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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do pensamento geográfico libertário e 
de outros teóricos e militantes anarquistas nos currículos dos cursos de graduação em geografia 
do Estado de Mato Grosso, Brasil. Dessa forma, buscando uma interpretação da trajetória da 
geografia e o anarquismo percorrendo marcos desta relação desde o século XIX, quando da 
sistematização da ciência geográfica, a renovação crítica-radical até o presente. Para tanto, 
utilizou-se instrumentos de pesquisa qualitativa dos currículos de graduação em geografia das 
universidades públicas do Estado de Mato Grosso, Brasil. Dentre os currículos de geografia 
analisados constam três graduações, de licenciatura e/ou bacharelado da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), sendo um em cada Campus, o de Cuiabá, Rondonópolis e Araguaia, 
além do currículo de graduação em geografia da Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), no Campus de Cáceres. Através dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) de 
graduação de geografia destas duas universidades, foram analisadas as subáreas de formação 
específica de aspectos teórico-metodológicos, como as disciplinas de História do Pensamento 
Geográfico, Teoria e Método da Geografia e suas derivações, seja em suas ementas ou mesmo 
na bibliografia básica destes cursos. Dentre os resultados obtidos, foi observada, de forma geral, 
a negação das contribuições do pensamento libertário nos cursos de graduação em geografia, 
das subáreas citadas, tanto da UFMT como da Unemat. Esta constatação, já não se confirma, 
quanto à influência e domínio da corrente marxista nos cursos, sobretudo aqueles ligados ao 
movimento de renovação crítica da geografia nos anos 1970, com marcante presença em todos 
os currículos de cursos de geografia de Mato Grosso.  
 
Palavras-chave: Geografia, Anarquismo e Currículos de Geografia. 
 
 
Introdução 

 

 

Este trabalho tem como tema a relação geografia e anarquismo, enquanto ciência, 

política e filosofia social. Tendo como proposta central analisar as contribuições do pensamento 

libertário na construção do conhecimento geográfico e de que forma estas contribuições se 

inserem na formação do geógrafo através dos cursos de graduação em geografia no Estado de 

Mato Grosso (Brasil), buscando os aspectos que os aproximam ou se distanciam nesta relação.  

Para tanto, foram identificados 4 (quatro) cursos de geografia em atividade, registrados 

no Ministério da Educação (MEC). Sendo eles distribuídos em três campi da Universidade 
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Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá, Rondonópolis e Araguaia, e um na Universidade do 

Estado de Mato Grosso (Unemat), campus de Cáceres.  

Os princípios metodológicos para esta pesquisa estão propostos através da concepção 

materialista dialética, buscando o processo histórico que desencadeou o objeto proposto. Para 

esta concepção, o método utilizado foi à pesquisa qualitativa, que para Minayo (1994, p. 21-22), 

“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Quanto a abordagem dialética, a mesma 

autora diz que:  

 

[...] se propõe a abarcar o sistema de relações que constrói, o modo de 
conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações 
sociais que traduzem o mundo dos significados. A Dialética pensa a 
relação da quantidade como uma das qualidades dos fatos e 
fenômenos. Busca encontrar, na parte, a compreensão e a relação 
com o todo: e a interioridade e a exterioridade como constitutivas dos 
fenômenos (MINAYO, 1994, p. 24-25). 

 

Nesse sentido, serão analisados os ementários e as bibliografias básicas de algumas 

disciplinas dos cursos de geografia, que traduzem os significados, a trajetória, o domínio e o 

vínculo ideológico dos cursos. 

A fonte dos dados coletados, diz respeito aos documentos que aprovaram a criação dos 

cursos de graduação em Geografia no Estado de Mato Grosso, da UFMT e Unemat, tais como o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) dos cursos e as resoluções de conselhos universitários que 

aprovaram as estruturas dos cursos, nestas universidades.  

Para a análise dos dados, foram elencadas as disciplinas de abordagem histórica da 

ciência geográfica e de aspectos teórico-metodológico para a formação do geógrafo, de 

quaisquer habilitações, licenciado ou bacharel. 

Após a coleta do conteúdo para pesquisa, seguiu-se uma análise, estabelecendo 

aproximações ou distanciamentos qualitativos sobre a filosofia libertária na geografia que levou 

em consideração, a preocupação teórica, metodológica e histórica da ciência geográfica. Para 

tanto, alguns aspectos como estrutura, carga horária, bibliografia e o conteúdo das ementas das 

disciplinas foram discutidos.  

Este trabalho apresenta a seguinte estrutura: apresentação e discussão do tema e da 

proposta de pesquisa com a respectiva descrição metodológica; apontamentos gerais sobre o 
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pensamento libertário; o pensamento geográfico libertário e sua negação histórica; análise e 

discussão dos resultados; considerações finais e referências. 

 

Apontamentos Gerais sobre o Pensamento Libertário 

 

 

Após a apresentação do tema e da metodologia deste trabalho, nos cabe destacar 

alguns aspectos da trajetória do pensamento libertário para depois relacionarmos as 

contribuições ao pensamento geográfico e a formação dos geógrafos. Para esta retomada 

histórica nos focaremos em pensadores, obras, eventos e conceitos chaves, que determinaram 

os alicerces científicos e políticos do anarquismo, notadamente a partir da segunda metade do 

século XIX. 

Os termos anarquia, anarquismo e anarquista, para o senso comum, são carregados de 

estereótipos e confusões em torno dos seus significados, não condizendo com o profundo 

aspecto social transformador. Woodcock (2010, p. 8), esclarece: “Anarchos, a palavra grega 

original significa apenas ‘sem governante’ e assim, a palavra anarquia pode ser usada tanto para 

expressar a condição negativa de ausência de governo quanto a condição positiva de não haver 

governo por ser ele desnecessário à preservação da ordem”.  

Dentre as correntes do anarquismo, destacamos as identificadas por Woodcock (2010), 

o anarquismo individualista, de Marx Stirner e o mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon, este foi 

um dos primeiros pensadores a se identificar como anarquista. Proudhon ainda forneceu outro 

importante pilar para o anarquismo, o federalismo. No entanto as correntes mais conhecidas do 

anarquismo são as do coletivismo, o anarco-comunismo e o anarcosindicalismo. 

Mikhail Bakunin, o principal expoente dos coletivistas, procurou substituir a ênfase da 

“propriedade individual pela ideia da propriedade em mãos de instituições voluntárias, que 

assegurariam a cada trabalhador o direito de desfrutar do produto do seu próprio trabalho, ou 

seu equivalente”. Bakunin, foi o que melhor expôs as contradições entre socialistas, autoritários 

e antiautoritários, no seio da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). Já a linha 

defendida por Piotr Kropotkin, o anarco-comunismo, destaca um “comunismo literal, que 

permitiria a todos retirar aquilo que desejassem dos depósitos comuns, tendo como base o lema: 

‘De cada um, de acordo com seus meios; a cada um, de acordo com suas necessidades’”. Já os 

anarcossindicalistas “[...] valorizavam o sindicato revolucionário tanto como instrumento de luta 

que tinha na greve geral sua arma mais poderosa quanto como base sobre a qual poderia ser 

construído o futuro da sociedade livre”.  (WOODCOCK, 2010, p. 20-21).  
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 Em meados do século XIX, explode a segunda revolução industrial, emergindo consigo, 

entre os socialistas, a corrente de pensamento coletivista e associativista, com forte influência na 

Primeira Internacional, também chamada de Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) 

em 1866 no congresso de Genebra. O discurso dos antiautoritários teve grande êxito até o 

Congresso de Bruxelas em 1868. Os congressos da AIT entre 1860-1970, marcaram o convívio 

de correntes do socialismo. Segundo Nettlau (2008): “a elaboração em comum das ideias 

socialistas chegou ao fim no congresso de 1869, e, em seguida, a ruptura teórica marcou 

também o inicio da ruptura entre a corrente autoritária e a corrente libertária (1869-72).” A guerra 

franco-prussiana e em seguida os eventos da Comuna de Paris (setembro de 1870 a maio de 

1871) e a sua derrota iriam acentuar o declínio da Internacional. A Comuna foi o principal 

acontecimento que expôs o entusiasmo socialista de forte influência das ideias libertárias. 

Dentre as propostas de transformação social, o anarquismo tem como princípio a 

“dissolução da autoridade e do Estado, a descentralização da responsabilidade, a substituição 

dos governos e de outras organizações monolíticas semelhantes, por um federalismo que 

permitirá que a soberania retorne as unidades essenciais básicas da sociedade” (WOODCOCK, 

2010). 

 

O Pensamento Geográfico Libertário e sua Negação Histórica  

 

 

O pensamento geográfico libertário se destacou, primeiramente, através de dois nomes, 

o francês Élisée Reclus (1830-1905) e o russo Piotr Kropotkin (1842-1921), Sobre os quais 

faremos algumas considerações a seguir.  

As obras de Reclus apresentam na geografia, sobretudo em O Homem e a Terra, uma 

visão crítica que traz perspectivas libertárias para a análise da dinâmica socioespacial com suas 

contribuições para a geografia, para a militância e a ciência. 

Enquanto militante político, suas principais intervenções ao longo do século XIX, passam 

pela efetiva participação na Comuna de Paris em 1871, além de articulações com outros 

militantes anarquistas, protagonizando ideias e marcos importantes para a o pensamento 

socialista, de filiação anarquista. Antes mesmo da Comuna, em 1851 já era oposição a Luís 

Napoleão Bonaparte, fazendo parte de um grupo de opositores ao regime na França; e em 1864, 

tem encontros com Mikhial Bakunin, que funda a “Fraternidade Internacional”; participa do 1º 

Congresso da Liga da Paz em 1867 e posteriormente enquanto Piotr Kropotkin estava preso, o 

substitui em atividades de militância política. 
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Na bibliografia de Élisée Reclus, destacamos as obras de grande difusão em teoria 

política e sobretudo na geografia: A Terra: descrição dos fenômenos da vida do globo, em 2 

volumes de 1869; Nova Geografia Universal, obra em 19 volumes através de fascículos de 1875 

a 1894; O Homem e a Terra, em 6 volumes, também em fascículos de 1905 a 1908; Evolução, 

Revolução e o Ideal Anarquista, sobre teoria política de 1897; entre outros de grande relevância.  

 Ao contrário de Reclus, as obras de Kropotkin estão mais direcionadas a filosofia 

libertária. A trajetória do anarquista russo se associa a militância política em maior destaque, no 

entanto, seu reconhecimento na geografia é destacado em sociedades geográficas, sobretudo 

com os trabalhos de Geografia Física da Sibéria, que o influenciou na obra Ajuda Mútua.  

Dentre algumas das obras de Kropotkin, destacam-se: O que a Geografia deve ser de 

1885; A Conquista do Pão de 1892; Ajuda Mútua; e O Princípio Anarquista de 1913; de grande 

difusão no meio acadêmico.  

Na geografia brasileira, as publicações de Manuel Correia de Andrade e José William 

Vesentini, despertaram os mais incisivos alertas, referenciando a necessidade de se resgatar as 

contribuições do pensamento libertário para e na geografia. As obras destacadas de Andrade, 

concentram-se na segunda metade da década de 1980. São elas: Geografia, Ciência da 

Sociedade de 1987; Caminhos e Descaminhos da Geografia de 1989, além de Élisée Reclus de 

1985, inteiramente dedicada ao geógrafo anarquista. Já a obra de Vesentini, Piotr Kropotkin de 

1986 traz uma seleção de textos do geógrafo russo publicada pela Associação dos Geógrafos 

Brasileiros, em 1986. 

Estas obras chamam a atenção para as contribuições dos geógrafos libertários com uma 

perspectiva crítica para a geografia social, que foram pouco valorizados pelo e no movimento de 

renovação da geografia nas décadas de 1960 e 1970. 

A retomada dos escritos de Élisée Relcus para o pensamento geográfico, 

destacadamente no livro de Andrade (1985), traz a tradução de fragmentos textuais de obras 

como Nova Geografia Universal, O Homem e a Terra e A Terra. Dois anos depois, o mesmo 

autor ao tratar do pensamento geográfico analisa as contribuições de Reclus e Kropotkin para 

geografia em sua obra, Geografia, Ciência da Sociedade de 1987, traz seção especial com título 

‘por uma geografia libertária – Reclus e Kropotkin’. Fechando a década de 1980 na obra 

Caminhos e Descaminhos da Geografia de 1989, ao contextualizar a sistematização da ciência 

geográfica, compara Reclus a Ratzel, mostrando as divergências da geografia voltada para o 

Estado, de Ratzel e a Geografia militante para Reclus, como exemplifica a citação a seguir: 
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Contemporâneo de Ratzel e também preocupado com o papel 
desempenhado pelo homem e pela sociedade na produção do território, 
destaca-se o francês Élisée Reclus. Havia porém grande diferença entre um 
e outro: enquanto Ratzel apoiava a expansão imperialista da Alemanha, 
justificando-a. Reclus, como anarquista ou comunista libertário, como preferia 
ser classificado, militou contra a política oficial de seu país; daí ter sido um 
dos batalhadores da Comuna de Paris, ter sido preso e condenado ao 
degredo perpétuo na Nova Caledônia, pena comutada para o simples exílio, 
e haver escrito a sua vasta obra, fora da pátria, inicialmente na Suíça e 
posteriormente na Bélgica [...] (ANDRADE, 1989, p. 14-15). 

 

Na mesma perspectiva de Andrade, numa crítica comparativa aos herdeiros da 

sistematização da geografia, Vesentini (1986) relata que o esquecimento de pensadores como 

Reclus e Kropotkin de forte vínculo ideológico, está relacionado a própria construção da 

academia e a sistematização da ciência geográfica. Ele destaca que ótica oficial, a origem da 

geografia moderna, está estreitamente ligada à divisão capitalista do trabalho intelectual, “é 

inseparável do engendramento dos Estados-nações e o processo de escolarização nas 

sociedades ocidentais desenvolvidas”. O autor ainda diz:  

 

A consolidação de uma certa geografia no sistema escolar em expansão, 
desde as universidade até o ensino elementar, ligou-se à ‘neutralização’ do 
Estado-nação, à ênfase no território em sua conceituação: o ‘país’, com suas 
fronteiras, sua ‘organização político-administrativa’ e as suas tradições passa 
a ser entendido como entre telúrico, fruto de leis naturais. 

 
Não foi por acaso que inúmeros geógrafos ilustres, tidos por fundadores de 
‘escolas geográficas’, eram bem relacionados com importantes personagens 
ligados à unificação nacional via expansão da escola enquanto instituição 
subordinada ao Estado que se fortalecia (VESENTINI, 1986, p. IV). 

  

Mais recentemente, Ruy Moreira, em sua obra O pensamento geográfico brasileiro, as 

matrizes clássicas originárias, discute a importância de Reclus para o pensamento geográfico e 

a filosofia libertária, e tece uma síntese referenciando as ideias de Élisée. 

    
A Geografia dá ao homem a medida de sua dimensão libertária na história. 
Eis sua ideia num resumo. Ao colocá-lo espacialmente diante da natureza, a 
Geografia coloca-o num estado de autoconsciência. Reclus mostra aqui um 
conceito de espaço indissociado do homem e da natureza, e isso a partir do 
próprio fato da indissociabilidade do homem e da natureza em si mesmos. 
Nasce dessa indissociabilidade uma Geografia livre dos males da dicotomia. 
Por isso, não se perde Reclus na necessidade de explicitá-la se é uma 
Geografia Física ou uma Geografia Humana ou se é uma Geografia 
Sistemática ou uma Geografia Regional. Porque o pecado original de toda 
dicotomia, que é a relação de externalidade recíproca entre o homem e a 
natureza, e, em consequência do homem e da natureza com o espaço, que é 
uma característica do pensamento moderno, diga-se positivistas e 

neoknatiano, não é por ele cometido. (MOREIRA, 2008, p.168-169). 
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Ronald Creagh em seu texto O que é uma geografia das liberdades? lembra a confusão 

acadêmica entre objetividade científica e neutralidade ideológica. Nesse sentido, o autor coloca 

que a busca pela exatidão mascara os vínculos secretos dos autores. E diz, “o saber geográfico, 

com efeito, não é e não deve ser estático e destacado do que se passa no Universo. Ele é 

dinâmico e profundamente influenciado pelos acontecimentos, pelas lutas e pelas políticas” 

(CREAGH, 2011, p.23). Nessa perspectiva, o autor vai discutir a geografia libertária através de 

dois pontos, a geografia em movimento e a geografia dos poderes. 

Sobre a geografia em movimento Creagh (2011, p. 24) destaca que: “o anarquismo é 

antes de tudo um movimento que se situa no espaço, não na história, pois a dominação 

inscreve-se sempre no espaço e é o espaço que devemos liberar”.  O autor lembra exemplos 

atuais de movimentos autônomos no campo ou na cidade: as comunidades libertárias, lutas em 

defesa dos espaços públicos ou contra a privatização, mobilizações por liberdade política. O 

autor destaca ainda outro importante pilar do anarquismo. 

 

A ação direta, que não é simplesmente simbólica, mas luta contra a 
dominação sob todas as suas formas, traduz-se sobre o território. È nos 
próprios terrenos que militantes arrancam os transgênicos; nas fábricas 
ocupadas que os trabalhadores lembram a todos que eles não são um custo 
social mas uma fonte; nas ruas que os ciclistas holandeses fazem evidenciar-
se os múltiplos custos da circulação automotiva (CREAGH, 2011, p. 24, grifo 
nosso). 

 

Sobre a geografia dos poderes, o autor destaca que: “uma geografia libertária situa-se 

na grande tradição da dissidência, aquela que questiona os poderes, ou, para ser mais preciso, 

as diversas formas de dominação e exploração”. (CREAGH, 2011, p. 25). 

Creagh (2011, p. 26) ao analisar a perspectiva anarquista, “inscreve o espaço no tempo 

mas dá a primazia ao espaço, pois ela considera a história como uma ficção, uma simulação, 

para não dizer uma mentira”. Nesse sentido o autor diminui o papel da história na perspectiva 

materialista histórica de abordagem marxista.  

* * * 

Com inúmeras interpretações e proposições sobre o pensamento geográfico libertário 

encontramos, recentemente, um crescente número de publicações em encontros nacionais. Em 

2012 foi realizado o Colóquio Internacional - Élisée Reclus e a Geografia do Novo Mundo, na 

Universidade de São Paulo, com mais 20 trabalhos sobre o tema. Outro aspecto relevante ao 
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resgate do pensamento geográfico libertário é a disponibilização de publicações traduzidas para 

o português. 

 

Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

O conteúdo coletado para esta pesquisa são as ementas e bibiografias básicas de 

disciplinas de aspectos teórico-metodológicos, presentes nos projetos pedagógicos dos cursos 

de geografia no Estado de Mato Grosso. Estas estão registradas em documentos de domínio 

público, através de resoluções dos conselhos de ensino, pesquisa e extensão (Consepe na 

UFMT e Conepe na Unemat) das universidades. Destaca-se que trabalhamos com os 

documentos atuais, reformulados recentemente pelos órgãos colegiados. 

No curso de geografia da UFMT, campus de Cuiabá, existem dois projetos pedagógicos, 

sendo um para habilitação em licenciatura e outro para o bacharelado. Estes projetos tiveram 

recente modificação de suas estruturas, aprovadas nas resoluções Consepe de número 77 e 78, 

de 8 de outubro de 2012. As disciplinas citadas abaixo, com carga horária de 64 horas, estão 

presentes tanto no projeto pedagógico do curso de licenciatura, como do curso de bacharelado: 

a) ementa da disciplina de História do Pensamento Geográfico; 

 
A evolução do pensamento geográfico e da Geografia como ciência parcelar, 
inclusive no Brasil. Enfatizar a relação entre as formulações analisadas, o 
contexto histórico que as engendrou e a fundamentação filosófica que as 
embasa. Analisar as correntes de pensamento que influenciaram os 
diferentes geógrafos, ao longo da história do pensamento geográfico. Discutir 
as perspectivas atuais da Geografia, inclusive no Brasil. O encontro da 
Geografia com a Filosofia expresso na História do Pensamento Geográfico: a 
relação sociedade e natureza. Os fundamentos filosóficos na produção do 
conhecimento geográfico, apontando para a temática metodológica (UFMT, 
2012). 

 
b) ementa da disciplina de Teoria e Método de Geografia; 

 
O método e o conhecimento científico na articulação entre conceitos, 
categorias, temas e teorias geográficas abordados historicamente no 
processo de construção da ciência geográfica. Fornecer as bases 
epistemológicas da Geografia, apontando as implicações filosóficas e 
práticas (sinalizando a dimensão política do método) das diferentes 
abordagens metodológicas nessa disciplina. Os reflexos da construção 
científica do pensamento geográfico no ensino da Geografia. Discutir os 
diferentes métodos e conceitos desenvolvidos ao longo da história do 
pensamento geográfico, com destaque para as orientações contemporâneas. 
(UFMT, 2012). 
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Já no projeto pedagógico do curso de geografia da UFMT, campus Araguaia, conforme 

resolução Consepe  número 203, de 28 de dezembro de 2009, com carga horária de 64 horas, 

identificamos as seguintes ementas: 

a) ementa da disciplina de História do Pensamento Geográfico; 
 

Os grandes traços da história do pensamento geográfico e a importância do 
estudo do passado. O pensamento geográfico disperso. A Geografia da 
Antigüidade e da Idade Média. O renascimento e a ciência moderna. A 
Geografia do século XIX: Humboldt e Ritter. O desenvolvimento da Geografia 
Física. Ratzel e a Geografia Humana. A Geografia na primeira metade do 
século XX. A polêmica determinismo-possibilismo. A diferenciação de áreas e 
o enfoque regional. A Geografia Ecológica. A Geografia Cultural. A Geografia 
tradicional no Brasil. A nova geografia; Geografia e marxismo. Elementos de 
pratica para o ensino fundamental e médio (UFMT, 2009). 

 
b) ementa da disciplina de Teoria e Método da Geografia; 

 
Fornecer as bases epistemológicas da Geografia, apontando as implicações 
filosóficas das diferentes abordagens metodológicas nessa disciplina; Discutir 
os diferentes métodos e conceitos desenvolvidos ao longo da história do 
pensamento geográfico, com destaque para as orientações contemporâneas. 
A importância do geógrafo no contexto social. Elementos de pratica para o 
ensino fundamental e médio (UFMT, 2009). 

 
No curso de geografia da UFMT, campus Rondonópolis, notamos a mesma disposição 

das disciplinas com uma diferença na carga horária, em História do Pensamento Geográfico, 

com 90 horas e Teoria e Métodos da Geografia com 120 horas, conforme resolução Consepe 

número 75, de 27 de abril de 2009: 

a) ementa da disciplina de História do Pensamento Geográfico; 

As principais vertentes do conhecimento geográfico: o contexto histórico e as 
bases filosóficas. As gêneses da ciência geográfica, antiga e moderna. As 
principais correntes do pensamento geográfico no século XIX. 
Desdobramentos da Geografia positivista e da Geografia marxista no século 
XX. A história do pensamento geográfico no Brasil e seus mais importantes 
expoentes. Tendências atuais da Geografia no Brasil e no mundo (UFMT, 
2009b). 

 
b) ementa da disciplina de Teoria e Métodos de Geografia; 

 
As grandes correntes filosóficas da ciência. Os dois caminhos da lógica. 
Filosofia e Ciência. Fundamentos filosóficos da teoria e suas influências na 
Geografia. Os fundamentos filosóficos do método: as relações entre o sujeito 
e o objeto na pesquisa, na produção de conhecimento e na Geografia. 
Conceitos e abordagens de espaço (UFMT, 2009b). 

 
Por fim, o curso de geografia da Unemat, campus Cáceres, apresenta as disciplinas de 

Evolução do Pensamento Geográfico e Teorias e Métodos da Geografia, as duas com carga 

horária de 60 horas, conforme resolução Conepe de número 027, de 2012: 
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a) ementa da disciplina de Evolução do Pensamento Geográfico; 

 
O nascimento das Ciências Humanas. A Geografia enquanto ciência. Bases 
Epistemológicas do conhecimento geográfico. Advento da Geografia 
Moderna, tendências do Pensamento Geográfico. Estudos de Campo 
(Unemat, 2012). 

 
b) ementa da disciplina de Teorias e Métodos de Geografia; 

 
Bases epistemológicas da Geografia. Método científico. O saber 
sistematizado e o senso comum – métodos X técnicas. Teorias geográficas: 
diversos enfoques. As grandes correntes epistemológicas e a geografia. As 
categorias geográficas: região, território, lugar, paisagem e espaço (Unemat, 
2012). 

 
As ementas acima nos trazem tópicos que percorrem o processo de sistematização da 

ciência geográfica até os mais recentes debates epistemológicos da geografia. Nestas 

percebemos que mesmo durante os períodos de sistematização da geografia, fins do século XIX 

e sua consolidação no inicio do século XX, quando se destaca a filosofia libertária, não se faz 

nenhuma referência aos cientistas sociais ou militantes e geógrafos anarquistas do período, 

como os citados anteriormente Piotr Kropotkin e Élisée Reclus. O mesmo não se identifica nos 

tópicos referentes ao período de renovação do pensamento geográfico, na década de 1970, com 

a geografia pragmática ou a geografia crítica e radical. 

De forma geral, observamos que nas ementas das disciplinas, dos quatro cursos 

regulares no Estado de Mato Grosso, não se evidenciam de forma direta, nenhuma referência as 

contribuições do pensamento libertário, seja na sistematização da ciência geográfica nos fins do 

século XIX, e tampouco nos movimentos de renovação do pensamento geográfico. 

No campus Araguaia e Cuiabá da UFMT, a carga horária para as duas disciplinas é a 

mesma com 64 horas semestrais, no campus Cáceres da Unemat a carga horária é de 60 horas 

para as duas disciplinas. Já no campus Rondonópolis da UFMT, a diferença de carga horária é 

substancial, com 90 horas para a disciplina de História do Pensamento Geográfico e 120 horas 

para a disciplina de Teoria e Método da Geografia. Diferença que permite maior aprofundamento 

e ampliação da diversidade teórica do conteúdo proposto nas ementas deste curso. Com relação 

ao conteúdo das ementas, nota-se uma semelhança entre os campi Araguaia, Rondonópolis e 

Cáceres, este último mais sucinto. Já no campus Cuiabá, a descrição do conteúdo, demonstra 

uma preocupação com os aportes teóricos e a vinculação com as correntes do pensamento, 

sejam no contexto histórico e/ou ideológico.  

Dentre as obras que referenciamos neste trabalho, o livro Geografia, ciência da 

sociedade de Andrade (1987) está presente na maioria das disciplinas pesquisadas como 
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bibliografia básica. Neste as referencias sobre os geógrafos anarquistas faz parte do conjunto 

particular que debate o surgimento da geografia contemporânea na seção “por uma geografia 

libertária - Reclus e Kropotkin”.  

 

Considerações Finais 

 

 

Diagnosticamos a ausência da abordagem do pensamento libertário nos programas 

acadêmicos para os cursos de geografia no Estado de Mato Grosso. No entanto as diversas 

análises que reivindicam a retomada da geografia anarquista, refletem no centro da discussão, 

um olhar crítico a própria construção da geografia acadêmica, e que nem sempre poderá ter 

resultados confortáveis para o status quo em que se encontram o corpo intelectual da sociedade.  

O desgaste dos aportes de matriz socialista marxista, demonstrado no século XX, com o 

centralismo democrático e a política de acordos com o capital, denotam o porosidade do 

discurso dominante em muitos setores da esquerda. Estes elementos apontam para um outro 

caminho, horizontal, autônomo e diverso em suas demandas nas relações socioespaciais, que 

princípios identificados pela lógica libertária podem contribuir .  

Dentre as considerações desta pesquisa se faz uma proposta de inclusão das obras e 

temas anarquistas na formação do geógrafo, licenciado ou bacharel, em ementas e bibliografias 

básicas dos currículos analisados.  

Devido às significativas contribuições para a área sugerimos alguns tópicos para 

inclusão nos conteúdos das disciplinas analisadas. 

 Para a disciplina de História do Pensamento Geográfico sugere-se o debate paralelo 

entre a sistematização da ciência geográfica moderna no século XIX e a filosofia libertária 

engendrada por geógrafos e anarquistas. Discussões sobre a Geografia Libertária de Reclus e 

Kropotkin, como contraponto a sistematização da geografia moderna. Além de um retorno ao 

século XIX quando no debate da renovação da geografia de vertente crítica ou radical, bem 

como um paralelo anarquista no debate das bases de renovação do pensamento geográfico dos 

anos 1970. 

 Para a disciplina de Teoria e Método da Geografia sugere-se um debate relativo às 

teorias de filosofia libertária, com os princípios do anarquismo: federalismo, democracia direta, 

ação direta e autonomia e autogestão espacial. Para os cursos que incluem elementos para 

formação de professores, é importante o debate da pedagogia libertária. 
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Consideramos importante lembrar que o resgate do pensamento libertário na geografia 

não se deve restringir a lembranças pontuais e de cunho estritamente acadêmico, mas associá-

los a realidade presente, em que diversos movimentos sociais no Brasil e no mundo se 

organizam com base nos princípios libertários, como de autonomia, autogestão, democracia 

direta, ação direta.  
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