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RESUMO 
 
O objetivo desde artigo é de iniciar uma discursão necessária a cerca da relevância do 
processo de renovação a qual a geografia passou entre os anos 70/80. Sendo esta ciência 
também uma disciplina escolar, a qual assim como as outras disciplinas, possui papel 
fundamental na formação dos indivíduos/cidadãos. A diversidade de métodos de interpretação 
e posicionamento dos intelectuais que produzem a ciência geográfica faz desta, uma ciência 
em pleno estado de transformação e renovação permanente. A geografia na 
contemporaneidade caminha muito mais ao sentido da dispersão do que da unidade. Esta 
ciência em seu viés eminentemente crítico tem por desafio, fazer uma leitura emancipatória da 
sociedade, além de posicionar-se com uma proposta de linguagem e método que possam 
contrapor paradigmas estereotipados de análise do real. “A geografia é a medida dos homens 
concretos. Mas são os homens que fazem a geografia. Podem fazê-la, pois, para os homens” 
(MOREIRA, 1988). 
PALAVRAS CHAVE: Ciência Geográfica; Renovação Permanente; Homens Concretos. 

 
RESUMEN 
 
El objetivo desde el comienzo del artículo es una discusión de la necesaria sobre la 
pertinencia del proceso de renovación de la geografía que ha pasado entre los 70/80 años. 
Dado que esta es también una disciplina de las ciencias en la escuela, que al igual que las 
otras disciplinas, tiene un papel primordial en la formación de individuos y ciudadanos. La 
diversidad de métodos de interpretación y el posicionamiento de los intelectuales que 
producen la ciencia geográfica hace de esta una ciencia en pleno estado de constante 
renovación y transformación. La geografía en el sentido contemporáneo va más allá de la 
dispersión de la unidad. Esta ciencia en su eminentemente crítico, es reto, hacer una lectura 
emancipatoria de la sociedad, además de posicionarse con una propuesta de un lenguaje y un 
método que podría contrarrestar estereotipos paradigmas de análisis de lo real. "La geografía 
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es la medida de los hombres individuales. Pero son los hombres que hacen la geografía. 
¿Pueden hacerlo porque, para los hombres "(Moreira, 1988). 
PALABRAS CLAVE: Ciencias Geográficas; Renovación Permanente; hombres sólidos. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Neste pequeno ensaio, buscaremos a construção de um discurso de grande pertinência 

para o campo acadêmico e principalmente para a vida social. Pretendemos polemizar a ciência 

geográfica em sua construção teórica a qual prima por um discurso de embasamento crítico. E 

neste ínterim a geografia na recusa por modelos explicativos de entendimento da realidade se 

fara enquanto instrumento e/ou possibilidade de libertação, com vista a uma sociedade mais 

justa e democrática. 

O sistema escolar é em sua essência majoritária, um grande instrumento de incultação 

de valores produzidos socialmente em diferentes períodos históricos, dessa forma sendo uma 

criação a qual possuiu/possui um papel social de grande relevância a conformação de uma 

realidade “ideal”. Neste contexto a criação dessa suposta realidade ideal deixa de possuir um 

valor plural para possuir um valor singular, sendo o singular representado por necessidades 

classicistas. Seria impossível imaginarmos sehaveria possibilidade da continuidade“ou a 

reprodução da sociedade capitalista, em qualquer de suas variantes (mas todas elas tendo 

uma intensa divisão do trabalho, a produção industrializada e as relações de troca), sem que 

as pessoas soubessem contar ou mesmo ler e escrever”(VESENTINI, 2007, p. 16). Este 

pequeno exemplo produzido por Vesentini, apesar de simplista demostra sobre maneira o 

caráter social desempenhado pelo sistema de ensino de forma geral. A instrução ideológica de 

novas gerações, assim como de velhas, se perpetua  na criação de hábitos, costumes, valores, 

posicionamento politico dentre outros, e o grande problema dessa sistemática é que os valores 

criados e (re)criados historicamente são precursores na maioria das vezes dasnecessidades de 

um sistema desigual e combinado. No Brasil o caso não fora diferente, pode-se dizer que a 

educação a estes moldes supracitados, começou a se perpetuar desde a entrada do capitalismo 

mercantil em território brasileiro entre os séculos XV – XVI. Em um primeiro momento a 

escola no Brasil ainda colônia, possuiu duas funções: “a de reprodução das relações de 

dominação e a reprodução da ideologia dominante. As escolas jesuítas, especialmente os 

colégios e seminários em funcionamento em toda colônia, preenchiam perfeitamente essas 
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funções” (FREITAG, 1986, p. 47).  Desse modo fica latente o caráter repreendedor da escola 

em sua intima ligação com a manutenção da lógica vigente. 

Apesar de colocarmos aqui o sistema educacional enquanto de valor utilitário ao 

sistema, não podemos interpreta-lo única e exclusivamente por esse viés, dessa forma seria 

uma contradição à própria proposta desse trabalho. A natureza contraditória do sistema social 

moderno, o ser e o não ser de diversos processos, dente eles o educativo, fazem da dialética 

inerente ao sistema escolar uma fusão de possibilidades e limites no processo de busca pela 

mudança e por um projeto de libertação coletiva. A dimensão dialética do sistema de ensino é 

latente. Assim como a própria noção de mercado no sistema capitalista nos da à possibilidade 

de ir e vir (na condição de consumidores), a necessidade de escolarização “para a mão de 

obra implica possibilidade de pensar mais livremente e, no seu extremo, questionar o estado 

atual das coisas”(Ibidem, p. 17).  

Aqui tentaremos apreender uma geografia que possibilite ao ser social histórico, o 

acesso a uma educação de cunho critico-reflexivo. Onde este possa ser o patrocinador de 

emancipação social, fragmentando ou mesmo deixando claras as amarras sociais que por 

muito são invisíveis ou imperceptíveis aos olhos de indivíduos desprovidos de conhecimento 

crítico a cerca da realidade cotidiana que os cerca. 

 

NA CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO 

 Até meados do século XX a geografia brasileira promovia um discurso e um debate de 

caráter eminentemente utilitário as pretensões do Estado desenvolvimentista daquele 

momento. Essa fora denominada de New Geography (Nova Geografia), ou mesmo Geografia 

do Planejamento. Sua natureza era intimamente ligada às necessidades da reprodução do 

capital. O território brasileiro no pós 30 começara a ser visto como a menina dos olhos para os 

grandes capitalistas, os quais enxergavam neste território ainda de bases predominantemente 

agrárias, uma grande potencialidade para a alocação de capital. Neste período a geografia foi 

(re)inventada de tal modo que  se tornou uma espécie de matemática espacial, com a 

utilização de dados estatísticos em bloco, “como se os espaços e os níveis de desenvolvimento 

fossem homogêneos, matematizaram a geografia (...) tinham mais preocupações 

metodológicas que epistemológicas” (ANDRADE, 1987, p. 14).A geografia foi promotora do 

(re)conhecimento potêncial do território, através de leituras estatísticas das mais variadas 

características/oportunidades, as quais esse espaço (enquanto noção de espaço físico) oferecia 

a reprodução ampliada. Seria uma ciência para o planejamento territorial, com a proposta de 

ação deliberada na organização do espaço. “A realidade do planejamento colocava uma nova 
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função para as ciências humanas: a necessidade de gerar um instrumental de intervenção, 

enfim uma feição mais tecnológica” (MORAES, 2007, ´p. 94-95). Esta ciência prestou grande 

serviço aos governos autoritários que procuravam desenvolver o crescimento econômico, sem 

dar importância aos custos sociais e ecológicos deste desenvolvimento. 

 Historicamente a ciência geográfica esteve ligada a realidade do momento histórico 

em que se situava. E desde a sua autonomia as demais ciências sociais a partir do século XIX 

após a produção dos trabalhos dos geógrafos alemães Alexandre von Humbolt e Karl Ritter, a 

ciência geográfica entraem um estado de produção teórica epistemológica constante. A 

datação deste período serve apenas para caracterizar a formalização e a sistematização do 

conhecimento geográfico enquanto ciência. Isto não quer dizer que não “existisse um 

conhecimento geográfico e uma aplicação da geografia desde a pré-história; conhecimento e 

aplicação que foram expandindo-se à proporção que a civilização foi se desenvolvendo” 

(Ibidem, p. 11). Na Alemanha do século XIX a ciência geográfica teve grande importância na 

consolidação de um discurso de teor cientifico para a legitimação das pretensões imperialistas 

do Estado alemão ainda em formação. A criação do conceito de “espaço vital” por Ratzel foi 

um grande definidor do potêncial a qual a ciência geográfica teria ao auxilio  das pretensões 

da classe dominante. A realidade europeia na virada do século XIX ao século XX faziada 

busca pela ciência geográfica para a conformação de ideias imperialistas uma constante. Vidal 

de la Blache foi um francês que assim como o alemão Ratzel também buscou na ciência 

geográfica através de sua teoria do “possibilismo” legitimar as pretensões expansionistas do 

Estado francês. Nesse interim resta-nos questionar a capacidade de mudanças aos arranjos 

espaciais via ciência geográfica em sua postura clássica, mas este potêncial será apontado por 

nos a partir do surgimento do que conhecemos por geografia critica ou radical.  

 Esta geografia tracejada durante boa parte do século XIX na Europa e durante quase 

todo o século XX em território brasileiro, no auxilio ao Estado desenvolvimentista 

desempenhado por uma elite burguesa nacional e internacional, conhece um esfacelamento da 

forma a qual estava sendo conduzida,  mesmo que não total. De acordo com Moraes: 

A geografia conhece um movimento de renovação considerável, que advém 
do rompimento de grande parte dos geógrafos com relação à perspectiva 
tradicional. Há uma crise de fato da Geografia Tradicional, e esta enseja a 
busca de novos caminhos, de nova linguagem, de novas propostas, enfim, de 
uma liberdade maior de reflexão e criação (MORAES, 2007, p. 93).  
 

 Neste contexto é evidente que se instaura um período de crise na ciência geográfica. 

Porém, esta crise possuiu uma conotação extremamente benéfica ao futuro dessa mesma 

ciência. Estaria para nascer a tam esperada geografia critica ou mesmo radical como colocada 
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por alguns. Instaura-se, de forma solidificada um tempo de críticas e de propostas no âmbito 

dessa ciência, interpretada também como disciplina pelo valor que estava lhe sendo atribuída  

a partir de entam. E  isso implica “uma dispersão das perspectivas, na perda da unidade 

contida na Geografia Tradicional” (Ibidem, p. 94).  Esse quadro de mudanças fora também o 

resultado do já obsoleto e envelhecido quadro de instrumentos de pesquisa do positivismo 

clássico. Este período de reformulações foi entam consequência da crise do positivismo, visto 

que a geografia nele se fundamentava.Assim como bem argumenta Carlos “ (...) a construção 

de um saber geográfico se move num contexto histórico social o que significa dizer que as 

mudanças nos modos de pensar a geografia são produto direto das transformações 

econômicas, politicas e sociais” (CARLOS, 2002, p. 163). 

 A partir do exposto fica evidente que a ciência geográfica tem em seu âmago a busca 

pelo novo a partir das também novas realidades espaciais. A produção de um dito saber 

geográfico move-se no contexto do conhecimento que é cumulativo (histórico), social 

(dinâmico), relativo e desigual, ao mesmo tempo continuo e descontinuo. 

(...) pode-se afirmar que existe, ao longo da constituição do conhecimento 
geográfico, um movimento constante de superação e de busca de novos 
caminhos teórico-metodológicos, o que pressupõe que a elaboração de 
noções e conceitos apareça articulada a pratica social enquanto totalidade 
que se define, dinamicamente, e nos permita pensar a dimensão do homem. 
[...] As verdades não são absolutas, mas relativas e seus limites são sempre 
superados; convém não esquecer que a cada dia se descobre e inventa-se 
nesse domínio, abrindo perspectivas para se pensar o mundo de outro modo. 
Não existe, portanto, um movimento linear que vai da “ignorância ao 
conhecimento”  (CARLOS, 2002, p. 163). 
 

 Enquanto resultado desse movimento de superação constante  de novas bases, novas 

noções e novos conceitos, a ciência geográfica tem nos anos 70 uma gama de transformações 

em seus modos de pensar, fazer e ensinar. No decorrer dos anos que se seguiram após meados 

do século XX, o agravamento da pobreza, a destruição da natureza e as diversas reações 

populares as quais se contrapunham aos resultados do processo de integração e uniformização 

do Brasil ao mundo tipicamente capitalista, fizeram desse período um momento de 

turbulência e de renovações.  

 As renovações de método e conceitos não se deu indissociada da realidade 

sócioespacial atuante. Havia se alterado as bases sociais que engendravam uma geografia de 

caráter eminentemente positivista. Assim como bem argumenta Moraes “A realidade havia 

mudado. (...) O desenvolvimento do modo de produção capitalista havia superado seu estagio 

concorrencial, entrando na era do monopólio. (...) Vivia-se a época dos trustes, do monopólio 

e dos grandes capitais”(MORAES, 2007, p. 94).  Além dessa mudança estrutural no modo de 
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produção, a qual sem dúvida envolveria de forma drástica vários setores da vida social e 

mesmo da realidade ambiental, este período também fora marcado por mudanças de 

paradigmas influenciadas pela chamada revolução tecnológicas. Esse processo causaria o 

inicio de uma modificação drástica no quadro agrário predominante do pais, refratando desse 

modo uma nova realidade instrumentalizada pela industrialização e por uma tecnificação da 

atividade agrícola até entam não vista no quadro nacional.“O lugar já não se explicava em si 

mesmo; os centros de decisão das atividades ali desenvolvidas localizavam-se, muitas vezes, 

a milhares de quilômetros. (...) quadros locais fechados, não conseguiam apreender a 

complexidade do espaço”(Ibidem, p. 95).  Todas as novas necessidades e realidades 

constituíram o inicio de uma característica crise de linguagem, a qual foi a proeminente razão 

para o denominado “movimento de renovação da geografia”. 

 De acordo com os escritos de Carlos: 

Baseado no materialismo histórico dialético, a chamada geografia radical 
passa a fundamentar, no Brasil, a esmagadora maioria dos trabalhos na área 
da Geografia Humana. Esta tendência contrapõe-se, violentamente, ao 
positivismo assumido pela Nova geografia – ou Geografia Quantitativa. 
Coloca em xeque o saber geográfico e abre perspectiva para se pensar a 
espacialidade das relações sociais (2002, p. 164). 
 

 Esta geografia, a qual fora denominada de radical tem como principal peça de apoio e 

fundamentação, as influências de Marx e seu método dialético. Este método é para este 

mesmo intelectual “manifestamente o método científico exato. O concreto é concreto porque 

é síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso” (MARX, 1985, p.14).O 

pensamento marxista se da no sentido de entender a realidade histórica dentro de uma 

totalidade de inter-relações concretas. Neste sentido, o  método dialético torna-se  pensamento 

e realidade ao mesmo tempo, sendo a realidade contraditória. Esta dinâmica é fruto das ideias 

e forças em oposição, os antagonismos. O “marxismo pode ser definido como uma atitude 

crítico-superativa do capitalismo. Seu destino está por isto mesmo colado ao destino do 

capitalismo na história, no sentido de que enquanto houver capitalismo, e atitude 

anticapitalista, haverá marxismo”(MOREIRA, 2004, p. 22). 

 Em uma sociedade estruturada em classes, a exemplo da sociedade capitalista a qual 

vivemos, a realidade espacial tem por conteúdo definidor de sua característica maior as 

relações contraditórias dessas classes. “O conteúdo do espaço é o mesmo da sociedade: as 

lutas de classe”(MOREIRA, 1988, p. 92). 

A Geografia passa a ser respaldada por intelectuais do porte de Milton Santos, 

enquanto a única ciência capaz de entender a realidade em que vivemos. O período de 
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renovação por qual a ciência geográfica passou ainda possibilitou a quebra de um discurso 

que colocava em voga a autoridade desta ciência, a falta de um objeto definido.  Abordagens 

de cunho descritivo colocavam categorias como paisagem, território ou mesmo região, 

sempre no centro de análises despreocupadas em torno de uma possível objetividade, a qual 

fora suprimida por uma corrida a descrição dos diversos lugares do globo, as quais buscavam 

entender o espaço enquanto palco das atividades humanas. Porém, a partir do período que 

corresponde ao movimento da renovação da ciência geográfica, a categoria espaço passa a ser 

entendida enquanto “produto de um processo de relações reais que a sociedade estabelece 

com a natureza (primeira ou segunda)”. (CARLOS, 2002,  p. 165). O próprio sentido de 

sociedade passava a ser (re)elaborado, tendo como fonte explicativa o materialismo histórico 

dialético. Segundo a geografa Ana Fani: 

O debate em torno do espaço, enquanto categoria de análise da geografia, 
ganha uma dimensão filosófica. Era fundamental pensar o espaço, é ele que 
dava a especificidade à geografia, um debate até então minimizado pela 
geografia brasileira. A superação da ideia de espaço enquanto palco da 
atividade humana criava a condição de analisar a realidade além de seu 
plano fenomênico colocando em debate a articulação dialética entre homem 
e natureza; com isso, abria-se numa nova perspectiva para a geografia. 
(CARLOS, 2002, p. 164). 

 
Dessa forma fica latente a importância do materialismo histórico dialético na 

compreensão do caráter contraditório das relações que produzem o espaço geográfico. Este 

método de entendimento estruturou a base do conhecimento a partir  de uma adequação entre 

o pensamento e o ser, em um conhecimento que não reduziria-se ao pensamento abstrato, o 

articulando a dimensão da prática espacial enquanto resultante do conteúdo do real. A 

geografia envereda na busca da análise do concreto, sendo este distinto do real-aparente, e 

resultante da síntese de múltiplas determinações. 

A atualidade é marcada por crescentes mutações nas formas de organização 

sócioespacial, as quais foram constantes e “estáveis” por um considerável período do século 

XX. A elevada exploraçãoda classe trabalhadora, as quais denotam um período 

correspondente a um largo processo de precarização das relações de trabalho, associadas 

ainda a uma tecnificação acentuada dos diversos momentos na produção do espaço, denotam 

uma mudança marcante no período recente da historia. Ainda aliada a esses fatores estãoos 

processos deformação de uma nova periferia no capitalismo, as quais são o resultado da 

dissolução de um período bipolar, e o ingresso dos Estados que antes unidos a URSS agora 

fazem de seus territórios reduto fértil a reprodução do capital. “Todas essas mudanças 

estruturais criaram o solo fértil para inúmeras “teorias” de análises científicas, sociológicas, 
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históricas e, por que não dizer, geográficas”. (MOREIRA, 2009, p. 3). A atividade 

intelectual viveu uma reviravolta, onde as abordagens fazem referências aos tempos atuais 

como um novo tempo, uma nova era, ao ponto de alguns afirmarem que não há mais história, 

outros decretam o fim da geografia e, há os que batizam os novos tempos como o tempo da 

pós-modernidade. 

Nos últimos anos houve a emergência de uma mudança brusca no perfil intelectual de 

alguns segmentos importantes no campo acadêmico. O fenômeno denominado globalização e 

o conjunto das mudanças no seio da indústria levaram o mundo à convivência repentina de 

um dito “progresso” que marcou o início do (re)pensar de paradigmas. E todas essas 

mudanças criaram uma pseudonecessidade de “revisão” de posturas teóricas, além da criação 

de supostas novas teorias que se propõem a desautorizar, sobretudo aquele pensamento que 

chamamos de Marxismo. 

 O pensamento pós-moderno em suas devidas limitações põe-se na atualidade enquanto 

pensamento hegemônico, em vias de ser o mais eficaz no entendimento da realidade social 

atual. O pensamento pós-moderno eleva o discurso em que o desenvolvimento tecnológico 

atual  reduziu o proletariado nas indústrias, razão pela qual esta classe revolucionária não tem 

mais forças para uma transformação estrutural. O discurso do fim da sociedade dita industrial 

a partir da ascensão de uma outra qualificada enquanto pós-industrial, onde a produção de 

serviços supera a produção de bens físicos, faz dessa mudança capitalista de ordem 

econômica,um principio eminente do período pós-moderno. Os pressupostos da gênese desse 

período dito pós-moderno coloca a partir de suas afirmações a negação da contribuição do 

marxismo enquanto produção cientifica que dita à classe trabalhadora a potencialidade a uma 

propositiva mudança estrutural na sociedade. Os contornos de uma ordem pós-moderna 

surgem ainda sob o instigante posicionamento em que pressupõe que “o moderno ficou fora 

da moda”. Mudanças na arquitetura, literatura, no âmbito da cultura, na ciência, economia, 

filosofia, entre tantas outras esferas, colocam mesmo a nós, seres concretos, a estranheza de 

não sermos mais contemporâneos de nós mesmos. 

Os pós-modernos acreditam que, o que há na contemporaneidade é uma crise 

dasciências, de forma que esta acompanha a crise da “modernidade”. Recorrem 

constantemente à crise da “modernidade” fazendo analogia a uma suposta crise do marxismo, 

por considerar este determinante para a formulação teórica do século XX, onde ambos deixam 

de existir na pós-modernidade (KURZ, 1997, p. 20). Os pensadores adeptos da teoria da pós-

modernidade de uma formageral, procuram fugir à necessidade de posicionamento perante a 

questão da necessidade de uma ruptura radical com o capitalismo. Com um “cinismo teórico 
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imobilizante”, desta forma pretendem superar seu imobilismo em busca de resultados práticos 

para problemas localizados, numa fuga à análise teoricamente fundamentada e politicamente 

consistente dos princípios presentes em suas ações. A partir desta noção, esta forma de 

compreensão da realidade fica a parte de quaisquer projetos de superação da sociedade 

capitalista, abandonando por intermédio da recusa da analise pela totalidade,  projetos 

políticos e/ou sociais que apontem a uma (re)leitura critica da organização societária.  

O pensamento pós-moderno põe-se enquanto afronta a geografia critica postulada em 

seu período de renovação. Yves Lacoste, um dos estudiosos de grande importância à 

renovação teórico metodológica da geografia tem em seu livro: “A geografia Serve Antes de 

Mais Nada para Fazer a guerra”, uma demonstração clara do papel da geografia enquanto 

ciência descortinadora das contradições sociais.Diríamos, alargando o significado desse 

enunciado, que a geografia, através da análisedialética do arranjo do espaço, serve para 

desvendar máscaras sociais, vale dizer, para desvendar asrelações de classes que produzem 

esse arranjo. Por detrás de todo arranjoespacial estão relações sociais, que nas condições 

históricas do presente são relações de classes. Dessa forma é evidente o quão desconecto é a 

relação entre pós-modernismo em sua tentativa de desarticulação argumentativa, e a atuação 

teórica da geografia critica. Segundo Milton Santos: 

É verdade que hacerta morosidade em nossa vida acadêmica, acarretando 
uma menor densidade no debate de problemas substantivos, tem o papel de 
frear o movimento renovador. Herdeira de uma tradição tenaz, a geografia 
continua querendo ser una, mas ainda se exerce mais frequentemente de 
forma bifurcada, mesmo se os exageros de uma certa sociologização barata 
ou de um ecologismo bisonho, utilizando caminhos fáceis, buscam, 
favorecidos pela moda, impor-se como modelo, ainda que cientificamente 
ineficaz  (SANTOS, 2002, p. 99) 
 

 Este intelectual sem dúvida conseguiu fazer uma grande leitura a cerca do 

posicionamento teórico metodológico de uma grande parcela de geógrafos na atualidade. O 

próprio proposito de unificação em torno de uma geografia una, é sem duvida um grande 

entrave a esta ciência. O próprio fato do discurso da vulgarização ou mesmo dofenômeno de 

“moda” colocado ao pensamento marxista, proporciona hoje o crescimento da adesão teórica 

ao ecletismo enquanto caminho eficaz aser trilhado na ciência geográfica. Mesmo a base 

filosófica da fenomenologia em sua leitura intuitiva da essência das coisas, onde “a relação 

homem-meio é, individualizada pela cultura e paisagem (...)” (CARLOS, 2002), faz da 

geografia dita cultural mais uma abordagem a ganhar relevo no campo da geografia. Apesar 

de alguns autores acharem que a geografia passa por um momento de reabilitação do 
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empirismo e de fontes positivistas, também há outras vertentes que leem uma geografia que 

faz do debate teórico dos anos 70/80 um continum em busca da teoria critica da sociedade.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Frente as contradições que se fazem tam latentes neste período de predomínio da 

globalização e/ou mundialização do capital em sua logica perversa, é necessário a construção 

ininterrupta de uma geografia critica.  

 Como questionar o papel ou mesmo a pertinência da dialética enquanto caminho 

eficaz na explicação da realidade sócioespacial da contemporaneidade? O espaço, o lugar, e 

mesmo o território são como nunca antes, redutos da contradição inerente à sociedade 

capitalista. Os ideais capitalistas em suas vertentes de individualidade e consumismo passam 

a fazer da sociedade, no movimento de produção do espaço, objetos de perpetuação de um 

status quo desagregador. Dessa forma é necessária uma ciência bem preparada para a 

desmitificação das contradições sociais que são tam bem camufladas por discursos técnicos de 

fundamentação prática. Frente às modificações atuais proporcionadas por uma generalização 

da realização do mundo da mercadoria, Milton Santos propõe à dialética enquanto recurso 

indispensável a uma leitura esclarecedora da realidade atual.   

 
Que a dialética seja o meio de chegar à reconstrução da gênese e, desse 
modo, apontar para o futuro; que seja o contexto, e não as relações de causa 
e efeito, o guia na reconstituição da geração dos fenômenos; que tempo e 
espaço não apareçam como categorias isoladas, nem se separe a essência do 
processo, da função e da forma (SANTOS, 1996c, p. 135). 
 

 O debate teórico é de grande importância para que a ciência geográfica não reduza 

problemas atuais a uma mera possibilidade técnica, a qual vise proeminentemente a 

reprodução econômica. Nesse sentido os debates dos anos 70/80 os quais colocaram a 

necessidade de repensar a Geografia e sua contribuição para o desvelamento do mundo, sob o 

legado marxista, devem ser os sustentáculos na produção de um pensamento de natureza 

radical. 
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