia do Espaço” 
(2008; p. 29) já traça o caminho da epistemologia necessária ao entendimento do tempo e do espaço 
a partir da técnica. No entanto, ainda que em sua análise sobre o estágio da modernização seja 
possível encontrar pontos comuns ao estruturalismo e, em especial, a Foucault, ao concordar com a 
necessidade de estabelecimento desta “linguagem” comum que unem os diferentes tempos 
(conceito ontológico de “meio” e “técnica”), e com o entendimento de que a sociabilidade e suas 
formas de produção (também espaciais) atingiu um nível historicamente diferenciado a partir da 
década de 1970, (conceito do “meio técnico-científico-informacional”), respectivamente, o faz sob a 
clareza de se tratar ainda dos limites da modernidade. 

O que a importância da análise espacial foi para Fucault, e que a pós-modernidade aponta 
como superação de um tempo fundamentado em uma lógica inteiramente nova com outras 
categorias e outros métodos de análise, é para Milton Santos a emergência de uma lógica técnica em 
que a informacionalidade produtiva, a partir dos sistemas just in time, promove uma nova forma de 
ser do espaço cada vez mais baseada na “combinação entre tecnologia digital, a política neoliberal e 
os mercados globais” (MORGAN, 1992; p. 314 apud SANTOS, 2008; p. 183). Trata-se da 
“liberação” do espaço, não só como categoria central, mas de sua liberação também aos “limites do 
tempo” e do próprio espaço, que se expressam historicamente pela dinâmica produtiva flexível, pela 
instantaneidade do circuito financeiro (a própria financeirização) e da informação promovendo, 
assim, uma forma contraditória de “globalização dos lugares”: “O meio técnico-científico-
informacional é a cara geográfica da globalização” (SANTOS, 2008; p. 239). 

Mas, ainda segundo Milton, o estabelecimento de uma nova forma de ser do espaço não 
significa a superação das categorias, sobretudo econômicas, que caracterizam a modernidade. Ainda 
que não esteja explicito, a “tecnociência” é a síntese da relação entre ciência e produção. Não é só 
“promovida” pela lógica produtiva do capital, mas antes disso “é” propriamente capital. A 
simultaneidade expressa pela tendência de anulação do tempo é a tentativa de ativação do ideal de 
rotatividade do capital que, dada as condições da técnica, se põe como, além de universal, agora 
também global: “a tecnologia atual se impõe como praticamente inevitável. Essa inevitabilidade 
tanto se deve ao fato de que sua difusão é comandada por uma mais-valia que opera no nível do 
mundo e opera em todos os lugares [...]” (SANTOS; 2008; p. 181).  

O que aparece como tendência universalizante só se expressa, no entanto, em sua forma 
totalizadora e dominante. Não se trata de uma “distribuição” da técnica em todos os lugares, mas 
sua expressão enquanto “ideal” de existência, mesmo que subsumido às contradições hierárquicas 
com que a lógica desigual e combinada da produção espacial continua a se expressar: “como em 
períodos anteriores, sua generalização não significa homogeneização” (SANTOS, 2008; p. 180). 

As desigualdades entre os sistemas cada vez mais concorrentes, em uma concorrência cada 
vez mais global, então assim expressam suas contradições no conflito iminente entre a seletividade 
ou eletividade dos espaços (lugares) e a radicalização de suas diferenças. É o que para Antunes 
(1999) a flexibilização e toda dinâmica da sociabilidade (não especificamente o espaço) que a segue 
como desdobramentos se expressa, em sua transição, elementos de continuidade e descontinuidade 
com a modernização clássica do fordismo. Trata-se, antes, de uma radicalização das contradições 
com que as categorias da modernidade se entrelaçam.  

                                                           
4 Como se estivesse demasiado prisioneira de uma moda, a Geografia sucumbiu às fragilidades do enfoque da pós-
modernidade, cuja a versão mais popular é uma abordagem frequentemente adjetival e metafórica, longe, portanto, da 
possibilidade da produção de um sistema. (SANTOS, 2008; p. 19-20) 



Mesmo que, para Milton Santos, “muitos somente querem ver nos formidáveis avanços 
recentes da técnica, uma etapa superior mas apenas uma etapa, mera continuação das conquistas e 
dos processo característicos do século” (2008; p. 174), trata-se, para ele, das formas de enxergar o 
espaço nessa relação espaço-tempo. O que, por sua vez, para a pós-modernidade, trata-se de 
superação de um tempo histórico e da própria história, dos fundamentos da modernização e da 
própria modernidade. David Harvey, por outro lado, na elaboração de sua tese trabalha na 
perspectiva de se tratar de mudanças importantes, “vinculada à emergência de novas maneiras 
dominantes pelas quais experimentamos o tempo e espaço” (HARVEY, 1993; p. 07). É a 
vinculação de uma cultura pós-moderna emergente com um cenário de flexibilização produtiva nas 
formas de acumulação de capital que provoca “um novo ciclo de ‘compressão do espaço-tempo’ na 
organização do capitalismo”, mas que se “mostram como transformações da aparência superficial 
do que como sinais de surgimento de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial 
inteiramente nova” (Ibdem; p. 07). 

A emergência da lógica flexível é assim mais uma forma com que o sistema acumulativo 
impõe sua forma histórica da tendência das determinações do processo de rotação do capital. A 
experiência do espaço-tempo expressa sua importância basicamente nos processo de divisão do 
trabalho, que tem sua dinâmica territorial e a relação campo-cidade é seu exemplo mais clássico, e 
sua dinâmica temporal enquanto medida fundamental para extração do sobretrabalho e da 
efetivação do consumo. Em oposição os pares elementares do metabolismo: o trabalho como 
excedente de trabalho disposto a se abstrair e se efetivar enquanto tempo de trabalho no mercado; e 
o capital, pressionado pela natureza da concorrência do próprio mercado, competindo 
individualmente entre si e buscado contraditoriamente formas de dominação deste mesmo mercado. 
O desafio de diminuição do ritmo de rotação do capital é exatamente estabelecer como ideal “zerar” 
o tempo (que é um espaço de tempo) entre consumo produtivo do trabalho (a produção simples) e o 
consumo individual da produção (o consumo simples) num espaço cada vez mais condizente com 
sua lógica, um espaço cada vez mais flexível na assimilação imediata entre trabalho e capital.  

O pacote das medidas da reestruturação produtiva que desencadeia uma série de mudanças 
na tentativa de conexão simultânea do tempo e do espaço “ideal” ao encontro entre capital e 
trabalho promove, por outro lado as mais absurdas contradições.  

A mais elementar está vinculada a cisão provocada entre produção e consumo. À medida 
que a necessidade de intensificação da rotação do capital estabelece como ideal a abstração total do 
espaço e a negação total do tempo e expressa isso a partir da alta produtividade com que a ciência e 
a técnica, tal como sua racionalidade, atinge na era da flexibilização e da fábrica “toyotista”, ao 
mesmo tempo se esboça um mais profundo nível de exploração do trabalho baseado na 
intensificação e no desemprego. Isso porque a técnica se expressa sobretudo como uso da 
tecnologia, que como tal é uma mercadoria com seu valor de uso destinado ao aumento da 
produtividade e seu valor de troca destinado a composição cada vez mais elevada de capital 
constante no seu desenvolvimento orgânico. O corolário imediato da alta produtividade e da relativa 
diminuição do capital variável na produção é a diminuição da quantidade da força de trabalho 
envolvida na produção. Tem-se que a ativação mais absurda da produtividade, que tem em sua 
dimensão concreta a possibilidade de criação de valores de uso suficientes às necessidade humanas 
em sua totalidade é, ao mesmo tempo e contraditoriamente, o fundamento para a criação de uma 
realidade concreta cada vez mais caracterizada pelas formas subumanas de reprodução da vida, por 
exemplo, nos bolsões de pobreza e miséria (MÉSZÁROS, 2002). 

A mais irônica contradição é que o pressuposto da acumulação flexível se estabelece a 
partir de um alto nível de concentração de capital. Os monopólios são necessários como forma de 
aumento de competitividade e a financeirização como forma de mobilidade para efetivação dos 
monopólios. Decorre daí que o ponto “ideal” da plena abstração do espaço e da “negação” do tempo 
promove também o mais absurdo desencontro entre trabalho e capital. Compõem-se dois polos 



altamente concentrados, mas que não se encontram no sistema produtivo dado a necessidade de 
realização do “lucro financeiro” e da renda do capital que efetiva sua capacidade plena de abstração 
fictícia em esferas não diretamente vinculadas ao fundamento do valor: a mais-valia (HARVEY, 
2005). 

E a forma mais crítica da contradição provém da condição de que a alta concentração de 
capital é propriamente um indício de que não só o mercado mundial se globaliza, mas se mundializa 
também a competição, e que a minuciosidade e racionalidade assumida pelos capitais individuais 
em busca de lucro efetiva também a tendência de sua insustentabilidade. Do ponto de vista 
produtivo do que é mais elementar no valor, a mais-valia, tem-se uma tendência de redução que 
acompanha a redução relativa de produtividade do capital variável. De um lado, capitais 
individuais, seletivos e eletivos, altamente especializados e produtivos que conseguem extrair uma 
massa absoluta de mais-valia extremamente alta, mas nunca tão crescente e alta o suficiente ao 
crescimento e a massa do capital constante; do outro lado, o conjunto dos capitais, o capital social 
total, que representa a soma destes capitais, mas na negatividade da concorrência, empurrando uns 
contra os outros forçando-os tendencialmente a mais produtividade e menos lucro relativo. 

O sentido com que trilhou a história da modernização caminhou sempre para a ativação 
dessas contradições essenciais do capital que, dada as condições presentes de reprodução da 
produtividade e sociabilidade apontam para a “ativação dos seus limites absolutos” (MÉSZÁROS, 
2002; p. 216). Trata-se das condições de esgarçamento das contradições que, do ponto de vista da 
análise, representa, por um lado, os últimos resquícios de um tempo já superado, por outro, da 
discussão que envolve a barbárie ou seus caminhos alternativos (MÉSZÁROS, 2003). 

Como aponta Harvey, trata-se de resgatar suas formas de expressão material para 
estabelecer a crítica histórica. Os elementos constitutivos do processo de modernização se põem 
neste sentido, não como superados, mas sim como radicalizados perante formas de reprodução cada 
vez mais críticas e destrutivas da nova experiência espaço-temporal. 

A experiência da União Soviética, por exemplo, e seu fim se encaixa na história da 
modernidade como ponto chave de entendimento das formas com que tais contradições estruturais 
podem expressar sua condição destrutiva. Representa o “último espaço” a ser aberto às formas de 
abstração do espaço e anulação do tempo. Do ponto de vista produtivo, é posto como o 
encerramento da última grande “resistência” ao capitalismo (um espaço e tempo concreto), quando 
representou muito mais a liberação do último grande capital “asfixiado” pela forma limitada com 
que se reproduzia (efetivação do espaço e tempo abstrato). Desta condição objetiva, os 
desdobramentos a partir da leitura fukuyamista, que expressa a forma mais superficial do conceito 
pós-modernista, se generalizam na forma de negação não somente das categorias da modernidade, 
dentre elas o trabalho, mas o próprio debate político estabelecido na modernidade que envolve a 
esquerda e a direita, classe trabalhadora e burguesia, socialismo e capitalismo... Como se iniciou, é 
continuado: “tudo que era sólido e estável evapora-se no ar” (MARX & ENGELS, 1987; p. 106).  

A influência epistemológica, no entanto, da tendência da crítica radical geográfica e as 
tendências pós-modernas compartilham heranças do mesmo movimento crítico estabelecido nas 
décadas de 1960 e 1970. Se o movimento no sentido da crítica radical teve no estruturalismo os 
alicerces de superação do naturalismo, e até ensaiando algumas ontologias humanistas, ao mesmo 
tempo em que foi influenciado pelo marxismo franco-germânico no sentido de estabelecimento da 
crítica política e histórica, as tendências pós-modernas, em parte, absorve do estruturalismo a forma 
do método a partir do estabelecimento da universalidade “trans-histórica” pelo reconhecimento do 
elemento comum aos diferentes momentos históricos até que se chegue a uma “estrutura de 
linguagem” como fundamento analítico: como a “cultura” é para a Geografia Cultural, mas a 
também percepção para a Geografia da Percepção, a religião para a “Geografia do Sagrado” (GIL 
FILHO, 2002), etc. Em parte também, as influências mais sólidas vem da teoria crítica da Escola de 



Frankfurt e seu legado se expressa de forma metodológica na expressão dos conceitos, no 
estabelecimento das categorias e dos métodos.  

As teses sobre o “fim do trabalho” é, certamente, o mais simbólico esforço de 
estabelecimento de um novo rearranjo teórico com que a explicativa do mundo em suas 
transformações críticas tendia. Tratava-se de buscar conciliar no plano da epistemologia a série de 
transformações em que o capitalismo fordista e o Estado do Bem-estar Social esboçavam seu plano 
de desenvolvimento e sua tomada à “flexibilização” no período Pós-Segunda Guerra Mundial. E o 
desafio não era simples: significava a superação da leitura sobre a produção moderna fundamentada 
no processo e valorização do trabalho que se inicia com os Fisiocratas, passa pelos “modernos” 
Smith e Ricardo, pela crítica de Marx, até nos “neoliberais” de Chicago simbolizada na figura de 
Milton Friedman. Na Geografia significava a superação de teóricos do peso de Reclus, Pierre 
George e do Próprio Milton Santos, embora nunca se tenha ficado nítido que tal esforço de crítica 
epistemológica à “Geografia moderna” tenha sido efetivado; muito pelo contrário, as teses 
“modernas” são fragmentadas e usadas pontualmente para a sua confirmação. A leitura pós-
moderna na Geografia, diferente das ciências sociais, não significa uma crítica epistemológica à 
modernidade, mas muito mais a inserção de temas pós-modernistas como objetos e como 
“Geografias”. 

A leitura sobre o lugar feita por Milton, por exemplo, que esboça uma relação 
metodológica entre totalidade e especificidade, mostrando que como no processo de abstração do 
espaço promovida pela “Globalização” as especificidades, o lugar, passam a ser essa mesma 
totalidade territorializada, na leitura pós-moderna ele, o lugar, a partir de suas “representações” e 
“significados”, é posto como a própria totalidade. É absorvido somente o lugar como categoria, não 
como conceito. Em prol da supervalorização do “individual” como forma de crítica às 
“metanarrativas” modernas, e isso inclui de sobremaneira a negação do socialismo e do marxismo, 
o lugar é eleito como categoria de explicação espacial, não como territorialidade das contradições 
universais, mas da universalização de suas especificidades como totalidades em si. O caminho se 
inverte: da abstração crítica do espaço promovida pelo metabolismo do capital fica o lugar como 
totalização do concreto e individual, sendo ele mesmo o próprio espaço. 

Além do contexto produtivo, o contexto político e ideológico se mostra favorável ao 
lardear pós-moderno. Num primeiro momento de plena expansão capitalista entre as décadas de 
1950 e 1970, os chamados “trinta anos gloriosos”, conjugado com os efeitos políticos do Estado do 
Bem-Estar Social, mesmo que restrito aos países do capitalismo avançado, parecia enfim ter 
resolvido a contradição entre capital e trabalho. A pretensa “integração” da classe trabalhadora à 
ordem estabelecida significava não somente o fim da “luta de classe”, mas o próprio fim da classe 
trabalhadora. Com a forte tendência rumo a flexibilização após 1970 e a desregulamentação que a 
gravou o quadro de estabilidade que se apresentara como “eterna”, ao tempo que representava um 
avanço no sentido de exploração e degradação das condições de trabalho e desemprego, 
contraditoriamente foi interpretada como a efetivação da “integração”, ou total “exclusão” do 
trabalho na produção. A flexibilização e a automação passava a representar o “sepultamento” do 
trabalho e de suas forças políticas. Como se tornou comum este tipo de argumentação: 

 

O trabalho assalariado, apartado da esfera doméstica e das formas comunitárias 
tradicionais, despido ainda de proteção política, inserido na organização capitalista do 
trabalho, e nos a ela inerentes processos da divisão do trabalho, da pauperização, da 
alienação e da racionalização, assim como as formas por ele desenvolvidas  de 
integração social ou de resistência econômica, política e cultural, eram então o ponto de 
referência óbvio para o desenvolvimento da teoria e da pesquisa nas ciências sociais, a 
partir da qual todos os outros aspectos da sociedade – política e cultura cognitiva, 
família e sistema moral, formas de ocupação do solo e religião – deveriam ser 



desdobrados. É exatamente esse amplo poder macro – sociologicamente determinante 
do fato social do trabalho (assalariado) e das contradições da racionalidade empresarial 
e social que o comanda, que agora se torna sociologicamente questionável (OFFE, 1989; 
p. 16) 

  

Ainda que, para Offe, a condição do trabalho como mediação homem-natureza, da forma 
como Marx observa, tivesse ainda fundamento sociológico, seria uma teimosia e uma tautologia 
transpor as formas autônomas de trabalho (do trabalho como “pedra fundamental da teoria da 
sociedade” – Ibdem; p. 13) como as formas do trabalho alienado.   

Em paralelo a isso, ou em decorrência, torna-se então emergente as teses de “substituição” 
do trabalho tendo o “conhecimento” e a “ciência” como principal força produtiva. Se em Milton 
Santos o conhecimento “exerceria assim – e fortemente – seu papel de recurso, participando do 
clássico processo pelo qual, no sistema capitalista, os detentores de recursos competem 
vantajosamente com s que deles não dispõem” (SANTOS, 2008; p. 243), já na perspectiva da 
“economia do conhecimento”, torna-se ela em si a principal força produtiva em detrimento do 
trabalho: 

 

Se não for uma metáfora, a expressão “economia do conhecimento” significa transtornos 
importantes para o sistema econômico. Ela indica que o conhecimento se transformou a 
principal força produtiva, e que, consequentemente, os produtos da atividade social não 
são mais, principalmente, produtos do trabalho cristalizado (GORZ, 2005; p. 29) 

 

Contextualmente tal linha de raciocínio se fundamenta não só na redução drástica dos 
pontos produtivos observados pelo processo de desindustrialização, mas também internamente na 
produção pelo “enxugamento” de força de trabalho possibilitada pelo desenvolvimento técnico. No 
entanto, o fundamental é que além de se encaixarem na perspectiva do “trabalho imaterial” em 
linhas muito parecidas com as teses de Negri e Michael Hardt5, o trabalho é posto apenas a partir de 
sua dimensão concreta, ou o trabalho vivo na produção, o que também o põe, sobretudo, em 
referência a forma concreta, física, dos resultados da produção, ou de sua “cristalização”: “o valor 
de troca das mercadorias, sejam ou não materiais, não mais é determinado em última análise pela 
quantidade de trabalho social geral que elas contêm, mas, principalmente, pelo seu conteúdo de 
conhecimento, informações, de inteligências gerais”, como afirma Gorz (2005; p. 29).  

Marx já havia se atentado para isso ao por que o processo do capital é sempre uma 
“transubstanciação”, que caracteriza a busca de suas abstrações, tanto do trabalho como dos 
resultados do trabalho, e do próprio valor: 

 

Por essa razão, os que demonstram que toda força produtiva atribuída é um deslocamento, 
uma transposição da força produtiva do trabalho, esquecem justamente que o próprio 
capital é em essência esse deslocamento, essa transposição, e que o trabalho assalariado 
enquanto tal pressupõe o capital, que, portanto, considerado em sua parte, é também essa 
transubstanciação (MARX, 2011; p. 241) 

                                                           
5 “Para Negri, Hardt e Lazzarato seria como se o mundo inteiro houvesse patrões em pânico com a falta de 
operários, os quais, na era do trabalho imaterial, não tem mais razão para aceitar a exploração capitalista [...]. 
As filas de desempregados, o crescimento dos “trabalhadores hifenezados” (HUW apud ANTUNES, 1999, p. 
72) nada mais são que miragens do mundo fantástico dos trabalhos imaterial!” (LESSA, 2005, p. 63) 



 

A “transubstanciação” da qual se refere Marx não é somente a perda de referência concreta 
da mercadoria, é a forma desenvolvida com que ela mesma atinge sua forma ideal de valor de troca, 
de abstração. Desenvolvimento este que não para na troca dos valores, mas que metamorfoseia 
também o dinheiro na sua condição mais abstrata possível enquanto referência da riqueza e 
possibilidade de acumulação, e que se expressa desta forma na financeirização. É por isso um 
constante conflito e um estranhamento crítico com a concretude do valor e do trabalho, mas é 
também o fundamento mais elementar da crise estrutural, que repercute na dimensão da 
necessidade, da distribuição dos valores de uso, que constantemente é forçado a não se realizar, mas 
que contraditoriamente é a “ancora” mais fundamental do valor. 

A emergência da “economia do conhecimento”, é no entanto apenas o desenvolvimento do 
pressuposto que Habermas estabelece como crítica à estrutura ontológica elaborada pelo marxismo, 
em especial por Lukács, que tem no trabalho sua condição mais fundamental. Até à “perda da 
centralidade política” de Offe e a “economia do conhecimento” de Gorz o trabalho era então 
apresentado como a categoria que ao longo da modernização vai perdendo centralidade pelas 
formas de subsunção ao capital, mas em Habermas a não centralidade do trabalho é ontológica. 

As formas de “conexões intersubjetivas” que se mostram amadurecidas e levadas ao seu 
último extremo pela capacidade informacional da comunicação é a expressão da liberação não só da 
“esfera comunicativa”, mas do “agir comunicativo”, e a consequente liberação das 
“intersubjetividades”, que apareciam historicamente limitadas pelas formas de reprodução material. 
Para Habermas, a emergência da importância comunicativa é uma evidência de que está posto no 
“agir comunicativo” o fundamento da sociabilidade humana. A própria realidade objetiva é fruto da 
interação subjetiva que está sempre disposta a se configurar pelo constante conflito entre acordos e 
desacordos, críticas e consensos (MENEZES, 2007).  

 

O domínio da subjetividade é complementar ao mundo exterior, o qual é definido pelo 
fato de ser dividido com os outros. O mundo objetivo é pressuposto em comum com a 
totalidade dos fatos [...]. E o mundo social é pressuposto também como a totalidade das 
relações interpessoais que são reconhecidas pelos membros como legítimas. 
Contrariamente a isso, o mundo subjetivo incorpora a totalidade das experiências o que, 
em cada caso, somente um individuo tem acesso privilegiado. (HABERMAS, 1991 apud 
ANTUNES, 1999; p. 147)  

       

 O elemento ontológico, em detrimento ao trabalho, é a comunicação que tem na estrutura 
cognitiva da fala, sua referência, É grande a influencia estruturalista nas teses Habermas, como aliás 
é também em toda Escola de Frankfurt. A linguagem como elemento estrutural, nos mesmos termos 
da antropologia estruturalista, se põe como elemento comum do desenvolvimento das relações de 
sociabilidade nas diferentes formas de ser do indivíduo, histórica e espacialmente. O que Habermas 
elege como elemento de universalização para crítica ontológica é, no entanto, o que para Lefebvre 
surge como forma moderna de crítica burguesa.  

Ao caracterizar, por exemplo, a crítica baudelairiana no momento em que se procede à 
“exposição” desafiadora e moral da sociedade burguesa de como ela passa a dizer o que se torna 
“novo” em detrimento do “velho”, e o círculo vicioso de sua crítica, Lefebvre identifica que “não 
são as artes da linguagem que passaram ao primeiro plano, mas a linguagem como tal, de maneira 
que ela se torna paradigma de todas as artes” (1969; p. 206). A crítica da arte se abstrai na forma de 
linguagem para oferecer o constante criticismo que estabelece invariavelmente a emergência de um 
novo “belo”. Não se trata de uma busca a crítica às formas específicas de arte, mas da crítica a 



própria linguagem em si: “Atinge a pintura, a música, a escultura, etc. Cada uma por sua vez admite 
o abstrato, trata-o como se fosse concreto e concebe-se linguagem e escrita, outros elementos 
técnicos ou práticos integrado a ‘estrutura’ assim explícita e generalizada” (Ibdem; 206). A crítica 
pela crítica ao moderno se confunde como sendo o próprio moderno, como modernismo: “O 
modernismo, isto é, o culto do novo pelo novo, sua “fetichização”, aparece claramente quase no fim 
do século XIX (com o ‘estilo moderno’)” (Ibdem, p. 198).  

O estabelecimento de categorias de universalização trans-histórica   característico do 
estruturalismo foi assim absorvido pela Escola de Frankfurt, da qual Habermas é importante 
representante, como método processual para a análise da modernidade. Mas o compromisso 
epistemológico caminhava “vis-à-vis” com as formas ideológicas de defesa “eternização” de um 
capitalismo que parecia ter resolvido seus problemas de contradição com o trabalho. Como observa 
Mészáros, “paradoxalmente, tal concepção convinha não apenas aos abertos defensores do sistema 
social estabelecido, mas também a abordagens como da ‘teoria crítica’ da Escola de Frankfurt e a 
conceituações similares do mundo contemporâneo na França e em outros locais” (2004; p. 148). A 
tarefa de renovação do pensamento marxista e da teoria crítica da qual seus teóricos tomaram para 
si não passou imune às fortes tendências ideológicas que contraditoriamente serviram como 
discurso para a negação de uma crítica radical à modernidade e ao sistema dominante, dada a 
própria impressão da “conquista” de uma pós-modernidade, na medida em que estabeleceu suas 
“concepções de protesto e oposição em um vácuo social, tendo como base pressupostos derrotistas 
(equivalentes às conclusões práticas mais pessimistas), como a suposta ‘integração’ estrutural da 
classe trabalhadora ao mundo do ‘capitalismo organizado’” (Ibdem; p. 148).   

A forma simplificada com que, não somente o método estruturalista, mas todo o esforço 
epistemológico “crítico” da Escola de Frankfurt chega como influência para a leitura de tendência 
fragmentária pós-moderna se dá inda de forma mais “descompromissada” para a elaboração da 
crítica, sobretudo na Geografia. Quando suas formulações não são simplesmente absorvidas 
mecanicamente, como na leitura que se faz do “fim trabalho” posta de forma axiomática: “Cabe 
frisar que o fim do trabalho já faz parte da contemporaneidade” (ANTONELLO, 2001; p. 36); a 
pretensa busca por uma leitura “humanística”, tão vaga e incerta, se apresenta como o último 
resquício de criticidade. 

A radicalização das contradições por meio da barbárie não se põe como uma perspectiva 
“pessimista”, mas como uma realidade concreta em procedimento. As formas da “experiência 
espaço-tempo” no presente período da “ultramodernidade”, como assim chama Moreira (2006; p. 
39), são expressões de ativação dos limites com que o trabalho abstrato se reproduz nas formas de 
ser do capital, se tronando ele mesmo a condição de entendimento do espaço como abstração, não 
só para uma leitura comprometida com a reflexão crítica, mas para os fundamentos da realidade que 
ganha concretude em suas diferentes formas de espacialização.  
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