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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo recuperar o legado deixado pelo pensador alemão Karl 

Marx ainda no século XIX para o pensamento geográfico marxista. Argumentamos que 

esse legado tem um duplo caráter, qual seja, o ontológico, que analisou a 

processualidade interna do modo de produção capitalista e o caráter histórico, oriunda 

das possibilidades e impossibilidades da realidade material e histórica do contexto em 

que ele viveu. Nesse sentido, levando em consideração que não existe uma prioridade 

simplória ao econômico no âmbito do marxismo, entendemos que existe uma teoria do 

capitalismo espacializada, mesmo que fragmentariamente, nas obras de Marx. Sabemos 

que analise espacial não foi o objetivo de Marx, pois a processualidade histórico-

moderna do século XIX ainda guardava de maneira implícita a dominação espacial, mas 

acreditamos que sua contribuição se encontra na análise da conexão orgânica entre 

diferentes modos de produção no interior da sociedade burguesa, onde a espacialidade 

representaria a particularidade do modo em que o intercâmbio entre o homem e a 

natureza mediado pelo trabalho se desenvolve. 

 
Palavras-chave: epistemologia, trabalho, produção do espaço. 
 
______________________________________________________________________ 
 

Nada se cria, tudo se descobre. 
Henri Lefebvre 

 
Introdução 
 

No Brasil, muito já se desenvolveu o pensamento geográfico após sua 

renovação, datada do final da década de 70, com o trabalho de alguns grupos de 

pensadores que estão à procura da reconciliação da Geografia com a verdadeira 
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dialética, que foi perdida1 no desenrolar do tempo histórico, pela Geografia e pelas 

demais ciências humanas. Procura-se, com isso, um reencontro com o próprio Marx e 

com os teóricos contemporâneos que conseguiram, sem vulgarizar suas teorias, 

confirmar o seu pensamento e visualizar o que ele não poderia ter visto em seu 

momento histórico. Tudo isso, sem perder de vista a realidade brasileira que se 

caracteriza como um verdadeiro filtro para as teorizações. 

O pensamento geográfico, no cerne da Geografia crítica radical, tenta 

cotidianamente se apropriar da verdadeira dialética, onde a sociedade e o espaço são 

apreendidos na dimensão social-econômico-político-cultural, na articulação contínua, de 

caminho de ida e volta, entre o abstrato e o concreto, entre o universal, particular e o 

singular, entre o local e o global, observando-se desde a captura da subjetividade dos 

atores sociais da história até os processos globais de reprodução do capital. Ainda mais, 

o espaço sendo tratado como um componente social, ao contrário de teorias o tratam 

como ao externo, a priori, fixo, etc.. 

Nossos esforços, neste ensaio teórico, procuram percorrer um caminho pelo 

próprio movimento histórico, a fim de subsidiar algumas contribuições ao pensamento 

geográfico em sua incessante busca pela inteligibilidade da realidade sócio-espacial, 

dentro dos “novos” e “velhos” paradigmas sociais. Assim, procura-se reafirmar a 

dialética como embasamento fundamental neste esforço, dito aqui como desvelador das 

máscaras sociais (MOREIRA, 1982). Todavia, não lançamos mão da ingenuidade de 

buscar o esgotamento de tal temário, devido sua complexidade, principalmente num 

contexto de uma realidade cada vez mais escamoteada, além do fato da processualidade 

histórica, que nunca finda. 

Mesmo Lukács, exaltando o conhecimento dialético, afirma que tal 

conhecimento tem: 

 
o caráter de mera aproximação; e isso porque a realidade é 
constituída pela infinita interrelação de complexos que tem 
relações heterogêneas em seu interior e com seu exterior, 
relações que são por sua vez sínteses dinâmicas de 
componentes freqüentemente heterogêneos, cujo número de 
momentos ativos pode ser infinito. (LUKÁCS, 1979, p. 108-
109) 
 

                                                 
1 Referimos-nos, aqui, a forte influência da vertente ortodoxa do marxismo, como também a influência do 
marxismo estruturalista nas ciências humanas, que segundo Martins (1996) representou uma verdadeira 
praga que adentrou ao pensamento marxista reduzindo-o a uma coleção de fórmulas feitas. 
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Mas, ainda insistindo em Luckács, o sujeito, ou seja, o sujeito histórico: 

 
[...] experimenta realidades que, de outro modo, na plenitude 
oferecida pela época, ser-lhe-iam inacessíveis; suas concepções 
sobre o homem, sobre suas possibilidades reais positivas ou 
negativas, ampliam em proporções inesperadas; mundos que 
lhe são distantes no espaço e no tempo, na história e nas 
relações de classe, revelam-lhe na dialética interna daquelas 
forças, cujo jogo exterior oferece-lhe estranho, mas ao mesmo 
tempo pode ser posto em relação a sua própria vida pessoal, 
com sua própria intimidade. (LUKÁCS, 1981a, p. 197 – grifo 
nosso) 
 

 
Assim, entende-se que a atividade transformadora do homem nunca acaba e que 

o conhecimento tem o poder máximo de uma visão totalizante, ou seja, para 

compreender e solucionar os problemas, o ser humano precisa ter uma certa visão de 

conjunto que nós podemos avaliar a dimensão de cada elemento do quadro e vice versa 

(KONDER, 1986, p.36).  

Hoje, por mais que existam várias vertentes teóricas permeando o pensamento 

geográfico, em que algumas chegam até a negar totalmente o marxismo, eventualmente 

quando se colocam a conceituar o espaço, acabam por lançar mão de concepções de 

espaço que foram construídas e calcadas, em maior ou menor grau, no materialismo 

histórico-dialético. Neste mesmo contexto o espaço geográfico é exaltado como objeto 

de estudo da Geografia, sendo fundamentado principalmente pelo filósofo Henri 

Lefebvre e posteriormente por geógrafos como Milton Santos (no contexto brasileiro) e 

outros pensadores engajados em tal temário. Assim, o espaço geográfico constitui-se 

como o lócus da (re)produção das relações sociais de produção, relações essas de 

trabalho2 (LEFEBVRE, 2006). O espaço é tido como condição, meio e produto da 

reprodução da sociedade em sua totalidade, sendo constituído a partir das relações 

homem versus homem, que passam a ser relações sociais, que por sua vez se relacionam 

com a natureza (CARLOS, 2008).  

A partir desta concepção, oriunda da teoria da produção do espaço, constituída 

por Lefebvre a partir de uma abordagem dialética do espaço, fundamentando-se 

profundamente no materialismo dialético de Marx, muito pensadores se engajaram na 

                                                 
2 Esta frase de Henri Lefebvre torna-se célebre no livro “Por Um Geografia Nova”, de Milton Santos  
publicado no 3º Encontro Nacional de Geógrafos (1978), em Fortaleza, considerado o marco do 
surgimento da Geografia crítica no Brasil. 
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tentativa de construir um materialismo histórico-geográfico, entre eles nomes como de 

David Harvey e Edward Soja, além vários pensadores brasileiros de influência 

Lefebvriana. Então, para chegarmos aos atuais debates em torno da teoria da produção 

do espaço, do materialismo histórico-geográfico e da própria Geografia Crítica, faz-se 

necessário retornarmos à própria base conceitual da dialética que está incrustada na 

própria essência desta concepção de espaço, para, por fim, esboçar, mesmo que 

embrionariamente, algumas contribuições ao pensamento geográfico. 

 

A dialética 

 

Centramos nosso debate, agora, em torno da questão do ser, que desde Hegel é 

tratada a partir do trabalho, afirmando “que o homem se produz a si mesmo; o trabalho 

é o núcleo a partir do qual podem ser compreendidas as formas complicadas da 

atividade criadora do sujeito humano” (KONDER, 1986, p.24). Entretanto, para este, a 

realidade impõe o ritmo e as condições dessa transformação, caracterizando uma 

realidade objetiva, levando assim, a Hegel somente a encarar o trabalho abstrato do 

espírito, ou seja, o trabalho intelectual. 

A teoria hegeliana segundo a qual existe uma subjugação dos movimentos 

sensíveis da realidade material ao princípio de uma idéia absoluta, fez com que Marx 

procurasse dar um sentido material a dialética, propondo um materialismo colocado 

dialeticamente de cabeça para baixo. (KONDER, 1986; LUKÁCS, 1979)  

Diferentemente de Hegel, que partia do pressuposto de que a idéia era o sujeito, 

cujo mundo prático seria apenas a aparência, o fenômeno, Marx, defendeu que o ponto 

de partida era o empírico, desembocando na célebre afirmação de que a dialética 

hegeliana estaria invertida. A atividade teórica, ou seja, o conhecimento, percorre 

dimensões da realidade partindo do intuitivo empírico ao abstrato onde as categorias 

serão decompostas em um processo de análise a partir do qual se iniciará o processo de 

retorno, chegando ao concreto pensado enquanto totalidade de várias determinações, ao 

concreto real.  

E, ao mesmo tempo, faz a crítica aos economistas do século XVII, pois: 

 
[...] começam sempre pelo todo vivo: a população, a nação o Estado, 
vários Estados etc.; mas terminam sempre a descobrir por meio da 
analise um certo número de relações gerais abstratas que são 
determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro, o valor etc.. 
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Esses elementos isolados, uma vez que são mais ou menos fixados e 
abstraídos, dão origem aos sistemas econômicos, que se elevam do 
simples, tal como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de 
troca, até o Estado, a troca entre as nações e o mercado universal 
(Marx, 2008, p. 256). 
 
 

 Para Marx, o ponto de partida é o empírico3 (concreto representado), entendido 

como “uma representação caótica do todo” em que “por meio de uma determinação 

mais estrita, chegaria analiticamente, cada vez mais, a conceitos mais simples” (Marx, 

2008, p. 156). Assim, com este processo de afastamento do todo caótico através das 

abstrações, o mesmo é decomposto em seus vários fatores e dimensões (aqui, fica clara 

a dialética Hegeliana de ponta cabeça, que partia do concreto idealizado para o 

empírico). Mas o processo dialético apenas termina com a chegada ao real, ou seja, 

“teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, [...] mas desta vez não como 

uma representação caótica de um todo, porém com uma rica totalidade de 

determinações e relações diversas ( Marx, 2008, p.256). 

Assim, o trabalho que configura-se como categoria fundante da sociabilidade 

humana, tem uma dupla dimensão. Pode-se fazer uma análise de seu elemento simples, 

ou seja, pensar o trabalho como uma categoria ontológica fundante da sociabilidade 

humana, permite pensá-lo abstratamente, isto é, independentemente de toda e qualquer 

forma social de produção. Todavia, não permite a compreensão de uma forma específica 

de ser. Para isso, é preciso elevar a exposição a certo grau mais concreto, que revele 

seus diferentes momentos constitutivos (TEIXEIRA, 1995). 

Marx destaca que: 

 
Esse exemplo mostra de maneira muito clara como até as 
categorias mais abstratas, apesar de sua vitalidade - 
precisamente por causa de sua natureza abstrata – para todas as 
épocas, são, contudo, no que há de determinado nessa 
abstração, do mesmo modo o produto de condições históricas, e 
não possuem  plena validez senão para essas condições e dentro 
dos limites dessas mesmas condições. (MARX, 2008, p. 262) 
 

 
Ainda neste contexto, adentramos num ponto fulcral da teoria marxiana, o fato 

do homem, ser considerado um ser genérico, pois “afirmar que a vida física e espiritual 

                                                 
3 Segundo Lefebvre apud Martins (1999, p. 35), “Marx, ao contrário de Hegel, não tomou como princípio 
e como ponto de partida o “real”, o consumado, mas o possível. Desenvolveu as razões do possível 
revolucionário e da sua entrada subversiva no real. Quis, portanto, fundar racionalmente a fé no possível.” 
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do homem e da natureza são interdependentes significa apenas que a natureza se inter-

relaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte da natureza (MARX, 2006, 

p.116). Ainda segundo este autor, a atuação do homem sobre a natureza seria realizada 

através do trabalho, sendo este um objeto natural que se apresenta enquanto parte de seu 

corpo inorgânico, modificando a natureza e a si próprio através dessa ação mediadora e 

transformadora humana. 

A atividade que diferencia o homem da natureza é a atividade lúcida, ou que ele 

chamou de atividade teleológica, ou seja, a prévia ideação do seu trabalho. Assim, Marx 

denomina o homem como um ser genérico, pois além de necessitar reproduzir suas 

funções animais, como comer, beber, procriar, o homem necessita de condições que vão 

além do sujeito físico, como cultura, lazer, etc..4 Ele ainda ressalta que: 

 

O animal constrói apenas segundo o padrão e a necessidade de 
cada espécie a que pertence, ao passo que o homem sabe como 
produzir de acordo com o padrão de cada espécie e sabe aplicar 
o padrão apropriado ao objeto; assim o homem constrói 
também de acordo com as leis da beleza (MARX, 2006, p. 
117). 

 

Todavia, analisando o trabalho em sua segunda dimensão, Marx observa que no 

capitalismo, a vida genérica é transformada em meio da vida individual. Assim, 

“primeiramente, aliena a vida genérica e a vida individual; depois muda esta ultima na 

sua abstração em objeto da primeira, portanto, na sua forma abstrata e 

alienada”(MARX, 2006, p.116). Afirma, ainda,  que: 

 
A alienação do trabalhador do seu produto significa não só que 
o trabalho se transforma em objeto, assume uma existência 
externa, mas que existe independentemente, fora dele e a ele 
estranho, e se torna um poder autônomo em oposição a ele; que 
a vida que deu ao objeto se torna uma força hostil e antagônica 
(MARX, 2006, p.112). 

 

Para Moraes (1984) esta análise de Marx marcou toda uma crítica deste autor a 

economia política clássica, pois segundo ele esses economistas esclareciam as 

conjecturas e os movimentos econômicos em termos de condições exteriores, ou seja, 
                                                 
4 Posteriormente, com a influência do estruturalismo, segundo Silva, o método marxista só chega as 
necessidades “primárias sociais”, assim, não consegue enxergar também “o que o homem faz para se 
auto-afirmar, para encobrir sua pobreza íntima” (SILVA, 2004, p. 51), ou seja, acabou por não considerar 
o homem como um ser genérico. Todavia, fazemos a ressalva Silva generaliza o marxismo a sua vertente 
estruturalista, esquecendo das outras vertentes deste pensamento.  



 

 

7

não chegavam a razão primeira de tal realidade, qual seja, a propriedade privada dos 

meios de produção. 

Ele chega a conclusão que o trabalhador tornou-se escravo do objeto, pois o 

mesmo é alienado do processo e do produto do trabalho, referindo-se aqui a propriedade 

privada dos meios de produção. Através destas análises Marx (1982) vai cunhar o 

conceito de mais-valia, que consiste no trabalho não pago ao trabalhador, ao ponto que 

ele só recebe o bastante para manter-se como sujeito físico, ou seja, subsistir. 

Fica claro, nesta humilde apresentação, que a categoria trabalho é, em nossa 

interpretação, a principal categoria da análise marxista, que também está incrustada 

também nas entranhas do pensamento geográfico, principalmente no cerne da 

conceituação de espaço. Todavia, o fato de Marx, em sua obra de maior relevância, O 

capital, pouco tenha trabalhado com as questões, supraestruturais, como a linguagem, 

por exemplo, além de outros motivos, fez com que os marxistas colocassem que a 

superestrutura era completamente subordinada pela questão econômica.5  

         Tal realidade levou muitos marxistas6, posteriormente, a subjulgarem temas 

superestruturais, como também categorias como a linguagem e o espaço, o poder do 

sujeito etc., e em crítica a esses teóricos, pensadores como Jacques Derrida, Gilles 

Deleuze, Jean-François Lyotard, Habermas, entre outros, se dedicaram tanto para 

recuperar os debates em torno da linguagem, comunicação, micro-relações, análise das 

formas simbólicas etc.. 

Marx (2007), como um bom materialista, afirma que a solução dos problemas 

terrenos somente podem ocorrer no local onde foram criados, ou seja, na base material, 

objetiva e real dos seres humanos, sendo que a base essencial de transformação para os 

problemas é o trabalho. Todavia, a partir do ponto que o homem se relaciona 

                                                 
5 Nesta perspectiva Engels afirma que: “Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em 
última instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu 
afirmamos, uma vez se quer, algo mais do que isso. Se alguém o modifica, afirmando que o fator 
econômico é o único fato determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda.” 
(ENGELS, 1890, p.1).  
6 Afirmando a partir de uma causalidade empirista que a base, ou seja, as relações de produção, era a 
determinadora da superestrutura (forte característica do marxismo ortodoxo) e posteriormente com a 
influência principalmente de Althusser, nos anos 60, é inserido um “quadro mais complexo de 
determinação constituídos de práticas, níveis e instâncias” (GOTTDIENER, 1997, p. 117), sendo aderida 
a noção de sistema ou modelos epistemológicos, cujas estruturas são trans-históricas. Assim, conceitos 
como de reificação e fetichismo são abandonados como mera ilusão do humanismo. 
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socialmente, esta categoria ganha conotações mais complexas do que os seus 

contemporâneos imaginavam. 

Para Marx : 

 
A produção de idéias, de representações e da consciência está, no 
princípio, diretamente vinculado à atividade material e o intercâmbio 
material dos homens, como linguagem da vida real. As 
representações, o pensamento, o comércio espiritual entre os homens, 
aparece aqui como emanação direta de seu comportamento material. 
O mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como aparece na 
linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica 
etc. de um povo. São os homens os produtores de suas 
representações, de suas idéias, etc., mas os homens reais e atuantes, 
tal como condicionados por um determinado desenvolvimento das 
forças produtivas e das relações delas correspondentes, até chegar as 
suas mais amplas formações (MARX, 2007, p.51- grifo nosso). 
 

 

A linguagem sofre determinações da consciência e esta pela realidade objetiva, 

ou seja, as representações humanas, que são componentes da superestrutura, como 

também os demais componentes, se acham condicionadas pelo desenvolvimento do 

“modo de produção”. Todavia, o modo de produção para Marx, não representa um 

simples economicismo, configurando-se como todo um paradigma societário, de onde 

são entranhados todos os fatores e dimensões da trama societária atual. 

Marx (2007, p. 257) já destacava que a categoria econômica mais simples, como 

o valor de troca “nunca poderia existir de outro modo senão como relação unilateral-

abstrata de um todo vivo e concreto já determinado. Caso contrário, o valor de troca 

leva consigo uma existência antediluviana” pois para a existência de tal categoria 

pressupunha uma população produzindo em determinadas condições e também certos 

tipos de famílias, de comunidade ou Estado.  

Segundo Jacob Gorender (1996), a instância econômica, sendo a base da vida 

social dos homens, não existe senão permeada por todos os aspectos dessa vida social, 

os quais, por sua vez, sob modalidades diferenciadas, são instâncias da superestrutura 

possuidoras de desenvolvimento autônomo relativo e influência retroativa sobre a 

estrutura econômica. Assim, entende-se o fato do “modo de produção da vida material 

condicionar o processo da vida social, política e intelectual em modo geral” (MARX, 

1982, p. 91), configurando-se, esse modo de produção da vida material, como todo um 

paradigma, ou seja, um projeto de modernidade oriundo do iluminismo. 
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De fato o homem se diferencia da natureza através do trabalho e configura-se 

como principal categoria da análise dialética, mas a categoria da linguagem também 

possui sua importância, pois foi a partir da linguagem que os seres humanos começaram 

a agir em sociedade, e foram dando significado as coisas e os fenômenos terrestres. A 

linguagem foi e é primordial para o desenvolvimento e propagação do trabalho 

teleológico. Hoje, as mais célebres abordagens marxistas tratam de “relações sociais de 

trabalho” que incutem vários fatores e dimensões determinantes, dentre eles a 

linguagem. 

A infraestrutura nem a superestrutura estão sobre a sociedade, mas são partes 

constituintes e indissociáveis, ou seja, dialéticos. Assim, a sociedade, que hoje se 

encontra submetida ao capital, torna-se inteligível a partir de uma análise dialética de 

ambos, onde a hierarquização, se existir, seja observada a partir do objeto em análise. 

Retifica-se aqui, a posições alguns de pensadores não ortodoxos, no cerne dos 

pensadores da Escola de Frankfurt e de alguns poucos pensadores, que procuraram 

através de uma análise marxista se engajar em análises enfocadas nas questões da 

superestrutura. Exemplos deste fato foram às análises da cultura, sendo caracterizada 

como um fenômeno histórico e social, estando ao lado das outras dimensões das 

relações societárias do capital, como produção, distribuição econômica e a política.  

Lefebvre (1973) ainda vai mais além, ao afirmar que a (re)produção do modo 

produção capitalista não se da somente com a (re)produção dos meios de 

produção(objetos e meios de trabalho) e da força de trabalho, mas as relações sociais 

fazem, também, parte da reprodução das relações sociais de produção, estando assim 

entremeadas a base econômica7. 

Assim, é fundamental dar vazão ao momento investigativo, pois o arcabouço 

teórico pré-concebido em relação ao real a ser desvendado é uma impropriedade no 

âmbito do complexo ontológico da abordagem dialética.  

 

E o espaço? 

 

Da mesma forma que os debates superestruturais foram deixados de lado ou 

subjulgados por várias vertentes das ciências sociais, os debates em torno do espaço 

foram, por muito tempo, desprezados, dentro do marxismo, da economia neoclássica, 

                                                 
7 Ver também Gottidiener (1997). 
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dentre outras vertentes do saber. Fato que, no contexto histórico levou Lacoste (1978) a 

falar das dificuldades de associar o marxismo a Geografia. 

Segundo Soja: 

 
Pelo menos durante o século passado, o tempo e a história 
ocuparam uma posição privilegiada na consciência prática e 
teórica do marxismo ocidental e da teoria social crítica. 
Compreender como a história é feita constitui a fonte primordial 
de discernimento emancipatório e consciência política prática, o 
grande continente mutável de uma interpretação crítica da vida e 
das práticas sociais. (SOJA, 1993, p.7) 

 

 

 Ainda segundo este autor a ilusão da opacidade do espaço induzia a uma análise 

somente superficial e descritiva dos fenômenos, além da ilusão de sua transparência que 

o vê como representação pura da realidade social. Este fato não se deu por menos, pois 

o objeto dos pensadores, desde as descobertas de Isaac Newton, não é mais saber o 

porquê dos acontecimentos (Filosofia Grega), mas saber como eles acontecem. A ordem 

física do mundo era perfeita, cabendo ao homem descrever, metrificar, quantificar os 

fenômenos para melhor usufruir dos atributos da natureza. Assim, a humanidade passa a 

ter outros objetivos, passando da espera pela salvação, após toda uma vida de 

sofrimento na terra, agora se procura tornar a terra o “céu” dos homens. 

As teorias predominantes defendiam a tese do espaço real (absoluto) como 

condição da existência dos corpos e a identidade dos espaços físico e geométrico. O 

espaço sendo um mero receptáculo de eventos e supunha que o passar dos eventos não 

afetava o fluxo do tempo, ou seja, uma arena desprovida de coisas e fenômenos, mais 

ainda, o ele era contínuo, estático, infinito, uniforme e isotrópico.  

A visão mecânica de mundo influenciou bastante a economia clássica, desde 

Adam Smith que, a partir alguns conceitos dos fisiocratas8, elaborou sua teoria, 

caracterizada pelas leis gerais da economia, sendo que da mesma forma que o ser 

humano não podia superar a gravidade, não podia superar a “mão-invisível” da 

economia, fazendo toda uma crítica à intervenção do Estado na economia, defendia o 

livre comércio. Assim, a lei natural do processo econômico seria oriunda do interesse 

individual das pessoas, pela ação individual egocêntrica, a escassez seria substituída 

                                                 
8 Fisiocracia: considerada a primeira escola de economia cientifica, que, através de uma inspiração 
iluminista, questionou veementeme as práticas mercantilistas, afirmando que toda a riqueza era 
proveniente da terra, da agricultura. 
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pela opulência, ou seja, com a obediência desta lei, o resultado seria o crescimento 

econômico (HUBERMAN, 1989). 

 No contexto das ciências modernas, para Emmanuel Kant9 a apresentação dos 

fenômenos numa seqüência temporal havia se tornado mais significativa e reveladora, 

do que sua apresentação colocada lado a lado com o espaço. Assim, aos geógrafos foi 

destinada a “classificação e a teorização inocente do material factual que descreve a 

diferenciação as superfícies da terra por áreas” (SOJA, 1993, p.48). Neste mesmo 

sentido, no início do século XX, as teorias cada vez mais separavam a sociedade da 

natureza, assim, fazer qualquer relação com as causalidades externas, como os 

processos ambientais, aos processos sociais eram rejeitados ao passo de não enveredar 

por um determinismo. 

 Karl Marx, quando trabalhou em seus escritos, não estava aquém desta 

realidade. A classe trabalhadora, na época, precisava de um projeto global, 

caracterizado principalmente em seu escrito O Manifesto Comunista, além do fato de 

Marx não ser anti-iluminsta. Assim, também se encontrava no contexto das estratégias 

políticas da modernidade, que priorizava o pensamento “reto”, embora procura-se 

provar que os modelos vigentes não levassem a emancipação da humanidade. Fato que 

podemos observar no capítulo XXIV de O Capital, onde o autor fala que mesmo com o 

processo violento de expropriação da produção familiar, artesanal, camponesa, 

corporativa que inscrita a sangue e fogo, que ficaria conhecido como acumulação 

primitiva, foi de suma importância para a superação do atraso social-político-

economico-cultural, do modelo feudal (MARX, 1982b). 

Devemos compreender que a grande obra deixada por Marx, tem um duplo 

caráter, qual seja, o ontológico, que analisou a processualidade interna do modo de 

produção capitalista e o caráter histórico, oriunda das possibilidades e impossibilidades 

da realidade material e histórica do contexto em que ele viveu. Assim, levando em conta 

esse duplo caráter, foi legado um método de análise que consiste em entender o modo 

de produção capitalista em seu caráter abstrato e material.   

Soja (1989, p. 64), influenciado aqui por Lefebvre, deixa claro no que concerne a 

analise da espacialidade, que não se tratava de um processo que poderia ser vislumbrado 

nas entrelinhas da primeira revolução industrial, afirmando que sua “iniciação não se 

                                                 
9 Segundo Lencioni (2003) o conhecimento geográfico apareceu como disciplina particular de ensino em 
Königsberg como nome de Geografia Física, tendo sido inaugurada por Emmanuel Kant, que se dedicou a 
disciplina por quarenta anos (1756 – 1796). 
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deu nem no ponto de vista da filosofia nem do da sociologia, embora elas estivessem 

implicitamente presentes, nem tampouco foi a História ou Geografia. Foi antes, a 

emergência de uma nova prática social e política”. Tudo isso, caracteriza um novo 

patamar do modo de produção capitalista, que dentro do contexto da “velha” lógica de 

acumulação, apresenta “novas” estratégias de (re)produção, sendo uma delas a captura 

do espaço pelo mundo das mercadorias. 

No contexto de Marx, tendemos a concordar que o espaço realmente não foi o seu 

foco dos estudos, pois a processualidade histórico-moderna, seu contexto material, 

ainda guardava de maneira implícita a dominação espacial.  Acreditamos que somente 

com a queda do fordismo ficou explicito a generalização das curvas da história. 

Entretanto, também devemos levar em consideração que a teoria marxiana por seu 

caráter totalizante, tendia a vasculhar mesmo os enigmas implícitos da modernidade. 

Nesse sentido, podemos elencar alguns elementos de sua obra em que se encontram 

claramente analises que nos remetem a uma teoria do capitalismo espacializada.10 11             

Segundo Rosdolsky:  

 

Seus relatos sobre as relações agrárias na Irlanda e na Escócia, 
assim como sobre a política inglesa para a Índia, também se 
revelaram extremamente frutíferos, pois levaram-no a realizar um 
profundíssimo estudo sobre as “formas asiáticas de produção” e 
os vestígios do comunismo agrário na Europa e na Ásia. 
(ROSDOLSKY, 2001, p.25) 

 

Com isso, devemos levar em consideração que as análises marxianas não se dão 

apenas na dimensão de uma linearidade histórica, pois o entendimento do concreto 

enquanto momento de chegada de seu método afirma que se compreendermos os 

processos complexos compreenderemos os mais simples, pois um está contido no outro. 

Em suas palavras: “não se trata do lugar que as relações econômicas ocupem 

historicamente na sucessão das diferentes formas da sociedade [...] trata-se de sua 

conexão orgânica no interior da sociedade burguesa moderna. (MARX, 2007, p.265).  

                                                 
10Ver sua abordagem no capitulo A formula trinitária, em que trata da relação terra-capital-trabalho no 
livro O capital (livro III, vol. VI). Além do processo de colonização tratado no ultimo capítulos do 
primeiro tomo de O capital ( livro I, Vol. II).  
11 Neste contexto Harvey afirma que: “Durante muito tempo, ignorou-se a dimensão espacial referente à 
teoria da acumulação de Marx no modo de produção capitalista. Em parte, isso é conseqüência de uma 
falha de Marx, pois seus escritos sobre o assunto são fragmentários e, muitas vezes, desenvolvidos apenas 
de modo superficial. No entanto, o exame atento de suas obras revela que ele reconheceu que a 
acumulação de capital ocorria num contexto geográfico, criando tipos específicos de estruturas 
geográficas.” (HARVEY, 2005, p.43) 
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Esta conexão orgânica entre diferentes formas de sociedade no interior da 

sociedade burguesa, em nosso entendimento, aponta para uma teoria das espacialidades 

do capitalismo, ou como gostam muitos geógrafos, da diferenciação espacial. Nesse 

sentido, a espacialidade representaria a particularidade do modo em que o intercâmbio 

entre o homem e a natureza mediado pelo trabalho se desenvolve no interior de cada 

forma de sociedade. 

Então, a simultaneidade dos acontecimentos se apresentam em duas formas 

imbricadas e indissociáveis, em que uma representa a (re)produção de vestígios 

oriundos de outros modos de produção e a outra representa o próprio seu dissolver12, ou 

seja, a própria negação do capitalismo, para dinamizar sua (re)produção.  

 

Conclusões 

 

Tendo em vista o caráter preliminar de nossa argumentação, não pretendemos 

concluir o assunto exposto neste pequeno ensaio, mas acreditamos apontar uma linha de 

argumentação no que diz respeito a uma teoria do capitalismo espacializada nas obras 

de Marx.  

No primeiro momento, argumentamos que o legado marxiano tem um duplo 

caráter, qual seja, o ontológico, que analisou a processualidade interna do modo de 

produção capitalista e o caráter histórico, oriunda das possibilidades e impossibilidades 

da realidade material e histórica do contexto em que ele viveu. 

Nesse sentido, no intuito de expor as contribuições desta teoria para a geografia, 

analisamos, principalmente, o trabalho em sua relação dialética com a natureza, 

entendendo que essa não é uma relação de exterioridade, em que ou trabalho transforma 

a natureza ou a natureza transforma o trabalho, mas que ao mesmo tempo em que o 

trabalho transforma a natureza é transformado por ela. Esse pressuposto abre o caminho 

para o entendimento da teoria da produção de Marx, não apenas no âmbito econômico, 

mas político, cultural, social e porque não dizer espacial? 

Essa não é uma argumentação menor, na medida em que entendemos que nem a 

infraestrutura nem a superestrutura estão sobre a sociedade, mas são partes constituintes 

e indissociáveis, ou seja, são produtos de relações sociais concretas. Nesse sentido é 

perceptível uma negligencia em torno da contribuição marxiana no âmbito das 

                                                 
12 Ver em Harvey (2004) em sua sintese sobre as teorias da crise do capitalismo. 
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discussões teórico-conceituais da ciência geográfica, afirmando que o teórico alemão 

seria economicista ou até mesmo historicista. De nossa parte, acreditamos ser 

fundamental levar em conta que o espaço realmente não foi o seu foco dos seus estudos, 

pois a processualidade histórico-moderna, seu contexto material, ainda guardava de 

maneira implícita a dominação espacial, mas argumentamos que a teoria marxiana por 

seu caráter totalizante, tendia a vasculhar mesmo os enigmas implícitos da 

modernidade, sendo um deles a espacialidade da sociedade.  

Para não concluir, acreditamos que essa contribuição se encontra em sua análise 

da conexão orgânica entre diferentes modos de produção no interior da sociedade 

burguesa, como também o seu próprio dissolver, onde a espacialidade representaria a 

particularidade do modo em que o intercâmbio entre o homem e a natureza mediado 

pelo trabalho se desenvolve. 
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