
Mas, por que propor, a esta altura da 
vida, em que já vai longe o tempo pró-
prio aos arroubos juvenis, um título 
que faz lembrar um manifesto? Sim-
plesmente porque, em boa medida pelo 
menos, este livro é, de fato, um mani-
festo (= “declaração pública e solene, na 
qual um governo, ou um partido políti-
co, um grupo de pessoas ou uma pessoa 
expõe determinada decisão, posição, 
programa ou concepção”, segundo uma 
das acepções que constam do Houaiss). 
E o que justifi caria um tal “(quase-)ma-
nifesto”? Duas coisas (...): primeiramen-
te, a insatisfação com a tradicional mar-
ginalização sistemática do pensamento 
libertário (e da práxis libertária!) no 
interior das ciências sociais, em geral, 
e da Geografi a, em particular, incluin-
do-se aqui, interessantemente, a Geo-
grafi a dita crítica; em segundo lugar, a 
satisfação ao constatar que, ainda que 
de modo claudicante e às vezes proble-
mático, o quadro vem mudando. (...)

Para um pensamento crítico que se 
proponha a ser radicalmente emanci-
patório, na atual quadra da história, a 
trilha libertária se afi gura como o ca-
minho mais promissor; mas uma trilha 
libertária renovada, ao ser, entre outras 
coisas, devidamente “espacializada”. Ao 
leitor cabe julgar se e até que ponto este 
livro é uma contribuição para essa em-
preitada. 

Cabe salientar desde já, no entanto, 
que não desejo, com o título Por uma 
Geografi a libertária, cometer o desatino 
de propor que a disciplina acadêmica 

“Geografi a”, em seu conjunto, assuma 
feições libertárias e reivindique o espí-
rito libertário; isso seria delirantemente 
irrealista e, ainda por cima, soaria exclu-

sivista, como se fosse um projeto políti-
co-intelectual válido e factível, em meio 
a uma sociedade heterônoma, tentar 

“purgar” uma disciplina acadêmica de 
suas tradições e de seus cacoetes con-
servadores. (...) O que tenciono é, tão 
somente, afi rmar que o enfoque libertá-
rio também merece ter seu lugar defen-
dido, pois ele pode ajudar a iluminar de-
cisivamente o caminho rumo ao futuro. 
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T anto o liberalismo e seu modelo que conjuga “democracia” 
representativa e “livre mercado” capitalista (tendo a supre-
macia do pensamento econômico neoliberal impactado, 

nas últimas décadas, um número crescente de setores da vida so-
cial) quanto o marxismo e suas principais manifestações políticas 
concretas mais ou menos diretas, os partidos de tipo bolchevique 
e o pseudossocialismo da antiga União Soviética e seus satélites, 
são corresponsáveis, ainda que de maneiras obviamente distintas, 
pela perplexidade e pelo ceticismo, e não raro pelo cinismo de 
nossos dias no que concerne ao presente e ao futuro. Essa é uma 
circunstância de que se têm aproveitado forças ultraconservado-
ras e (proto)fascistas. É minha convicção que o pensamento e a 
práxis libertários, desde que cultivados sem dogmatismo ou sec-
tarismo, podem dar uma contribuição decisiva para sairmos do 
atoleiro civilizatório em que nos encontramos. Nesses marcos, a 
adequada valorização da dimensão espacial da realidade pode ser 
de extrema utilidade para a compreensão, a avaliação e o alavan-
camento de processos de mudança sócio-espacial com conteúdo 
emancipatório. 
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