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emecêMemória é Luta! 

ELISÉE RECLUS
UM GEÓGRAFO ANARQUISTA NO RIO DE JANEIRO
Nascido em 1830, na pequena cidade de Sainte-Foy-la-Grande, na 
França, filho de um pastor e de uma professora primária, Eliseé 
Reclus foi um militante anarquista que lutou dos anos de sua juven-
tude até a sua morte pela transformação social. Foi um geógrafo 
de prestígio, aluno de Karl Ritter, com 
quem teve contato na Universidade de 
Berlim. Renegado pela historiografia da 
ciência estatal por ser militante anar-
quista, Reclus revolucionou a forma 
de pensar e fazer geografia no século 
XIX, pondo como questão primordial 
em seus estudos o papel do homem 
como principal ser transformador das 
paisagens e territórios, compreenden-
do de forma holística as relações e as 
ações do homem no espaço, tidas por 
ele como um movimento de progressos 
e regressos, sendo esse movimento a 
força-motriz da história, materializada 
no espaço.

Para Reclus, a geografia e o anarquismo 
eram uma unidade. Uma vez que os ho-
mens se organizam e re-organizam no 
espaço, nele também poderiam através 
da evolução das qualidades individuais 
e do esforço coletivo da revolução so-
cial transformar a fome, a miséria e as 
injustiças em pão, trabalho e felicidade.  
Compreendeu a geografia não como 
física ou humana, mas como social. Na 
sua geografia social, Reclus enfatizava 
três ordens de fatos principais: “a luta de classes”, a procura do 
equilíbrio e a decisão soberana do indivíduo. Salientava que a com-
preensão e o aprendizado da geografia social é parte fundamental 
dos estudos que visam à gerência comum da sociedade. E que é a 
partir da observação da Terra e dos homens que compreendemos 
e construímos a história e o espaço.

Seu pensamento, e suas consequentes tentativas de realização, 
custaram caro à Reclus, que foi preso e exilado em diversos países, 
inclusive na França, de onde foi expulso após lutar contra o golpe 
de Napoleão III em 1852. Tais tentativas de sufocar a militância de 
Reclus no campo do pensamento e da ação direta não conseguiram 
por abaixo o seu prestigio como geógrafo da época. Produtor de 
uma obra seminal, que abrange diversos folhetos, manuscritos e 

livros, dos quais podemos destacar a extensa Nouvelle Geographie 
Universalle, onde faz um enorme esforço de pôr em mapas e textos 
a história e a geografia de todos os continentes, e a sua magistral 
obra L’Homme et la Terre - de que encarregou seu sobrinho Paul de 

editar após a sua morte - em que funde a 
sua visão anarquista e sua interpretação 
da evolução dos homens no espaço, 
compreendendo não os grandes feitos 
de poucos homens mas sim os grandes 
movimentos dos povos.

Viajando por quase toda Europa e 
América coletando informações e dados 
para seus livros, nunca deixou de estar 
entre os trabalhadores. Sempre aonde 
ia, tratava de se alojar em acomodações 
modestas, de preferência em sindicatos 
e em associações de trabalhadores.  
Autodidata e poliglota, em suas horas 
de descanso traduzia textos anarquistas 
de Bakunin, Kropotkin, Proudhon entre 
outros, para a circulação entre os operá-
rios, o que para ele era uma das funções 
primordiais de sua militância.

Em suas andanças pelo mundo, aqui des-
tacamos a sua passagem pelo Brasil, em 
1893, parte de sua última grande viagem 
de campo para coleta de dados, na qual 
também percorreu Chile, Uruguai e 
Argentina. Foi homenageado como um 
dos maiores geógrafos da época em 
sessão solene na Sociedade Geográfica 

Brasileira, no Rio de Janeiro, no dia 18 de julho de 1893. Reclus 
recebeu das mãos do então presidente da SGB, o Marquês de Pa-
ranaguá, o título de sócio honorário da instituição. Discursando na 
homenagem, Reclus elogiou a cidade do Rio, enaltecendo a beleza 
de suas paisagens e o sistema viário da cidade, mas também criticou 
o fato de o Brasil ter sido o último país na América do Sul a abolir 
a escravidão e o fato dos brasileiros não reconhecerem a sua força 
e capacidade de transformação social.

Fruto de sua vinda ao Brasil, em 1900 é editado no Rio de Janeiro 
pela editora Garnier o livro Estados Unidos do Brasil - parte integrante 
da Nouvelle Geographie Universelle, no caso um dos tomos da obra 
sobre a América do Sul – que foi referência durante muito tempo 



para os intelectuais do ministério do exterior, tais como o Barão 
de Rio Branco. O livro, apesar da edição luxuosa e de problemática 
aquisição para operários em vista de seu custo não deixava de vei-
cular tópicos do pensamento libertário de Reclus. Das observações 
de Elisée Reclus sobre o Brasil neste livro é interessante destacar 
seu comentário de que os negros revoltados de Palmares “não 
seguiam tradições religiosas para o batismo dos que ali nasciam e 
os seus casamentos eram livres e regidos pelas “leis da natureza”. 
O amor livre constituía aspecto importante do pensamento e da 
própria prática de Reclus. Seu primeiro casamento foi realizado 
apenas no civil e desafiando os preconceitos de raça, já que uniu-
se a 14 de dezembro de 1858 com Clarisse Brian, nativa como ele, 
da cidade de Sainte-Foy-la-Grande e filha de um capitão de navio e 
de uma mulher peul do Senegal e com quem teve duas filhas. Viúvo 
em 1869, Reclus une-se novamente com a inglesa Fanny Lherminez. 
Este segundo enlace tem como formalidade apenas a declaração dos 
dois interessados perante as filhas de Reclus, seu irmão Elias, sua 
irmã Luísa e seu genro Dumesnil de que se consideravam esposos. 
Em 1882 lhe caberá pronunciar discurso por ocasião da união livre 
de suas filhas, Magali e Jeanie.     

Por outro lado movimentos sociais e populares da história do Brasil 
também chamam a atenção de Elisée Reclus como a Cabanada, por 
ele próprio definida como uma “guerra social de escravos contra 
senhores, de pobres contra ricos”. A Reclus também não escapa-
ram os vínculos da nascente república com a “escola positivista de 
Augusto Comte”. Ainda em Estados Unidos do Brasil Reclus daria 
notícia da fundação da Colônia Cecília no Paraná. Ele já havia ante-
riormente emitido sua opinião a respeito das colônias libertárias 
em 1889 quando escrevera um apêndice a esse respeito para o livro 
de Charles Malato A Filosofia do Anarquismo. Embora condenando a 
idéia de os anarquistas se apartarem da sociedade para a fundação 
de “paraísos fechados”, admitia que no decorrer da luta social os 
anarquistas se agrupassem temporariamente, “praticando um novo 
modo de respeito mútuo e de completa igualdade”. Retornando 
à Europa, Reclus escreve a Paul Régnier durante a travessia entre 
Recife e Dacar a 5 de agosto de 1893 ao cabo de oito dias de via-
gem. Em sua mensagem afirma estar levando espigas de milho para 
pipoca (então curiosidade para os europeus) para Régnier, uma vez 
que acredita que a que expediu para o amigo no Rio de Janeiro 
não lhe deve chegar às mãos por força de legislação alfandegária.  
Comentando a extensão dos cafezais paulistas e de fazenda de 300 
hectares que visitou em Minas, Reclus observa que a abundância de 
riquezas naturais leva os habitantes do país à indolência. Conclui 
dizendo que “há tanto, tanto para fazer neste país que farei uso 
certamente de meu crédito, se é que o há, para enviar para cá 
trabalhadores e pessoas de idéias, se a ocasião se me apresenta, e 
nada há de impossível neste sentido”.  

Outra publicação feita após a sua vinda foi o texto A Meu irmão, o 
Camponês, pelo primeiro jornal anarquista editado no Rio de Janeiro, 
O Despertar em 1898.  Apesar de tal publicação, e de diversas citações 
de Reclus que eram postas em panfletos que circulavam entre os 
operários, no final do século XIX o movimento anarquista – ainda 
incipiente - no Rio de Janeiro era sufocado pela polícia, resultando 
em prisões de agitadores revolucionários, tratados como crimino-
sos devido às notícias que chegavam da Europa, onde anarquistas 
executavam atos de propaganda pela ação, deixando as burguesias 
européias e brasileira da época em polvorosa.  A publicação de mais 
textos de Reclus se daria poucos anos depois, com a publicação 
em 1904 do livro A Evolução, a Revolução e o Ideal Anarquista editado 
pelo jornal La Tribuna Española em São Paulo e traduzido por Neno 
Vasco. Consequentemente a isso, diversas publicações de Reclus 
foram traduzidas e editadas. Não devemos esquecer que a produção 
de Reclus editada em Portugal também tinha ampla circulação no 
Brasil, como o folheto, A Anarquia e a Igreja (1907 e 1924) e novas 
edições de A Meu Irmão, o Camponês (1909 e 1913).

Com a publicação de seus textos anarquistas, Reclus influenciou 
tanto a classe operária - onde se destaca a fundação em 1906 da 
Escola Elisée Reclus, em Porto Alegre, nos moldes da Escola Mo-
derna de Ferrer y Guardia - como os intelectuais anarquistas, dos 
quais podemos citar Avelino Foscolo cujo pensamento apresentava 
vários pontos de contato com o de Reclus, Maria Lacerda de Moura, 
que o cita em seus livros, Lima Barreto (em seu conto O Moleque) e 
Edgar Leuenroth,  que incluiu em sua coletânea Anarquismo, Roteiro 
de Libertação Social os textos Tudo Muda, na Vida Física e na vida Social 
e Palavra que fere Preconceitos, de autoria de Reclus.

Eliseé Reclus veio a falecer em Torhout, na Bélgica, aos 75 anos. 
Apesar de seu grandioso empenho e militância por toda a vida, o 
pensamento de Reclus ainda é renegado pela história do pensa-
mento geográfico oficial, sendo apenas citado e muitas vezes inter-
pretado equivocadamente pela maioria dos geógrafos (e também 
não-geógrafos), que insistem em confundir e denegrir a sua teoria 
através de leituras indiretas e segundas opiniões, rejeitando a lei-
tura dos textos originais, negando compreender quem realmente 
foi e o que realmente fez Eliseé Reclus. Quanto a nós anarquistas, 
o pensamento de Reclus segue vivo, sempre atual e transformador, 
pois ainda para nós o homem é a natureza tomando consciência de 
si própria.

 Armando M.Martinez
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Em comemoração aos cem anos da fundação da CNT - Confede-
ração Nacional do Trabalho da Espanha, e ainda na esteira do 1º de 
Maio, realizou-se na noite de 4 de maio o evento 100 Anos de CNT 
e a Revolução Espanhola. Organizado em conjunto pelo Núcleo de 
Pesquisa Marques da Costa – NPMC e pelo SINDIPETRO-RJ, aquela 
atividade contou com a presença basicamente de afiliados àquele 
sindicato, reunidos em seu auditório, à Avenida Passos 34, para ouvir 
a palestra de Miguel Suarez, mestrando em História pela Universidade 
Federal Fluminense, sobre a Revolução Espanhola. Sua exposição foi 
antecedida pela exibição do documentário Guerra Civil Espanhola: 
prelúdio à Tragédia. O evento contou ainda com a participação de 
Alexandre Samis da Federação Anarquista do Rio de Janeiro - FARJ 
como comentarista. Houve um animado debate ao final, que se reve-
lou bastante produtivo, já que serviu para esclarecer diversos pontos 
da doutrina e da história do anarquismo, a partir da experiência 
espanhola.  Vale lembrar que o SINDIPETRO-RJ foi, em dezembro 
de 1990, o primeiro sindicato, depois de muitas décadas, a receber 
anarquistas para exporem suas idéias, em atividade que contou com 
a presença do militante Ideal Peres, personalidade histórica e seminal 
do movimento anarquista contemporâneo do Rio de Janeiro.

100 ANOS DE CNT 
E REVOLUÇÃO ESPANHOLA


