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Resumo

Neste trabalho procuramos destacar de maneira breve a introdução do método 

materialista-histórico-dialético nas análises geográficas, destacando o importante papel 

desempenhado  por  essa  via  metodológica  nas  pesquisas  de  cunho  epistemológico, 

sobretudo no Brasil. A partir dessa breve introdução, apresentamos a manutenção e o 

papel dessa forma de análise, considerando as dificuldades impostas pela admissão de 

uma primazia na concepção cosmológica, seja ela material ou ideal. É na consideração 

dos  problemas  e  limites  postos  pelas  premissas  filosóficas  deste  método  que 

pretendemos  estender  para  além  de  uma  perspectiva  determinista  (determinação 

material-produtiva)  as pesquisas no campo de História  do Pensamento  Geográfico, 

introduzindo o debate e considerando a complexidade teórica que envolve o tema. 

Palavras-chave:  Geografia Crítica;  materialismo-histórico-dialético;  Historia 

do Pensamento Geográfico 

    

A introdução do materialismo-histórico-dialético na análise geográfica 

Costumamos  identificar  a  introdução  do  método  materialista-histórico-

dialético  nas  Ciências  Sociais,  e  em especial  na  Geografia,  como  uma  reação  ao 

método  positivista  e  neopositivistas.  Isso  não  deixa  de  ser  verdadeiro,  mas  os 

pressupostos de recusa das ciências Humanas e Sociais às diretrizes metodológicas 

positivistas já estavam postas, sobretudo pela escola de Frankfurt, desde o início do 
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século  XX.  Ali  desponta  a  tentativa  de  aproximar  as  contribuições  marxistas  das 

explicações gerais da sociedade e seus desdobramentos em uma perspectiva científica. 

O caráter essencial em termos metodológicos está ligado à introdução do cientista, do 

produtor de conhecimento, no conjunto de tensões reais, deixando de lado a visão de 

um personagem alheio aos processos materiais, capaz de julgar de cima e com isenção 

os processos que, em verdade, se enraízam nele. Como destaca Capel (1981): 

Horkheimer, y toda La Escuela de Frankfurt, insistió siempre 
em que el científico social es parte del objeto que investiga y 
que,  por  ello,  la  percepción  de  la  realidad  social  está 
mediatizada  por  las  categorías  sociales.  Se  planteaba  así 
resueltamente el problema de la ideología de los científicos, y 
se demostraba que el investigador está influido por sus propios 
valores en el análisis de la sociedad. (p. 412)  

O que devemos destacar, portanto, é que estas concepções teóricas já haviam 

sido formuladas e estavam presentes, não como forma dominante de pensamento, mas 

como  possibilidade  crítica  no  bojo  do  processo  de  construção  teórica  capitalista. 

Podemos dizer que as transformações teóricas que se operam na década de 1960 com 

as formulações críticas ou radicais não tenham sido determinadas ou paridas naquele 

contexto,  mas  sim  que  tenham  sido  destacadas  como  relevantes  diante  daquela 

específica realidade. Ou seja, trata-se muito mais de uma “seleção social das idéias” 

do que uma determinação irrestrita das teorias pelo conjunto de contradições materiais 

existentes. 

É  nesse  sentido  que  o  materialista-histórico,  embora  já  existisse  enquanto 

método científico e filosófico, assumirá maior destaque e centralidade nas ciências 

Humanas  e  Sociais  a  partir  da  década  de  1960,  como  uma  reação  ao  método 

positivista e neopositivista e suas abstrações teóricas que, de algum modo, deixavam 

de lado a importância da experiência individual ou coletiva, além de legitimar uma 

forma de dominação ideológica e cultural pela via da ciência, mascarando aspectos da 

realidade que não podiam ser expressos ou comprimidos em fórmulas matemáticas e 

índices  estatísticos.  O  conhecimento  positivista,  nesse  contexto,  se  apresentava 

subserviente pela resposta acabada dos números e dos dados que fazem ver à frente 

uma suposta resposta isenta, o conhecimento pragmático que executa, que preenche 

com suas  fórmulas  e  projeções  matemáticas  as  lacunas  das respostas  não obtidas. 
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Numa leitura “crítica” ou “radical”, esse conhecimento, quando pretende conhecer, 

desconhece, quando pretende resolver, aliena. A consciência de nossa condição no 

mundo já não é posta como atividade intelectual, porque ao tempo que conhecemos a 

verdade da lei e dos números renunciamos àquela que se comunica diretamente com a 

mudança  da  condição  posta.  As  disparidades  entre  uma  flutuante  e  abstrata 

formulação teórica e as contradições e demandas de um mundo real em sua miséria e 

dominação eram o ponto central a ser atacado, destacando a esse tempo que as teorias 

supostamente imparciais atendiam a interesses bem específicos e que, no plano das 

idéias, refletiam os embates reais, materiais, que se sucediam nas trincheiras do dia-a-

dia, nos hábitos, nos valores e nos sentidos impostos à existência. A idéia de que o 

positivismo pretende tratar com isenção a realidade é atacada por essa via “radical”, 

na medida em que os dados e as fórmulas matemáticas mascaram tensões importantes 

da sociedade e, o mais importante, se mostram propositalmente incapazes de explicar 

a origem e as formas de superação dessa condição.  Compromissadas e reféns dos 

interesses do processo de acumulação, as correntes positivistas não deixavam espaço 

para uma análise crítica das condições postas, portanto, ser isento nesse contexto era 

estar aliado aos interesses hegemônicos. 

Nessa perspectiva,  as idéias de Marx refletem em justa forma as demandas 

intelectuais desse tempo, além, evidentemente, de ser a base de sustentação teórica de 

uma suposta sociedade socialista que, nesse período, rivalizava com o modo de vida e 

produção  capitalista,  então  culpado  por  todas  essas  mazelas  e  fomentador  das 

premissas teóricas tecnificantes. Como conseqüência, as proposições críticas se valem 

de uma relação determinística entre as formas assumidas pela economia e a sociedade 

e  a  construção  das  teorias.  As  idéias  de  Marx  revelam  essa  determinação,  a 

dependência e relação indissociável entre as idéias e os conflitos materiais-produtivos 

em que estão inseridas.  As abstrações  que em meados do século XIX guiavam o 

pensamento alemão que tanto incomodava Marx aparecem aqui sob outra forma, mas 

com as  mesmas  demandas  e  demonstrando  tão  abertamente  como  alhures  que  o 

pensamento não pode ser deslocado do “chão da história”. 

É apoiada nesse conjunto de transformações políticas, econômicas e teóricas 

que  se  introduz  uma  perspectiva  de  análise  espacial  na  Geografia  que  pretende 

reconhecer  a  condição  humana  e  suas  especificidades,  além  de  denunciar  o 

comprometimento ideológico das formulações teóricas positivistas e neopositivistas. 

Esse movimento adentra a explicação do espaço geográfico no reconhecimento de 
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suas contradições e complexidade a partir das obras norte-americanas,  nas quais o 

método  quantitativo  tinha  maior  expressão  e  onde  de  fato  havia  se  formulado  a 

chamada  New  Geography.  Isso  acontece  na  medida  em  que  a  introdução  da 

perspectiva  econômica  na  análise  geográfica  positivista  deixa  ver  uma  série  de 

contrastes, para os quais a New Geography se mostra inteiramente incapaz de explicar 

e,  acima  de  tudo,  resolver.  Nesse  sentido  é  que  antigos  colaboradores  da  New 

Geography se voltam contra ela, denunciando a série de contradições expressas no 

espaço  geográfico  e  ensejando  uma  nova  forma  de  explicação  para  os  processos 

espaciais. 

William  Bunge  lança,  por  exemplo,  em  1969,  uma 
‘expedição’ para avaliar  o estado de penúria em que vive o 
ghetto de Fitzgerald, no seio da aglomeração de Detroit. David 
Harvey abandona a reflexão epistemológica e mobiliza todos 
os recursos que a economia liberal pode oferecer para estudar 
a  pobreza:  em  Social  Justice  and  the  city  (1972)  recorre 
sucessivamente  aos  modelos  clássicos  e  aos  modelos 
marxistas que lhe parecem mais adequados. (CLAVAL, 2006, 
p. 114)

A apresentação de uma série de contradições já havia sido feita anteriormente 

pela chamada Geografia Ativa, com autores como Pierre George, R. Guglielmo, Yves 

Lacoste, entretanto, na perspectiva do método, seus trabalhos se mantinham atrelados 

à tradicional Geografia regional francesa. A incorporação das contradições espaciais e 

sua formação sob uma metodologia materialista-histórica-dialética será concebida por 

Harvey,  introduzindo  o  espaço  geográfico  como  construção  social  e  as  teorias 

geográficas como produto desse embate material e de classes. Mais do que expor as 

contradições, a Geografia Crítica pretendia compreender a sua gênese, seus porquês e, 

principalmente, atuar na transformação das condições postas, seguindo as orientações 

da práxis marxista:  “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes 

maneiras; mas o que importa é transformá-lo.” (MARX, 2008, p. 120).      

Outro aspecto importante da Geografia Crítica que irrompe na década de 1970 

é a falta de uma profunda investigação metodológica e da definição do seu próprio 

objeto  de  análise.  Yves  Lacoste  (1974),  que  anteriormente  já  havia  destacado  as 

contradições  e misérias,  anuncia  a  crise  epistemológica geográfica e denuncia  sua 

falta  de orientação  metodológica,  além do completo  abandono dos geógrafos com 
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relação  às  teorias.  A  aplicação  de  modelos  ou  a  manutenção  das  bases  de  uma 

Geografia Tradicional  resultavam no isolamento científico geográfico e no abarcar 

aleatório de concepções e métodos, além de reforçar uma divisão entre uma chamada 

Geografia Física e outra Humana, quando em verdade advogam os geógrafos que seu 

saber caminha na relação entre os fatores sociais e naturais. 

Em 1974, Yves Lacoste chamava a atenção para a “carência epistemológica” 

da Geografia, pretendendo que a Geografia Crítica nascente se colocasse o problema 

epistemológico geográfico e solucionasse o impasse gerado pela divisão entre uma 

Geografia  Física  e  outra  Humana.  Sabemos  que,  apesar  dos  enormes  avanços 

metodológicos proposto pela via Crítica,  esse desafio epistêmico está longe de ser 

alcançado  pelo  saber  geográfico  contemporâneo.  Ao  contrário,  as  divergências 

metodológicas  entre  um  ramo  físico  e  outro  social  das  ciências  ampliaram  a 

dificuldade epistemológica da Geografia, na medida em que ela não solucionou seus 

impasses e continua tomando emprestado suas orientações e premissas metodológicas 

das Ciências Humanas e Naturais. Como, enfim, não há uma unidade filosófica entre 

estas premissas e correntes, ou seja, como os pressupostos metodológicos das ciências 

naturais e humanas assumiram caminhos divergentes, resta que a Geografia, refém 

destes pressupostos, se encontra ainda em crise.  Hoje, o conflito  resultante  desses 

caminhos metodológicos distanciou o que se pretendia explicar, enfim, desenhou-se 

mais precisamente uma divisão entre uma Geografia Física e uma Geografia Humana, 

de  maneira  que,  na  Geografia  Física,  a  sociedade  aparece  como uma variável  no 

conjunto organizado da natureza e sua manifestação espacial, e na Geografia Humana, 

a  natureza  é  tomada  como  um  elemento  antropizado,  incorporado  direta  ou 

indiretamente pelos interesses e prerrogativas sociais, aparecendo então como uma 

expressão material da relação levada a cabo pelas transformações produtivas.

O movimento geral de uma Geografia Radical ou Crítica que toma forma no 

início da década de 1970 avança no cenário geográfico internacional, como na França 

de Yves Lacoste,  exercendo grande influência  nos países europeus que,  de algum 

modo,  mantiveram  vivas  as  idéias  marxistas  nas  ciências  sociais,  como  Itália  e 

Alemanha.  No caso do Brasil, a construção de uma Geografia Crítica se insere no 

cenário político de uma ditadura militar, e no cenário intelectual de uma expansão da 

Geografia Teorética ou Quantitativa, apoiada institucionalmente pelo IBGE. A bem 

da verdade, já existia no cenário geográfico brasileiro, fortemente influenciado pela 

Geografia francesa, uma insatisfação com os estudos regionais vidalinos, pela falta de 
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elementos metodológicos para tratar das contradições reais e introduzir o produtor do 

conhecimento,  o cientista,  no campo de atuação ideológica e política.  A Geografia 

Teorética, com a introdução da estatística e das formas de predição matemática na 

análise  geográfica,  deixou  ainda  mais  evidente  esse  conjunto  de  limitações 

metodológicas.  Em  um  primeiro  momento,  assumirá  expressão,  como  forma  de 

reação  a  essa  orientação  metodológica  ideologicamente  tendenciosa,  a  chamada 

Geografia Ativa, responsável por introduzir as desigualdades e contradições no seio 

das análises geográficas, ainda que no campo do método se mantivesse limitada ao 

esquema de estudo regional da geografia vidalina. Como exemplo dessa primeira fase 

de  ruptura  podemos  destacar  o  papel  desempenhado  por  Pierre  George  e  pelos 

trabalhos  da  década  de  1960  de  Yves  Lacoste,  como  sua  Geografia  do 

Subdesenvolvimento.     

Na segunda metade da década de 1970 a Geografia Crítica no Brasil assume 

maior  expressão,  em  vista  dos  avanços  realizados  na  Europa  e  Estados  Unidos, 

sobretudo pela crítica epistemológica de Yves Lacoste (1974), colocando o problema 

de reavaliação do método de análise geográfica e centralizando a questão do espaço e 

seus processos como o grande objeto da Geografia.  Nesse sentido,  o materialismo 

dialético adentra a produção geográfica brasileira,  seja na discussão do método de 

análise geográfica, seja na construção de uma nova gama de informações e estudos de 

casos  a  partir  dessa  nova  perspectiva  metodológica.  Foram  importantes  nessa 

reformulação  metodológica  Ruy  Moreira,  Armando  Corrêa  da  Silva,  Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, Milton Santos, entre outros (SILVA, 1996).

A introdução dessa perspectiva materialista histórica na Geografia brasileira 

aponta uma direção a ser seguida, não só na análise dos objetos geográficos, mas na 

maneira de avaliar sua própria história. Os trabalhos que se seguem sobre a formação 

histórica do pensamento geográfico procuram mostrar o contexto no qual se insere a 

formulação  das  teorias  e  métodos,  deixando  claro  a  correspondência  entre  os 

interesses produtivos e os de classe na construção do conhecimento científico.  Os 

legados  dessa  via  interpretativa  dominam  ainda  hoje  a  análise  em  História  do 

Pensamento  Geográfico  no  Brasil,  e  é  essa  postura  metodológica  que  precisa  ser 

reavaliada a luz de um novo contexto material e intelectual.

Para pensar o método materialista-histórico-dialético na análise do Pensamento 

Geográfico
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Quando nos propomos uma análise histórica do pensamento, de uma maneira 

geral, esbarramos em uma série de dificuldades, que vão da compreensão do contexto 

no qual se propõe a teoria ou pensamento a ser analisado até a escolha dos parâmetros 

a serem considerados e admitidos como essenciais e realmente importantes na análise. 

A dificuldade reside precisamente na série de pressupostos que carregamos em nossas 

análises e na maneira  de enxergar as teorias  e suas formulações  a partir  da nossa 

concepção  de  realidade  e  das  premissas  que  adotamos  em nosso  comportamento 

científico.  Embora  não partilhemos  da mesma via  metodológica  para a  análise  da 

construção geográfica, destacamos uma expressão clara dessa relação na colocação de 

Quaini (1992), inspirado em Althusser:

“(...) da reconstrução do objeto da geografia deriva, de fato, a 
reconstrução  de  sua  história.  Poderíamos  dizer  mais,  entre 
história  da  geografia  e  geografia  em  construção  há  uma 
relação  obrigatória  de  mútua  colaboração:  a  segunda  não 
avança sem a primeira e vice-versa.” (p. 17)

Essa reflexão, que para além de Althusser poderia ser remontada a Hegel e sua 

iniciativa de construir a partir da dialética uma explicação para o desenvolvimento de 

outras correntes filosóficas  no desenvolvimento histórico do pensamento,  significa 

simplesmente que precisamos definir uma série de concepções sobre a Geografia e 

indicar os pressupostos metodológicos para analisar a sua história, orientando a partir 

destas escolhas a compreensão da teoria ou pensamento a ser analisado, bem como 

seu processo de formação. Embora pareça uma dificuldade imposta a toda a atividade 

científica, na medida em que tratamos sempre os objetos de análise a partir de nossos 

pressupostos  metodológicos,  essa limitação  é  ainda mais  importante  na análise  da 

história do pensamento, afinal, o método deve servir não somente para atender aos 

objetivos do pesquisador, mas, antes disso, deve ser capaz de identificar e reconhecer 

a validade e relação da teoria ou pensamento analisado com as demandas intelectuais 

e  materiais  de  seu  contexto,  ao  menos  se  pretende  verdadeiramente  uma  análise 

histórica do pensamento e não uma leitura torpe e tendenciosa segundo fundamentos e 

questões  que  não  estavam na  ordem do  dia  quando,  enfim,  foram formuladas  as 

teorias postas em foco. 

O  materialismo-histórico-dialético,  nesse  sentido,  é  realmente  pertinente, 

porque  defende  que,  para  além  de  uma  indicação  oferecida  pelos  objetivos  do 
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pesquisador, o método deve estar,  antes de mais,  em conformidade com a própria 

dinâmica da realidade. Ou seja, não se trata de elencar e escolher o método segundo o 

bel  prazer  do  pesquisador,  mas  de  tratar  o  objeto  segundo  a  concepção  geral 

cosmológica  que  se  reconhece  para  e  na  realidade,  trazendo  para  o  método  as 

expressões teóricas dessa concepção. E embora nesse sentido tenha plena legitimidade 

o  emprego  do  método  materialista-histórico-dialético  na  análise  do  pensamento, 

esbarramos em uma série de dificuldades metodológicas que se colocam no universo 

de análise geográfica. 

Como  assinalamos  anteriormente,  por  mais  que  tenha  inovado  no  campo 

metodológico  e  promovido  uma profunda investigação  do  método  e  do  objeto  da 

Geografia,  as premissas metodológicas do materialismo histórico não conseguiram 

diluir a separação entre uma chamada Geografia Física e outra Humana, na medida 

em que os caminhos e orientações epistemológicas destes ramos científicos seguiram 

caminhos  diametralmente  opostos.  Além  disso,  a  Geografia  Crítica  marxista  ou 

marxiana teve que lidar com a dificuldade de introduzir  o espaço como objeto de 

análise das contradições capitalistas, o que fora de certa forma deixado em segundo 

plano nas análises de Marx, como destaca Capel (1981) e Claval (2006). Na visão de 

Claval,  as  dificuldades  enfrentadas  pela  Geografia,  nessa  leitura  espacial  e  nas 

diferentes  manifestações  regionais  e  locais,  acentuam essa  dificuldade  de  filiação 

metodológica  e  colocam na  ordem do  dia  os  problemas  epistemológicos  de  uma 

chamada pós-modernidade. 

O  marxismo,  que  servia  ainda  de  referência  a  muitas 
interpretações  no  fim  dos  anos  70,  desapareceu  e  já  não 
pretende explicar a particularidade da história. Experimenta a 
necessidade  de  se  combinar  com  outras  abordagens  para 
destrinçar a complexidade geográfica do mundo – o que é uma 
declaração  de  derrota.  De  uma  forma  geral,  os  geógrafos 
ficaram  conscientes  da  ambição  exagerada  que  tinha  um 
determinado tipo de Razão para explicar o mundo e desenhar 
o seu futuro. (CLAVAL, 2006, p. 134)

A passagem aqui é de uma valorização da ordem do tempo para a do espaço e 

de suas especificidades, bem como seu papel estruturador na dinâmica da realidade 

individual  e  coletiva,  enfim,  no  processo  de  construção  cultural  e  seus 

desdobramentos produtivos. Nas palavras de Claval (2006): “O universo pós-moderno 

acabou com o fetichismo do tempo. Concede ao espaço uma atenção que lhe deveria 
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ter sido dada há muito tempo.” (p. 135)

Na visão de Ruy Moreira (2006) não se trata de uma ruptura epistemológica 

nova,  em  verdade,  a  mesma  ruptura  que  se  observa  na  superação  das  teorias 

quantitativas e da Geografia Tradicional se mantém; trata-se, nesse sentido, não de 

uma pós-modernidade, mas de uma hipermodernidade, o desenvolvimento ampliado 

das contradições dispostas pelo sistema de acumulação e sua manifestação ideológica. 

Para  Moreira,  trata-se  da  superação  de  um  paradigma  que  norteou  as  análises 

geográficas  a  partir  do  modelo  N-H-E,  ou  seja,  a  consideração  de  uma  Natureza 

mecânica e sem uma intrínseca atividade dinâmica; uma consideração do Homem na 

Geografia  como  homem estatístico,  peça  fundamental  de  um balanço  matemático 

entre as necessidades e a capacidade de supri-las, apontando assim outra faceta dessa 

natureza, a de recurso; e, por fim, de uma Economia colocando homem e natureza sob 

a  lei  do  mercado,  que  funciona  como  o  elo  central  entre  todos  os  elementos  da 

realidade,  o  ditame principal  de todas as regras  e  relações,  admitidas  então como 

inexoráveis e indestrutíveis. 

Na  visão  de  Moreira  (2006),  a  chamada  Hipermodernidade,  os 

desdobramentos dessa economia e suas novas formas e dinâmicas espaciais exigem 

uma  nova  postura  metodológica.  A  Geografia  experimenta  uma  ramificação 

metodológica, se tornando tão diversa quanto as formas em voga de explicação geral 

da realidade. Sua busca é construir uma ciência que seja capaz de lidar com relações 

cada vez mais dinâmicas entre o homem e o ambiente. Ainda que se destoem estas 

diferentes construções, elas têm em comum o anseio de pensar a realidade de forma 

integrada,  recuperando  um  holismo  que  está  no  início  da  construção  da  ciência 

geográfica. O mundo, entendido pela mudança contínua, se apresenta graficamente na 

visão de uma espiral; as coisas fixas e imutáveis dão lugar a um contínuo fluir que 

traz no novo a chave do passado e do futuro;  tudo se submete à mudança,  única 

verdade inabalável de um mundo como este. Nesse sentido é que pretende mantida a 

validade  metodológica  do  método  materialista-histórico-dialético  na  análise 

geográfica,  permitindo  que  ele  mesmo  se  reconstrua  nesse  processo  dinâmico  de 

modificação da realidade. 

Mas, para além desta discussão, as dificuldades que pretendemos destacar aqui 

residem justamente na construção metodológica e nos argumentos defendidos pelo 

método materialista-histórico-dialético,  de maneira que as deficiências e limitações 

são inerentes a sua forma de estruturação e seus pressupostos filosóficos. Deficiências 
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que não invalidam o método, mas que deixam claro seus limites e a necessidade de 

uma reformulação ou ampliação no trato do objeto geográfico e, sobretudo, na análise 

histórica do pensamento. 

O  materialismo  dialético  encontra  seu  rumo  na  oposição  e  ruptura  que 

pretende com o idealismo, e com ele a superação de uma abstração que atende aos 

interesses  políticos  e  de classe.  Nessa ruptura  uma transformação  é  importante,  a 

substituição da primazia da idealidade sobre a materialidade, invertendo o processo e 

definindo a primazia da existência sobre a consciência.  Esta inversão primordial  é 

feita por Feuerbach: “o pensamento vem do ser e não o ser do pensamento”. Com esta 

afirmação a  fórmula  idealista  dava lugar  a  uma visão estritamente  materialista  da 

realidade.  Essa é  a  via  de  Marx,  muito  embora  critique  Feuerbach por  sua  visão 

empirista e mecanicista da natureza, o que, segundo ele, mantinha Feuerbach refém 

das mesmas armadilhas ideológicas do idealismo e o distanciava de uma verdadeira 

valorização  da materialidade.  Esta  postura  de Marx se  dá diante  de uma série  de 

contradições sociais, mas, em um primeiro momento, a partir da consideração de todo 

avanço objetivo no campo da ciência. A evolução, a história, os processos sociais e 

naturais não puderam encontrar outro sentido ou razão que não a exigência primeira 

de uma matéria em transformação: “As leis da dialética são, portanto, extraídas da 

História  da Natureza,  bem como da sociedade  humana.”  (ENGELS, 1985,  p.  35). 

Neste universo de novos saberes e exigências, a matéria, ainda que apreendida seja, se 

torna condição da própria percepção. Funda-se na verdade científica a “primazia da 

matéria”, a origem e razão de haver consciência ou pensamento. 

Esse  ponto  central  da  inversão  e  da  adoção  da  materialidade  é, 

filosoficamente  falando,  uma  arbitrariedade.  O  fundamento  primeiro  de  todo  o 

idealismo moderno (pós-kantiano) é a formulação de que só podemos conhecer o que 

é resultado de nossa percepção. A indicação do conteúdo pensado (as contradições 

sociais e o avanço científico) como prova da ineficiência da forma de obtenção do 

conhecimento é uma contradição óbvia do próprio princípio idealista. Não se pode, 

pelo  idealismo,  conferir  verdade  incontestável  ao  conteúdo  do  pensamento, 

justamente porque a verdade esta na forma de obtenção; ou seja, julgar o idealismo 

como falho por aquilo que figura no universo cumulativo do conhecimento é um erro 

analítico. A opção por colocar a materialidade como condição e causa da consciência 

é válida e talvez mais razoável aos nossos olhos, mas não deixa de constituir, no plano 

filosófico,  uma  atitude  arbitrária,  e,  conseqüentemente,  logicamente  questionável. 
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Trata-se de uma escolha, uma opção de quem acredita ou tem fé que o mundo seja tal 

como nossos instrumentos cognitivos o anunciam e reconhecem. 

Há, de fato, um problema também na consideração da lógica dialética aplicada 

a  compreensão  da  realidade,  na  medida  em  que  defende  a  transitoriedade  das 

afirmações e seu processo de subsunção dialética. Lefebvre (1995) tenta resumir nesta 

sentença a estrutura lógica dialética:

Uma afirmação é verdadeira pelo que ela afirma relativamente 
(um  conteúdo),  e  falsa  pelo  que  afirma  absolutamente;  é 
verdadeira  pelo  que  nega  relativamente  (sua  crítica  bem 
fundamentada  das  teses  contrárias),  e  falsa  pelo  que  nega 
absolutamente  (seu  dogmatismo,  seu  caráter  limitado). 
(p. 172).

A  dificuldade  dessa  afirmação  reflete  a  necessidade  lógica  de  sempre 

recorrermos a um ponto fixo, uma formulação imutável, mesmo para legitimar a total 

variação  e  transformação  da  realidade  e  do  pensamento.  A  transitoriedade  das 

afirmações  e  negações  aqui  é  suprimida  pela  defesa  de  um princípio  imutável,  o 

dialético. 

Examinando  com  atenção:  “Uma  afirmação  é  verdadeira  pelo  que  afirma 

relativamente (um conteúdo), e falsa pelo que afirma absolutamente...”. A dificuldade 

aqui é a definição de uma afirmação absoluta, a de que “uma afirmação é verdadeira 

pelo que afirma relativamente,  e falsa  pelo que afirma absolutamente”.  Logo, sua 

afirmação, por afirmar categoricamente e de maneira absoluta, é falsa. No caminho 

inverso: “... é verdadeira pelo que nega relativamente (sua crítica bem fundamentada 

das  teses  contrárias),  e  falsa  pelo  que  nega  absolutamente  (seu  dogmatismo,  seu 

caráter  limitado).”  A  sentença  nega  absolutamente  a  validade  de  uma  negação 

absoluta, defendendo uma negação relativa, mas, em verdade, por seu conteúdo, nega 

absolutamente a possibilidade de uma negação absoluta. Embora pareça um simples 

jogo  de  palavras  ou  uma  armadilha  tautológica,  essa  dificuldade  em sentenciar  a 

dialética aponta para um problema importante do materialismo dialético, o de ter que 

recorrer a um princípio invariável que não sofra alteração dinâmica na realidade, mas 

que se apresente inexorável como princípio que orienta o existente. A abstração, que 

imagina-se parida da realidade, revela em sua afirmação os mesmos problemas da via 

inversa, já que aparece definitiva, invariável, seja como resultado do mundo ou como 

imposição para ele. A recusa dialética ao princípio regulador positivista parece falho, 

na medida em que admite  o mesmo por um outro caminho,  ou seja,  admite  uma 
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variação de conteúdo, mas sustenta uma lei dialética perene (ainda que pretenda que 

ela não seja uma lei mas o resultado da própria materialidade em movimento), pela 

qual o conjunto da realidade opera suas transformações ou, inversamente, pela qual a 

realidade revela sua lei. Este problema é realmente estrutural e deixa claro que se trata 

sim de um sistema filosófico cuja dinâmica é reconhecida pelos elementos, mas que 

mantém imutável a lei destas transformações.  

Outro importante problema metodológico diz respeito também à consideração 

da  primazia  da  matéria.  O  problema  aqui  diz  respeito  à  submissão  primeira  da 

subjetividade às imposições materiais. Para compreender essa determinação devemos 

compreender como surge a subjetividade na forma de pensar materialista dialética. 

Podemos  assim  interpretar  o  surgimento  da  subjetividade  a  partir  de  uma 

materialidade  (dialética)  primeira:  pensemos  numa  realidade  independente,  uma 

originária forma desprovida de subjetividade, sendo e existindo plenamente em sua 

objetividade.  Como  condição  do  existente  a  própria  existência,  a  manifestação 

unicamente possível e o movimento dos contrários na realização da síntese, resultado 

do passado e portadora do novo; contínuo confluir de forças num perene movimento 

dialético. Eis que esta matéria, por tamanha força e alquimia, lança em metamorfose 

ilimitada a figura da vida; cria em seu seio o futuro de que será logo condição. Nasce 

com o homem a subjetividade;  nasce da contradição  inerente  da realidade um ser 

capaz de imaginar-se distante  ao palpável  mundo;  faz-se artífice  da vida,  torna-se 

elemento e força de uma ordenação que lhe escapa por incapacidade e natureza. Mais 

do que resultado, é agora agente de um tempo que lhe cabe, que veste seus propósitos. 

Senhor de si, se imagina o homem livre criador, elemento imponderável de uma lei 

que insiste em conduzi-lo pela mão ou pela mente. Mas não há arbítrio em seu querer, 

em seus desígnios,  finalidades  e movimentos,  responde a  “primazia  do existente”. 

Somos condição; realização de uma ordenação (lei) dialética que nos escapa, que nos 

é imposta pela materialidade, que nos faz acreditar na autonomia e na liberdade, na 

possibilidade de com nossos pensamentos e ações interferir  e modificar o desde o 

princípio existente. Nossos atos e pensamentos, a subjetividade como um todo, não 

são  mais  do  que  momentos  da  contradição  imperante,  resultado  certo  de  uma 

materialidade infinita que por uma ordenação dialética transformou o germe evolutivo 

em  vida  nova,  em  força  humana.  A  primazia  do  existente,  da  matéria,  é  o  que 

consagra, à luz de uma ordenação dialética perene, a determinação implacável e certa, 

já que se vão as relativas transformações, mas permanece o princípio elementar de 
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ordenação da realidade. A subjetividade é condição da materialidade, a materialidade 

passa a comportar a subjetividade, a ser por ela transformada, mas, disposta em seu 

movimento dialético, não deixa de ser condição do que antes sucedera. Embora se 

recuse o tempo como abstração, o passado faz nascer o presente, é dele condição e 

nada mais. Não há liberdade no materialismo dialético porque se reduziu ao universo 

condicionado os limites da mudança. Nada interfere no existente, nada o modifica a 

não ser o passado existente e condicionado ao eterno fluir evolutivo da dialética.   

Nessa  perspectiva,  o  pensamento  é  o  resultado  irrestrito  das  condições 

matérias e de seus conflitos, ainda que a subjetividade atue indiretamente sobre si, na 

medida em que assume forma material e é revertida para o pensamento, seja através 

dos símbolos materiais,  dos costumes, dos valores ou mesmo das teorias. Segundo 

essa forma de pensar, a liberdade do pensamento e sua produção restam suprimidas, 

ainda que advoguem a favor de uma pretensa liberdade os partidários dessa linha de 

pensamento. Em geral, a idéia de liberdade numa perspectiva materialista dialética faz 

alusão ao binômio liberdade-necessidade e, a partir dele, pretende findado o embaraço 

de colocar o pensamento como determinação irrestrita da materialidade. Mas a adoção 

dessa perspectiva pelo materialismo dialético é impossível. O problema aqui está na 

própria concepção causal e na relação do infinito com o finito. A comunicação do 

finito  com o infinito  na dialética  de Hegel  é dada pela  correspondência  e relação 

estabelecida  entre  o processo de construção  e movimento  do finito  na direção  do 

indeterminado, do infinito. O infinito, nessa perspectiva, é incondicionado, o espírito 

absoluto que se apresenta no processo de contradição e síntese com o finito, logo, 

algo  que  ocorra  no  finito  não  pode  ser  determinado  estritamente  pelas 

correspondências sensíveis e suas relações, mas, antes disso, deve ser remontado ao 

processo universal de síntese com o infinito incondicionado. Aqui reside a liberdade. 

Por outro lado, a necessidade é dada no caminho inverso, ou seja, na determinação do 

sentido imposto pelo infinito ao finito. O espírito absoluto ordena ou direciona toda a 

aparente atividade livre do mundo para si, para o infinito incondicionado, o termo 

simples,  o  perfeito.  Essa  relação  finito-infinito  e  infinito-finito  é  sintetizada  na 

realidade,  não existindo uma ou outra de maneira  independente,  de onde se tira o 

binômio liberdade-necessidade.  Entretanto,  o materialismo dialético se apropria do 

binômio  liberdade-necessidade  proposto  pela  dialética  hegeliana  na  tentativa  de 

defender a existência da liberdade numa perspectiva materialista em sua primazia. De 

fato  essa  transposição  é  impossível,  na  medida  em  que  o  infinito  aqui  não  é 
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incondicionado, mas apenas uma tensão dinâmica em relação dialética no finito. O 

caminho da liberdade,  que seria do finito para o infinito corresponde à relação do 

finito em um plano material constitutivo, dado em si, suprassumido na direção de um 

infinito que igualmente é resultado das contraposições dialéticas na medida material. 

Ainda  que  se  admita  um  par  dialético  entre  a  subjetividade  e  a  objetividade,  a 

admissão  de  que  “o  pensamento  vem do ser  e  não  ser  do  pensamento”  coloca  a 

materialidade e sua lei dialética como condicionante do pensamento.  Lukács (1968), 

citando Lenine, nos fala:

‘...  para  Hegel,  a  causalidade  não  é  senão  uma  das 
determinações das relações universais que ele tinha desde o 
início apreendido e tratado de um modo bem mais profundo e 
mais geral, sublinhando sempre a unidade dos contrários, etc., 
etc.  seria  muito  instrutivo’,  conclui  Lenine,  ‘aplicar  as 
soluções de Hegel, ou melhor, a sua dialética, à crise do novo 
empirismo (o idealismo fundado na física moderna).’ (p. 288).

Isso não pode ser feito sem uma renuncia à primazia da materialidade, ou seja, 

justamente o ponto de divergência com a filosofia dialética hegeliana. O preço de se 

inverter o sistema de Hegel foi pagar a altas custas o fim da liberdade que se pretende 

defendida.

Uma resposta mais razoável  ao problema foi dada por Foucault  (2002),  na 

medida  em que defende não a  primazia  da materialidade  ou da idealidade,  mas a 

confluência  destas  perspectivas  na análise  do pensamento,  sem,  em tempo algum, 

responder  esse  problema  ontológico  que  permanece  aberto  e  que  acompanha  a 

filosofia desde sua origem. Foucault percebe que não pode defender a primazia do 

empírico sobre o transcendental, escolhe não escolher, opta por engajar a percepção 

desta materialidade em transformação com o conjunto de variações do pensamento ao 

longo do tempo; define, no quadro criado entre estas duas variáveis, a arqueologia das 

ciências,  aquilo  que possibilita  a visão das epistêmes  que dominaram os  períodos 

analisados. Este procedimento, esta disposição analítica é, além de uma explicação, 

uma tentativa de ruptura, o anúncio de uma forma diferente de encarar a realidade. 

Esta visão de Foucault coloca a realidade num jogo ininterrupto entre o empírico e o 

transcendental, um múltiplo agir e determinar que não escolhe referências, que não 

admite primazias.    

É evidente que há problemas com essa perspectiva, em um primeiro momento 
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no apontamento  que faz das  rupturas epistêmicas,  deixando de lado uma série  de 

continuidades, por exemplo, entre o plano epistêmico que orienta a construção das 

obras  de  Francis  Bacon  ou  de  Newton  e  o  papel  delas  na  modernidade;  em um 

segundo momento,  o problema diz respeito a sua análise da realidade,  a dinâmica 

encerrada no movimento descrito pelas variações ao longo de uma temporalidade não 

responde aos problemas colocados, apenas abre outra via interpretativa, ou seja, não 

soluciona e nem pretende solucionar o problema ontológico, mas oferece um método 

que se limita a evitar as primazias. 

Nesse cenário geral é que apresentamos a necessária reformulação das análises 

do  pensamento.  Pela  herança  crítica  na  interpretação  da  História  do  Pensamento 

Geográfico (em especial  as análises brasileiras), o pensamento ou a teoria aparece 

como reles apêndice da ordem material-produtiva.  Quer dizer, o que deveria ser o 

centro da análise, o pensamento, se submete a um processo de classificação geral que 

pretende enxergar conflitos e interesses hegemônicos no conjunto das idéias, ou seja, 

agrupam-se  no  mesmo balaio  as  idéias  que  apresentam uma direção  contrária  ou 

divergente à proposta pela base teórica que sustenta o método materialista-histórico-

dialético. Quando em verdade não se encontram as bases necessárias para uma análise 

mais  sóbria  das  correntes  de  pensamentos  e  dos  fundamentos  de  uma  teoria 

divergente costuma-se denominá-la positivista, ressuscitando a esse tempo o caráter 

hegemônico da teoria que se pretende criticada. É evidente que a manutenção dessa 

forma  de  análise  tem muito  a  ver,  no caso  brasileiro,  com o momento  histórico-

intelectual em que foram formuladas e empregadas. E, embora tenham servido em 

outro contexto para por em xeque uma série de problemas que se perpetuam na nossa 

sociedade como conseqüência dessa dominação velada pela tradição e pelas formas de 

pensar hegemônicos, devemos ter claro que estas respostas metodológicas não são o 

ponto último, mas um momento necessário de reflexão que precisa, a esse tempo, 

estender seus horizontes, abrir-se para além da reprodução do mesmo e dos grandes 

rótulos. 

Curioso  é  perceber  que  as  mesmas  palavras  utilizadas  por  Milton  Santos 

(1980)  para  denunciar  o  apego  da  Geografia  a  suas  tradições  e  modelos  cabem 

perfeitamente  aos  frutos  gerados  pela  própria  Geografia  Crítica:  “Ao  invés  de 

perseguir um saber novo, preferimos deliciar-nos com a reprodução do saber velho. 

Isto é possível pelas formas de cooptação que embora diferentes segundo os lugares, 

terminam oferecendo os mesmos resultados, isto é, a canonização dos modelos.” (p. 
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84).  Percebemos  na  Geografia  Humana  e  em especial  na  análise  do  pensamento 

geográfico  a  mesma  postura  científica,  segundo  a  qual  os  grandes  modelos 

metodológicos são seguidos e aplicados irrefletidamente. Desse modo, falhamos na 

adoção de uma classificação geral que nada esclarece e que procura, a todo tempo, 

reduzir a termos simples idéias e teorias complexamente estruturadas, na tentativa de 

opor  dialeticamente  estas  formulações  como  formas  de  representação  paridas  das 

contradições  materiais  e  de  classe.  Reproduzindo  essa  forma  de  pensar,  nossos 

trabalhos  se  mostram  extremamente  limitados  e  não  conseguem  captar  as 

contribuições e reflexões de teorias escarnecidas por estarem do lado errado da luta, 

no corner das grandes e abomináveis formas de dominação ideológica.       

Nossa análise sobre o materialista-histórico-dialético (e sobre os pressupostos 

gerais do materialismo dialético) denuncia uma série de problemas, que não devem, 

evidentemente,  nos  fazer  renunciar  ao  número  grande  de  contribuições  que  este 

método promoveu nas Ciências Sociais e na sistematização da Geografia Humana. O 

que se pretende, ao contrário, é integrar esforços na ampliação dessa contribuição, ou 

seja,  para  além dos  determinantes  irrestritos  e  da  subserviência  do  pensamento  à 

ordem das coisas, pretende-se argumentar não a favor de uma postura idealista ou 

positivista,  mas  a  favor  da  consideração  da  dinâmica  intelectual  e  seus  conflitos 

teóricos em contextos intelectuais bem definidos. A análise que poderia se chamar 

internalista  não  deve  ser  desconsiderada  como  uma  manutenção  das  formas 

hegemônicas  de  dominação,  mas  ser  apresentada  como  uma  complementação 

importante  das  relações  já  reconhecidas  entre  a  materialidade  e  o  pensamento. 

Esclarece-se, definitivamente, que não se invalida quaisquer reflexões que sigam o 

método  materialista  histórico,  ao  contrário,  aponta-se  o  limite  de  sua  inegável 

contribuição,  indicando  sua  parcialidade,  na  medida  em que  não  se  pode  admitir 

qualquer determinante exclusivo e irrestrito num exame filosoficamente sóbrio, seja 

este  material  ou  intelectual,  ao  menos  não  até  aqui.  A  opção  metodológica  pelo 

percorrimento das idéias, não deve, portanto, se apresentar como um caminho maior 

ou mais elevado, mas igualmente relevante e necessário, na medida em que não se 

pode  atribuir  qualquer  primazia,  nem,  segundo  pensamos,  encadear  lógica  ou 

temporalmente fatos ou idéias admitidos constitutivamente. Não é maior nem menor o 

esforço projetado com relação àqueles que se propuseram uma via produtivo-histórica 

no  desafio  interpretativo  da  História  do  Pensamento  Geográfico,  mas  pura  e  tão 

somente uma importante e necessária contribuição a este processo na perspectiva das 
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idéias; contribuição ainda tateada nesse campo da Gerografia, sobretudo no Brasil. 
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