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BREVE INTRODUÇÃO  
 
No momento atual, perece-nos possivel afirman, que discussiões antienes à 
epistemologia em gegografia explicitanto a questão da teoria, do metodo e do 
objeto no seu interio, têm-se difundido em proporções concideraveis, embora 
muitas vezes inseridas no bojo do cienficismo, isto é sob, os cãnones 
positivistas da “verdadeira ciência” – aquela que e insume ás ideologias. 
 
Na medida em que o metodo cientifico atua como o “divisor de aguas” entre 
ciência e ideologia  (ou ciência e politica) e em que há um certo consenso, ate 
por parte dos geografos, a reispeto do seu não- privigiamento dentro da vasta 
produção geografia tradicional, cumpre indagar, corre o risco de – primeiro – 
apenas inverter o discurso; segundo de continuar abordando os mesmos 
assuntos; terceiro de fazer a apologia de um único caminho para este saber (e 
sua pratica), o que se nos afigura como um perigoso “passo para atras” nesse 
percurso decisivo da Geografia em direção ao devendamento momento do 
amplio e complexo processo de constitução de uma outra sociedade. 
 
AINDA O POSITIVISMO. 
 
Entendemos que a lógica da identidade – o emprego sistematizado de regras e 
leis a um objeto, conformado-o totalmente e o determinado a priori – ainda esta 
muito persente em diversos trabalhos de geografia. 
 
Não obstante a avanção teorico-metodologico que a geografia critica 
representa, talvez o proprio fato de ela procurar se apoiar na teoria marxista e, 
por conseguinte, na dialetica, explique porque elatem se voltado para uma 
superação de seus equivocos via teoria e metodo construidos em uotro tempo 
(historico) e outro espaço (geografico). Construidos, exatamente porque a 
dialetica marxista foi o resultando de lutas e embates entre diferentes classes 
sociais e entre diferentes protostas politicas quanto aos rumos de uma 
sociedade então em processo de constituição. 
 
A proposta vencedora – a da sociedade (capitalista)internamente dividida – 
transformou vencidos e vencedores em aguais, valendo-se do “em si mesmo 
proprio” atribuido a cada homem a partir da idea (ou da abstração) de que cada 
um ( e todos em conjunto) é capaz de (e deve) constribuir para o 
engrandecimento do principio da imanência: a abstração torna igual o que é 
desigual (reproduz o mesmo e nega o outro).  
 
Nesse sentido, quase passou (ou passa) despercebido à Geografia que a 
suaaproximação em relação ao marxismo ocorreu exatamente quando tambem 
ele havia se transformado um discurso, isto e,  quando esvaziado de sua práxis 



social e, portanto, transformado em mais uma versão cienficista, da ciência. 
Paralelamente, a dialetica também havia se transformado em algo mecanisista, 
ou melhor dizendo, tendo abandonando a negação interna, acabou negando a 
si mesma, e se reduziu às antinomias. 
 
Ora, é a logica da identidade que trabalha com antimonias e dualismos. E a 
produção geografica inclusive a mais recente, ainda e prenhe de preocupações 
com a delimitação prescisa do seu objeto de estudo, com os problemas de 
metodo, etc., enquanto tentativa de elaboração de um campo proprio na área 
do conhecimento cientifico, deixando de lado a praxis humana, em cujo seio 
sujeito e objeto do conhocimento se constroem. (e comstroem). 
 
Ainda que tais preocupantes (essencialmente positivistas) não devam pura e 
simplesmente, ser descartadas, preguntamo-se se a sua persistência não 
decorte, pelo menos em parte, do esqueciemento de uma questão 
fundamental: clareza politica daqueles que (re)produzem o pasar uma dada 
questião que permite ultrapusar os limites do ja conhecido, e inaugurar em 
novos conhocimentos. 
 
Os ditos “novos” conhocimentos na geografia continuan reproduzindo a 
separação entre o sujeito e o objeto do conhocimento; entre o metodo e 
conteúdo; entre a ciência e a ideologia, etc. (porem, isso se verifica 
igualemente em outras ciências humanas). 
 
Assim, a pergunta “O que é geografia?” continua sendo feita aos futuros 
geografos, mal iniciando o seu curso superior. Como fazer efetivamente uma 
geografia critica se se separa o sujeito do objeto?. Porque Não colocar logo de 
saida para os principiantes, a questião do quem produz geografia, porque a 
produz e como a produz?. 
 
O aflorar de questões como esa traz consigo a possibilidade de se fazer criticas 
ao posivitismo por dentro. Em outras paravras, permitedesmontar a logica da 
identidade, monstrando o quanto não interesa a ordem politica instituida a 
concideração do sujeito do conhocimento. 
 
Curiosamente a ênfase no objeto do conhocimento acaba por tirar-lhe a sua 
razão de ser! Não só osujeito foi instrumentalizando por uma razão “asseptica”, 
que apenas observa, mede descreve, classifica, eliminando “a posibilidade 
objetiva de uma experiência especifica da coisa” (ADORNO, T.W., 1975, p. 
257) quanto o objeto acaba se transformado em uma coisa morta pois o seu 
movimento não é pelo conhocimento. 
 
A mediação entre o objeto e o sujeito só é possivel quando o pensar se 
debruça sobre as condições sociais e historicas em que se realiza qualquier 
trabalho cientifico. Tais condições acabarão por mostrar que tambem o objeto 
não e algo pronto, acabado totalmente determinado. Na verdade a 
indeterminação não é especificidade do sujeito: o objeto tem um movimento, 
relativamente independiente do sujeito. Como não se separam, o pensar só dá 
conta de suas contradições que establecem entre sí o que demostra que não 
podem ser reduzidos um ou outro. 



 
A inderminação a que nos referimos tem caracter politico. O possitivismo, sob o 
pretexto da mais profunda objetividade cienfitica, nega a politic, ao nivel do 
discurso. Mas na sua pratica cotidiana, consubstancia a politica dos 
vencedores incorrendo na ideologia do progresso, determina desde o momento 
historico em que a capital fez da ciência a sua principal força productiva, por ter 
lhe conferido o poder de dominar a naturaleza e a sociedade. 
 
Com algumas diferenças, constata-se que a dialetica mescanicista, invocada 
como o elemento soteologico capaz de solucionar a crise da geografia acaba 
determinando sujeito e objeto nos ternos de um certo partido politico a cuja 
vanguardia cabe a analise do movimento do real.  
 
Aos demais (cabe) obediência as directrizes emanadas de esus intelectuais. 
Esta dialetica que se para trabalho intelectual e trabalho manual acaba fazendo 
uma leitura posivista do real, via ciência. 
 
Nesse sentido muita geografia dita critica “peca” pelo fato de não admitir que o 
movimento sujeito-objeto apresenta indeterminações como resultado do jogo 
entre as forças politicas de cada sociedade, a cada momento e em cada 
espaço. Mas é só assim que a dialetica hegelomarxista pode se reconstruir, 
pois é dessa maneira que ela destroi a logica da identidade e se recoloca como 
contradição interna. 
 
No que tange á geografia, destruir a logica da não-contradição implica em 
buscar as especificidadea de cada espaço como um resultado de lutas sociais, 
inclusive as lutas entre aquels (os sujeitos) que produzem as suas teorias. Do 
contrairo não se aprende o movimento sujeito-objeto e muito menos as suas 
indeterminaçoes. 
 
III. Á PROCURA DE CAMINHOS 
 
Abrem-se caminhos para a compreensão e aceitação do outro a medida que a 
ciência deixe de se guiar pelo paradigma de uma verdade absoluta e eterna. 
Mas não e a mera mudança de paradigma que leva à superação do mesmo. 
Pensando na geografia, não se trata de propor a analise do prosseso social de 
produção do espaço geografico como “tabua de salvação”, sob pena de citar 
que o movimento do modo de produção capitalista reproduz o mesmo atraves 
das diferanças. 
 
Estão, onde buscar o Outro? Certamente ele não se encontra fora da 
reprodução do capital, o que significa que entre as “brechas” do dar margem à 
critica de seu funcionamiento e do movimento do real. 
 
Sob o ponto de vista da espistemilogia, é precisamente dessa maneira que a 
dialectica recupera a sua esência de contradição interna (oude dialetica 
negativa, nas palavras de adorno). 
 
Evidentemente, não basta á chamada geografica critica aponderar-se dessa 
perpectiva de trabalho cientifico. Ha que se transformar internamente, o que 



exige correspondencia entre por exmplo, o conteudo que ela aborda e o 
metodo usado para abordar-lo. Assim temas caros a população em um pais 
(este conceito espelha muito bem a geografia positivista) ou a presentação de 
suas actividade econômicas, so têm mesmo razão de ser enquanto descrição 
de suas caracteristicas e explicação de seu funcionamento aparente o que 
satisfaz plenamente á logica da idealidade. 
 
Em uma abordagem critica, estas duas questições (e não mais problemas) 
somente serão tratadas na medida em que, por exemplo, se analizar o 
processo de proção de um dado espaço geografico (atualmente sob a egide do 
movimento da reprodução do capital. 
 
Por conseguinte o proprio conceuto vaise fazendo, vai se propondo o que 
significa que se defina um trabalho entre este objeto e o sujeto que o investiga. 
 
Mais do que porem o conteudo ou o objeto forma-se algo “em construção” de 
tal forma que o sujeito tambem se modifica nessa busca do compreesão do 
real. Nesse sentido é possivel ao sujeito “renunciar a colocar a dialetica nas 
coisas” (MERLEAU-PONTY, M.. 1967 p. 115). E portando analisar o 
pensamento dialetico enquanto algo situando na realidade, e não fora/acima 
dela. O método (nesta concepção) não se separa da ontologia. 
 
No caso especifico da geografia, tal analise impediria – pelo menos a nosso ver 
– a multiplicação de trabalhos cujo metodo aparentemente e dialetico, mas 
sobre um conceudo que continua empirico por exelência, nos moldes de um 
objeto determinado a priori (não ocuparemos aqui com a questião do empirico 
na geografia). Ou então daqueles trabajhos geograficos que deixan de lado o 
objeto e que acabam incorreto no idealismo, isto e na abstracto que os sujeitos 
fazem da realidade em que produzem. Nos dois casos ignora-se o movimento 
entre sujeito e objeto do conhocimento (e sua indeterminação). 
 
Conciderando que o real diz respeito ao esperaço e ao tempo que, embora 
historicamente determinados, asusam indeterminaçoes no seu movimento – as 
quais devem ser exploradas cientifica e filosoficamente – entendemos que um 
caminho possivel e altamente protanto que persegue a sujeito e objeto em um 
trabalho (cientifico e politico) de construção (do) social o que sentimos de 
razão...seguramente monos totalitaria, menos unica saida. 
 
IV. NEUTRALIDADE (CIENTIFICA) E AÇÃO (POLITICA IMEDIATISTA.  
 
Mas o movimento do real não se interrompe e o nuclear e a forme é a 
desertificação, é o “apertheid” , é a guerrilla etc. Não seria o caso de a 
geografia “agir” mais, e abandonar estas academias discuciões teorico-
metodologicas?. 
 
Acreditamenos que a practica de uma geografia do imperialismo foi o resultado 
de um “agir” mais isto e de uma ação que não parou para questionar os seus 
pressupostos, conseguindo ate fazer belas e precisas monografias de areas 
que passavam a interessar ao capital, não obstante a sua elaboração no 
interior das academias. 



 
Uma cuestião de fondo ai se coloca a ausência por parte do pesquesador, de 
uma reflexão do pensamento sobre o conhocimento produzido, isto é do sujeito 
em crompreender que não ha um abismo entre a teoria e a pratica.  
 
Pelo contrario: o desconhecimento da singularidade  de cada uma e ao mesmo 
tempo, das relações entre ambas. (de complementariedade de confronto), 
cunduziu á realização de trabalhos cuja naturaleza cientifica mesma foi o 
melhor indicador para sua utilização politica, não por acaso sempre a serviço 
da dominição.  
 
Trara-se por consecuente, de ir alem da estreiteza de uma divisão interna que 
lhe é propria mas que escapa á apressensão de seus pesquisadores 
(geógrafos au não) que são antes de mais nada objetos (actualmente de um 
Estado nuclear-armamentista) e não sujeitos do seu labor. 
 
A geografia critica se abre, então o dificil trabalho de conseguir, igualmente 
alidar a sua pratica a uma teoria cujo elemento fundante possa explicar / 
analisar esta sociedade, tendo em vista denega-la.  
 
Nesse sentido, parece-nos de desiciva importância o apareciment, ainda 
praticamente isolado do conjunto, de trabalhos em sou interior que ao 
comtemplan o politico o fundante, conseguen ultrapasar os limites de uma 
analise baseada no econômico (sem negar o seu significado particular), pois 
que este não tem condições de “levar a comprender o que se encontra posto 
em jogo com a formação do Estado moderno” (LEFORT,C., 1979, p 300). 
 
Mais do que garantir a possilidade de interpretações mais amplas fa historia, do 
real o fundante politico destroi o imediatismo das asções porquedesmonta, por 
dentro, a logica da identidade que as sustenta (a repetiçãodo mesmo) na/e pela 
praxis humana. 
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