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RESUMO 

O presente estudo busca compreender a trajetória do geógrafo francês Élisée Réclus e sua 

contribuição para a organização de experiências pedagógicas operárias. Inicialmente, fizemos 

uma breve biografia, na qual apresentamos o desenvolvimento de seu pensamento, sua 

atuação na Associação Internacional dos Trabalhadores e a sua importância no meio científico 

e político. Procuramos encontrar a origem de determinados conceitos adotados por esse 

intelectual, examinando a bibliografia produzida por ele, biografias, documentos de congressos 

e correspondências. Observamos a sua influência nos movimentos operários, partindo de seu 

trabalho de divulgação científica, sua metodologia para o ensino da geografia e o seu papel na 

construção das correntes de Educação Integral e do Ensino Racionalista, além de dissertar 

sobre sua militância anarco-comunista. Ao final, mostramos a influência desse geógrafo, por 

meio do estudo de autores que pesquisaram sua trajetória, em três experiências educacionais 

anarquistas brasileiras: a Universidade Popular d'Ensino Livre, no Rio de Janeiro em 1904, a 

Escola Elyseu Reclus em Porto Alegre, em 1906 e as Escolas Modernas No 1 e No 2, criadas 

em São Paulo, em 1912. 

 

Palavras – chaves: Élisée Réclus, História da Educação, Educação Operária, Ciências 

Naturais, Anarquismo. 

 

 

ABSTRACT 

This study seeks to understand the trajectory of the French geographer Reclus Élisée and its 

contribution to educational experiences of workers organizations. Initially we made a brief 

biography, in which we present the development of his thought, his performance in the 

International Workers Association and its importance in science and politics. We seek to the 

origin of certain concepts adopted by the intellectual, from the literature produced by him, 

biographies, documents, conferences and mail. This work observes his influence on labor 

movements from his scientific works, its methodology for the teaching of geography and its role 

in the construction of chains of Integral Education and Higher Education Rationalist, and write 

about his activism anarcho-communist. Finally, we show the influence of the geographer, 

through the study of authors who have researched its history, in three Brazilian anarchist 

educational experiences: The Free Popular University Teaching, in Rio de Janeiro in 1904, the 

School Elyseu Reclus in Porto Alegre in 1906 and the Modern School No 1 and No 2, raised in 

São Paulo in 1912. 

 

Key-words: Élisée Réclus, History of the Education, Education workers, Natural Sciences, 

Anarchism 
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Milonga Del Payador Anarquista  

(Anónima de 1902) 

 

Grato auditorio que escuchas / grato auditorio que escuchas / al payador anarquista, / 

no hagas a un lado la vista / con cierta expresión de horror, / que si al decirte quién somos / 

vuelve a tu faz la alegría, / en nombre de la Anarquía / te saludo con amor. 

 

Somos los que defendemos / un ideal de justicia / que no encierra en sí codicia / ni 

egoísmo no ambiciones / el ideal tan cantado / por los Reclus y los Grave, / los Salvochea y los 

Faure, / los Kropotkin y Proudhon. 

 

Somos los que despreciamos / las religiones farsantes, / por ser ellas las causantes / 

de la ignorancia mundial, / sus ministros son ladrones, / sus dioses una mentira, / y todos 

comen de arriba / en nombre de su moral. 
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“Memória é Luta!” 

Ofereço este trabalho ao Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, 

Aos 180 anos de Élisée Reclus, 

E aos trabalhadores do campo e da cidade. 

Capa do “O Homem e a Terra” 
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INTRODUÇÃO: UM DIORAMA RÉCLUSIANO PARA TRÊS 

EXPERIÊNCIAS NO BRASIL 

“la succession de ages est pour nous la grande école.” 
(RECLUS, 1905, t-01, p. 03). 

Réclus est un géographe complet qui traite du relief, du 
climat, de la végétation, du tracé des côtes bref tout ce qui se voit 
dans ses descriptions de pays de sa Nouvelle Géographie 
universelle, mais aussi dans L’Homme et la Terre qui est 
véritablement un ouvrage de géographie générale. Il est frappant de 
constater l’importance qu’il accorde, sur le plan général et théorique, 
au “ milieu [qu’il considère comme une] combinaison dynamique de 
différents facteurs ” [H&T, t. I, p. 110] et à ce propos, il prend position 
contre les discours “ déterministes ” fort répandus et puissants à son 
époque, en critiquant la façon dont ceux-ci privilégient un seul facteur 
naturel parmi beaucoup d’autres pour prétendre expliquer les 
caractéristiques d’un groupe humain. [Tradução Livre] Réclus é um 
geógrafo completo que trata o relevo, o clima, a vegetação, as rotas 
litorâneas que se vê nas suas descrições de países de sua Nova 
Geografia Universal, mas também, o Homem e a Terra que é 
verdadeiramente uma obra de geografia geral. É impressionante 
constatar a importância que atribui, no plano geral e teórico, “ao meio 
[que considera como uma] combinação dinâmica de diferentes 
fatores” [H& T, t. I, p. 110] e a esse respeito, toma posição contra os 
discursos “déterministas” extremamente divulgados e potentes em 
sua época, criticando a forma como estes privilegiam só um factor 
natural entre muitos outro para pretender explicar as características 
de um grupo humano. (LACOSTE, 2005, p. 37) 

Nesta pesquisa sobre Élisée Réclus e sua influência educacional na 

classe operária, objetivamos chegar às contribuições educacionais deste 

intelectual. Cabe aqui, já de início, compartilhar com o leitor, algumas 

categorias importantes, como também, justificar o método e os referenciais 

teóricos adotados. Utilizamos jornais do início do século XX, livros e outras 

fontes que registram a educação dos operários, buscando entender a história 

das ideias educacionais de Élisée Réclus. Este autor foi utilizado como 

referencial e na prática pedagógica da educação dos operários. Trabalharemos 

com uma história que foge dos parâmetros da história oficial do período da 

Primeira República, ao descrever essas expressões na luta contra a 

hegemonia da educação. 

Inicialmente, esperamos refazer a trajetória intelectual de Réclus e como 

ele concebia a geografia e a importância desta área de conhecimento para a 
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educação. Também buscamos demonstrar sua caminhada na produção de sua 

obra geográfica e mostrar como seus estudos foram utilizados na educação 

dos trabalhadores. Pretendemos compreender de modo mais complexo a 

cultura operária, mesmo porque, entendemos que: 

A história cultural contemporânea vem realizando uma 
discussão rica e complexa a respeito do lócus da cultura num 
determinado contexto sócio-histórico. Faz parte dessa discussão a 
questão do entrelaçamento entre o social e o histórico, e a reflexão 
sobre algumas categorias (MARTINS, 2006, p.109-110). 

Analisaremos relações entre Réclus e a educação: a sua trajetória no 

campo da geografia; a sua luta política, enquanto militante anarco-comunista1 

e, a sua contribuição para uma educação integral. Para tal, consideraremos 

também o movimento das Universidades Populares, as Escolas Modernas e 

outras ações anarquistas no campo educacional. 

Assim, esses três tipos de relações se efetivam entre a proposta anarco-

comunista, presente no movimento operário brasileiro, no período da Primeira 

República e as contribuições de Réclus. O anarco-comunismo esteve presente 

desde a Internacional2, chegando aos congressos da Confederação Operária 

Brasileira – COB, nas primeiras décadas do século XX. Alguns trabalhos 

acadêmicos foram importantes nesta etapa do trabalho3, pois muitos desses 

                                            
1  Max Nettlau explica sobre os primeiros anarquistas comunistas destacando o 

desenvolvimento das concepções reclusianas, “su discurso del 19 de março de 1876 em 
Lausana, cuando desarrolló por primera vez em público su concepción del anarqismo 
comunista, no se há conservado. Para él La mejor parte Del antiguo socialismo tal como lo 
conoción probablemente ya en años anteriores a 1848 en Sainte-Foy-la-Grande, se ha 
transmitido en el anarquismo de actualidad moderna, tal como lo preconizó desde 1876 a 
1905, enriqueciéndolo de año en año por el estudio y la experiencia”. (NETTLAU, 1977, p. 
65-66). 

2  Internacional ou AIT- Associação Internacional dos Trabalhadores surge em desdobramento 
dos interesses de trabalhadores ingleses (ligados às trades-unions) e franceses que se 
encontram durante a Segunda Exposição Universal na cidade em Londres no ano de 1862, 
da união de seus esforços em favor da luta dos trabalhadores pela emancipação. Sendo 
fundados dois anos mais tarde em 28 de setembro de 1864 a AIT realiza o seu primeiro 
Congresso no ano 1866. Como cita Kropotkin, “essa Associação não foi fundada por Karl 
Marx, ou qualquer outra personalidade de destaque, como nos querem fazer crer os 
marxistas e os cultuadores de heróis. Ela foi a obra do encontro fortuito, em 1862, em 
Londres.” (KROPOTKINE, s/d(a), p.100)  

3  Para conhecer mais sobre essa influencia anarco-comunista nos movimentos de educação 
operaria, indicamos os artigos publicados na revista Educação e Sociedade, como 
TRAGTENBERG, Mauricio. Francisco Ferrer e a pedagogia libertária. n°1 em 1978. 
LUIZETTO, Flávio. Cultura educação libertária no Brasil no início do século XX, n°12 em 
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temas já vêm sendo publicados, e essas análises serviram para compreender a 

influência de Élisée Réclus nos processos e nas práticas pedagógicas 

escolhidas. 

Por meio de nossa pesquisa, percebemos inicialmente que o estudo das 

obras clássicas, tanto de Réclus quanto de seus companheiros, como 

Kropotkin e Jean Grave, apresentavam uma dificuldade, devido a poucas 

traduções. 

Para vencer a barreira imposta pelos idiomas, nós optamos por algumas 

versões em detrimento de outras. Existem ótimas traduções como o trabalho 

de A. López Rodrigo4 do francês para o espanhol, que trouxe à luz, vários 

títulos de Réclus como “Evolução y Revolução”, “La Montaña” e etc. A 

belíssima coleção “El Hombre y la Tierra” traduzida por Anselmo Lorenzo5 

para o espanhol, com a colaboração de uma revisão técnica de altíssimo nível 

de Odon de Buen. Para o português, destacamos a clássica tradução de Neno 

Vasco, e contemporaneamente, do francês para português, contamos com a 

tradução feita por Plínio Augusto Coelho, que conhece profundamente o 

anarquismo. Recentemente editou coleção de textos do geógrafo. 

Para conhecer mais profundamente as ideias de Réclus, fizemos um 

trabalho de “garimpagem”. Muitas vezes voltamos aos originais quando 

necessário, comparando as edições e prefácios, em fontes primárias de meu 

acervo pessoal ou de edições encontradas nas bibliotecas: da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (Biblioteca do Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza - CCMN, Biblioteca da Pós-Graduação em 

Geografia - PGG e Biblioteca do Museu Nacional), na Biblioteca do Instituto 

                                                                                                                                
1985 e O movimento anarquista em São Paulo, n°24, em 1986. Silvio Gallo, que também 
colabora de maneira expressiva para o entendimento da educação anarquista no Brasil, 
lembra que foi republicado na obra de Tragtenberg sobre Ferrer em uma coletânea Sobre 
Educação, Política e Sindicalismo, lançado pela Editora Cortez em 1982 (GALLO, 1992, p. 
14). 

4  A. López Rodrigo- Julgamos valiosa a sua contribuição como tradutor das obras de Élisée 
Réclus para o espanhol, pois seu nome está relacionado com a conjuntura combativa da 
atuação anarquista na imprensa do início do século XX. O jornal Terra Livre em seu no 61 
de 13 junho de 1908 publica sua matéria: “A Tirania Mexicana”. A. L. Rodrigo colabora em 
conjunto com Réclus e demais integrantes da Escola Moderna de Barcelona no periódico La 
Huelga General editado por Ferrer. 

5  Anselmo Lorenzo- Anarquista e franco-maçôn atuou no movimento operário e Escola 
Moderna, militante de grande importância na Espanha, tradutor de diversas obras e devido 
a suas atividades de propaganda foi responsável por apresentar o anarquismo para 
pessoas dentre elas Francisco Ferrer y Guardia.  
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Histórico Geográfico Brasileiro, na Biblioteca do Instituto Rui Barbosa, no Real 

Gabinete Português de Leitura e na Biblioteca Social Fábio Luz.  

Em alguns casos, as reproduções digitais, reprográficas, micro-filmadas 

das obras primas ou de periódicos de época, foram possíveis graças à 

colaboração da Biblioteca Nacional da França6, do Arquivo de Memória 

Operária do Rio de Janeiro, do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, da 

Fundação Joaquim Nabuco em Pernambuco e do Arquivo Edgar Leuenroth – 

AEL/UNICAMP. 

Para essa introdução, justificamos a denominação, “Um Diorama 

Réclusiano, para três experiências no Brasil”, onde a escolha pela 

expressão “diorama” surge após a aquisição da obra de Fábio Luz, de mesmo 

título. Curiosos com o propósito deste autor em batizar sua coletânea de 

ensaios literários com esse nome, até então estranho para nós, chegamos a 

definição que “diorama”, trata-se de uma forma de apresentação em que o 

arranjo das peças, o seu posicionamento e o foco luminoso fazem parte 

também da obra. Adotamos esse conceito, convidando-os a uma aproximação 

do objeto que estudaremos, onde as representações simbólicas fornecem 

dados daqueles momentos vividos por este personagem analisado. 

Queremos trazer novos subsídios para a interpretação deste geógrafo, 

que indevidamente pode ser considerado positivista. O que constatamos é que 

o campo científico estava em disputa, na verdade Kropotkin7 e Réclus 

criticaram o positivismo. 

Estamos empenhados em construir este trabalho com certo toque de 

Élisée Réclus, utilizaremos categorias como: a relação homem-espaço-

tempo, alguns termos usados pelo geógrafo e a sua organização descritiva 

sobre sua passagem pelo Brasil. Esperamos atender algumas das expectativas 

de estudiosos da educação, como também aqueles que já tiveram contato com 

algum trabalho desse eminente geógrafo anarco-comunista, contribuindo para 

o resgate desses dados que nunca foram revelados pela história oficial. 

                                            
6  Portal digital GALLICA. - Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/). 
7  Piotr Alexeyevich Kropotkin (1842 – 1921) foi um geólogo, anarquista russo, considerado o 

fundador da vertente anarco-comunista. Suas principais obras: Paroles d'un Révolté. ed. 
Elisée Reclus 1885); La Conquête du Pain (1892); Fields, Factories and Workshops (1899); 
Modern Science and Anarchism (1901); e Mutual Aid (1902). 
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Reconhecemos os limites de nossa interpretação histórica, por isso não 

queremos colocar uma palavra final nesta temática, mas este trabalho é fruto 

de uma longa e criteriosa pesquisa. Comprometido com um estudo que 

considera a ciência um instrumento fundamental para construir uma nova 

formação social e que contribua para uma educação que realmente transforme 

a mentalidade da classe operária. 

Utilizaremos também em nosso trabalho a imprensa digital, ou seja, o 

conteúdo de sites, blogs e afins, mas reforçando o cuidado com informações 

nebulosas, sem critério. A mesma rede de comunicação digital que nos permite 

acessar obras raras de Élisée Réclus, digitalizadas pela Biblioteca Nacional da 

França e disponíveis em seu website, nos apresenta através de sua ferramenta 

de busca, diversos equívocos, oferecem problemas nas datas, chegam até a 

citar o livro de Élisée Réclus “l’ primitive folcques”, na lista de obras de Élisée, 

ou em lugar de sua foto uma imagem de Élisée, e a grafia Elise com apenas 

um “e” que se trata de outro irmão da mesma família. 

Alguns autores afirmam que Élisée Réclus foi importante na geografia, 

mas não na política, ensinando que o ilustre anarquista teria escrito pouco 

sobre ideologia, ou seja, “como anarquista não teve peso!”. 

Em vários momentos na pesquisa de campo, a sensação era a de estar 

em meio a uma dinâmica conhecida como “telefone sem fio”, onde um grupo de 

pessoas é organizado em sequência, em seguida pede-se a primeira que 

enuncie uma frase no ouvido do parceiro ao lado, que repassa para o seguinte, 

daí por diante até que chegue ao último do grupo, que deve enunciar a frase 

para que seja comparada com a frase original, na grande maioria das vezes, as 

distorções aparecem e é justamente essa a graça da brincadeira, mas 

acreditamos que tal postura não deve estar presente em trabalhos acadêmicos.  

Nosso trabalho utilizará as categorias do campo da história das ideias 

pedagógicas, história das ideias na educação brasileira e a história cultural. 

Para essa pesquisa contamos com a colaboração do Gea/Nec/Uff (Grupo de 

Estudos do Anarquismo - Núcleo de Estudos Contemporâneo - Universidade 

Federal Fluminense), Amorj/UFRJ (Arquivo de Memória Operária do Rio de 

Janeiro - Universidade Federal do Rio de Janeiro), do NPMC (Núcleo de 

Pesquisa Marques da Costa) e CIRA-Brasil (Centre International de 

Recherches sur l'Anarchisme- núcleo Brasil), estes grupos de estudos nos 
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subsidiam com informações sobre fontes, sobre o Movimento Operário e 

referências sobre a contribuição de Élisée Réclus para o anarquismo, assim 

como, sobre o tipo de proposta anarquista que abordaremos. Procuraremos 

consultar a metodologia reclusiana, com o intuito de pesquisar essa geração 

autodenominada “anarco-comunista”, para encontrar uma ordem implícita. 

Para as informações sobre o campo da geografia, contamos com a 

colaboração de grupos de pesquisa e de ação geográfica como o Nuped/ UFRJ 

(Núcleo de Pesquisas Sobre Desenvolvimento Sócio-Espacial - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), AGB/RJ (Associação dos Geógrafos Brasileiros - 

Rio de Janeiro), Coletivo Geografia & Liberdade e dos geógrafos 

independentes que têm grande interesse pelas contribuições de Réclus. 

Encontrar as obras do campo da geografia foi bastante difícil, pois vários livros 

estavam classificados de maneira equivocada, por exemplo: em uma biblioteca 

federal três volumes da “Nouvelle Géographie Universelle - La Terre et les 

Hommes”, de Élisée Réclus, estavam classificados como volumes do trabalho 

de Vidal La Blache de título equivalente “Géographie Universelle”.  

Sabemos que uma das contribuições da geografia é o fato de se tratar 

de uma ciência da natureza que permite descrever o espaço, assim como as 

relações sociais. Consideramos que a ciência deve ser vista de modo 

complexo, pois consideramos que “a filosofia da ciência sem a história da 

ciência é vazia; a história da ciência sem a filosofia da ciência é cega" 

(LAKATOS, 1983 apud: SILVEIRA, 1996 p.02)8. Nosso trabalho partirá de um 

novo tipo de olhar sobre a ciência. 

Acreditamos que Réclus e outros anarquistas elaboraram estudos 

científicos a partir de uma nova concepção de ciência, diferente da visão 

positivista vigente no século XIX e início do século XX. A natureza era 

analisada em termos culturais, históricos e sociais. De acordo com Bracons, 

El anarquismo interpretó la naturaleza en términos culturales, 
sociales e históricos. La ideología anarquista se apoyó en las 
ciencias naturales y humanas para impugnar el dogma religioso-
antropocéntrico del Antiguo Testamento y Estado-nación; con ello, 

                                            
8  Citado por SILVEIRA (1996) dando como referência LAKATOS, History of science and its 

rational reconstructions. In: HACKING, I. (org.) Scientific revolutions. Hong-Kong: Oxford 
University, 1983. Obra não encontrada por nossa equipe. 
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inició también un movimiento cultural popular respecto a la 
naturaleza como base para una futura organización social anarquista. 
De ahí surgió en los medios obreros una nueva cultura de la 
naturaleza. [Tradução Livre] O anarquismo interpretou a natureza 
em termos culturais, sociais e históricos. A ideologia anarquista se 
baseou nas ciências naturais e humanas para impugnar o dogma 
religioso-antropocêntrico do Antigo Testamento e Estado-nação, com 
ele, iniciou também um movimento cultural popular sobre a natureza 
como base para uma organização anarquista social futura. Daí surgiu 
entre os trabalhadores uma nova cultura da natureza. (BRACONS, 
2006, p. 99) 

Élisée Réclus buscou a harmonia entre ciência, arte e política, tal 

articulação aparece em suas obras de ciências naturais e educação.  

Vicente comenta sobre o potencial pedagógico de Réclus. 

Uno de los aspectos más enriquecedores de la obra de 
Eliseo Reclus es el encanto de su prosa. Aunque no se dedicó 
directamente a la enseñanza de la Geografía hasta los últimos anos 
de su vida, en Bruselas, todas as páginas por él escritas están 
rebosantes de una imaginación y una vocación pedagógica que 
cautivan al lector. [Tradução Livre] Um dos aspectos mais 
enriquecedor da obra de Eliseo Reclus é o encanto da sua prosa. 
Embora não diretamente voltados para o ensino da geografia até os 
últimos anos de sua vida em Bruxelas, todas as páginas escritas por 
ele são cheias de imaginação e uma vocação pedagógica que 
cativam o leitor. (VICENTE, 1983, p. 16) 

Para analisar o pensamento de Élisée Réclus, nossa dissertação 

percorreu o seguinte caminho. O capítulo 1, intitulado “O Homem - A trajetória 

de Élisée Réclus” se subdivide em cinco itens: os três primeiros referem-se às 

diferentes fases de sua vida: a infância protestante, a sua juventude e o 

momento em que toma contato com as ideias que permitem construir a sua 

revolta com as injustiças sociais e a sua maturidade e a opção pelo 

anarquismo. Os dois itens finais falam da visita de Réclus ao Brasil, em 1893 e 

as influências de seu pensamento no contexto social brasileiro. Essa trajetória 

mostra o caminho que ele percorreu no Novo Mundo, os movimentos que se 

envolveu, o que nos faz compreender a sua luta junto aos trabalhadores e mais 

especificamente na educação. Neste capítulo fizemos uma organização de 

natureza biográfica e bibliográfica. 

No capítulo 2, “Élisée Réclus e a Educação”, no primeiro item, fizemos 

apreciações sobre o modo como Élisée Réclus pensou a geografia e a ensinou. 
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Neste item, procuramos marcar os referenciais criados a partir das publicações 

do geógrafo, destacando o conteúdo de suas principais obras no campo das 

ciências naturais. Apresentamos algumas análises colhidas de biógrafos e 

mesclamos com textos que são dos tempos do autor e com trabalhos recentes. 

No segundo item, analisamos a relação entre educação e revolução, com o 

intuito de mostrar ideias educacionais inovadoras de Réclus. Nesse capítulo, 

selecionamos também algumas cartas do autor a cerca de seus 

posicionamentos pedagógicos e sua contribuição em experiências pedagógicas 

e em movimentos educacionais. As obras de Réclus chegaram às mãos de 

muitos operários, o que possibilitou a construção de uma cultura política 

operária que combateu o poder da Igreja e do Estado. 

No terceiro capítulo, “A influência de Élisée Réclus na educação operária 

no Brasil”, tratamos das influências deste autor na educação operária brasileira 

e relatamos algumas experiências de instrução operária que demonstram a 

contribuição de Réclus como: a “Universidade Popular d’Ensino Livre”; a 

“Escola Elyseu Reclus”, fundada após a morte de seu patrono, e as “Escolas 

Modernas n° 1 e n° 2”. 

Nas Considerações Finais fizemos nossas reflexões sobre a trajetória de 

Réclus e sua importância no campo da educação. Consideramos que, 

transformar esse objeto de estudo em um texto coerente no campo da história 

da educação brasileira, demanda um esforço de pesquisa e sistematização que 

só foi possível pela orientação da Profa Dra Angela Maria Souza Martins e a 

contribuição do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

História da Educação Brasileira - NEPHEB - UNIRIO. 



 

I CAPÍTULO – O H

I.A A Infância Protestante

No dia 15 de março de 1830 nasce Jean

o quarto filho do casal Jacques Réclus de 34 anos e Marguerite Zéline Trigant 

de 24 anos de idade, residentes no vilarejo chamado Sainte

pertencente ao departamento de Gironda na França.

Élisée Réclus teve três irmãos mais velhos: Suzanne Réclus, Jean

Pierre-Michel, que viria a ser conhecido com o pseudônimo

foi o grande companheiro de Élisée Réclus e

antes de Élisée Réclus e teve apenas uma semana de vida. Encontramos 

determinadas informações confusas em algumas biografias sobre Élisée 

Réclus, porque como ele tem este irmão de nome mu

a data de nascimento de Élise a Élisée. Élisée Réclus teve ao todo treze 

irmãos. Além dos mencionados acima, são seus irmãos:

Onésime, Louise, Noemi, Armand, Anna,

Figura 1: Marguerite Zéline Trigant (1805
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.15, 1998

Seu pai era pastor Calvinista, de quem Élisée guardou

toda a sua vida. Oriundo de família rural, 

                                        
9 Ao que tudo indica esse pseudônimo faz referencia aos profetas Eliseu e Elias.

HOMEM: A TRAJETÓRIA DE ÉLISÉE RÉCLUS 

Protestante 

No dia 15 de março de 1830 nasce Jean-Jacques Élisée Réclus, sendo 

o quarto filho do casal Jacques Réclus de 34 anos e Marguerite Zéline Trigant 

de, residentes no vilarejo chamado Sainte-Foy

pertencente ao departamento de Gironda na França. 

Élisée Réclus teve três irmãos mais velhos: Suzanne Réclus, Jean

Michel, que viria a ser conhecido com o pseudônimo Élie Réclus

companheiro de Élisée Réclus e, Élise Réclus, que nasceu um ano 

antes de Élisée Réclus e teve apenas uma semana de vida. Encontramos 

determinadas informações confusas em algumas biografias sobre Élisée 

Réclus, porque como ele tem este irmão de nome muito semelhante, atribuem 

a data de nascimento de Élise a Élisée. Élisée Réclus teve ao todo treze 

irmãos. Além dos mencionados acima, são seus irmãos: Loïs, Marie,

Louise, Noemi, Armand, Anna, Yohanna e Paul. 

 
: Marguerite Zéline Trigant (1805-1887) 

FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.15, 1998 

Figura 2: Jacque Réclus (1796
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.04, 1998.

eu pai era pastor Calvinista, de quem Élisée guardou lembranças por 

riundo de família rural, seu pai foi o exemplo de homem 

                                            
Ao que tudo indica esse pseudônimo faz referencia aos profetas Eliseu e Elias.
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ÉCLUS  

Jacques Élisée Réclus, sendo 

o quarto filho do casal Jacques Réclus de 34 anos e Marguerite Zéline Trigant 

Foy-La Grande, 

Élisée Réclus teve três irmãos mais velhos: Suzanne Réclus, Jean-

Élie Réclus9, que 

Élise Réclus, que nasceu um ano 

antes de Élisée Réclus e teve apenas uma semana de vida. Encontramos 

determinadas informações confusas em algumas biografias sobre Élisée 

ito semelhante, atribuem 

a data de nascimento de Élise a Élisée. Élisée Réclus teve ao todo treze 

Loïs, Marie, Zéline, 

 
: Jacque Réclus (1796-1882) 

FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.04, 1998. 

lembranças por 

foi o exemplo de homem 

Ao que tudo indica esse pseudônimo faz referencia aos profetas Eliseu e Elias. 



 

severo, justo e honesto. Codello resgata um desses exemplos da ética do velho 

Jacques Réclus. 

homem de fé rígid
confiança na providencia, profundamente digno.(...) Sobretudo ao 
exprimir com os feitos uma fecunda generosidade e uma grande 
coerência com os valores do cristianismo, a ponto de dividir seus 
bens com os mais pobre

Sua mãe descendia de uma família nobre inglesa, mas abre mão da 

riqueza constituindo sua própria família junto ao pastor. Marguerite Zéline 

Trigant foi companheira do pastor Jacques, na alegria e na tristeza, até seus 

últimos dias. Destacou-se como professora, este foi o modo de complementar a 

renda em sua família. Monta uma escola, onde o sucesso não demorou a 

chegar, se o marido fora conhecido como religioso

vocação no campo da educação, tornando

conserva ótima relação com a sua mãe, mantendo

atividades através de correspondência, ao contrário do pai, nesse caso Zéline 

intermediava. Pois, o conteúdo dessas cartas, assim como as enviadas para 

Élie, constituíu o melhor acervo para os biógrafos levantarem sua trajetória. 

Vejam a seguir algumas citações de biógrafos de Élisée Reclús. 

Figura 3: Homenagem a professora Marguerite Zéline Trigant.

Giblin descreve a passagem da 

severo, justo e honesto. Codello resgata um desses exemplos da ética do velho 

Esse é um pastor protestante, profundamente religioso, 
homem de fé rígida e de uma absoluta honestidade, pleno de 
confiança na providencia, profundamente digno.(...) Sobretudo ao 
exprimir com os feitos uma fecunda generosidade e uma grande 
coerência com os valores do cristianismo, a ponto de dividir seus 
bens com os mais pobres. (CODELLO, 2007, p. 190)

Sua mãe descendia de uma família nobre inglesa, mas abre mão da 

riqueza constituindo sua própria família junto ao pastor. Marguerite Zéline 

Trigant foi companheira do pastor Jacques, na alegria e na tristeza, até seus 

se como professora, este foi o modo de complementar a 

renda em sua família. Monta uma escola, onde o sucesso não demorou a 

chegar, se o marido fora conhecido como religioso, Zéline encontra sua 

vocação no campo da educação, tornando-se referência na região. Élisée 

conserva ótima relação com a sua mãe, mantendo-a informada de suas 

atividades através de correspondência, ao contrário do pai, nesse caso Zéline 

intermediava. Pois, o conteúdo dessas cartas, assim como as enviadas para 

o melhor acervo para os biógrafos levantarem sua trajetória. 

algumas citações de biógrafos de Élisée Reclús.  

 
Homenagem a professora Marguerite Zéline Trigant.

FONTE: NPMC 

Giblin descreve a passagem da senhora Reclus de mãe e professora.
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severo, justo e honesto. Codello resgata um desses exemplos da ética do velho 

Esse é um pastor protestante, profundamente religioso, 
a e de uma absoluta honestidade, pleno de 

confiança na providencia, profundamente digno.(...) Sobretudo ao 
exprimir com os feitos uma fecunda generosidade e uma grande 
coerência com os valores do cristianismo, a ponto de dividir seus 

s. (CODELLO, 2007, p. 190) 

Sua mãe descendia de uma família nobre inglesa, mas abre mão da 

riqueza constituindo sua própria família junto ao pastor. Marguerite Zéline 

Trigant foi companheira do pastor Jacques, na alegria e na tristeza, até seus 

se como professora, este foi o modo de complementar a 

renda em sua família. Monta uma escola, onde o sucesso não demorou a 

Zéline encontra sua 

ia na região. Élisée 

a informada de suas 

atividades através de correspondência, ao contrário do pai, nesse caso Zéline 

intermediava. Pois, o conteúdo dessas cartas, assim como as enviadas para 

o melhor acervo para os biógrafos levantarem sua trajetória. 

 

Homenagem a professora Marguerite Zéline Trigant. 

senhora Reclus de mãe e professora. 
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apesar de su numerosa progênie, tuvo que trabajar porque 
los donativos de los feligreses eran insuficientes e irregulares. Su 
nivel de estudios le permitió abrir una escuela. [Tradução Livre] 
apesar de sua numerosa prole, teve que trabalhar, porque as 
doações dos fies da igreja eram insuficientes e irregulares. Sua 
formação lhe permitiu abrir uma escola. (GIBLIN, 1986, p.15) 

Relatado de Paul Reclus, sobrinho de Élisée, citado por Codello, 

"Não parece que a educação materna direta tenha atuado 
muito durante os primeiros anos (...). A mulher do pastor, mãe das 
crianças que se sucediam rapidamente, a professora, a dona de 
casa, (...) não tinha certamente tempo de prestar atenção, abraçar os 
filhos aos quais cada um de seus minutos era dedicado”. (RÉCLUS, 
Paul, apud: CODELLO, 2007, p.190) 

Élisée muito novo é mandado para La Roche-Chalais, a alguns 

quilômetros de Sainte-Foy, para viver com os avós maternos que gozavam de 

melhores condições financeiras. Sua estadia dura do final de 1831 á 1838, 

quando retorna ao convívio dos pais e irmãos, devido à morte de seu avô 

materno Pierre-Pascal Trigant (BEDOS, 1998, p. 04-05).  

Muito se escreve sobre a forte pressão religiosa de sua infância, porém 

as falhas de caráter de alguns religiosos marcam mais a reação do jovem 

Élisée do que uma suposta rebeldia ao moralismo paterno. Sua admiração pelo 

caráter do pastor Réclus segue por toda a vida, apenas no aspecto amoroso 

que Élisée não pode contar com a referência paterna, suprida principalmente 

pela sua mãe, amparada por seu irmão mais velho Élie. 

Élisée cresce nesse ambiente rigoroso, mas autêntico, 
impregnado de forte dever moral, de uma elevada ética de vida, mas 
também em meio a um ambiente natural, único e estimulante, rico de 
sugestões e precursor de imaginações (CODELLO, 2007, p.191). 

Aos doze anos, Élisée é enviado para Alemanha junto com sua irmã 

Suzanne e Élie, para estudarem no Colégio dos Irmãos Moraves em Neuwied. 

O motivo desse deslocamento, segundo biógrafos, “era a única congregação 

que o pastor Réclus havia julgado digna de sua confiança.” (GIBLIN, 1986, 

p.15). 



12 

 

Decorrido alguns meses de vivência dos irmãos Réclus sob a tutela do 

estabelecimento de ensino religioso, seus relatos aos familiares começam a 

expor os problemas da instituição. Como consequência frente às críticas 

levantadas sobre o Colégio dos Irmãos Moraves, os jovens retornam à França 

para continuarem seus estudos. 

nesse instituto a formação era voltada a obediência, a 
submissão, a vida metódica e as mentiras convencionais, e, de modo 
particular, o diretor, pessoa de pouco caracter, estava feliz de adular 
os jovens ricos e zombar daqueles que eram pobres (CODELLO, 
2007, p.191). 

Essa experiência deixa marcas na memória do futuro geógrafo, 

mostrando como foi o processo de ruptura com a formação protestante. 

Encontramos também, algumas análises que mostram uma outra faceta dessa 

experiência educativa: num colégio que abrigava pessoas de diferentes 

nações, a distância de casa naquela idade o possibilita provar um certo sabor 

de autonomia, esse retorno ao regime familiar “justo, porém severo”, priva 

Reclus e seus irmãos do rico convívio com jovens de culturas e idiomas 

diferentes. Tal experiência nos faz entender o fascínio que nasce em Élisée 

Réclus para estudar cientificamente os diferentes povos.  

Segundo Giblin, 

Este primer corte com la família no duro más que um año 
pero fue total, pues Eliseo se encontro muy lejos de su hogar; no 
pudo contar sino consigo mismo. Aprendió rápidamente el alemán y 
también el inglês, pues numerosos alumnos eran de origen británico. 
[Tradução Livre] Este primeiro corte com a família não durou mais 
que um ano, como Eliseu estava longe de casa, podendo contar 
apenas consigo mesmo. Rapidamente aprendeu alemão e tambem 
inglês, pois muitos alunos de origem britânica. (GIBLIN, 1986, p.15) 

Complementamos com palavras de Vicente, 

se encuentra ya em um ambiente internacional. Además de 
lãs lenguas acadêmicas- latín, griego- aprenderá El holandés y El 
inglés de sus compañeros de internato, así como nociones de 
alemán y español. Este fabulo bagaje lingüístico a tan temprana 
edad, 12 años, despierta em él un interés y una aptitud 
especialmente sensible para la apertura comunicativa hacia el resto 
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del mundo. [Tradução Livre] se encontra já em ambiente 
internacional. Além das línguas acadêmicas - latim, grego- aprenderá 
o holandês e o inglês de seus companheiros do internato, bem como 
o conhecimento de alemão e espanhol. Esta fabulosa bagagem 
linguística em uma idade jovem, 12 anos, desperta nele um interesse 
e aptidão particularmente sensíveis para a abertura de comunicação 
com o resto do mundo. (VICENTE, 1983, p.22) 

I.B A Juventude e Revolta 

No ano de 1848, Élisée encaminha-se a cidade de Montauban para 

estudar na Faculdade Protestante de Teologia. Mesmo com a intenção de se 

formar pastor, sua procura por novas correntes de pensamento, sempre em 

cumplicidade com Élie, o levou a uma grande inquietude com a formação 

teológica. Nessa época uma crescente propaganda de doutrinas progressistas, 

classificadas também como utópicas denunciavam as injustiças e contagiava 

uma esquerda. Essa conjuntura, de certa forma, foi importante para a formação 

política de Réclus. 

En esa época conocen a un comerciante de Sainte-Foy, 
antaño obrero en París, quien les relata las manifestaciones 
revolucionarias en las que participó; fue en su biblioteca donde los 
precursores socialistas tales como Saint-Simon, Auguste Comte, 
Fourier, Lamennais. Leen también a Leroux, Proudhon Owen... 
[Tradução Livre] Nessa época conhecem um comerciante de 
Sainte-Foy, antigo operário de Paris, que lhes relata as 
manifestações revolucionárias de que participou, foi em sua 
biblioteca, de onde os precursores socialistas, como Saint-Simon, 
Auguste Comte, Fourier, Lamennais. Lêem também Leroux, 
Proudhon, Owen ...) (GIBLIN, 1986, p.16) 

Réclus “encontra, então, um trabalho no instituto como professor” 

(CODELLO, 2007, p.191). Porém, seu comportamento em desalinho com a 

postura de Neuwied, onde lecionava, lhe rendeu muitas cobranças e provocou 

sua expulsão assim que regressou de sua viagem, em 1849, pelo 

Mediterrâneo. Vicente comenta os acontecimentos no período e apresenta uma 

sequência de fatos, ao longo de 1848, que demonstra como Réclus, seu irmão 

e um amigo chamado Grimard foram influenciados pelas ideias socialistas. 



 

Juntos fizeram reuniões de estudo sobre autores como Proudhon

assim como realizaram uma excursão até o Mediterrâneo. Assim, os três, em 

1849, foram expulsos da Faculdade Protestante de Teologia (VICENTE,

p.24). 

deseo de ir a Berlin se ve cumplido en 1851, después de haber 
permanecido en Neuwied como profesor
meses para lograr los fundos económicos necesarios para ir a
Alemania. 
Eliseo Reclus. Seu desejo de ir para Berlim é cumprido em 1851, 
após permanecer em Neuwied como professor durante uns quinze 
meses para obter 
(VICENTE,

Figura 
FONTE: Correspondance d'Élisée Reclus, tome I, Librairie Schleicher frères, 1914.

                                        
10  Proudhon, Pierre Joseph (1809

maçon influente criador do banco do povo, foi iniciado em 
1847, na loja “Sinceridade, Perfeita União e Constante Amizade Reunidas”. C
banco do povo. 

11  Lerroux, Pierre (1797-1871) Filósofo francês de
individualismo. Franco-maçon influente foi iniciado no Oriente de Limoges em 04 de abril de 
1848, na loja « Les artistes réunis ».

12  Essa experiência no magistério vivida por Élisée Reclus é de suma importância para o 
contexto desse trabalho, mas entre os biógrafos Codello e Vicente a abordagem é distinta. 
O primeiro dá as ideias que o jovem lecionou no instituto, enquanto que o segundo relato 
descreve o ofício de professor após sua saída da faculdade de teologia. Apresentamo
portanto as duas citações.

Juntos fizeram reuniões de estudo sobre autores como Proudhon

assim como realizaram uma excursão até o Mediterrâneo. Assim, os três, em 

1849, foram expulsos da Faculdade Protestante de Teologia (VICENTE,

“Es el final de la formación religiosa para Eliseo Réclus. 
deseo de ir a Berlin se ve cumplido en 1851, después de haber 
permanecido en Neuwied como profesor12 durante unos quince 
meses para lograr los fundos económicos necesarios para ir a
Alemania. [Tradução Livre] É o fim da formação religiosa para 
Eliseo Reclus. Seu desejo de ir para Berlim é cumprido em 1851, 
após permanecer em Neuwied como professor durante uns quinze 
meses para obter economias necessárias para ir à Alemanha. 
(VICENTE, 1983, p.24) 

 
Figura 4: Élisée Réclus aos 18 anos. 

FONTE: Correspondance d'Élisée Reclus, tome I, Librairie Schleicher frères, 1914.

                                            
(1809-1865) Filósofo economista francês, pai da An

maçon influente criador do banco do povo, foi iniciado em Besançon no dia 
ja “Sinceridade, Perfeita União e Constante Amizade Reunidas”. C

1871) Filósofo francês defensor do socialismo opondo ao 
maçon influente foi iniciado no Oriente de Limoges em 04 de abril de 

1848, na loja « Les artistes réunis ». 
Essa experiência no magistério vivida por Élisée Reclus é de suma importância para o 

to desse trabalho, mas entre os biógrafos Codello e Vicente a abordagem é distinta. 
O primeiro dá as ideias que o jovem lecionou no instituto, enquanto que o segundo relato 
descreve o ofício de professor após sua saída da faculdade de teologia. Apresentamo
portanto as duas citações. 
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Juntos fizeram reuniões de estudo sobre autores como Proudhon10 e Lerroux11, 

assim como realizaram uma excursão até o Mediterrâneo. Assim, os três, em 

1849, foram expulsos da Faculdade Protestante de Teologia (VICENTE, 1983, 

“Es el final de la formación religiosa para Eliseo Réclus. Su 
deseo de ir a Berlin se ve cumplido en 1851, después de haber 

durante unos quince 
meses para lograr los fundos económicos necesarios para ir a 

É o fim da formação religiosa para 
Eliseo Reclus. Seu desejo de ir para Berlim é cumprido em 1851, 
após permanecer em Neuwied como professor durante uns quinze 

mias necessárias para ir à Alemanha. 

FONTE: Correspondance d'Élisée Reclus, tome I, Librairie Schleicher frères, 1914. 

1865) Filósofo economista francês, pai da Anarquia, Franco-
Besançon no dia 08 de janeiro de 

ja “Sinceridade, Perfeita União e Constante Amizade Reunidas”. Criador do 

fensor do socialismo opondo ao 
maçon influente foi iniciado no Oriente de Limoges em 04 de abril de 

Essa experiência no magistério vivida por Élisée Reclus é de suma importância para o 
to desse trabalho, mas entre os biógrafos Codello e Vicente a abordagem é distinta. 

O primeiro dá as ideias que o jovem lecionou no instituto, enquanto que o segundo relato 
descreve o ofício de professor após sua saída da faculdade de teologia. Apresentamos 
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Élisée Réclus desloca-se para Berlim13, onde assiste aulas de Karl 

Ritter14, na qualidade de ouvinte. O experimento de desfrutar desse ambiente 

pluralista é um marco na sua iniciação científica e mostra suas diferentes 

influências que mesclam as contribuições de Humboldt15, Pestalozzi16 e o 

próprio Ritter, de quem se torna colaborador. Nesse período, Réclus traduziu 

um artigo, que foi publicado alguns anos mais tarde em memória do 

falecimento do professor. 

Em Berlim, Réclus passa a estudar os clássicos da geografia germânica, 

este fato é destacado por Guillaume De Greef em 1905, durante seu discurso 

na Université Nouvelle de Bruxelles por motivo de homenagem. 

De 1849 à 1851, Élisée est à l'Université de Berlin, où il est 
censé suivre les cours de théologie mais ce n'est plus le milieu 
héréditaire qui domine son caractère celui-ci s'est en partie modifié 
par l'influence d'un milieu social plus vaste et plus complexe des 
aptitudes spéciales se font jour. C'est surtout la géographie dont 
l'étude l'attire. Elle était alors professée par l'illustre Karl Ritter (1779-
1859) l'émule de Humboldt. Ritter avai't commencé dès 1822 la 
publication de son immortel ouvrage: la Géographie dans ses 
rapports avec la nature et l´historie de l´homme, ouvrage 
malheureusement inachevé, (...) développait surtout la grande loi de 
corrélation de l'Homme et de la Terre, de la nature et de l'histoire. Au 
point de vue des méthodes d'enseignement et même des aspirations 
sociales, Ritter avait lui-même subi l'innuence de Pestalozzi et celle 
nonmoins considérable des conceptions de Kant dans sa Géographie 
physique et de Herder dans sa Philosophie de l'histoire de 
l'Humanité. 

Ce que Ritter, comme Kant, poursuivait en somme dans 
l'étude de la Géographie. [Tradução Livre] De 1849 para 1851, 
Élisée estuda na Universidade de Berlim, onde se supõe frequentar 
os cursos de teologia, mas este não está mais na herença que 
domina o seu carácter, ele se alterado em parte por influência de um 
meio social mais vasto e mais complexo das aptidões especiais 
diárias. É sobretudo a geografia o estudo que lhe atraia. Disciplina 
lecionada pelo famoso Karl Ritter (1779-1859) assim como por 
Humboldt. Ritter inicia em 1822 a publicação da sua monumental 

                                            
13  Tendo sido a Alemanha o país em que primeiro a Geografia se institucionalizou e onde 

viveram e ensinaram os três grandes geógrafos, considerados tradicionalmente como pais 
da Geografia Moderna – Humboldt, Ritter e Ratzel , é natural que aí se desenvolvessem, em 
profundidade, os estudos geográficos, que aí surgissem os grandes geógrafos do período 
clássico e que as ideias germânicas se expandissem por outros países, sobretudo nos 
Estados Unidos.( ANDRADE, 1992, p.66 ) 

14  Karl Ritter, von Frisch (1779-1859) Geógrafo naturista percursor, junto de Humboldt, da 
geografia moderna. 

15  Humboldt, Alexander von (1769-1859) Geógrafo naturista conhecido por suas explorações. 
Uma obra de destaque foi "Kosmos", em cinco tomos onde elaborarou uma descrição física 
do planeta. 

16  Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827) Pedagogo suíço. 
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obra: la Géographie dans ses rapports avec la nature et l´historie de 
l´homme, obra infelizmente incompleta(...) Havia sobretudo a grande 
lei de correlação do Homem e da Terra, a natureza e a história. Ao 
ponto de vista dos métodos d' ensino e mesmo aspirações sociais, o 
próprio Ritter tinha sofrido influencia de Pestalozzi e uma 
considerável concepções de Kant na sua Geografia física. (DE 
GREEF, 1906, p. 15-16) 

Sua decisão de abandonar definitivamente a velha vocação de tornar-se 

pastor é oficializada a sua mãe no ano de 185117 (CODELLO, 2007, p.191), é 

possível que neste ano ele tenha concluído seu primeiro ensaio que foi 

encontrado manuscrito com o título “Desenvolvimento da liberdade no mundo”. 

A seguir citamos um trecho deste texto: 

Resumindo assim: a nossa finalidade política em cada nação 
particular é a abolição dos privilégios aristocráticos e, no mundo 
inteiro, a fusão de todos os povos. A nossa meta é atingir aquele 
estado de perfeição ideal no qual as nações não terão a necessidade 
de colocar-se sob a tutela de um governo ou de uma outra nação: é a 
ausência de governo, é a anarquia, a mais alta expressão da ordem. 
(RECLUS. apud: CODELLO, 2007, p.191-192) 

A educação formal de Élisée Réclus acaba no verão de 1851, 

coincidindo com o término dos estudos teológicos de Élie na Universidade de 

Estrasburgo (DUNBAR, 1989, p. 80), os irmãos retomam a Orthez18, onde 

participam ativamente das movimentações políticas. Essa atmosfera de 

conquista do povo francês finda em 02 de dezembro de 1851, com o golpe de 

Estado de Napoleão III. Os irmãos Réclus, junto a um pequeno grupo de 

amigos, lançam um manifesto e executam uma ação-direta para a tomada do 

município de Orthez.  

Moreira comenta o fracasso do atentado promovido pelo grupo de 

Reclus 

                                            
17  Indicamos a leitura da carta de Élisée escrita em Berlim (Alemanha), em 11 de fevereiro de 

1851, endereçada a Orthez (França), aos cuidados de M. e Mme Reclus. Cujo conteúdo 
descreve o universo de conhecimento que encontrara contraposto aos estudos anteriores 
no campo da Teologia. Pode ser encontrada em Reclus, Élisée. Correspondance : tome 1, 
1911. p. 35-37. 

18  “naturalmente, a pé, alimentando-se apenas de pão e dormindo a céu aberto.” (CODELLO, 
2007, p.192) 
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é perseguido e migra para a Inglaterra, a pátria dos exilados 
de então de toda a Europa (desde 1850 aí está Marx). Começa neste 
ano de 1851 seu primeiro exílio e amplo período de viagens. Demora 
pouco em Londres e parte para a Irlanda. (MOREIRA, 1999, p. 107) 

Complementa NUNES, 

Os irmãos Réclus foram presos em Orthez, onde faziam 
parte de grupos organizados de resistência. Com a ajuda da Sra. 
Réclus, fogem para a Inglaterra. (NUNES, 2009,p.12) 

Em seu trabalho NUNES descreve assim a estadia na capital britânica: 

mal chegaram a Londres, já se inquietaram por causa dos 
problemas de serem exilados políticos franceses, pois a repugnância 
(...) que os ingleses respeitáveis sentiam contra o emigrado francês 
se devia ao fato de que tal francês, segundo todas as probabilidades, 
ou era republicano, ou um socialista19. (...) Por isso, logo rumaram 
para a Irlanda (NUNES, 2009,p.12). 

Élisée aceita ir ao condado de Wiclow (Irlanda), para trabalhar nas terras 

cujo proprietário residia em Londres. O trabalho agrícola seduziu o jovem, que 

por sua vez, se viu disposto a viver no campo. De início, comentava sobre a 

rústica técnica aplicada na produção, pois ele conhecia recursos mais eficazes 

de lidar com a terra. 

Logo que consegue tempo vago, parte para uma exploração da 

redondeza. Esta incursão o faz descobrir também as questões da propriedade 

fundiária. Segundo Moreira, Réclus 

percorre toda a Irlanda pesquisando os mecanismos da 
geografia física das paisagens ao tempo que descobre o papel 
determinante da propriedade fundiária sobre as condições sociais da 
existência humana (MOREIRA, 1999, P. 107). 

                                            
19  Samuel Stephenson em seu ensaio comenta a provável iniciação dos irmãos Reclus na 

Freemasomary na Loja “Philadelphians” em 1852, Jacques Elisée Reclus 15 March 1830 - 4 
July 1905. Nicolaevsky, Boris I, em seu ensaio “Secret Societies and the First International”, 
descreve a recepção aos franceses e comenta haver umas ligações fortes entre o 
Philadelphians e o Blanquistas na Internacional, (Nicolaevsky, s/d) 
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Nesse período, aumenta o desejo de Élisée Réclus de conhecer o novo 

mundo, assim se despede da Irlanda e viaja para a América do Norte20. Nos 

EUA encontra serviço de carregador do porto, e em seguida de agricultor 

(VICENTE, 1983, p.26). Posteriormente, em Louisiana, é contratado para 

trabalhar como preceptor21 de três filhos de uma família dona da plantação 

Fortier (GIBLIN, 1998, p. 20), próximo de Nova Orleans. Permanece até 1856, 

o que o faz entrar em contato com a cultura do sul dos EUA, nesse momento 

inicia a luta abolicionista. Nessa fase de sua vida recolhe um material 

importante para algumas de suas obras, dentre elas a mais destacada foi o 

resultado de suas anotações em “Letters d’um Voyageur” conhecido por 

”Fragmento de uma Viagem a Nova Orleans”22. 

De acordo com Haesbaert (1999),  

O artigo "Fragmento de uma Viagem a Nova Orleans" nos 
traz inúmeros pontos para reflexão. Publicado originalmente (...), 
quando Réclus era ainda um jovem de 25 anos, logo após sua 
chegada aos Estados Unidos, vindo de Liverpool, demonstra toda a 
sua admiração e ao mesmo tempo estranheza e senso crítico diante 
de uma realidade tão distinta e de contradições tão agudas em 
relação àquela que ele havia deixado no Velho Mundo. (...) Com seu 
espírito aventureiro e desbravador, buscando conhecer novas terras 
também para conhecer e fazer outras "geografias" - valorizando 
sempre, muito, o trabalho de campo' - Réclus tenta partir de 
Liverpool, na Inglaterra, para Nova York, mas acaba só conseguindo 
embarcar para Nova Orleans, (...) Em Nova Orleans ele irá 
permanecer cerca de dois anos e meio, trabalhando inicialmente 
como carregador no porto e posteriormente tomando-se preceptor de 
três filhas de um grande fazendeiro escravista, com quem passou a 
residir. (HAESBAERT, 1999, p. 113-114) 

                                            
20  “Como no tiene un quito, paga su viaje trabajando a bordo como cocinero.” (GIBLIN, 1998, 

p. 20) 
21  Codello comenta, “são interessantes algumas observações que ele faz em uma carta ao 

irmão Élie, sobre os problemas da educação, à luz de sua experiência de preceptor nessa 
família americana.” (CODELLO, 2007, p.193) 

22  Em seus artigos destacamos as obras abolicionistas: “De l’esclavage aux États-Unis. I. Le 
Code noir et les esclaves", La Revue des Deux Mondes, vol. 30 (15 déc. 1860), 868-901 ; 
"De l’esclavage aux États-Unis. II. Les Planteurs et les abolitionnistes", La Revue des Deux 
Mondes, vol. 31 (1 janv. 1861) p. 118-154; "Un écrit américain sur l’esclavage", La Revue 
des Deux Mondes, vol. 50 (15 mars 1864) p. 507-510. Junto com Élie tradução de "Un écrit 
américain sur l’esclavage" em "Les États confédérés et l’esclavage" de M. F.-W. Sargent. 
Paris : 1864. E uma pequena biografia sobre o abolicionista "John Brown", La Coopération 
(14 juillet 1867). 
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Élisée Réclus, a partir dessa experiência no sul dos EUA, faz 

importantes reflexões críticas sobre a plantação e a crueldade da escravidão, 

expressa uma crítica radical contra o racismo e reforça sua convicção 

anticlerical e contra o capitalismo.  

Segundo Clark, 

Una delle più forti impressioni che trasse da quest’esperienza 
in una tipica piantagione del “Vecchio Sud” (di quelle romanticamente 
idealizzate) fu l’inumana crudeltà della schiavitù. E la sua repulsione 
per il sistema schiavistico fu il principale motivo per cui decise di 
lasciare la Louisiana. Scrisse che non poteva continuare a 
guadagnare soldi impartendo lezioni ai figli di proprietari di schiavi e, 
in questo modo, “rubare ai negri che con il loro sudore ed il loro 
sangue avevano prodotto il denaro che io mi mettevo in tasca”. Nel 
suo giudizio sul rapporto economico, pur indiretto, avuto con il 
sistema schiavistico si evidenzia il suo forte senso di responsabilità 
morale individuale: pur avendo nella casa padronale della plantation il 
ruolo apparentemente innocuo di tutore, egli sente che, partecipando 
comunque a quell’istituzione, “anch’io tengo in mano la frusta”.  

Oltre ad intensificare il suo odio per il razzismo, il soggiorno 
di Réclus in Louisiana rafforzò anche la sua convinzione 
dell’inumanità del capitalismo. [Tradução Livre] Uma das mais fortes 
impressões que tirou em sua experiência numa fazenda típica do 
"Velho Sul" (aquelas romanticamente idealizada) foi a crueldade 
desumana da escravidão. E a sua aversão ao sistema escravista foi 
a principal razão pela qual ele decidiu deixar Louisiana. Ele escreveu 
que não podia continuar a ganhar dinheiro dando aulas para os filhos 
dos proprietários de escravos e, desta forma, "o dinheiro que eu 
coloquei no meu bolso era baseado no sangue e no suor roubado 
dos negros." No seu ponto de vista sobre as relações económicas, 
ainda que indiretamente, tiveram destaque o sistema escravista e um 
forte senso de responsabilidade moral individual: apesar de na casa-
grande do seu papel fosse aparentemente como tutor legal, ele sente 
que, ao participar na referida instituição, no entanto, que "Eu tenho o 
chicote na mão." Além de intensificar o seu ódio ao racismo, por sua 
estadia em Louisiana também reforçou a sua convicção de 
desumanidade do capitalismo. (CLARK, 1999, p.16) 

Haesbaert tambem destaca, 

Durante sua estadia em Nova Orleans, apesar de não 
conseguir o tempo livre que almejara, Réclus ainda assim consegue 
realizar uma grande viagem: sobe o rio Mississipi, conhece o lago 
Michigan e visita Chicago. Mas é junto ao Sul escravista e às suas 
contradições que ele permanecerá mais ligado. Uma dessas grandes 
contradições é a que envolve a religião, e que coloca definitivamente 
em xeque a já titubeante religiosidade de Réclus. (...) Sua revolta 
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contra a Igreja e o clero fica evidente no artigo aqui reproduzido23, 
especialmente quando descreve o interesse "pecuniário" e o 
proselitismo dos pastores protestantes norte-americanos. Num 
discurso, 150 anos depois ainda atual, ele afirmava que qualquer um 
que tivesse "voz forte", que tivesse tido "sucesso nos salões", com 
um "zelo religioso verdadeiro ou suposto", poderia virar sacerdote, a 
Igreja tornando- se seu "abrigo", "capital" e "fundo de comércio" que, 
se não lhe fornecesse o suficiente, podia ser vendida, demolida ou 
queimada, o sacerdote podendo decretar falência e mudar de seita. 
(HAESBAERT, 1999, p. 114-5) 

Depois da experiência no sul dos EUA, Élisée Réclus segue para Nueva 

Granada, na Colômbia, esta nova experiência exploratória serviria como 

oportunidade para conhecer os trópicos. A respeito dos anos que habitou as 

terras conhecidas hoje como Colômbia, podemos encontrar vários estudos 

sobre sua empreitada agrícola e as intenções de fundar uma colônia utópica. 

Destacamos em virtude de riquíssima narrativa das descobertas tanto da nova 

paisagem, como da cultura dos nativos de colonos, a sua obra denominada 

“Viaje a Sierra Nevada de Santa Marta”.  

Para ilustrar citamos Peluchi, 

rAmérica del Sur; en especial Nueva Granada (actual 
Colombia) donde se queda a vivir por algunos años. En este naciente 
país toma nota de la vida y costumbres de los nativos y logra 
plasmarlo en una obra que se llamaría Viaje a Sierra Nevada de 
Santa Marta.  

Este libro revela las condiciones de observador, escritor 
ameno y sociólogo, detectando en esta joven república unos cuantos 
conflictos sociales que muy pronto aflorarían.24 [Tradução Livre] ... 
América do Sul, especialmente em Nova Granada (hoje Colômbia), 
onde vive há alguns anos. Neste país nascente toma conhecimento 
da vida e costumes dos nativos e configurá-la em um trabalho 
realizado a ser chamado de viagens para a Serra Nevada de Santa 
Marta. Este livro revela as condições de observador, o escritor e 

                                            
23  Apresentação de Rogério Haesbaert escrita em 1999, “Neste número GEOgraphia retoma a 

um de nossos maiores clássicos, Élisée Reclus, que já teve aqui, no nosso segundo 
número, a tradução de "O Renascimento", capítulo XI do volume 4 de "A Terra e o Homem", 
apresentado na ocasião por Ruy Moreira. Esta segunda tradução, de "Fragmento de uma 
Viagem a Nova Orleans", nos pareceu bastante oportuna após a tragédia do furacão Katrina 
que se abateu sobre Nova Orleans no final de agosto de 2005.” (HAESBAERT, 1999, P. 
113) 

24  Informações retiradas de um texto rico em detalhes, denominado “Los educadores 
anarquistas: Eliseo Reclus –Biografía”, porém de autoria pouco clara um nome. Surge ao 
fim do mesmo e que talvez possa lhe atribuir o crédito, Bibl. Doc. Olga Peluchi- Biblioteca 
Popular Juventud Moderna. Docente en Historia de la Comunicación y Bibliografía y 
Selección. UNMDP. 
Fonte:http://www.mdp.edu.ar/humanidades/investigacion/REBIMA/Peluchi.htm. 
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sociólogo divertido, detectando desta jovem república, alguns 
conflitos sociais que emergem em breve. (PELUCHI, s/d) 

Veloso comenta os caminhos do jovem Reclus, 

En 1855, un proyecto de exploración agrícola, y sobre todo 
mi amor a viajar, me indujo a visitar Nueva Granada. Después de una 
estancia de dos años en este país, volví sin haber podido realizar mis 
proyectos de colonización y de exploración geográfica; sin embargo, 
a pesar de mi fracaso me considero feliz por haber recorrido tan 
admirable comarca, una de las menos exploradas de la América del 
Sur (r) VIAJE A LA SIERRA NEVADA. Hacía más de un año que el 
joven geógrafo vivía en Nueva Granada, la actual Colombia, cuando 
se sintió listo para emprender la búsqueda de tierras aptas para 
organizar una comunidad agrícola. Pensaba comenzarla con muy 
poco dinero, algunas herramientas y con la esperanza de que los 
indígenas de la sierra le ayudaran. Como todo soñador no escogió 
tierras cercanas a la región de Riohacha, donde se encontraba, sino 
que decidió ir más lejos, a través de un territorio casi inexplorado. 
Llevó consigo un muchacho nativo, un viejo carpintero francés, un 
burro y dos perros.”25 [Tradução Livre] Em 1855, um projecto de 
exploração agrícola, em especialmente, o meu amor por viagens, 
levou-me a visitar a Nueva Granada. Após uma estadia de dois anos 
neste país, eu voltei sem ser capaz de fazer meu projeto de 
colonização e exploração geográfica, mas apesar da minha 
incapacidade de me considero feliz por essa turnê maravilhosa, uma 
das menos exploradas da América do Sul (...) VIAJE A LA SIERRA 
NEVADA. Fazia mais de um ano que um jovem geógrafo vivia em 
Nueva Granada, agora na Colômbia, quando se sentiu pronto para 
iniciar a procura de terrenos adequados para organizar uma 
comunidade agrícola. Planeja começar com muito pouco dinheiro, 
algumas ferramentas e com esperança de que os índios das 
montanhas iriam me ajudar. Como qualquer sonhador não escolheu 
terra perto região de Riohacha, onde ele estava, mas decidiu ir mais 
longe, através de um território quase inexplorado. Levou consigo um 
menino nativo, um velho carpinteiro francês, um burro e dois cães. 
(VELOSO, 2005) 

Em sequência citamos trechos relatados por Élisée Reclus, que 

demonstram suas impressões sobre a natureza e as relações sociais durante 

alguns dias em que se hospedou nas terras do senhor Collantes. 

En un país como la Nueva Granada, donde cada hombre 
libre puede tener un dominio, donde las exigencias de la vida 
material reducidas á la simple alimentación, solamente requieren un 

                                            
25  Daniel Veloso - Eliseo Reclus - Un geógrafo en Sudamérica, Viernes 11 de noviembre de 

2005 | Año 88 - Nº 30264 Internet Año 10 - Nº 3377 | Montevideo – Uruguay, fonte: 
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/05/11/11/cultural_184300.asp , Acesso: 24-07-
2010. 
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trabajo insignificante, todo propietario debe, si quiere prosperar, 
interesar directamente al trabajador en su prosperidad26 [Tradução 
Livre] Em um país como a Nueva Granada, onde cada homem livre 
pode ter um domínio, onde as exigências da vida material reduzido 
para a comida simples, requer apenas um trabalho insignificante, o 
proprietário deve, para prosperar, o interessa diretamente ao 
trabalhador em sua prosperidade (RÉCLUS, Eliseu, s/d). 

Prosegue Reclus, 

rCollantes se instaló allí como en un trono. Sin variar su 
posición horizontal, vigilaba con un solo golpe de vista los trabajos 
agrícolas e indicaba con un gesto en qué parte de la cañada ó de las 
colinas inmediatas debía sembrarse el tabaco, plantar las plataneras 
ó las cañas de azúcar. Comía con sus peones, bebía con ellos el 
jengibre ó el café y jamás dejaba, aun antes de lo fuerte del calor, de 
llamarlos para la gran siesta. Cada tres ó cuatro días, un peón iba á 
la ciudad á buscar los periódicos, las cartas y las provisiones; una 
vez por semana, recibía la visita de algún amigo ó extranjero que iba 
á Minca. Verdadero filósofo el anciano, no pedía más para ser 
dichoso. Estaba al abrigo de la lluvia; su hamaca y una frazada 
reemplazaban todo lo que en las ciudades se cree necesario para la 
comodidad, el periódico lo mantenía al corriente de lo que pasaba en 
el mundo; veía ondular al impulso de la brisa sus plátanos y sus 
cañas, ¿qué más podía desear? Además su empresa debía producir 
infaliblemente buenos resultados, porque sus gastos eran casi 
ningunos, sus cosechas se vendían con anticipación á un precio muy 
elevado, y tenia el cuidado de asegurar siempre el trabajo de los 
peones haciendo de ellos sus libres asociados. Para estudiar 
prácticamente la agricultura tropical, quizás hubiera hecho bien en 
pedir la hospitalidad por dos ó tres semanas al plantador Collantes; 
pero prefería establecerme en las inmediaciones de la ciudad. 
[Tradução Livre]. ZCollantes se instalado ali como em um trono. 
Sem alterar a sua posição horizontal, vigiava com um só olhar os 
trabalhos agrícolas e indicava com um gesto em que parte do vale e 
as colinas devia semear o tabaco, plantar as bananeiras ou as 
canas-de-açúcar. Ele comia com os peões, bebiam café ou gengibre 
e nunca deixou, mesmo no calor forte, de chamar los para a grande 
sesta. A cada três ou quatro dias, um peão ia até a cidade para 
buscar periódicos, as cartas e suprimentos, uma vez por semana, 
recebia a visita de um amigo ou um estranho que estava indo para 
Minca. Verdadeiro filósofo velho, não necessita de mais nada para 
ser feliz. Estava abrigado da chuva, sua rede e um cobertor 
substituíndo tudo nas cidades que se considerada importante para o 
conforto, o jornal manteve a par do que estava acontecendo no 
mundo, visto o balançar da brisa em suas bananeiras e suas canas, 
o que mais você poderia querer? Além disso a empresa sempre 
produz bons resultados, pois suas despesas eram quase nenhuma, 
as suas culturas foram vendidos com antecedência a um preço muito 
alto, tinha o cuidado de assegurar o trabalho dos peões fazendo 

                                            
26  Sequencia de citação retiradas de uma versão espanhola sem data do título: “Viaje a la 

Sierra Nevada de Santa Marta”, de Élisée Reclus datada a edição original de 1869, Bogota, 
Imprenta de Focion Mantilla. Essa edição virtual do livro. . 
Fonte:http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/visine/visi9.htm. 
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deles seus livres associados. Para estudar a agricultura tropical, na 
prática, poderia ter sucesso ao pedir a hospitalidade por duas ou três 
semanas, ao agricultor Collantes; mas preferiu se instalar na 
vizinhança da cidade. (RÉCLUS, Eliseu, s/d). 

Réclus relata o aprendizado durante sua vivência agrícola na Colômbia, 

En el espacio de unas pocas semanas, aprendí á conocer las 
diversas variedades de frutos y semillas; planté una hilera de 
plátanos, ayudé á reparar una parte del canal de irrigación; ensayé, 
bien que mal, el modo de extraer la fécula de la yuca [Tradução 
Livre] No espaço de poucas semanas, eu aprendi a conhecer as 
diferentes variedades de frutos e sementes, plantei uma fila de 
bananas, ajudei a reparar uma parte do canal de irrigação, eu tentei, 
mais ou menos, como extrair o amido da mandioca) (RÉCLUS, 
Eliseu, s/d). 

Em 1857, Élisée Réclus recebe a notificação sobre a anistia, e retorna a 

França em julho do mesmo ano27. Reencontra seus familiares e amigos, e 

começa a expor o aprendizado que teve do outro lado do Atlântico. Percebe a 

revitalização das lutas sociais na Europa. A França, por sua vez, ganha com a 

destreza desse jovem iniciante em registrar as observações sobre o Reino 

Unido, as Américas do Norte e Sul, oriundas de análises sócio-culturais. Isso 

caracterizou a sua produção e suas análises foram bem aceitas nas revistas. 

Passa a ser mais notado profissionalmente e presta serviços para publicações 

na coleção “Guias Joanne” (guias de viagens) para a famosa Hachette, 

conquistando o reconhecimento de setores da Sociedade de Geografia de 

Paris (MOREIRA, 1999). 

De Greef (1906) menciona suas primeiras publicações no campo da 

geografia,  

“En 1859, paraissent ses premières publications dans la 
Revue des deux Mondes: Le Mississipi et ses bords; la Nouvelle 
Grenade. Dans le Bulletin de Geographie, on trouve son Étude sur 
les Fleuves, où s'annonce pa méthode future de description il donne 
la même année la traduction de la Configuration des Continentes 
par C. Ritter. Ainsi, peu à peu émergent our ain'si dite les premiers 
îl';ts qui, dans la suite, à mesure que ses études s'étendront, 

                                            
27  Segundo “creyente al momento de su partida, regresa ateo; pensando volverse campesino, 

vuelve geógrafo. Pero algo por menos se confirma y es la voluntad de vivir como hombre 
libre ” (GIBLIN, 1986, p.25) 
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formeront des constructions plus vastes. [Tradução Livre] Em 1859, 
surgem as suas primeiras publicações na Revue des deux Mondes: 
Le Mississipi et ses bords; la Nouvelle Grenade. Dans le Bulletin 
de Geographie, encontra-se o seu “Étude sur les Fleuves", onde 
se anúncio o seu futuro método descritivo, no mesmo ano a traduz 
“la Configuration des Continentes" por C. Ritter. Assim, 
gradualmente emergem os primeiros que ganhariam sequência, à 
medida que os seus estudos se estendem, tornando se ainda mais 
vastas. (DE GREEF, 1906, p. 18) 

Em 1858, casa-se com Clarisse Brian28, oriunda assim como o marido 

de Sainte-Foy-la-Grande, jovem, filha de um pai capitão de navio e uma mãe 

do Senegal. Tiveram duas filhas, a primeira nascida em 12 de junho de 1860, 

recebe o nome de Magali, seguida de Jeannie que veio ao mundo três anos 

depois. Em 22 de fevereiro de 1869, Clarisse não resiste ao parto de sua 

terceira criança, ambas sucumbem, e Élisée conta com apoio de suas irmãs 

para cuidar de suas filhas (RÉCLUS, Paul apud: ISHILL, 1927). 

Élisée tinha passado por uma década fecunda e foi surpreendido com o 

trágico falecimento de Clarisse. Vivia um crescente sucesso de suas obras. As 

notícias sobre as conquistas do movimento social na Europa e EUA 

alimentavam Réclus, que contribuiu com seus escritos para o movimento e 

retoma sua luta política29. 

Os irmãos Réclus chegaram a frequentar os grupos de Blanquista30, 

mas se afastaram do movimento com críticas. Junto com amigos fundam uma 

cooperativa de crédito em 1863 (Banque coopérative Société du crédit au 

travail)31. Em setembro de 1864, eles aderem à seção de Batiognollles da AIT 

(Paris), em dezembro Bakunin passa por Paris e na busca de membros para a 

                                            
28  Um matrimônio civil em 14 de dezembro de 1858 (GIBLIN, 1986, p.28), Indicamos a leitura 

do relato detalhado sobre os casamentos dos irmãos Relcus descrito por Paul (filho de Élie 
e logo sobrinho de Élisée), reproduzido por ISHILL, Joseph. (1927). Élisée and Élie Reclus: 
In Memoriam.Disponível em 
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bright/reclus/ishill/ ishill1-25.html, (acesso 
em 25-07-2010). 

29  Segundo BEDOS (1989) entre os anos de 1858 e 1861 Élisée Reclus teria aderido a loja 
franc-maçonnerie na loja parisiense “Elus d’Hiram”. Segundo STEPHENSON (s/d) torna-se 
membro da Freemasonry em 1864. 

30  CODELLO comente o posicionamento de Élisée: “Ele não é nem blanquista, nem 
proudhoniano e menos ainda adepto do império: é um revolucionário que apoia todos os 
elementos de progresso, ou seja, tudo aquilo que se move em direção à liberdade.” 
(CODELLO, 2007, p.194) 

31  Selon Paul Reclus, “les finances de la Société du crédit au travail ne furent jamais 
prospères, et la société sombra en 1868, chte aidée, si je me trompe, par les malversations 
d’un employé.” (RECLUS.P, apud: BEDOS, 1998, p.07) 
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democracia social”, que no sucessivo se convertirá en “La alianza de los 

revolucionarios socialistas” y, por a fin, en la “Fraternidad Internacional”.
p.26). Ver também em (GUILLAUME, 2009, p. 174-175)  
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e adotada referindo à trilogia : “La Terre; description des phénomènes 

”, em 2 volumes, 1868-1869, “Nouvelle Géographie Universalle
L'Homme et la Terre”, em 6 volumes, 1906. 
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Terra, descrição dos fenômenos da vida do globo, um livro em 2 

umes, que os geógrafos da Universidade de Friburgo classificarão 
como um discurso do método da geografia e Emmanuel de Martonne 
irá considerar em 1909 dos poucos trabalhos de geografia física a 
que poderá comparar seu Tratado de Geografia Física. É um livro 
onde homem e natureza não se separam (observe-se a chamada 

título) (MOREIRA, 1999, p. 107). 

Em 1870 se une a Fanny L’Herminez, a nova esposa de Élisée é uma 

antiga conhecida, porém passaram muitos anos até se reencontrar.  

 
pertencente à Bakunin 

La Terre; description des phénomènes 
Nouvelle Géographie Universalle”, em 19 



 

Figura 8: "Journal de L'Association Internationale des Travailleurs" nú

FONTE: 

Figura 9: Documento da Aliança pertencente 
à Bakunin. 

FONTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livret.jpg

: "Journal de L'Association Internationale des Travailleurs" número 4, 11 de março de 
1866. 

FONTE: http://epheman.perso.neuf.fr/imagestrois/journal_ait.jpg 

 

 
: Documento da Aliança pertencente 

 
FONTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livret.jpg 

Figura 10: Association Internationale des 
Travailleurs Jurassien

FONTE:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/f/f2/Stamp_Jurafederation.svg/200px

Stamp_Jurafederation.svg.png
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mero 4, 11 de março de 

 
: Association Internationale des 
Travailleurs Jurassien 

FONTE:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/f/f2/Stamp_Jurafederation.svg/200px-

Stamp_Jurafederation.svg.png 



 

Figura 11: “Boletin da Federação 
FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/First_Bulletin_de_la_FJ.png

Figura 12: “Boletin da Federação 
FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Bulletin_de_la_FJ_title.png

 
Federação Jurassienne”, número 1, 15 de fevereiro de 

FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/First_Bulletin_de_la_FJ.png

Boletin da Federação Jurassienne”, VI Ano, número 41 de 14. outubro de 
FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Bulletin_de_la_FJ_title.png
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Jurassienne”, número 1, 15 de fevereiro de 1872 
FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/First_Bulletin_de_la_FJ.png 

 
Jurassienne”, VI Ano, número 41 de 14. outubro de 1877 

FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Bulletin_de_la_FJ_title.png 



 

I.C A Maturidade e a Anarquia

Figura 13: Irmãos Reclus, da esquerda para a direita: Paul, Élisée, Élie, Onesime e Armand.
FONTE: ITINERAIRE, C

A crise do governo francês decorrente da guerra franco

o ambiente para o início, em 18 de março de 1871, da Comuna de Paris. 

Élisée, Élie34 e os demais irmãos Ré

acontecimento. Alguns fizeram parte de comissões

batalha em si. Assim, como vários membros da internacional

energias, para a construção de um território autônomo e fecundo, onde foram 

propagadas e aplicadas muitas das id

da Associação Internacional do Trabalho (AIT). Foram 72 dias em que as 

utopias de uma terra sem amos

                                        
34  Para maiores detalhes indicamos

jour le jour (Schleicher). 

A Maturidade e a Anarquia 

Irmãos Reclus, da esquerda para a direita: Paul, Élisée, Élie, Onesime e Armand.
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p. 32, 1998. 

A crise do governo francês decorrente da guerra franco-prussiana criou 

o ambiente para o início, em 18 de março de 1871, da Comuna de Paris. 

e os demais irmãos Réclus participaram ativamente desse 

uns fizeram parte de comissões, outros participaram da 

batalha em si. Assim, como vários membros da internacional, dedicaram suas 

energias, para a construção de um território autônomo e fecundo, onde foram 

propagadas e aplicadas muitas das ideias, fruto dos acúmulos dos congressos 

da Associação Internacional do Trabalho (AIT). Foram 72 dias em que as 

utopias de uma terra sem amos, puderam ser experimentadas. Sob constante 

                                            
Para maiores detalhes indicamos os registros de RÉCLUS, Élie - La Commune de Paris au 
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confronto contra o exército oficial houveram vários communards abatidos35 e a 

repressão ao movimento levou vários outros para as masmorras. 

Destacou-se a grandiosa ação das mulheres em diversos setores do 

movimento. Citamos aqui as mais próximas de Élisée, como: Louise Michel36 e 

André Léo37. Élisée Réclus alistou-se no agrupamento aerostático lutando junto 

ao famoso fotógrafo Félix Nadar (VICENTE, 1983,p. 32). Contudo, em maio, o 

geógrafo é aprisionado, ficando a princípio no forte de Quélern, onde sua irmã 

Louise Réclus consegue visitá-lo. Em outubro, transferem-no para Versailles 

para que seja julgado. Em 15 de Novembro de 1871, ele foi julgado pelo 

conselho de guerra e condenado a deportação para a Nova Caledônia38. 

Um movimento de intelectuais39 de vários países iniciou uma campanha 

pela libertação de Élisée. Um documento, assinado por inúmeros cientistas 

importantes, argumentava que a vida de um homem não é propriedade do 

governo de seu país. Esses cientistas mostravam a importância de Réclus para 

a humanidade, como mostra a citação abaixo,  

Nós ousamos pensar que esta vida pertence não apenas a 
nação que a viu nascer, mas ao mundo inteiro, e que, reduzindo tal 
indivíduo, dessa forma, ao silencio, enviando-o a languescer longe 
do centro da civilização, a França não faria nada além de mutilar e 
diminuir a sua legitima influencia sobre o mundo. (CODELLO, 2007, 
p.195) 

                                            
35  Em uma carta Élisée lamenta a morte de Clémente Durval, Lettre d’Élisée à Cattelin, sur la 

mort de Clément Duval, général de la Commune. Correspondance d'Élisée Reclus, tome II, 
Librairie Schleicher frères, 1911.”(RECLUS, 1911, p. 27-28). 

36  Louise Michel (1830-1905) amiga próxima de Élisée, reconhecida como um grande nome do 
anarquismo, participou da comuna e publicou com riqueza de informações em suas 
memórias. 

37  Léodile Bera (1824-1900) adota o pseudônimo André Léo, militante da internacional de 
grande contribuição para periódicos e em educação, amiga de Élisée e também das irmãs 
Réclus. Escreveu livros com os títulos como, por exemplo, “Un Mariage Scandaleux” (1863), 
“Les deux Filles de Monseieur Plichon” (1865). 

38  1871- “Mai. EIisée, incarcéré au fort de Quélern, reçoit Ia visite de sa samr Louise.(...) Fin 
octobre. Elisée est conduit à Versailles pour y être jugé.(...) 15 novembre. Le conseil de 
guerre condamne Elisée à Ia déportation simple (transportation à Ia Nouvelle-Calédonie, 
mais statut de liberté) ”. (BEDOS, 1998, p. 10) 

39  1871- “Fin novembre. Un mouvement de soutien à Elisée s'esquisse autour de deux axes : 
le monde scientifique étranger (anglais et américain) et I'ambassade américaine. Une 
pétition de savants réunira quatre-vingt-quatorze noms ” (BEDOS, 1998, p. 10). 
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Élisée conta com o apoio de amigos e parentes e aproveita parte do 

tempo na prisão para estudar40 e escrever. 

Em uma de suas cartas reproduzidas por Codello, encontramos o trecho 

em que Élie elogia o caráter do irmão e sua postura durante o flagelo do 

cárcere. 

Este é um dos grandes momentos de tua vida, meu amigo. 
Recebeste, perante a França e o Conselho de guerra julgador, o 
testemunho de que és um homem. Permaneceste tranqüilo, digno, 
honesto, sincero e justo aos golpes de fuzil, durante as prisões e 
deparando-te com a deportação. Agiste com calma e persistência 
como pensas. Depois de sete meses de prisão, no fundo dos porões 
da sociedade francesa, não pudeste nem corromper-te, nem 
diminuir-te... (17-11-1871, carta de Élie para Élisée. apud: 
CODELLO, 2007, p.195) 

Em fevereiro de 1872 é anunciado pelo governo francês, o resultado da 

pena de dez anos de exílio. Élisée chega à Suíça em 14 de março de 1872, 

onde se encontra com Élie na cidade de Zurique. No final do mesmo mês foi 

possível providenciar uma nova residência41 e reunir a família. Gradativamente, 

reinicia suas atividades. Reencontra com Bakunin42 e volta às atividades 

profissionais43. 

Em fevereiro de 1874, Fanny morre em decorrência de parto. Em 

outubro do ano seguinte inicia união com Ermance Trigant-Beaumont indo 

morar em Clarens, onde permanecerá de 1875 até 1891. 

                                            
40  “durante su estadía en la cárcel,(r) utilizó las escasas oportunidades que tenía de 

relacionarse con sus compañeros de prisión, para aprender lenguas, entre otras el flamenco 
y el italiano.” (VICENTE, 1983, p.23) 

41  1872- “15 février. Le gouvernement français commue Ia peine de déportation d'Elisée en dix 
années de bannissement. (...) 14 mars. Arrivée d'Elisée en Suisse, il rejoint son frère EIie à 
Zurich. (...) Fin mars. La famille d'Elisée retrouve ce dernier à Lausanne et, de là, ils se 
rendent à Lugano pour rechercher une maison à louer.” (BEDOS, 1998, p.10) 

42  1872- “2 au 7 septembre. Cinquieme congres de l'AIT à La Haye qui se termine par une 
scission entre autoritaires (marxistes) et libertaires.” (BEDOS, 1998, p.10) 

43  Em março de 1872 apresenta em Zurich um “Plan de La Géographie Descritive” de 14 
paginas. (VICENTE, 1983, p.36), “Juillet. Apres avoir signé un contrat avec Ia maisor 
Hachette pour Ia pubIication de La Nouvelle Géographie universelle, Elisée se met à Ia 
tâche pour son grand æiuvre qui l'occupera pendant plus de vingt ans.” (BEDOS, 1998, 
p.10) 
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Bakunin morre em julho de 1876 e Élisée presta sua homenagem ao 

companheiro44. Neste ano inaugura a publicação de sua maior obra em 

extensão, a “Nouvelle Géographie Universelle”, cujo contrato inicial previa de 

cinco a seis volumes (VICENTE, 1983, p.36), porém com envergadura da 

equipe técnica envolvida. 

Em março de 1879, recebe a notícia de sua anistia, mas se recusa a 

voltar a França enquanto houver Communards na prisão. Em 1880, participou 

do Congresso “Fédération Jurassienne”, de 09 a 10 de outubro, quando fez os 

apontamentos do Anarco-Comunismo. 

O pastor Jacques Réclus falece em 08 de abril de 1882, na cidade de 

Orthez. Em 14 de outubro desse ano, Élisée Réclus celebra a livre união de 

suas duas filhas45, Magali com Paul Régnier, enquanto Jeannie com Léon 

Cuisinier. Ambos amigos de Paul, filho de Élie. 

Em janeiro de 1883, Kropotkin foi preso46. Élisée apoia o amigo e 

assume com o seu sobrinho Paul, a redação de “Le Révolté”, periódico editado 

por Kropotkin. 

Em janeiro de 1883, Kropotkin, já perseguido por informantes 
do governo russo que buscavam obter sua extradição, é preso com 
65 outros anarquistas por ’afiliação a uma sociedade internacional’ e 
ter propagado doutrinas ‘para abolição do direito de propriedade, da 
família, da pátria, da religião. (MINTZ, in: KROPOTKIN, 2005., p. 
07)47 

                                            
44  “Recordamos que foi o próprio Réclus a declamar o discurso de adeus no funeral de 

Bakunin, em Berna, em 1876.” (N.P.P. CODELLO, 2007, p.195). Élisée fazia a revisão 
textual para Bakunin, fica responsável pela publicação póstuma de suas obras, e junto a 
Carlo Cafiero dividem o prefácio e lançam, BAKOUNINE, Michael - “Dieu et l’Etat”, 
Genève,imprimerie jurassienne, 1882. 

45  1882-“14 octobre. “Mariage “ des filles d'Elisée Reclus et allocution de celui-ci devant une 
cinquantaine de personnes. Les deux maris sont des amis de Paul Reclus (fiIs d'Elie). 
Magali. l'aînée, épouse Paul Régnier et Jeannie, Ia cadette, Léon Cuisinier.” (BEDOS, 1998, 
p.12) 

46  1883- “Janvier. Proces dit des 66 à Lyon, dont Kropotkine, accusés d'avoir voulu 
reconstituer l’Internationale. Condamné à quatre ans de prison, il est transféré avec Pierre 
Martin à Clairvaux et ne sera libéré qu'en 1886”. (BEDOS, 1998, p.12 ). 

47  Apresentação de Frank Mintz (ou pelo pseudônimo Martin Zemliak) escrita primeiramente 
em Paris, 1978, com segunda versão em português datada de 2004 para a obra de 
KROPOTKIN, Piotr Alekeseevich. Palavras de um Revoltado. São Paulo: Imaginário: Ícone 
Ed., 2005. 



 

Figura 14: Magali
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, 

Figura 16: Familiares e amigos: 
Jeannie Cuisinier - Reclus. Louise Dumesnil 

posterior. Ao deu lado direito Léon Cuisinier com seu filho Louis em seus braços.
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, 

Por volta de 1887, recebe uma carta convidando

Universidade Livre de Bruxelas. Instituição famosa por seus avanços na 

adoção do princípio do livre exame. Élisée nutre simpatia pelo convite, mas ele 

tinha um compromisso com a editora Hachette para escrever os volu

Nova Geografia Universal.

assumir tal encargo. 

 
: Magali 

ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.56, 1998. 

Figura 15: Jeannie
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, 

: Familiares e amigos: Élisée Reclus no centro da fileira anterior, à sua esquerda 
Reclus. Louise Dumesnil – Reclus, da esquerda para a direita na fileira 

posterior. Ao deu lado direito Léon Cuisinier com seu filho Louis em seus braços.
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.55, 1998. 

Por volta de 1887, recebe uma carta convidando-lhe para lecionar na 

Universidade Livre de Bruxelas. Instituição famosa por seus avanços na 

pio do livre exame. Élisée nutre simpatia pelo convite, mas ele 

so com a editora Hachette para escrever os volu

Nova Geografia Universal. Logo, aquele não era o melhor momento para 
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No ano de 1892, Élisée é homenageado pela Société de Géographie de 

Paris, recebendo uma medalha48�, o que repercutiu em instituições científicas 

de vários países. No ano seguinte, viaja em companhia de Ermance para a 

América do Sul em expedição científica e permanece no Brasil nos meses de 

junho e julho de 189349. 

Conclui o último volume da “Nouvelle Géographie Universelle”, lançada 

em 1894, e foi para a Universidade Livre de Bruxellas para assumir o cargo de 

professor. No entanto, foi informado que a administração da universidade tinha 

desistido de sua permanência como professor, devido a sua postura política. 

Tal atitude teve uma grande repercussão na comunidade universitária, 

culminando com uma revolta de estudantes na “Universidade Livre de 

Bruxelas”; criou-se um movimento de estudantes e de alguns professores 

contra a administração da instituição. 

O resultado da revolta foi favorável a Élisée Réclus. Foram expulsos o 

reitor e demais membros da administração universitária. A instituição passou, 

então, a denominar-se Nova Universidade de Bruxelas. Para Réclus é dada a 

cátedra de Geografia e, assim, ele inicia um curso de geografia comparada. No 

decorrer dos anos, sua influência permite que outros militantes lecionem na 

Nova Universidade de Bruxelas50. E, em 18 de março de 1898, montaram uma 

equipe e fundaram um Instituto de Geografia51. 

Em 1898, participou do Manifesto “La liberte par l’enseignement” ao lado 

de Louise Michael, Jean Grave, Lev Tolstoi, Piotr Kropotkin e outros. 

(CODELLO, 2007, p. 208). 

Élisée Réclus mantém intensa produção de textos e, em janeiro de 1904, 

finalizou o manuscrito de “O Homem e a Terra”. Em fevereiro de 1904, perdeu 

seu irmão Élie, isto o abala muito. Élisée tem uma debilidade cardíaca e a 

perda de seu irmão agrava o estado de sua saúde. Em consequência de uma 

                                            
48  1892 – “Février. La Société de géographie de Paris décide d'attribuer à Elisée Reclus sa 

grande médaille d'or annuelle qui, généraIement, était décerné à un explorateur. ” (BEDOS, 
1998, p.13) 

49  Segundo registra (VICENTE, 1983, p. 257) “1893- Febrero: Florencia, Córcega. Marzo: 
Argelia. Mayo: Sèvres. Junio-Julio: Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco), Dakar, 
Escocia. Agosto: Edimburgo, Sèvres. Septiembre: Isla de Ré. Septiembre-diciembre: 
Sceaux (Paris).” 

50  “Au cours des dix années suivantes, il y donne “une centaine de leçons toutes originales sur 
la mythologie ” ; son dernier cours aura lieu le 9 décembre 1903.” (BECKER, 1998, p.20). 

51  (BEDOS, 1998, p. 14) 
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bater. 
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Brouckère. 
la Terre pour l'édition russe.
corps d'
Conformément à ses dernières volontés, seul son neveu Paul 
l'accompagne. 
Élisée
Bruges), na casa de sua amiga Florence De Brouckère. Oito dias 
antes, tinha terminado o prefácio de “L' Homme et la Terre” para a 
edição russa. (...) 6 de Julho. Às 8 horas da manhã, o corpo de 
Élisée
últimas vontades, apenas seu sobrinho Paul acompanhando.
(BEDOS, 1998,p.14)

Figura 
FONTE: http://www.dometlydie.com/charbinat/wp

I.D A Visita de Élisée Réclus 

No dia 18 de julho do ano de 1893, a Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro realizou uma sessão extraordinária para receber Élisée Réclus. Sua 

viagem ao Brasil se deve a confecção do 19º volume da Nouvelle Géographie 

Universelle, referente ao estudo do Brasil e das repúblicas vizinhas do rio da 

Prata.  

O professor Hélio de Araújo Evangelista registra esta atividade em um 

de seus trabalhos para a revista digital geo

de 2002. Ele comenta: 

crise fatal na passagem de 03 para 04 de julho de 1905, seu coração para de 

1905 - Nuit du 3 au 4 juillet. Élisée Reclus meurt d'une crise 
cardiaque à Torhout (près de Bruges), chez son amie Florence De 
Brouckère. Huit jours avant, il avait terminé la préface de L'Homme et 
la Terre pour l'édition russe. (...) 6 juillet. A 8 heures
corps d'Élisée Reclus est inhumé au cimetière d'Ixelles. 
Conformément à ses dernières volontés, seul son neveu Paul 
l'accompagne. [Tradução Livre] 1905 - Noite do 3 ao 4 de Julho. 
Éliséeu Reclus morre de uma crise cardíaca em Torhout (perto d
Bruges), na casa de sua amiga Florence De Brouckère. Oito dias 
antes, tinha terminado o prefácio de “L' Homme et la Terre” para a 
edição russa. (...) 6 de Julho. Às 8 horas da manhã, o corpo de 
Élisée Reclus é enterrado no cemitério de Ixelles. Conforme 
últimas vontades, apenas seu sobrinho Paul acompanhando.
(BEDOS, 1998,p.14) 

Figura 17: Túmulo dos irmãos Reclus. 
FONTE: http://www.dometlydie.com/charbinat/wp-content/uploads/2010/03/reclus.jpg

A Visita de Élisée Réclus ao Brasil em 1893 

No dia 18 de julho do ano de 1893, a Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro realizou uma sessão extraordinária para receber Élisée Réclus. Sua 

viagem ao Brasil se deve a confecção do 19º volume da Nouvelle Géographie 

nte ao estudo do Brasil e das repúblicas vizinhas do rio da 

O professor Hélio de Araújo Evangelista registra esta atividade em um 

de seus trabalhos para a revista digital geo-paisagem edição de Janeiro/Junho 
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aspecto que nos chamou a atenção foi a forte preocupação 
de se manter correspondência com as diferentes instituições 
geográficas, assim como o de trocar boletins informativos e promover 
visitas. Neste sentido, destaca-se a visita de Élisée Réclus à 
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. (EVANGELISTA, 2002, p. 
05). 

Outro trabalho importante foi publicado na revista da Sociedade 

Brasileira de Geografia, v. 1, n.1, 2006, escrito por Luciene P. Carris Cardoso, 

intitulado “A visita de Élisée Réclus à Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro” 52, que relata a visita de Réclus a esta instituição. Podemos notar que 

os trabalhos de Hélio Evangelista e Luciene P. Carris Cardoso se 

complementam, pois Evangelista não tinha como intenção falar de Réclus, uma 

vez que seu artigo é sobre a história da instituição anfitriã. Mas por outro lado, 

o autor nos oferece o registro de sua visita, como podemos constatar abaixo: 

Na Revista da Sociedade, tomo IX, anno de 1893, 1º e 2º 
boletim (p. 32 ) consta a seguinte passagem sobre a visita do 
geógrafo francês: 

Sessão extraordinaria da Sociedade de Geographia do Rio 
de Janeiro em honra ao sabio geographo frances. 

No dia 18 de julho de 1893, sob a presidencia do Sr. 
Marquez do Paranagua, e achando-se presente os Srs. Conselheiro 
Tristão de Alencar Araripe, capitão de Fragata Francisco Calheiros 
da Grança ... e muitos assistentes, é aberto a sessão, tomando 
assento o Sr. Élisée Réclus ao lado do Sr. Presidente.  

Depois do expediente, o Sr. Presidente pronuncia o discurso 
( adiante publicado ), apresentando aos socios da Sociedade de 
Geographia do Rio de Janeiro o notavel geographo que se acha ao 
seu lado, conferindo-lhe o diploma de socio honorario, e 
presenteando-lhe com a collecção de revista da sociedade, o 
relatorio da Exposição de geographia sul-americana, o catalogo da 
bibliotheca e o archivo, o relatorio sobre o Meteorito de Bendegó, e 
outras empresas.  

O Elysée Réclus agradece o acolhimento, que lhe esta 
dispensando a Sociedade de Geographo do Rio de Janeiro, e 
prenuncia um discurso, de que adiante daremos noticia, refererindo-

                                            
52  Em divulgação do II Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico, 

realizado pelo Departamento de Geografia da USP. Agendou no dia 09 de novembro 
de 2009, sob o eixo temático Epistemologia e Pensamento Geográfico, uma mesa “Élisée 
Reclus e Charles Darwin”, contando com David Alejandro Ramirez, na coordenação das 
seguintes apresentações: “Élisée Reclus: Por uma Geografia nova e libertária” por Pedro do 
Nascimento Gomes (UFC); “A viagem científica de Élisée Réclus ao Rio de Janeiro da 
Primeira República” por Marcelo Augusto Miyahiro (USP); “Sociedade e natureza no 
pensamento geográfico de Élisée Réclus e as aproximações do pensamento de Jean-
Jacques Rousseau” por Rosana de Oliveira Santos Batista (UFS) e “Darwin contra o 
determinismo geográfico: esboço da escassa herança darwiniana no pensamento 
geográfico” por Paul Sutermeister (USP). 
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se às impressões, que lhe tem causado o Brasil nas suas viagens... 
(EVANGELISTAS, 2002, p. 05). 

No trabalho de Cardoso, encontramos muito mais detalhes sobre a visita 

de Réclus, uma vez que esse artigo surge de uma longa trajetória da autora, 

que levanta informações da referida instituição e dessa sessão extraordinária 

da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. Seu trabalho foi apresentado na 

França, no evento que comemorou o “Centenário da Morte de Élisée Réclus” 

no ano de 2005.  

Cardoso descreve detalhadamente a visita de Réclus que, 

foi recebido na Sociedade de acordo o ritual de consagração 
das academias oitocentistas: o homenageado tomou assento à 
direita do presidente da associação, José Lustosa da Cunha 
Paranaguá, Marquês de Paranaguá. Aberta a sessão, Paranaguá 
dirigiu-lhe uma breve saudação, sublinhando sua contribuição para o 
aprimoramento dos estudos geográficos. Referiu-se, sobretudo, à 
Nouvelle Géographie Universelle, obra de caráter enciclopédico, 
bastante apreciada no Brasil, e que vinha sendo publicada desde 
1876. Salientou a importância do trabalho de campo que Réclus 
pretendia desenvolver durante ao longo da sua permanência no país: 
(...) o seu espírito penetrante e o seu gênio investigador, a par de 
uma imaginação brilhante, saberá devassar os segredos e 
reproduzir, ao vivo, as cenas esplêndidas da natureza desta parte da 
América, para patenteá-la ao mundo. Concluiu que a jornada deveria 
concorrer para o alargamento dos horizontes geográficos, além de 
fortalecer as relações culturais franco-brasileiras. Como se vê, 
Paranaguá demonstrava partilhar de uma idéia muito cara a Réclus, 
a de que universalidade da ciência superava as diversidades naturais 
e culturais entre os povos (CARDOSO, 2006, p.02). (GRIFO 
NOSSO). 

A autora consultou a “Revista da Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro” de 1895, onde foi publicado o “Discurso” da Sessão Extraordinária em 

18/07/1893, proferido pelo Barão de Paranaguá, então presidente da 

instituição, além de trechos elucidativos da fala do homenageado. Alguns deles 

mencionamos a seguir. 

Élisée Réclus proferiu uma rápida palestra na Sociedade de 
Geografia, uma espécie de relato preliminar das suas observações 
de campo.(...) De um modo geral, revelou-se encantado com a 
paisagem natural que circundava a então capital da República: 

(...) os picos altos alcantilados da Tijuca e da Gávea e as 
montanhas a pique, que margeiam a baía, fazem sensivelmente 
perguntar como se pôde ter aí construído uma cidade: entretanto, ela 
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está ali, estendendo como uma “pieuvre” seus múltiplos braços pelos 
vales, e rivalizando em progresso com muitas das mais importantes 
cidades européias. (...) sua temperatura amena e a beleza de suas 
paisagens fazem-na não ser excedida pelas mais formosas capitais.” 

Demonstrou até certa surpresa, por haver se deparado com 
o sistema viário do Rio de Janeiro, “(...) tão desenvolvido como em 
nenhuma outra cidade do mundo.(...)” Por outro lado, lembrou que o 
Brasil fora a última nação a extinguir o trabalho escravo no 
hemisfério ocidental, acrescentando que o fez por completo e de 
forma mais humanitária, ao contrário de outras partes do mundo, a 
exemplo dos Estados Unidos, onde a primitiva diferença das raças 
ainda perdurava. A comparação, por certo, devia-se às experiências 
que vivenciara em Nova Orleans, na década de 1850, como 
preceptor dos filhos de um fazendeiro local.(...) 

O geógrafo concluiu sua intervenção fazendo uma reflexão 
simpática e ao mesmo tempo crítica em relação aos seus anfitriões: 
(...) geralmente os brasileiros não têm consciência de sua força e de 
seu valor. Eles possuem elementos para um desenvolvimento muito 
mais rápido do que aquele que se nota nos mais adiantados países 
do velho mundo (CARDOSO, 2006, p. 03-04). 

Outra contribuição rica, por parte de Cardoso, é como ela contextualiza 

esta visita, mostrando os acontecimentos políticos daquele período. 

Élisée Réclus, (...) Recém premiado com a medalha de ouro 
da Sociedade de Geografia de Paris (1892), ele realizava sua última 
longa jornada de estudos ao continente americano, patrocinado pela 
Editora Hachette, responsável por aquela publicação. (...) ele 
chegara ao Brasil num momento de grande turbulência política, em 
pleno desenrolar da Revolta da Armada, uma das diversas 
insurreições que irromperam no país, durante o processo de 
consolidação do regime republicano, instaurado em 1889. Não por 
acaso, os representantes da Editora Hachette o advertiram para não 
emitir pronunciamentos de natureza política, de modo a evitar 
possíveis conflitos com as autoridades brasileiras (CARDOSO, 2006, 
p. 02). 

Destacamos que as falas do Sr. Marquez do Paranaguá e do próprio 

Élisée Réclus estão documentadas no “Discurso do Snr. Barão Homem de 

Mello, orador nomeado para a recpeção do illustre geografho”. Ressaltamos 

que este discurso ainda não tinha sido pesquisado53. Apresentamos um 

pequeno trecho a seguir: 

                                            
53  Até o momento este discurso não havia sido citado em trabalhos encontrados sobre a visita 

do geógrafo ao Brasil. 
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Ilustre mestre! Descestes da montanha! E nós, vossos 
discipulos, vimos dar-vos as boas vindas. Cenobita da sciencia, 
subistes os seus serros altero sos. Collastes o ouvido ao murmurio 
das selvas. E ali, confidente sublime dos segredos da naturesa, 
amastes a montanha pela montanha, e escrevestes esse primoroso 
livro de sciencia, que ahi temos diante de nós- A historia de uma 
montanha. 

 Baixastes ao valle, interrogastes as profundezas do abysmo; 
rompestes pelos fraguedos alpestres de cujos flancos precipita-se o 
caudal immenso, despedaçando suas aguas contra a ponta, dos 
rochedos. Atravessastes a planicie encantada em que o rio 
magestoso corta, como uma cinta de prata, a campina vestida de 
relva sedosa, que se diria acariciada pela mão de um gigante. 

E assim, quasi como uma imagem da vida humana, ora 
quebrando-se nos alcantis da montanha, ora atraves sando placido e 
tranquillo o extenso valle, reflectindo o azul do céo no espelho de 
suas aguas: produzistes esse outro livro, modelo de observação, que 
se intitula- Historia de um rio. 

Eis ahi os testemunhos certos do summo criterio scientifico 
que caracterisa vossos trabalhos geographicos, e que para elles 
obtiveram já a sanção da consagração universal... (MELLO, 1893, p. 
01-02). 

Consideramos curioso e intrigante este texto não ter sido encontrado por 

nenhum dos pesquisadores mencionados acima, assim como a ausência de 

registro da participação do Barão Homem de Mello. Este discurso está no 

acervo da Casa Rui Barbosa, publicado na “Revista Didactica”.  

O professor Hélio Evangelista trata em seu trabalho do Barão Homem de 

Mello, todavia não faz menção da sua presença na recepção de Réclus. 

Segue abaixo uma relação incompleta dos sucessivos 
presidentes da Sociedade.  

Fundador: Conselheiro Manoel Francisco Corrêa, presidente 
efetivo desde a sua fundação em 25 de fevereiro de 1883;  

Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá ( Marquês do 
Paranaguá ) de 15 de abril de 1883 a 9 de fevereiro de 1912, data 
em que falece;  

Conselheiro Francisco Inacio Marcondes Homem de Mello ( 
Barão Homem de Mello ) - de 15 de março de 1912 a 13 de maio de 
1914, renuncia por enfermidade;. 

Marechal Gregório Thaumaturgo de Azevedo - de 13 de maio 
de 1914 a 30 de março de 1920. Retirou-se para o Amazonas, 
candidato a Governador daquele Estado (...)” 

O que chama a nossa atenção nesta listagem é que até 
1914, aproximadamente, temos, sobretudo, a projeção da nobreza, 
deste ano até 1963, próximo ao governo militar, temos a presença 
dos militares, em seguida, verificar-se-á a ação dos civis, 
destacadamente os da área de direito (EVANGELISTA, 2002, p. 14-
15). 
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Para encerrarmos a abordagem da visita de Réclus ao Rio de Janeiro, 

citamos também os frutos dessa passagem em terras brasileiras, tanto as 

correspondências ativas escritas durante sua estadia, quanto os tomos 

grafados em suas obras.  

como se pode constatar nos capítulos relativos ao Brasil, que 
integram o 19º volume da Nouvelle Géographie Universelle, 
publicado na França em 1894. O estudo demonstra sólida pesquisa 
de gabinete, aprofundado por um trabalho de campo minucioso. 
Tanto assim, que recebeu tradução para a língua portuguesa e 
anotações de Ramiz Galvão, editada em 1900, com o título Estados 
Unidos do Brasil: geographia, ethnographia, estatistica, por Élisée 
Réclus, acompanhada de comentários do Barão do Rio Branco, a 
respeito do território contestado ao Brasil pela França (CARDOSO, 
2006, p. 04). 

I.E As influências de Élisée Réclus no Brasil 

Nas duas últimas décadas do século XIX e nas três primeiras do século 

XX, as obras de Élisée Réclus faziam parte da realidade brasileira. Eram 

facilmente encontradas em bibliotecas públicas, em livrarias, em sebos e, 

inclusive, vendidas pelos anúncios de diversos jornais operários, no formato de 

folhetins ou em fascículos. Réclus, preocupado com o custo elevado de suas 

obras, fez questão de comprar de volta os direitos autorais, a fim de facilitar o 

acesso aos mais humildes. A preocupação do autor em facilitar a difusão de 

seus trabalhos foi tão expressiva que ele a publicou em braille e cogitou 

publicá-la em esperanto. 

Sua aceitação entre os leitores brasileiros foi muito ampla. Nos meios 

científicos destacamos a influência nos trabalhos de Alberto Lamego, que 

escreveu “O Homem e a Guanabara”, “O Homem e o Brejo”, “O Homem e a 

Restinga”, “O Homem e a Serra”54: 

Segundo Freitas, Pinto e Ribeiro, 

                                            
54  Alberto Lamego foi engenheiro de grande contribuição à geografia, que nas décadas de 

1940 e 1950 escreveu a famosa tetralogia: “O Homem e a Guanabara”, “O Homem e o 
Brejo”, “O Homem e a Restinga”, “O Homem e a Serra”.  
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encontramos uma incontestável marca da influência de 
Élisée Réclus na obra de Lamego. O autor brasileiro estrutura seus 
livros em três partes: a terra, o homem e a cultura, utilizando estas 
categorias para fazer a descrição do espaço geográfico, assim como 
faz Réclus em seu trabalho “A Terra e o Homem”. Não é difícil 
detectar outra importante contribuição de Réclus na produção de 
Lamego. Uma idéia que Réclus defendia era a unidade da geografia. 
Para ele, a geografia se tratava de uma única ciência e opunha-se 
veementemente à dicotomia geografia física versus geografia 
humana. Assim como Réclus, Lamego estudou a natureza ao mesmo 
tempo em que analisou as transformações do homem sobre ela. 
(FREITAS, PINTO e RIBEIRO, 2005, p.294) 

Ele também é citado por Josué de Castro, em sua original “A Geografia 

da Fome”, e foi responsável pela formação das bases filosóficas de Manuel 

Correia de Andrade, que escreveu “A terra e o homem no Nordeste”. Manuel 

Correia, em entrevista dada em 2000, a José Corrêa Leite, um editor do jornal 

Em Tempo e do Conselho de Redação de TD (revista Teoria e Debate), 

declarou sua admiração ao cientista e afirmou: 

Li também muito o Élisée Réclus que era anarquista, inimigo 
de Marx, (...) Eu até preparei uma antologia dele que foi publicada 
pela editora Ática, naquela coleção que o Florestan Fernandes 
dirigiu, "Sociologia e Política" (LEITE, 2000, p. 03). 

Dois anos mais tarde o Professor Manuel Correia de Andrade foi 

entrevistado, exatamente em 23 de julho de 2002, em João Pessoa, na 

Paraíba, durante o XIII Encontro Nacional de Geografia, por Cláudio Luiz 

Zanotelli, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e pelo professor 

Arthur Tavares Valverde, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, Sobral, 

no Ceará. Por meio da entrevista, publicada na revista GEOGRAFARES de 

Vitória, no 3, em junho de 2002, Manoel Correia Andrade descreve um diálogo 

que teve com Milton Santos. 

Na minha formação, tive uma influência muito grande de um 
geógrafo francês do século XIX, Élisée Réclus. Réclus era anarquista 
militante. Ele escreveu Geografia universal em 19 volumes e O 
homem e a Terra em 6 volumes.Ele dizia que a Geografia era a 
História no espaço e a História era a Geografia no tempo (GRIFO 
NOSSO). Essa frase hoje é muito conhecida, de forma que eu não 
consigo separar uma coisa da outra. Conversando uma vez com 
Milton Santos, ali no engenho de minha família, disse: “Você está 
vendo aqui a Casa Grande que meu avô construiu no século XIX e o 
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engenho construído no século XVIII. Essa paisagem que nós temos 
do canavial, com essas casas que hoje querem usar para 
ecoturismo, só existe em função da História. Isso foi construído 
através do tempo. E essa construção foi feita gradativamente, e as 
modificações que se deram foram realizadas no espaço, no território. 
E mais a frente comenta “Eu li Réclus cedo. Li também De Martonne, 
Vidal de La Blache, Jean Brunhes, André Cholley... esses autores eu 
li todos eles. O Réclus era muito divulgado no Brasil na década de 
1910 e de 1920 (VALVERDE e ZANOTELLI, 2002, p. 16). 

Vários intelectuais fazem referência a Élisée Réclus, como por exemplo: 

Monteiro Lobato, Graça Aranha, principalmente Euclides da Cunha, na 

elaboração de “Os Sertões” e Lima Barreto, dentre outros. Consideramos 

importante citar o registro da Ata da Sessão de 25 de outubro de 1898, da 

cerimônia realizada numa das salas da Biblioteca Fluminense sob a 

presidência do Sr. Machado de Assis, onde se encontravam os senhores: 

Machado de Assis, Rodrigo Octavio, Joaquim Nabuco, José Veríssimo, 

Visconde de Taunay, Graça Aranha, Lucio de Mendonça, Filinto de Almeida, 

Araripe Junior, Inglez de Souza e Teixeira de Mello. Neste evento houve a 

eleição de novos membros honorários dessa instituição. Neste pleito foram 

indicados: Eça de Queiroz, Herbert Spencer, Leão Tolstoi e Élisée Réclus, que 

foi escolhido por 10 votos. 

Mas foi no movimento operário, que sua atuação se efetivou de maneira 

mais combativa; ele tinha consciência da luta de classes. Em nome de uma 

Revolução Social, valorizava a instrução do trabalhador e o fortalecimento de 

sua capacidade intelectual, com o intuito de buscar a transformação da 

realidade.  

A grande evolução intelectual, que emancipa os espíritos, 
tem por conseqüência lógica a emancipação, na realidade, dos 
indivíduos em todas as suas relações com os outros indivíduos 
(Réclus , 2002, p.25).  

A obra de Réclus sobre o ideário anarquista é substancial, citamos: 

“L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique” (1902), “À mon frère le paysan” 

(1899), “L'anarchie” (1896), e os prefácios de “Paroles d´ um Revolte” (1885) e 

“La Conquete del Pan” (1890). Estas obras e textos tratavam do ideal anarco-

comunista, e tiveram ampla divulgação na imprensa operária e anarquista. 
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Élisée Réclus em “Education”, um dos capítulos do VI volume de 

“L´Homme et la Terre”, comenta sobre o papel da imprensa na instrução da 

população.  

Constatamos isso num breve levantamento no acervo do Núcleo de 

Pesquisa Marques da Costa, onde existem alguns títulos onde frequentemente 

Réclus é mencionado. São eles:  

Os jornais: “O Amigo do Povo” (São Paulo, 1902); “A Greve” (Rio de 

Janeiro, 1903); “Novo Rumo” (Rio de Janeiro, 1906 e 1907); “A Voz do 

Trabalhador” (Rio de Janeiro, 1909); “A Guerra Social” (Rio de Janeiro, 1911 e 

1912); “A Lanterna” (São Paulo, 1914); “A Luta Social” (Manaus, 1914); “A 

Luta” (Porto Alegre, 1916); “A Plebe” (São Paulo, 1917 e 1923) e “Boletim da 

Escola Moderna” (São Paulo, 1918) e as revistas- “Aurora” (São Paulo, 1905) e 

“A Vida” (Rio de Janeiro, 1914 e1915). 
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II CAPÍTULO – ÉLISÉE RÉCLUS E A EDUCAÇÃO 

"[...] ele coloca em evidência como a ciência deve ser 
fortemente ligada a uma interpretação ética do desenvolvimento 
histórico e social, e a educação, por consequencia, não pode senão 
favorecer essas simbioses, garantindo, deste modo, uma verdadeira, 
profunda, porque natural, libertação humana.” (CODELLO, 2007, p. 
187). 

Veremos neste capítulo como Élisée Réclus concebe a geografia, o que 

prioriza no ensino desta disciplina e sua concepção educacional relacionada à 

sua militância política.  

II.A Apreciações sobre o modo de Élisée Réclus pensar a geografia 

e ensiná-la 

Existem obras que consideramos indispensáveis para compreender a 

concepção educacional Reclusiana. Destacamos a análise de duas, justamente 

por seu caráter pedagógico explícito “L´Avenir de nos Enfants”1 e “Education”. 

A primeira foi publicada em 1886, em pequena brochura, onde o autor chama 

atenção para o movimento dos companheiros de luta e para a causa dos 

pequenos. Enquanto que a segunda, na verdade, é um capitulo do tomo IV, da 

coleção “L’Homme et La Terre”2, de 1906-1909. Nesta obra foram dedicadas 

66 páginas, com 29 ilustrações, dentre elas: fotografias, desenhos, material 

cartográfico e gráficos estatísticos, somados a uma descrição cativante sobre a 

educação, ao longo do tempo, de diferentes povos.  

 

                                            
1  RÉCLUS Élisée, "L’Avenir de nos enfants ". La Commune: Almanach socialiste pour 1877. 

Genève: Impr. jurassienne. 
2  RÉCLUS Élisée. "L'Homme et la Terre. 6 volumes.”Paris, Livrairie Universelle, 1905. 200 

X 280 mm. 6 tomes, 3600 pp. Très nombreuses gravures et cartes, dont certaines en 
couleurs. 



 

Figura 18: "L’Avenir de nos 
enfants". (1877). 
FONTE:GALLICA 

A escrita de Réclus é muito agradável e 

apresenta um ótimo caráter pedagógico. Ela nos conduz em direção ao 

conhecimento. De acordo com Day (1963),

descriptivo y atrayente (r) todos sus escritos refleja
de estilo poco común. Ellos, además, nos revelan un escritor 
completo, lleno de seducción. Sea en las páginas escritas sobre la 
geografía, en las del sabio de “El Hombre y la Tierra”, en lo escrito 
sobre filosofía, lo mismo que en las destin
donde expone las ideas anarquistas, como en A mi Hermano el 
Campesino, La Anarquia, Evolución y Revolución, en toda ocasión la 
expresión de E. Reclus es simple y clara, rindiendo en su exposición 
facilidad y comprensión. 
tem forma muito pessoal, de sua arte descritiva e atraente (...) todos 
os seus escritos refletem sua maestria de estilo pouco comum. Eles 
também nos revelam um escritor completo, cheio de sedução. Se 
nas páginas escritas sob
Terra", como está em escritos filosóficos, ou mesmo que nos 
destinados a propaganda, na qual ele expõe as idéias anarquistas, 
como no A Meu Irmão Camponês, A Anarquia, Evolução e 
Revolução, em todas as ocasiões a expres

 
"L’Avenir de nos Figura 19: "Éducation ". in. “L'Homme et la Terre

sixième (1908). 
FONTE: Acervo do autor 

A escrita de Réclus é muito agradável e repleta de informações, por isso 

apresenta um ótimo caráter pedagógico. Ela nos conduz em direção ao 

conhecimento. De acordo com Day (1963), 

su estilo agradable que tiene forma muy personal, de su arte 
descriptivo y atrayente (r) todos sus escritos refleja
de estilo poco común. Ellos, además, nos revelan un escritor 
completo, lleno de seducción. Sea en las páginas escritas sobre la 
geografía, en las del sabio de “El Hombre y la Tierra”, en lo escrito 
sobre filosofía, lo mismo que en las destinadas a la propaganda, en 
donde expone las ideas anarquistas, como en A mi Hermano el 
Campesino, La Anarquia, Evolución y Revolución, en toda ocasión la 
expresión de E. Reclus es simple y clara, rindiendo en su exposición 
facilidad y comprensión. [Tradução Livre] seu estilo agradavel que 
tem forma muito pessoal, de sua arte descritiva e atraente (...) todos 
os seus escritos refletem sua maestria de estilo pouco comum. Eles 
também nos revelam um escritor completo, cheio de sedução. Se 
nas páginas escritas sobre a geografia, no sábio "O Homem ea 
Terra", como está em escritos filosóficos, ou mesmo que nos 
destinados a propaganda, na qual ele expõe as idéias anarquistas, 
como no A Meu Irmão Camponês, A Anarquia, Evolução e 
Revolução, em todas as ocasiões a expressão de E. Reclus é 
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“L'Homme et la Terre", tome 

repleta de informações, por isso 

apresenta um ótimo caráter pedagógico. Ela nos conduz em direção ao 

su estilo agradable que tiene forma muy personal, de su arte 
descriptivo y atrayente (r) todos sus escritos reflejan una maestría 
de estilo poco común. Ellos, además, nos revelan un escritor 
completo, lleno de seducción. Sea en las páginas escritas sobre la 
geografía, en las del sabio de “El Hombre y la Tierra”, en lo escrito 

adas a la propaganda, en 
donde expone las ideas anarquistas, como en A mi Hermano el 
Campesino, La Anarquia, Evolución y Revolución, en toda ocasión la 
expresión de E. Reclus es simple y clara, rindiendo en su exposición 

estilo agradavel que 
tem forma muito pessoal, de sua arte descritiva e atraente (...) todos 
os seus escritos refletem sua maestria de estilo pouco comum. Eles 
também nos revelam um escritor completo, cheio de sedução. Se 

re a geografia, no sábio "O Homem ea 
Terra", como está em escritos filosóficos, ou mesmo que nos 
destinados a propaganda, na qual ele expõe as idéias anarquistas, 
como no A Meu Irmão Camponês, A Anarquia, Evolução e 

são de E. Reclus é 
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simples e clara, rendendo em sua exposição fascilidade e 
compreensão. (DAY, 1963, p.22)3 

Réclus tinha um modo muito peculiar para registrar seu conhecimento 

sobre a geografia. Em cada expedição, ele fazia uma nova obra com possíveis 

desdobramentos. Ele analisa magistralmente cada detalhe dos continentes, 

dos rios, da atmosfera, dos oceanos, dos vulcões, das montanhas, da fauna, 

da flora e relaciona o que observa com a riqueza dos povos. Réclus ao 

descrever, de modo rico e prazeroso, as suas viagens, possibilita um 

importante instrumento pedagógico, pois facilita o uso do método indutivo, 

principalmente para orientar as excursões pedagógicas ou passeios escolares. 

Réclus também demonstra ter a influência de Humboldt e apresenta um 

modo para descrever os diferentes ambientes que facilita o processo 

pedagógico da geografia, pois une o estilo científico ao estilo literário. O que 

pode ser ilustrado com a observação feita por Patrick Geddes4: 

Reclus' work did not lack the appreciation it deserved; all the 
more because, as a master of descriptive prose, he raised anew 
geography into literature, victoriously challenging a higher and keener 
criticism than that even of his own workfellows in science. To 
appraise this arc-at work we- must consider it in its place in literature. 
Adequately to attempt this would involve a muster of kindred great 
and synthetic works of descriptive science from the eighteenth 
century onwards, and notably from Buffon's Histoire Naturelle to 
Humboldt's Cosmos. . [Tradução Livre] Trabalho de Reclus não 
falta à valorização merecida, tanto mais porque, como um mestre da 
prosa descritiva, ele levantou novamente a geografia na literatura, 
vitoriosamente desafiando a mais forte crítica e mesmo de seus 
companheiros de trabalho cientifico. Para avaliar este abrangente 
trabalho, devem considerá-la o seu lugar na literatura. 
Adequadamente para tentar isso implicaria uma reunião de grandes 
obras equivalentes, sintéticas da ciência descritiva a partir do século 
XVIII, e, nomeadamente, de Histoire Naturelle de Buffon para o 
Cosmos de Humboldt. (GEDDES, 1905. apud: Ishill, 1927). 

                                            
3  DAY, Hem, “Eliseo Reclus, Escritor”, traducida por J. R. Magriña, publicado in: Tierra y 

Libertad, Publicacion mensual, (bimestral Extraordinário em formato de Revista), no 241, 
Junio de 1963, México. Pag. 22,23 e 25. 

4  Patrick Geddes (1854-1932) possuía formação nas ciências naturais que lhe atribuíram 
metodologias elogiáveis dentre os admiradores de suas obras. Sua forte influência 
darwinista é bastante conhecida dentre os estudiosos brasileiros, porém há o envolvimento 
de Geddes com Réclus, que raramente se divulga. “Geddes también recomendó los escritos 
de Reclus a su discípulo americano Lewis Mumford, pero aunque los intereses de Mumford 
estaban muy próximos a los de Reclus, nunca le citó extensamente.”(DUNBAR, 1989, p.90) 
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A forma de Réclus escrever era tão cativante que Alberto Mary5 o 

denomina de poeta da natureza, um artista que trabalhava com o estudo 

científico: 

Si su cultura enciclopedista ha contribuido con toda evidencia 
a desenvolver el vigor de su concepción, no queda duda que la 
nitidez de su visión, la probidad de su pensamiento, la generosidad 
de sus sentimientos han marcado el conjunto de su obra con un sello 
particular, situándola fuera y por encima de su época.(r) Este gran 
geógrafo fue por principio un gran artista y se puede afirmar sin 
reservas que merece con mayor razón y motivo ser considerado, 
más que Michelet6, el primer poeta de la naturaleza en el siglo XIX. . 
[Tradução Livre] Se a sua cultura enciclopédista há contribuido com 
toda evidencia para desenvolver fortemente sua concepção, não há 
dúvida de que a clareza de sua visão, a honestidade do pensamento 
e da generosidade de seus sentimentos que marcaram o conjunto de 
sua obra com um selo particular, colocando-a fora e acima do tempo. 
(...) O grande geógrafo foi em princípio, um grande artista e nós 
podemos dizer sem reservas que merece mais direito e razão, ser 
considerado, mais que Michelet, o primeiro poeta da natureza no 
século XIX. (MARY, apud: DAY, 1963, p.22) 

Foi justamente através dessa prosa agradável ao descrever suas 

viagens, que esse divulgador da ciência ensinou inúmeros trabalhadores. Haja 

vista a grande quantidade de anúncios presentes em jornais das variadas 

categorias, que acessavam seus livros, não apenas em bibliotecas de seus 

respectivos sindicatos e agremiações, como também em outros espaços 

públicos. Duas de suas criações receberam uma divulgação inesperada, a 

primeira “L’Histoire d’um Ruisseau”, sucedida por “L’Histoire d’une 

Montagne”,foram adotadas pelo Ministério de Instrução Pública e passaram a 

fazer parte do programa educativo de Paris.7 São inúmeros os depoimentos 

                                            
5  Encontramos este nome associado ao artigo, Albert Mary, “La méthode & l'esprit d'Élisée 

Reclus”(article paru dans Le Semeur, en 1928). Outro trabalho destacado no enfoque da 
escrita reclusiana é CORNUAULT, Joël (1995). Élisée Réclus, géographe et poète. Eglise-
Neuve d'Issac: Éditions fédérop. 

6  Jules MICHELET (1798-1874) autor de Le Peuple (1846), L’Oiseau (1856), L’insecte (1857), 
L’Amour (1858), La Mer (1861), La Montagne (1868) dentre outras obras. 

7  RÉCLUS Elisée, “L’Histoire d’um Ruisseau”(1869), Paris: Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie., s.d., 150 X 230 mm. 256 pp. RECLUS Elisée. “L’Histoire d’une 
Montagne”(1880), Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie. s.d. 150 
X 230 mm. 254 pp. Giblin comenta o surgimento dessa obra, “Hatzel le pide escribir 
L’Histoire d’une Montagne siguiendo el mismo modelo de L’Histoire d’un Ruisseau que 
había conocido un éxito enorme.”(GIBLIN, 1986, p.42).  
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encontrados na imprensa sobre o valor desses dois trabalhos, sendo ambos 

editados em várias línguas, atravessando gerações: 

Ambas historias fueron distinguidas por suscripciones del 
Ministerio de Instrucción Pública y adoptadas por las Bibliotecas 
escolares y populares, escogidas por la municipalidad de Paris para 
ser distribuidas como premio. Eso puede paracer paradojal en tal 
época. [Tradução Livre]. Ambas as histórias foram destacadas por 
subscrição do Ministério da Educação e aprovado peas Bibliotecas 
escolares e populares, escolhidas pela prefeitura de Paris para ser 
distribuídas como prêmio. Isso pode parecer um paradoxo em tal 
epoca. (DAY, 1963, p.22) 

fut toute sa vie un pédagogue, et tous ses écrits prouvent un 
souci constant de communiquer simplement, et d’allier un immense 
savoir scientifique avec un sens assez rare de la vulgarisation 
efficace. Le démontrent largement ses Histoires d’un ruisseau (en 
1869) et d’une montagne (en 1880) qui sont souvent lus dans les 
écoles de la IIIème République: on rend hommage ainsi au grand 
géographe, mais on cache bien sûr hypocritement ses engagements 
anarchistes. . [Tradução Livre] foi um educador ao longo da vida, e 
todos os seus escritos revelam um esforço contínuo para se 
comunicar de forma simples, e para combinar um vasto 
conhecimento científico com um raro sentido de extensão efetiva. A 
demonstram amplamente suas Histoires d’un ruisseau (em 1869) e 
uma montagne (em 1880) que muitas vezes são lidos nas escolas da 
República: onde tendo homenagiando ao grande geógrafo, mas é 
claro que hipocritamente escondendo os compromissos anarquistas. 
(ANTONY, s/d) 

De acordo com Ferreira (2006),  

No seu livro A História de um Ribeiro, Élisée Reclus declara 
seu amor e sua admiração por todas as fontes de vida. É um 
profundo hino poético à vida que emana do universo, sob todas suas 
formas e conteúdos. A água, os rios, os ribeiros, os oceanos, as 
montanhas, as florestas, o sol, a lua, os continentes, todos os 
planetas e em especial a Terra são um todo uno e indivisível. 
Enquanto fontes de vida, as interdependências e 
complementaridades entre as espécies animais e vegetais e, 
logicamente, a harmonia e a liberdade entre as mesmas excluem 
qualquer tipo de dominação e destruição(...) (FERREIRA, 2006, 
p.111-112) 

A escrita pedagógica sobre a geografia, realizada por Réclus, mostra 

uma concepção de todo que une o homem e a natureza, pensamento e 

matéria, como nos revela Albert Mary,  
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rapreciar toda la claridad, toda la elegancia y el encanto 
penetre con lo cual Reclus sabe describir los paisajes y los 
fenómenos [Tradução Livre] ...apreciar a clareza, a elegância eo 
charme que penetrante que Reclus sabe descrever as paisagens e 
fenômenos, (MARY, in: DAY, 1963, p.22) 

El último capítulo de La Montña se intitula “El Hombre”y es 
como un canto que se eleva a la libertad: “! Esperamos siempre, 
esperemos con confianza, el día llegará! Los dioses se marchan 
llevándose con ellos el cortejo de los reyes, sus tristes 
representantes en la tierra. El hombre aprende lentamente a 
entender y habla el lenguaje de liberdad, pero llegará a comprenderlo 
y a saberlo vivir y practicar en sus costumbres. [Tradução Livre]. O 
último capítulo da pilha é intitulado "O Homem”e é como uma música 
que se elevapara a liberdade! "Temos sempre a esperança, 
confiante, que o dia chegará! Os deuses sairão levando consigo a 
corte dos reis, seus tristes representantes na terra. O homem 
aprende lentamente a entender e falar a linguagem da Liberdade, 
mas chegará a entender e saber viver e praticar seus costumes. 
(DAY, 1963, p.23) 

Pronto nos damos cuenta que la inspiración de Reclus lo 
conduce a una armonización del pensamiento y la materia; el agua, 
el arroyo, la piedra, el bosque, la montaña, forman un todo en el que 
integra el hombre y cada uno de los elementos descritos si vive una 
vida propia no es menos solidario del conjunto: la montaña o el 
arroyo, los que se incorporan al cosmos. Síntesis admirable de los 
seres y de las cosas (r). [Tradução Livre]. Logo percebe que a 
inspiração de Reclus conduz a uma harmonização do pensamento e 
da matéria; a água, o riacho, a pedra, o bosque, a montanha, formam 
um todo que integra o homem e cada um dos elementos descrito, se 
você vive uma vida não é menos solidario ao conjunto: a montanha e 
o riacho, que são incorporados no cosmos. Síntese admirável dos 
seres e das coisas (...). (DAY, 1963, p.22) 

Consideramos que três obras de Réclus são fundamentais para 

entender como ele estuda a geografia: “A Terra; descrição dos fenômenos da 

vida do globo”, “Nova Geografia Universal; a Terra e os Homens”, e “O Homem 

e a Terra”; pois estas obras apresentam habilidade didática, rigor metodológico, 

diferentes influências, como também a interação com sua equipe e demonstra 

a sua rede internacional de colaboradores. 



 

Figura 20: "La Terre, 
Description des Phénomènes 
de La Vie du Globe". V- I “Les 

Continents”. 
FONTE: Acervo do autor 

Conforme nos relata GIBLIN (1986), houve uma grande repercussão da 

obra “A Terra; descrição dos fenômenos da vida do globo”.

dividida em dois tomos: o primeiro volume 

volume “Os oceanos, a atmosfera e a vida

páginas, contendo mais de 500 ilustrações, entre cartas e pranchas:

Es más, se reprochó el haberla publicado en una colecció
demasiado lujosa y por ello la volvió a editar en una colección menos 
onerosa después de haber reducido algunas partes. Esa obra obtuvo 
un muy gran éxito, tento entre el público culto como entre científicos. 
Las razones de ese éxito se explican a la vez 
de las informaciones como por la claridad de su exposición. 
[Tradução Livre] 
público amplo
publicada
mais barato
conquistou
entre os cientistas.
pela
apresentação

Podemos afirmar que a maior de todas as obras reclusianas foi a “Nova 

Geografia Universal; a Terra e os Homens”. Esta obra foi iniciada após seu 

exílio na Suíça. O geógrafo dedicou quase duas 

 

Description des Phénomènes 
“Les 

Figura 21: “Nouvelle 
Géographie Universelle; La 
Terre et Les Hommes”V - I. 
“L'Europe Méridionale”. 
FONTE: Acervo do autor 

Figura 22:
Terre"- versão em

FONTE: 

Conforme nos relata GIBLIN (1986), houve uma grande repercussão da 

“A Terra; descrição dos fenômenos da vida do globo”. 

o primeiro volume “Os Continentes”(1869) e o segundo 

“Os oceanos, a atmosfera e a vida”(1870). Toda obra têm mais de 1600 

páginas, contendo mais de 500 ilustrações, entre cartas e pranchas:

Deseaba que esta obra fuese accesible a un extenso público. 
Es más, se reprochó el haberla publicado en una colecció
demasiado lujosa y por ello la volvió a editar en una colección menos 
onerosa después de haber reducido algunas partes. Esa obra obtuvo 
un muy gran éxito, tento entre el público culto como entre científicos. 
Las razones de ese éxito se explican a la vez por la calidad científica 
de las informaciones como por la claridad de su exposición. 
[Tradução Livre] Esperava que este trabalho fosse acessível
público amplo. Além disso, foi criticado por trazer
publicada muito luxuoso e, portanto, o re-editado 
mais barato depois de ter rezumido algumas partes
conquistou um grande sucesso, tento entre o público
entre os cientistas. As razões para este sucesso é
pela qualidade científica da informação e da 
apresentação. (GIBLIN, 1986, p.31-32).  

Podemos afirmar que a maior de todas as obras reclusianas foi a “Nova 

Geografia Universal; a Terra e os Homens”. Esta obra foi iniciada após seu 

exílio na Suíça. O geógrafo dedicou quase duas décadas de sua vida para 
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Podemos afirmar que a maior de todas as obras reclusianas foi a “Nova 

Geografia Universal; a Terra e os Homens”. Esta obra foi iniciada após seu 

décadas de sua vida para 
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construí-la, percorreu diversas partes do globo, contando com o intercâmbio de 

grandes nomes da ciência. Seu lema era “uma página por dia”, iniciou em 

1876, descrevendo a Europa e concluiu em 1894, na América. Nesta obra faz 

uma análise importante da geografia humana, mostrando que o homem é parte 

consciente da natureza e está em contínua mudança. Segundo Eva,  

a escolha conceitual a fazer é partir do pressuposto de que a 
condição de mudança é típica da natureza e os seres humanos são a 
parte consciente da natureza. No prefácio do primeiro volume da 
Nova Geografia Universal, estamos em 1876, Reclus afirma que 
“essa natureza, juntamente como os homens que são por ela 
nutridos, muda continuamente”, e mais adiante refere-se às 
condições ambientais que possuem uma relevância modificável 
conforme o estado de cultura em que chegaram as nações, visto que 
com o passar do tempo existem elementos naturais que mudam de 
uso...(EVA, 2005, p.56) 

Completa a excelência e o legado da obra reclusiana, a preciosa análise 

da obra “O Homem e a Terra”, que deixa um diagnóstico detalhado dos 

diferentes continentes em seus aspectos físicos e humanos. Calcula-se que 

Élisée Réclus tenha ultrapassado 16000 páginas. Na sequência, apresentamos 

a sua monumental produção:  

I. A Europa Meridional (1876): Grécia, Turquia, Romênia, Sérvia, Itália, 
Espanha e Portugal. 

II. A França (1877) 8 

III. A Europa Central (1878): Suíça, Austro- Hungria e Alemanha. 

IV. Europa Noroeste (1879): Bélgica, Holanda e Ilhas Britânicas. 

V. A Europa Escandinava e Rússia (1880). 

VI. A Ásia Russa (1881). 

VII. A Ásia Oriental (1882). 

VIII. A Índia e a Indochina (1883). 

IX. A Ásia anterior (1884). 

X. A África Setentrional (1885) - 1ª parte: Baixo Nilo, Sudão egípcio, 
Etiópia, Núbia e Egito. 

                                            
8  Existe uma edição desse volume em braille, RÉCLUS, Élisée - "UNIVERSELLE: LA 

FRANCE”édite en 1885, transcrit en braille entre l918 et 1926. 36 volumes. (Association 
Valentin Haûy, 5 rue Duroc, 75343 Paris Cedex 07), Fonte: 
http://raforum.info/reclus/spip.php?article53 , acesso: 02-08-2010. 
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XI. A África Setentrional (1886) - 2ª parte: Trípoli, Tunísia, Argélia, 
Marrocos, Saara. 

XII. África Ocidental, arquipélagos atlânticos, Senegal e Sudão Ocidental 
(1887). 

XIII. África Meridional (1888): Ilhas do Atlântico Austral, Gabão, Congo, 
Angola, Zâmbia, Zanzibar, Somália. 

XIV. Oceania e terras da Oceania (1889): Ilhas da Índia Oceânica, Filipinas, 
Micronésia, Nova-Guiné, Melanésia, Nova – Caldônia, Austrália e 
Polinésia. 

XV. América Boreal (1890): Groelândia, Arquipélago Polar, Alasca, 
possessão do Canadá, Terre-Nova. 

XVI. Os Estados Unidos (1892). 

XVII. Índias Ocidentais (1891): México, Istmos Americanos, Antilhas. 

XVIII. América do Sul (1893): As regiões andinas, Trindade, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. 

XIX. América do Sul (1894): A Amazônia e o Prata, Guianas, Brasil, Paraguai, 
Uruguai, República Argentina9. 

Essa obra extensa foi possível graças a vários colaboradores que 

ajudaram Élisée Réclus a realizar os seus estudos. Segundo (COLLIGNON, 

2007), 

Élisée Reclus n’est pas un homme isolé mais un chercheur 
inscrit dans les réseaux scientifiques de son époque et qui anime un 
groupe de géographes qui participent pleinement à l’écriture de 
l’œuvre, notamment des 19 volumes de la Nouvelle géographie 
universelle. . [Tradução Livre] Élisée Reclus não é um indivíduo 
isolado, mas um investigador conectado em redes de cientistas de 
seu tempo por atrás de um grupo de geógrafos que estão totalmente 
envolvidos em escrever sua obra, incluindo 19 volumes da Nova 
Geografia Universal. (COLLIGNON, 2007)10 

Entre seus colaboradores destaca-se o cartógrafo Charles Perron, 

estabelecido em Genebra11, militante combatente, atuou com Bakunin e os 

irmãos Réclus na Aliança. Sobre Perron, e os vários anos na equipe de Élisée, 

                                            
9  Miyahiro, Marcelo. A viagem científica de Élisée Réclus ao Rio de Janeiro da Primeira 

República [Internet]. Proceedings; 2009 nov 9-12; São Paulo. (SP): II Encontro Nacional de 
História do Pensamento Geográfico; [cited 2010 Mar 31]. Available from: 
http://enhpgii.wordpress.com/trabalhos. acesso: 25-07-2010. 

10  COLLIGNON, Béatrice – “Le Monde Sans La Carte ”, 13 novembre 2007. ,FONTE: 
http://blog.mondediplo.net/2007-11-13-Le-monde-sans-la-carte, ACESSO: 25-07-2010. 

11  (GIBLIN, 1986, p.48) 
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encontramos algumas pesquisas atuais. Destacamos um trabalho apresentado 

recentemente no 3º Simpósio Iberoamericano de História da Cartografia, 

Agendas para a História da Cartografia Iberoamericana, realizado pela USP, 

São Paulo, abril de 2010. 

Nesse evento o geógrafo Marcelo Miyahiro, divulgou seu trabalho sobre 

“Charles Perron e a Cartografia do Brasil na Nouvelle Géographie Universelle”. 

De acordo com Miyahiro (2010), a realização de seu trabalho tinha: 

como objetivo principal confirmar a hipótese de que a 
Nouvelle Géographie Universelle (NGU) de Élisée Reclus necessita 
ser entendida como resultado de um esforço coletivo que envolveu 
uma rede de colaboradores, entre eles, Charles Perron, que com seu 
trabalho deve ser considerado o cartógrafo da NGU. (MIYAHIRO, 
2010, p.02) 

Além disso, Charles Perron também exerceu um importante trabalho 

pedagógico. Para FERRETTI ( 2010), 

Dans l’engagement politique de Charles Perron, il y a une 
forte composante pédagogique. En 1868, il publie un pamphlet, “De 
l’obligation en matière d’instruction ”, où il affirme la nécessité de 
l’instruction libre et gratuite pour la libération sociale et la fin de 
l’exploitation. “L’ignorance, voilà le vice social organique, la cause 
première du désordre ! C’est là qu’il faut frapper, et frapper fort ; car 
si l’on fait disparaître cette lèpre, la vraie, la dernière révolution sera 
accomplie ”, assène-t-il. Ce texte anticipe le mouvement de la 
pédagogie libertaire, qui verra, parmi ses animateurs, les géographes 
Élisée Reclus et Pierre Kropotkine. En 1876, c’est avec Élisée 
Reclus, exilé après la Commune de Paris, que Charles Perron 
constitue à Vevey, en Suisse, une section internationaliste, qui publie 
le journal Le Travailleur, le premier qui souhaite la création d’écoles 
libertaires et d’université populaires, où la géographie trouvera bientôt 
une place prépondérante. [Tradução Livre] No compromisso político 
de Carlos Perron, há um forte componente educacional. Em 1868 ele 
publicou um panfleto, “De l’obligation en matière d’instruction ", 
afirma a necessidade de um ensino gratuito e livre para a libertação 
social e ao final da operação. "A ignorância, que o vida social 
orgânica, a principal causa da bagunça! Isto é onde nós batemos e 
bateu duro, porque se tirarmos essa lepra, a verdadeira revolução 
será a última realizada”, afirmou. Este texto antecipa o movimento da 
pedagogia libertária, que, entre seus dirigentes, geógrafos Élisée 
Reclus e Peter Kropotkin. Em 1876, é com Élisée Reclus, exilado 
depois da Comuna de Paris, Charles Perron é em Vevey, na Suíça, 
uma secção internacional, que publica o jornal Le Travailleur, os 
primeiros convites para a criação de escolas libertárias e da 
Universidade Popular, onde a geografia vai encontrar em breve um 
lugar de destaque. (FERRETTI, 2010) 
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...et ses collaborateurs, en particulier Charles Perron (1837-
1909), assortissent l’œuvre du géographe anarchiste d’un immense 
corpus de cartes et de dessins (une dizaine de milliers). Ce ne sont 
pas des cartes topographiques, mais bien des cartes “thématiques 
“au sens moderne du terme – des cartes historiques, statistiques, 
démographiques, ethnographiques, et même des cartes qui 
ressemblent à s’y méprendre à des documents “géopolitiques “, bien 
que le terme n’existe pas encore en cette fin de XIXe siècle. . 
[Tradução Livre] ...E os colegas, especialmente Charles Perron 
(1837-1909), corresponde ao trabalho do geógrafo anarquista de um 
corpus grande variedade de mapas e desenhos (dez mil). Não 
mapas topográficos, mas os mapas "temáticos", no sentido moderno 
- mapas históricos, estatísticas, demográficas, etnográficas e até 
cartas que se assemelham estranhamente documentos 
"geopolíticos", embora O termo não existir no final do século XIX. 
(FERRETTI, 2007) 

Outros colaboradores de Réclus foram: Kropotkin12 e Atilla de Gerando, 

que foram responsáveis por revisar os escritos sobre a Rússia/Sibéria e 

Hungria (GIBLIN,1986). Atilla de Gerando foi geógrafo, um homem com quem 

Élisée Réclus compartilhou muitas opiniões; com frequência encontramos o 

conteúdo de suas correspondências ilustrando os trabalhos feitos pelos seus 

biógrafos. Foi importante a relação entre Atilla de Gerando e Réclus, pois 

colaboraram mutuamente em suas atividades, sejam as experiências 

pedagógicas, os debates sobre a “questão social” ou em análises de caráter 

científico. 

Outros dois assistentes de Réclus foram fundamentais: Gustave 

Lefrançais e Léon Metchnikoff. Sobre eles comenta GIBLIN (1986), 

se sabe el enorme éxito de la Nouvelle Géographie 
Universelle desde su aparición. Para ayudarlo en esa obra 
monumental Reclus contrata a un asistente. Primero trabaja con 
Gustave Lefrançois, un comunero muy cercano a él; después con 
Metchnikoff, un ruso, que tomó parte en la expedición de los 
“mille”(mil) en compañía de Garibaldi y que ha viajado por Extremo 
Oriente ( vivió algún tiempo en Japón) y por tanto es una ayuda 
preciosa para Reclus que nunca fue a Extremo Oriente. [Tradução 
Livre] conhecer o enorme sucesso da Nouvelle Géographie 
Universelle desde seu início. Para ajudar nesse trabalho monumental 
Reclus contratar um assessor. Primeiro trabalho com Gustave 
Lefrançois, um membro da comunard próxima a ele, e depois com 
Metchnikoff, um russo, que tomou parte na expedição do "mille”(mil) 
em companhia de Garibaldi, e tem viajado ao Extremo Oriente (ele 

                                            
12  Sobre a militância de Kropotkin dispensamos o comentário nesta parte do texto. 
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viveu por um tempo no Japão) e portanto é uma maravilha para 
Reclus que nunca foi para o Extremo Oriente. (GIBLIN, 1986, p.50).  

De acordo com Miyahiro, encontramos outros colaboradores de Réclus: 

Entre os principais colaboradores do “círculo de afinidades” 
de Reclus que participaram da produção dos desenhos do capítulo 
do Brasil na NGU identificamos: T. Taylor, Th. Weber, G. Vuillier, J. 
Lavée, Riou, Boudier, A. Slom, A. Paris. (...) Bocher e Thiriat. 
(MIYAHIRO, 2010, p.08) 

II.A.a Reflexões sobre Élisée Réclus e o ensino da geografia 

Na obra “O Homem e a Terra”13 aparece os posicionamentos de Réclus 

com relação a metodologia para estudar a relação homem-meio. Nas suas 

aulas de Geografia Comparada, ela articula os conhecimentos das ciências 

naturais, da etnografia e da arte, temas frequentemente estudados 

separadamente. 

O pesquisador Pere Ribas Rabassa mostra que Élisée Réclus possuía 

uma metodologia singular para estudar a relação entre o homem e o meio. 

Segundo a interpretação de Réclus, existe um meio estático e outro dinâmico 

que provocam uma profunda influência no homem: o meio estático é 

representado pela natureza e pelo clima e o meio dinâmico representa 

aspectos de ordem política, social e econômica. Assim nos revela Rabassa: 

En la influencia del medio sobre el hombre Reclus distingue 
entre un medio estático y un medio dinámico. Los elementos que 
forman parte del medio estático son aquellos como el clima o la 
naturaleza del suelo a la influencia de los cuales el hombre 
difícilmente puede sustraerse. El medio dinámico está constituido por 
aquellos elementos como la organización del Estado y del comercio o 
los salarios que dependen de la evolución en el tiempo y a los que 
los hombres no están sujetos de manera inevitable. De tal manera 
que es necesario conocer bien ambos para poder entender la 
influencia del medio sobre las sociedades humanas ya que no 

                                            
13  A conclusão do pensamento reclusiano ficou expressa em “L’Homme et La Terre”. 

Imaginada como desdobramento da “Nouvelle Géographie Universelle”. Em seu esboço 
propôs batizar como a “Géographie Socialle”. Essa ideia não obteve crédito por parte da 
editora Hachette. 
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siempre son los mismos factores los que ejercen esta influencia sino 
que van variando a lo largo del tiempo y en función de los grupos 
humanos. . [Tradução Livre] Sobre a influência do ambiente sobre o 
homem Reclus distinguiu entre um estático e um ambiente dinâmico. 
Os elementos que compõem o meio estático são aqueles tais como o 
clima ou a natureza do solo para a influência do homem, que 
dificilmente podem evitar. O ambiente dinâmico é composto de 
elementos como a organização do governo e do comércio e dos 
salários depende da evolução ao longo do tempo e que os homens 
não estão sujeitas inevitavelmente. Assim, é necessário conhecer 
tanto para compreender o impacto ambiental em sociedades 
humanas e que não são sempre os mesmos fatores que exercem 
essa influência, mas que variam ao longo do tempo e de acordo com 
os grupos humanos. (RABASSA, 2003, p. 78) 

Alguns autores questionaram que este posicionamento de Réclus levava 

a uma concepção determinista, mas Rabassa diz que esta posição precisa ser 

relativizada porque, 

(r) Es evidente que el determinismo geográfico entra en 
contradicción con la exaltación de la libertad humana que se le 
supone a un anarquista como Reclus. Claramente existe una tensión 
en el conjunto de su pensamiento entre ambas cuestiones. Pero este 
determinismo de Reclus, además de en la influencia de Ritter y del 
contexto intelectual del tiempo en que vivió el geógrafo francés, creo 
que cabe buscarlo en sus propias convicciones anarquistas. 
[Tradução Livre] (...) É evidente que o determinismo geográfico 
entra em contradição com a exaltação da liberdade humana que se 
supõem a um anarquista como Reclus. Claramente há uma tensão 
no conjunto de seu pensamento entre ambas as questões. Mas o 
determinismo de Reclus, além da influência de Ritter e do contexto 
intelectual da época que viveu o geógrafo francês, creio que cabe 
buscar lo em suas proprias convicções anarquistas. (RABASSA, 
2003, p. 78-79) 

Nós podemos afirmar que Réclus construiu um conhecimento em 

geografia a partir de uma concepção dinâmica, dialética, de modo que o 

homem é influenciado pelo meio, mas também transforma o meio em que vive. 

Esta dinâmica está presente no ensino de geografia, ou seja, a compreensão 

da geografia passa pelo conhecimento de múltiplos saberes, ou melhor, de 

diferentes áreas de conhecimento. 

Réclus reconhece também que a ciência não é neutra, por isso ela deve 

servir de auxílio para a libertação humana. Por isso o ensino da geografia e da 
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história deve mostrar a capacidade transformadora dos povos, modificando 

sistemas artificiais e desvendando as leis naturais para atingir o progresso14. A 

distribuição dos humanos, superando as barreiras ambientais, idiomáticas e 

nacionais são fenômenos da conquista do espaço. Por isso, defendeu a 

instrução integral, que promove o estudo comparado da evolução e revolução 

histórica dos povos.  

Fabrício Eva (2005) destinou alguns artigos no intuito de promover 

melhor entendimento acerca da metodologia15 construída por Réclus para 

estudar a geografia:  

As idéias de Reclus 
Os pontos principais no modo de ser geógrafo (“político”no 

sentido mais amplo) de Reclus são os seguintes: 
1. as fronteiras devem ser concebidas como móveis porque 

são apenas contemporaneamente funcionais. Quando muda a 
função ou mudam as escolhas dos grupos humanos, as fronteiras se 
deslocam para adequarem-se às novas funcionalidades; 

2. as únicas fronteiras consideráveis são aquelas que 
assinalam as diferenciações de hábitos, de comportamentos e de 
características dos grupos humanos; um conjunto articulado desses 
e outros elementos constitui o modo de vida (genre de vie), que 
possui um papel relevante na formação e nas dinâmicas dos grupos 
humanos; confluem para essa idéia de modo de vida “terra, clima, 
organização do trabalho, tipo de alimentação, raça, parentesco, 
modos de agrupamento social”; 

3. é preciso tornar o mais livre possível o movimento de 
idéias e pessoas; 

4. o indivíduo deve ser livre, mas não está só. Solidariedade 
e fraternidade são os princípios das relações entre os seres 
humanos, que levam à cooperação e à troca; 

5. a livre vontade do indivíduo é o motor primeiro das 
dinâmicas sociais. (EVA, 2005, p.53-54) 

Algumas páginas adiante, Eva (2005) explica a importante relação dos 

conceitos evolução e revolução para Réclus: 

                                            
14  Indicamos a leitura do capítulo XII de “L’Homme et La Terre”, denominado “Progrès”, onde 

Réclus vincula sua defesa do progresso a conquista do pão, título de um livro de P. 
Kropotkin, e a instrução “Le vrai progrès est la Conquête du Pain et de l’ Instruction pour 
tous les hommes.”(RECLUS, 1908, p. 502) 

15  Indicamos também o artigo: EVA, Fabricio- Ritorno al futuro. Réclus contro Ratzel: dalla 
geopolitica dello stato alla geopolitica dell’uomo. (Paper presentato al Congresso di Trieste, 
10-14 dicembre 1997, Nel centenario della pubblicazione della Politische Geographie di 
Friedrich Ratzel). 
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Evolução e revolução 
Aqueles que até mesmo foram definidos como “leis”(apenas 

no sentido da sua alta freqüência casual) eram: 
1. a tendência dos grupos humanos a se estruturarem 

segundo hierarquias (causada pelo desenvolvimento desigual); 
2. o impulso insubstituível à liberdade por parte do indivíduo; 
3. o mecanismo de contínua oscilação/balanceamento entre 

essas duas tendências contrastantes. 
É necessário considerar os seres humanos como realmente 

são, e não imaginá-los como seres “teóricos”. Uma das 
características dos indivíduos é que eles requerem tempo para 
assimilar as transformações, ainda que se habituem velozmente às 
novidades cômodas ou liberadoras. (EVA, 2005, p.55) 

Componentes significantes em torno do pensamento pedagógico de 

Élisée são encontradas apenas em meio de consulta às suas 

correspondências. Esse tipo de fonte oferece bons subsídios, como provam os 

trabalhos de GIBIN (1982), VICENTE (1983), BRÉMAND (1998), PREMAT 

(2006) e CODELLO (2007). 

Possibilitando compreender as lacunas existentes na cronologia, 

permitindo assim uma história mais dinâmica e sedutora16, seja sobre o ensino 

de geografia ou em confidências com familiares. O caráter pessoal das cartas 

mostra um Élisée mais a vontade, como transcreve Codello, apresentando uma 

das cartas escrita por Élisée, a seu irmão e confidente Elie Réclus17�, 

correspondência contendo reflexões, sobre as experiências vividas como 

professor, durante sua permanência em Nova Orleans:  

Elie em 1855 
Deixada sozinha, a criança, como tu mesmo pudeste 

observar, começa das idéias mais verdadeiras e filosóficas e 
desenha em primeiro lugar o tronco, depois os ramos e em seguida, 
as folhas, mas o homem que instrui a criança, começa pelo outro 
extremo, prende-se à forma, à aparência exterior e dirige-se de fora 
para dentro, ensina-lhe os nomes e esquece-se das coisas, enquanto 
a natureza ensina as coisas e esquece-se dos nomes: dessa forma, 
as duas educações penetra-se. A educação dos americanos lembra 
aquela que os pedantes nos proporcionam: eles sabem o nome das 
coisas, falam dos acontecimentos brutos a toda a Terra e mais tarde 
conseguimos apresentar a idéia do feito: para servir-me de uma 

                                            
16  Podemos citar que em uma das correspondências de Bakunin a Élisée Réclus, contendo o 

debate sobre o tema “Evolução e Revolução”mais que uma década antes do ensaio 
reclusiano chegar ao público. 

17  Citamos também as cartas com a mãe Zeline, ou para suas irmãs. 
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comparação anglo-saxônica, eles colocam os copos na mesa 
esperando que nós venhamos enchê-los. (CODELLO, 2007, p.193) 

Entre as cartas de Élisée com conteúdo pedagógico, destacamos a 

encaminhada a Atilla de Gèrando e Antonine de Gèrando. Inclusive Atilla de 

Gèrando foi colaborador na “Nouvelle Geographie Universalle”. As 

correspondências estão repletas de análises sobre o ensino de geografia. 

Como podemos verificar a seguir, os questionamentos sobre os livros 

escolares e aos exames: 

O senhor tem perfeitamente razão de não colocar livros de 
geografia nas mãos de seus alunos e ensinar o senhor mesmo 
oralmente. Os livros devem servir somente aos professores: nas 
mãos dos alunos, eles causam, em geral, mais mal do que bem. 
Ensinam desde verdades desordenadas a erros, mas, sobretudo, 
privam a criança de sua iniciativa individual. [...] A ciência deve ser 
algo vivo; caso contrário, não passa de ciência escolar miserável [...]. 
A grande arte do professor, tanto na Geografia como de qualquer 
outra ciência, consiste precisamente em saber mostrar tudo 
completamente e de vários pontos de vista, a fim de conservar 
sempre o espírito estimulado e facilitar incessantemente novas 
conquistas. (RECLUS apud CODELLO, 2007, p.196).18 

Essa postura diferenciada de Réclus frente ao ensino e ao estudo da 

geografia, provocou um estranhamento na academia europeia com relação a 

forma como Réclus concebia a geografia, principalmente quando eles se 

depararam com a obra “O Homem e a Terra”, sobre isso nos revela GIBLIN 

(1982), 

Dentro de la evolución de la escuela geográfica francesa 
podemos considerar que los dos últimos tomos de El hombre y la 
Tierra forman el primer tratado de geografía humana general; como 
lo prueba la lista de los temas estudiados: “El reparto de la población, 
la acción de poblar – densidad y migraciones - , la urbanización, la 
agricultura y la propiedad, la industria y el comercio, la educación y la 
ciencia.”Pero los geógrafos franceses han querido ignorar esa obra y 
la importancia de las consideraciones históricas, en sus primeros 
tomos, les ha servido de pretexto para decir que se trataba de un 
libro de historia y que no les concernía. [Tradução Livre] Na 
evolução da escola geográfica francesa pode-se considerar que os 

                                            
18  Segundo Codello extraída de cartas de Élisée para M. de Gérando (11-12-1874) e (11-01-

1877). 
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dois últimos volumes de O Homem ea Terra formam o primeiro 
tratado sobre a geografia humana geral, como evidenciado pela lista 
dos temas discutidos: "A distribuição da população, a ação de povoar 
- densidade e migraçôes – a urbanização, a agricultura, e a 
propriedade, a indústria e o comércio, a educação e a ciência.”Mas 
os geógrafos franceses tentaram ignorar esse trabalho e a 
importância das considerações históricas, em seus primeiros 
volumes, tem servido como pretexto para dizer que era um livro de 
história e que não lhes diziam respeito. (GIBLIN, 1982, p.78) 

II.B Educação e Revolução 

No último tomo de sua vasta obra, denominada História Contemporânea, 

Réclus reflete sobre a educação. Neste livro ele descreve as manifestações 

educativas desde as origens primordiais até o período contemporâneo. Réclus 

relaciona o ideal pedagógico e revolução, na busca pela educação integral. 

Nesta obra ele trata de vários aspectos educacionais como: a infalibilidade do 

ensino, a educação dos primitivos, a escola modelo, a coeducação, os prêmios 

e castigos, a expansão da ciência, a língua comum, a higiene geral, a callipédia 

(análise das ações e propaganda da eugenia), a educação da estética, a 

espontaneidade da arte, a nudez e a relação ciência-arte-natureza. 

Élisée Réclus resume assim a boa educação:  

Uma boa educação comporta, portanto, um grupo de 
crianças bastante considerável para que elas possam entregar-se a 
obras comuns, atividades alegre e vivamente realizadas19. (RECLUS, 
2010, p. 20-21) 

De acordo com Réclus, o conhecimento se propaga como um incêndio 

magnífico, mas não necessariamente os métodos de ensino manifestam 

dinâmica parecida, pois havia uma postura muito rígida entre os professores. 

Eles assumiam uma postura autoritária como se fossem os portadores da 

verdade, como ilustra o trecho abaixo:  

                                            
19  Poder ser encontrado no original em RECLUS, 1908, p. 440. 
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De inicio, o vicio capital das escolas é aquele de todas as 
instituições humanas, o caráter de infalibilidade que se atribuem de 
bom grado os professores. Aos olhos do vulgar, eles parecem quase 
ter o direito natural a ela graças à autoridade que lhes dão os anos e 
os estudos anteriores. As crianças, olhando para as feições graves 
de seus pais ou daqueles que os substituem, estão completamente 
díspostas a inscrever em sua boca: elas fornecem um terreno dos 
mais favoráveis à fé ingênua e espontânea que tanto agrada aos 
professores. Assim se forma, sem dificuldade, uma espécie de 
religião cujos pontífices crêem-se de bom grado senhores da 
verdade. À sua infalibilidade pessoal somam-se outras que, segundo 
os diferentes países, segundo os cultos e as classes, dão à primeira 
uma consagração mais elevada. Os ensinos diferem, portanto, para 
além de cada fronteira, a ponto de serem absolutamente opostos uns 
aos outros.20 (RECLUS, 2010, p. 10-11) 

Preocupado com a escola autoritária e rígida, estabelece uma 

diferenciação entre as escolas fundadas em lugares alegres e aquelas que se 

transformaram em espaço de tortura. Critica os descaminhos da instituição 

escolar. Ele considera a educação tradicional como castradora da criança e 

mostra a ignorância de muitos pais, que amando seus filhos enviam-nos aos 

cuidados do Estado e ou da Igreja:  

Se a liberdade deve ser completa para cada homem em 
particular, pode parecer à primeira vista que os pais são 
perfeitamente livres para conceder a seus filhos a educação 
tradicional de sujeição e emasculação. Mas não decorre da liberdade 
do pai que ele possa atentar contra a liberdade do filho.(...) A 
liberdade do pai de família é do mesmo tipo quando este dispõe 
absolutamente de sua prole para entregá-la ao Estado ou à Igreja: 
neste caso, ele a mata, ou, ainda pior, avilta-a. Em seu amor 
ignorante, permanece o inimigo mais funestro dos seus.

21.
 (RECLUS, 

2010, p. 17) 

Réclus critica a falsa autoridade imposta por certos professores, que 

fazem o uso do terror, por meio de ameaças ou mesmo força bruta no trato 

com os pequeninos. Enaltece a autoridade do mestre conquistada 

naturalmente pelas relações de amor desenvolvidas com seus alunos, com a 

livre eleição de temas para suas aulas e que possibilita o conhecimento da 

vida, da ciência e da arte: 

                                            
20  Poder ser emcontrado no original em RECLUS, V-6, 1908, p. 434. 
21  Poder ser emcontrado no original em RECLUS, V-6, 1908, p. 438. 
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A Criança deve ser apoiada em seu estudo pela paixão; ora, 
nem a gramática, nem a literatura, nem a história universal, nem a 
arte poderiam ainda interessá-la; ela só pode compreender essas 
coisas sob forma concreta: a feliz escolha das formas e das palavras, 
as narrativas e descrições, os contos, as imagens. Pouco a pouco o 
que ela tiver visto e ouvido suscitará nela o desejo de uma 
compreensão de conjunto, de um oredenamento lógico, e então será 
o momento de fazer-lhe estudar sua língua, mostrar-lhe o 
encadeamento dos fatos, das obras literárias e artísticas; assim, ela 
poderá aprender as ciências de outra maneira que não seja pela 
memória, e sua própria natureza solicitará o ensino comparado. (...) 
O amor e respeito do mestre pela criança deveriam proibir-lhe 
empregar em seu trabalho de tutela e ensino o procedimento sumário 
dos antigos déspotas, a ameaça e o terror ; ele só tem como força à 
sua disposição a superioridade natural assegurada ao educador pela 
ascendência de sua estatura e de sua força, sua idade, sua 
inteligência e suas aquisições científicas, sua dignidade moral e seu 
conhecimento da vida.22 (RECLUS, 2010, p. 18-19) 

Defende uma educação que é construída em grupo. O professor deve 

saber aproveitar a vocação natural especial de cada aluno, assim como, aceitar 

a colaboração de cada um. O professor precisa trabalhar com o 

desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. 

A partir dessa visão de combate à educação autoritária é que Réclus 

construiu a sua militância no movimento dos trabalhadores. Ele foi um membro 

importante para a Associação Internacional dos Trabalhadores. 

James Guillaume organizou a documentação sobre a Associação 

Internacional dos Trabalhadores (AIT), com atas, publicações e informações 

sobre diversos militantes. Essa obra constitui um dos melhores registros 

históricos desse movimento. Encontramos nesses registros, dados suficientes 

para ilustrar o grau de discussão pedagógica dos trabalhadores que eram 

delegados nos Encontros e suas deliberações para o movimento internacional. 

                                            
22  Poder ser emcontrado no original em RECLUS, V-6, 1908, p. 439. 



 

Figura 23: Internacionales: “L’Homme et La Terre”, tomo 5.
FONTE: Acervo do autor

Durante algumas passagens, Guillaume

foram muito respeitados 

um dos nossos, como podemos constar na citação a seguir:

livraisons hebdomadaires, du grand ouvrage d'
Nouvelle Géographie univ
Bulletin (13 juin), en insistant non seulement sur la valeur scientifique 
de cette œuvre colossale, mais sur l'esprit d' internationalité dans 
lequel l'auteur entendait l'écrire, et en donnant quelques citations 
caractéristiques de la préface et des trois premiers chapitres; l'article 
se terminait ainsi: “
Paris, sous la Commune, dans les rangs des fédérés; il a été jeté sur 
les pontons avec tant d'autres victimes de la férocité versaillaise; il 
est actuellement proscrit par le gouvernement qui dêshonore la 
France. 
là, aux yeux de la postérité, un de ses moindres titres de gloire. 
dira de lui plus tard: “Il fut le premier géographe de

                                        
23  James Guillaume em 1890 
24  Podemos encontrar análises sobre o papel de Élisée Réclus na mobilização de operários e 

propaganda da AIT em diversos trabalhos. Citamos alguns: “Fonseca, Carlos da 
Réclus e o movimento libertário em Portugal”, in 
(Contatos de Réclus com os anarquistas portugueses e dados sobre o “eclipse da corrente 
libertária”entre 1873 e 1886 e suas razões. Análise do crescimento das ideias libertárias e 
da oposição dos socialistas. Anexo documental com
Fonseca, Carlos da — A Origem da l.a Internacional em Lisboa 
Federação Portuguesa, Lisboa, Estampa, 1978. (Uma obra fundamental sobre a gênese do 
movimento operário português, com abundante informação b
Fonseca, Carlos da — “Sobre el proletariado español y Ia Associación Internacional de 
Trabajadores en Portugal”, in 
1981, p.998) 

 
Internacionales: “L’Homme et La Terre”, tomo 5. 

FONTE: Acervo do autor 

Figura 24: James Guillaume 
(1844

FONTE: Acervo do autor

Durante algumas passagens, Guillaume23 cita Élisée e Èlie Réclus. Eles 

foram muito respeitados no interior da AIT24. Referiam-se a Élisée Réclus como 

um dos nossos, como podemos constar na citação a seguir: 

C'est en mai 1875 que commença la publication à Paris, en 
livraisons hebdomadaires, du grand ouvrage d'Élisée
Nouvelle Géographie universelle. Je l'annonçai dans un article du 
Bulletin (13 juin), en insistant non seulement sur la valeur scientifique 
de cette œuvre colossale, mais sur l'esprit d' internationalité dans 
lequel l'auteur entendait l'écrire, et en donnant quelques citations 
ractéristiques de la préface et des trois premiers chapitres; l'article 

se terminait ainsi: “Élisée Reclus est l'un des nôtres
Paris, sous la Commune, dans les rangs des fédérés; il a été jeté sur 
les pontons avec tant d'autres victimes de la férocité versaillaise; il 
est actuellement proscrit par le gouvernement qui dêshonore la 
France. Nous tenons à le rappeler en terminant, car ce ne sera pas 
là, aux yeux de la postérité, un de ses moindres titres de gloire. 
dira de lui plus tard: “Il fut le premier géographe de ”son temps, et l'un 

                                            
1890 publica “Pestalozzi. Étude biographique”. 

Podemos encontrar análises sobre o papel de Élisée Réclus na mobilização de operários e 
propaganda da AIT em diversos trabalhos. Citamos alguns: “Fonseca, Carlos da 
Réclus e o movimento libertário em Portugal”, in Seara Nova, n.° 1545, de Julho de 1974. 
(Contatos de Réclus com os anarquistas portugueses e dados sobre o “eclipse da corrente 

entre 1873 e 1886 e suas razões. Análise do crescimento das ideias libertárias e 
da oposição dos socialistas. Anexo documental com cartas de Réclus a portugueses.)”, 

A Origem da l.a Internacional em Lisboa — 
Lisboa, Estampa, 1978. (Uma obra fundamental sobre a gênese do 

movimento operário português, com abundante informação biográfica e bibliográfica.) e 
“Sobre el proletariado español y Ia Associación Internacional de 

Trabajadores en Portugal”, in Cuadernos de Ruedo Ibérico, suplemento, 1974. (
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James Guillaume 

(1844-1916) 
FONTE: Acervo do autor 

cita Élisée e Èlie Réclus. Eles 

se a Élisée Réclus como 

C'est en mai 1875 que commença la publication à Paris, en 
Élisée Reclus, la 

erselle. Je l'annonçai dans un article du 
Bulletin (13 juin), en insistant non seulement sur la valeur scientifique 
de cette œuvre colossale, mais sur l'esprit d' internationalité dans 
lequel l'auteur entendait l'écrire, et en donnant quelques citations 
ractéristiques de la préface et des trois premiers chapitres; l'article 

Reclus est l'un des nôtres: il s'est battu à 
Paris, sous la Commune, dans les rangs des fédérés; il a été jeté sur 
les pontons avec tant d'autres victimes de la férocité versaillaise; il 
est actuellement proscrit par le gouvernement qui dêshonore la 

r en terminant, car ce ne sera pas 
là, aux yeux de la postérité, un de ses moindres titres de gloire. On 

”son temps, et l'un 

Podemos encontrar análises sobre o papel de Élisée Réclus na mobilização de operários e 
propaganda da AIT em diversos trabalhos. Citamos alguns: “Fonseca, Carlos da — “Elisée 

.° 1545, de Julho de 1974. 
(Contatos de Réclus com os anarquistas portugueses e dados sobre o “eclipse da corrente 

entre 1873 e 1886 e suas razões. Análise do crescimento das ideias libertárias e 
cartas de Réclus a portugueses.)”, 

 O Centenário da 
Lisboa, Estampa, 1978. (Uma obra fundamental sobre a gênese do 

iográfica e bibliográfica.) e 
“Sobre el proletariado español y Ia Associación Internacional de 

suplemento, 1974. (PEREIRA, 
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des combattants de la Commune. [Tradução Livre] Em maio de 
1875 começou a publicação em Paris, em fasciculos semanais, a 
grande obra de Élisée Reclus, Nouvelle Géographie universelle. Eu 
anunciei, em um artigo no Boletim (13 de junho), enfatizando não só 
o valor científico deste trabalho colossal, mas o espírito do 
internacionalismo no qual o autor pretendia escrever, e dando 
algumas citações características do prefácio e os três primeiros 
capítulos, o artigo conclui: "Élisée Reclus é um dos nossos: lutou 
em Paris, sob a Comuna, nas fileiras dos federados e foi lançado 
sobre pontões com tantas outras vítimas da ferocidade de Versalhes 
e está proscrito pelo governo que desonra a França. Queremos 
lembrar o final porque não vai estar lá, aos olhos da posteridade, um 
dos seus, pelo menos para a fama. Nós dizemos-lhe mais tarde: "Foi 
o primeiro geógrafo”do seu tempo, e um dos combatentes da 
Comuna. (GUILLAUME,1909, tome troisieme, p.282-283) 

Podemos notar a importância da educação na ordem do dia dos 

congressos. Assim, podemos vislumbrar a rede de experiências e troca de 

informações nos Encontros dos trabalhadores e o compromisso com a 

educação, que era considerada uma estratégia de luta. 

Em 1867, no Congresso que se realizou em Lausanne, quando foram 

discutidas nove questões pelos delegados, a quinta questão referia-se: ao 

papel, ambos os gêneros na sociedade, a educação de criança, a elaboração 

de um programa de educação integral, a questão do Estado e da religião 

ocupando o espaço da família na educação, e a preocupação da língua 

universal25 junto com uma ortografia simplificada, entre outras questões, como 

podemos constatar na citação abaixo: 

5ª QUESTÃO. - Funções Sociais. - Papel do homem e da 
mulher na sociedade. – Educação das crianças. - Ensino integral. - 
Liberdade de ensino. - Fonografia. 

1. Ensino cientifico, profissional e produtivo. Estudo de um 
programa de ensino integral. (A segunda frase deste parágrafo foi 
acrescentada por proposição de Longuet.) 

2. Organização da escola-oficina. 
3. Considerando que a expressão ensino gratuito é um 

contra-senso, visto que o imposto cobrado dos cidadãos cobre os 
gastos; mas que o ensino é indispensável, e que nenhum pai de 
família tem o direito de privar seus filhos dele, o Congresso só 
concede ao Estado o direito de substituirse ao pai de família quando 
este estiver impotente para cumprir com seu dever. De qualquer 

                                            
25  Por muito adotado o Esperanto, língua artificial criado e lançada em 1887 por Ludwik Lejzer 

Zamenhof (1859-1917). A “Internacia Lingvo”("Língua Internacional", em esperanto) serviria 
como o socialismo da linguagem, método constituído com regras extremamente simples, 
podendo ser ensinado em menos de vinte aulas. 
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forma, todo ensino religioso deve ser afastado do programa. (A 
redação deste parágrafo deve-se a Tolain; a comissão havia 
apresentado esta outra redação: “Liberdade de ensino, aprovado 
ainda o ensino obrigatório gratuito prlo Estado”.) 

4. O Congresso é de opinião que uma língua universal e uma 
reforma ortográfica viriam um benefício geral, e contribuiriam 
poderosamente para a unidade dos povos e a fraternidade das 
nações. (A introdução, neste parágrafo, a expressão "uma língua 
universal”deve-se a Walton.) (GUILLAUME,2009, p.99) 

Durante o Congresso de Bruxelas, realizado de 06 a 13 de setembro de 

1868, a educação integral foi retomada como meta que deveria ser alcançada. 

Sabiam que muita coisa deveria ser feita, pois tinham consciência que a 

revolução na educação não chegaria sem a revolução social. Amadurecia no 

movimento anarquista a ideia de uma educação que possibilitasse o 

desenvolvimento de todas as faculdades, com o intuito de possibilitar o 

surgimento de um homem novo e emancipado. Neste Congresso convidam-se 

as diferentes seções para promoverem cursos públicos de acordo com um 

programa de ensino científico, profissional e produtivo, correlacionando esta 

luta com a questão da redução das horas de trabalho.  

Brémand (1998) mostra como se delineava a concepção educacional de 

Réclus, a partir da colaboração deste no debate da Internacional:  

C’est à partir de son engagement au sein de l’AIT que Reclus 
s’intéresse de plus en plus à education. Il faut noter que cette 
question est au cæur dês débats des internationalistes, qui voient 
dans l’instructuion un moyen essentiel d’émancipation. [Tradução 
Livre] É a partir de seu envolvimento na AIT que Reclus cada vez 
mais interessados na educação. Note-se que esta questão esta nos 
debates internacionalistas, que vêem na instrução um meio essencial 
de emancipação. (BRÉMAND, 1998, p. 46) 

Além disso, Brémand (1998) esclarece que Réclus afirmava que dever-

se-ia travar a luta contra o capital e a propriedade, porque seria difícil conceber 

a educação integral numa conjuntura de exploração. Inclusive num um capítulo 

de “O Homem e a Terra”dedicado a Internacional, Réclus reafirma ser 

impossível a conciliação entre o Capital e o trabalho: 

le précise un compte rendu du congrès de 1882: “Le 
compagnon Reclus dit que nous ne devons pas perdre de vue notre 
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ennemi, qui est la propriété ; sans abolition de celle-ci, il ne peul être 
question d'instruction intégrale. (...) Tant que la société sera divisée 
en classes, ouvriers et patrons, l'instruction intégrale ne sera qu'un 
leurre. (...) Élisée Reclus a démontré que dans la société actuelle, où 
règne l'autorité, le capitalisme et l'exploitation, on ne peut pas avoir la 
vraie instruction. C'est seulement dans une société libre, ayant pour 
bases la solidarité et l'égalité économique avec ia liberté individuelle, 
la plus complète, que l'on peut obtenir les véritables résultats de 
l'instruction intégrale (...). Une éducation pareille ne peut avoir lieu 
que dans une société solidaire et libre, à laquelle nous n'arriverons 
que par la révolution. “26. [Tradução Livre] preciso um relato da 
conferência de 1882: "O companheiro Reclus disse que nós não 
devemos perder de vista o nosso inimigo, que é propriedade, sem 
aboli-lo, não se pode entrar na questão da instrução integral. (...) 
Enquanto a sociedade dividida em classes, trabalhadores e patrões, 
a instrução será uma farsa completa. (...) Reclus mostrou que na 
sociedade de hoje, onde há autoridade, o capitalismo e a exploração, 
não podemos ter essa instrução realmente. Somente em uma 
sociedade livre, cujo fundamento da solidariedade e da igualdade 
econômica com a liberdade, a mais completa, podemos obter os 
resultados reais da instrução integral (...). Essa educação pode ter 
lugar numa sociedade livre e segura, que vamos conseguir isso com 
a revolução. (BRÉMAND, 1998, p. 46) 

Destacamos que no século XIX, foram inúmeras as publicações sobre o 

método racional ou mesmo sobre a educação integral, assim como, existiram 

experiências que efetivaram esta proposta educacional, apesar das inúmeras 

difilculdades. As experiências mais divulgadas foram a de Paul Robin, com o 

Orfanato de Cempuis (1880 - 1894), e A Colméia27 (1904-1917) de Sebastien 

Faure; estas e outras empreitadas receberam o apoio crítico dos demais 

companheiros da Internacional. 

                                            
26  A citação apresentada por BRÉMAND (1998) segundo o próprio fora retirada de “Le 

Revolte, 10 JUin 1882, cité par Valentme Goby, Elisée Réclus, un anarchiste et l'éducation, 
mémoire de l'IEP de Paris, 1995, p. 79.” 

27  Existe um álbum fotográfico de “La Ruche”, disponível em: 
http://raforum.info/article.php3?id_article=3521&lang=fr, acesso: 17-08-2010. 



 

Figura 25: Paul Robin (1837
FONTE: 

http://www.estelnegre.org/fotos/paulrobin1.jpg

FONTE: http://www.freinet.org/icem/archives/benp/benp44/benp44

Podemos descobrir mais sobre a experiência de Robin na gestão do 

orfanato e a concretização da educação integral, consultando a obra de 

 
Paul Robin (1837-1912) 

http://www.estelnegre.org/fotos/paulrobin1.jpg 

Figura 26: Sébastien Faure (1858
FONTE: http://militants

anarchistes.info/IMG/jpg/Faure_Sebastien_carte_postale.jpg

Figura 27: Escola-oficina Cempuis 
http://www.freinet.org/icem/archives/benp/benp44/benp44-0002.JPG

Podemos descobrir mais sobre a experiência de Robin na gestão do 

orfanato e a concretização da educação integral, consultando a obra de 
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Sébastien Faure (1858-1942) 

http://militants-
anarchistes.info/IMG/jpg/Faure_Sebastien_carte_postale.jpg 

 

0002.JPG 

Podemos descobrir mais sobre a experiência de Robin na gestão do 

orfanato e a concretização da educação integral, consultando a obra de 
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Husson lançada em 1949. Nela, o biógrafo descreve detalhadamente a 

experiência deste pedagogo importante na história da educação libertária e 

polêmico devido a sua concepção neo-malthusiana28. Abaixo mencionamos 

como era a divisão por idade dos diferentes segmentos no Orfanato e o 

currículo desenvolvido: 

Crèche, jusqu'à 3 ans: développement corporel de l'enfant. 
Développement des cinq sens et notamment de la vue par la 
contemplation des objets et de l'ouïe par l'audition des sons 
musicaux.  

Asile: (de trois à 6 ans): Dessin, reproduction à vue d’œil du 
contour des corps. Chant sans notions théoriques. Exercices 
d'écriture et de mémoire.  

Ecole primaire: 
1er cycle (de six à neuf ans): Ecriture, danse, musique, 

dessin, reproduction à vue d’œil du contour des corps. Travail 
industriel et agricole. Exercices gymnastiques du matelot, du 
pompier, de l'industrie du bâtiment. Natation. Equitation.  

2e cycle (de 9 à 12 ans): Ecriture, danse, musique 
instrumentale. Dessins, reproduction à vue d’œil du contour des 
corps. Travail industriel et agricole. Exercices gymnastiques indiqués 
précédemment. Natation. Equitation.  

3e cycle (de 12 à 15 ans): Pendant deux heures, étude d'une 
ou de plusieurs professions industrielles”.29. 

 
[Tradução Livre] 
 
Creche, até 3 anos: desenvolvimento físico das crianças. 

Desenvolvimento dos cinco sentidos, incluindo visão pela 
contemplação de objetos e ouvir por ouvir sons musicais. 

Asilo: (de três à 6 anos): Desenho, reprodução pelo corpo 
contorno dos olhos. Cantando sem conceitos teóricos. Exercícios 
escritos e da memória. 

Escola primária: 
1 º ciclo (de seis a nove anos): Escrita, dança, música, 

desenho, reprodução por corpo contorno dos olhos. Trabalho 
industrial e agrícola. Exercícios de ginástica do marinheiro, o 
bombeiro, a indústria da construção. Natação. Equitação. 

2 º ciclo (de 9 à 12 anos): Escrita, dança, música 
instrumental. Desenhos, reproduzida pelo corpo contorno dos olhos. 
Trabalho industrial e agrícola. Ginástica exercícios listados acima. 
Natação. Equitação. 

                                            
28  “esperando obtener la adhesión de Guillaume y Kropotkine a su nueva filosofía 

regeneracionista. Su proposición estimando ineficaz la práctica revolucionaria cuando se 
olvidan las leyes de Malthus fue tomada muy fríamente por los dirigentes socialistas. Y si 
bien Robin fracasa en su empeño de desplegar sus proposiciones neo-maltusianas en la 
internacional, es de justicia señalar la notable influencia que ejercieron sus teorizaciones 
sobre la enseñanza integral.”(VILANOU,1981 ,p. 14) 

29  HUSSON, J - .”Paul Robin, éducateur”, BENP n°44 , mars 1949, disponível em: 
http://www.freinet.org/icem/archives/benp/benp44/benp44.htm, acesso: 15-08-2010. 
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3 º ciclo (de 12 à 15 anos): Durante duas horas de estudo de 
uma ou várias ocupações profissionais industriais. (HUSSON, 1949) 

Husson (1949) também apresenta um quadro com os temas 

programados para as crianças. Podemos perceber que a cada semana havia 

um rodízio de atividades, atingindo um total de seis semanas de revezamento, 

e depois se retornava ao estágio inicial: 

 
Figura 28: Rodízio de atividades em Cempuis 

FONTE: NPMC 

Brémand (1998) afirma que houve pouca aproximação de Réclus com 

essa experiência do Orfanato de Cempuis, embora concordasse com os 

princípios da educação integral apresentados por Robin, porque criticava a 

vinculação desse pedagogo com o Ministério da Educação da França. 

Podemos encontrar na história libertária, inúmeros outros exemplos 

associados aos princípios de uma educação associada à luta social do 

trabalhador, capaz de desenvolver tanto o respeito entre homens e mulheres, 

como combater a desigualdade entre classes, o amor entre as nações e a 

libertação da criança das limitações tuteladas pelo Estado e as religiões 

farsantes. Como foi a experiência de Sebastien Faure: 



 

Figura 29: Atividade de encadernação na Le Ruche (A Colm
FONTE: http://militants

Figura 30: 
FONTE: http://militants

Além das influências sofridas por Réclus das experiências pedagógicas 

mencionadas brevemente aqui, outro fator foi fundamental para a sua luta 

política por outro tipo de educação, a Comuna de Paris, que até hoje é 

reconhecida como símbolo de avanço político. Na Comuna de Paris foram 

realizadas várias ações importantes, inclusive educativas, pois, nesse período, 

a educação tornou-se gratuita, compulsória e mista. Como Sobreira (2009) 

explica a seguir, 

durante a Comuna de Paris deflagrou perspectivas educacionais 
ligadas à revolução. Os anarquistas, por exemplo, almejavam o 

Atividade de encadernação na Le Ruche (A Colméia)
FONTE: http://militants-anarchistes.info/IMG/jpg/Ruche-reliure.jpg 

: Sébastien Faure com grupo de colaboradores. 
FONTE: http://militants-anarchistes.info/IMG/jpg/Ruche-adultes.jpg 

Além das influências sofridas por Réclus das experiências pedagógicas 

mencionadas brevemente aqui, outro fator foi fundamental para a sua luta 

política por outro tipo de educação, a Comuna de Paris, que até hoje é 

cida como símbolo de avanço político. Na Comuna de Paris foram 

realizadas várias ações importantes, inclusive educativas, pois, nesse período, 

se gratuita, compulsória e mista. Como Sobreira (2009) 

A experiência vivida por alguns partidários do socialismo 
durante a Comuna de Paris deflagrou perspectivas educacionais 
ligadas à revolução. Os anarquistas, por exemplo, almejavam o 
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Além das influências sofridas por Réclus das experiências pedagógicas 

mencionadas brevemente aqui, outro fator foi fundamental para a sua luta 

política por outro tipo de educação, a Comuna de Paris, que até hoje é 

cida como símbolo de avanço político. Na Comuna de Paris foram 

realizadas várias ações importantes, inclusive educativas, pois, nesse período, 

se gratuita, compulsória e mista. Como Sobreira (2009) 

or alguns partidários do socialismo 
durante a Comuna de Paris deflagrou perspectivas educacionais 
ligadas à revolução. Os anarquistas, por exemplo, almejavam o 
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surgimento de um indivíduo intelectual e ideologicamente engajado 
na transformação da sociedade de classes. (SOBREIRA, 2009, p. 
160) 

Durante os 72 dias de existência dessa revolta parisiense, três grandes 

temas sobre o ensino foram apresentados num texto assinado30 por um grupo 

denominado “l'Education nouvelle”, formado por professores e demais pessoas 

interessadas.  

Na Comuna de Paris foram criadas subcomissões e associações. Os 

grupos se dividiam desempenhando a gestão de um determinado território, 

enquanto outros companheiros atuavam em barricadas afastando os soldados. 

Esses coletivos baniam a influência da igreja na escola e defendiam com todo 

ardor a escola laica. 

A concepção educacional que orientou a Comuna de Paris respeitava a 

consciência das crianças promovendo um cidadão responsável e capaz de 

gostar do seu semelhante, de inspirar o amor pela justiça. Recusavam a ideia 

de punições e recompensas.31As escolas também funcionavam em período 

noturno para a promoção de conferências públicas e bibliotecas populares 

defendidas pela Associação Internacional do Trabalho, no Congresso de 

Bruxelas, em setembro de 1868. O que foi um passo importante em direção a 

ideia de Universidades Populares. 

Veja a seguir o mapa que ilustra o período da divisão territorial da 

Comuna de Paris: 

                                            
30  Disponivel em: 

http://increvablesanarchistes.org/articles/avan1914/commune_parellmem.htm, acesso: 15-
08-2010. 

31  Louise Michel – Memórias. Disponivel em: http://increvablesanarchistes.org/articles 
/avan1914/ commune_parellmem.htm, acesso: 15-08-2010. 



 

                                        
31 “El proyecto contenido en el “Manifiesto de la Comuna”

libres y autóctonas.”(VICENTE,

                                            
“El proyecto contenido en el “Manifiesto de la Comuna”-- cuyos términos según Nettlau evocan directamente la literatura y expresión de Eliseo Reclus 

(VICENTE, 1982, p.32). Além do espaço o tempo passa a ser gerido segundo outro calendário. Outro mapa interessante pode ser encontrado no endereço: 

Figura 31: Repartição espaço-temporal da Comuna de Paris
FONTE: http://wapedia.mobi/thumb/9ac5499/en/fixed/470/395/Paris

cuyos términos según Nettlau evocan directamente la literatura y expresión de Eliseo Reclus 
Além do espaço o tempo passa a ser gerido segundo outro calendário. Outro mapa interessante pode ser encontrado no endereço: 

temporal da Comuna de Paris3186 
FONTE: http://wapedia.mobi/thumb/9ac5499/en/fixed/470/395/Paris-commune.jpg?format=jpg 

cuyos términos según Nettlau evocan directamente la literatura y expresión de Eliseo Reclus – se concretaba en formar un Estado a partir de una federación de comunas 
Além do espaço o tempo passa a ser gerido segundo outro calendário. Outro mapa interessante pode ser encontrado no endereço: 

 

se concretaba en formar un Estado a partir de una federación de comunas 
Além do espaço o tempo passa a ser gerido segundo outro calendário. Outro mapa interessante pode ser encontrado no endereço: http://www.worldstatesmen.org/Paris-commune.gif
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Os efeitos da Comuna marcam definitivamente a vida e a reputação de 

Élisée Réclus, que inclusive foi preso e anos depois foi anistiado. No entanto, 

ele recusa a anistia porque alega que não poderia ser agraciado daquela 

maneira, pois houve companheiros da comuna que cumpriram severas penas.  

Outra importante influência para a construção educacional de Élisée 

Réclus aconteceu na região de Edinburgh, com os “Summer Meetings”. Ele 

ministrou aulas com Patrick Geddes nos “Summer Meetings”, que funcionaram 

na Escócia32118 e nos Estados Unidos. Segundo Réclus, esses cursos de verão 

foram muito gratificantes e se tornaram uma espécie de “universidade 

itinerante”. A repercussão desses encontros serviu de inspiração para o 

movimento de universidades populares. Patrick Geddes (1854-1932) foi 

professor universitário e deu uma grande contribuição para o estudo das 

cidades e de seu planejamento. 

SARMENTO (2004) comenta o contato de Patrick Geddes com os 

escritores franceses e o descobrimento de obras de La Play e Réclus: 

Geddes tomou conhecimento do conceito geográfico de 
região através de Élisée Reclus (1830-1905), e de Paul Vidal de La 
Blache (1845-. 1918). Reclus, influenciado fortemente por Ritter ” 

(...), participou, em 1875 e 1894, nas escolas de Verão que 
Geddes organizava em Edimburgo. O trabalho de Reclus foi decisivo 
na conceptualização da Secção de Vale, um método de descrever 
em diagrama o subsolo, o ambiente natural e a vida económica de 
uma região. Através de Reclus, Geddes conheceu a obra de Vidal, 
sendo que as monografias regionais de Vidal e dos seus seguidores 
constituíram bons exemplos das práticas e metodologias para 
descrever e tentar compreender a geografia humana de regiões 
especificas. (SARMENTO, 2004, p. 10) 

Patrick Geddes aplica essas referências em seus escritos e em seus 

experimentos que contaram com a visita de Réclus, além de outros 

colaboradores. Ele apostou em um sistema de educação de maneira holística, 

que favoreceu a aproximação da sociologia e da natureza, e se transformou 

                                            
32 Conforme nos conta DUNBAR, “La geografía de Reclus há funcionado mejor en Gran 

Bretaña que cualquier otro lugar, en parte porque el estilo francés de geografía 
tradicionalmente ha encontrado allí un calurosa acogida y en parte porque Patrick Geddes 
tuvo éxito al introducir las obres de Reclus entre los geógrafos ingleses.”(DUNBAR, 1989, 
p.89-90) 



 

num crítico das metodologias aplicadas nos estabelecimentos universitários de 

seu tempo.  

Élisée Réclus deixou registrada e

Homem e a Terra”, o seu entusiasmo com as experiências de Geddes, 

dedicando uma página inteira ao que chamou de universidades itinerantes, 

devido a suas explorações nos campos, nas fábricas e também a experiência 

na Outlook Tower. 

Réclus exibe uma fotografia contendo representantes de várias 

nacionalidades bebendo chá, na Outlook Tower, enquanto admiram a 

paisagem no terraço. Esta torre foi utilizada como uma ferramenta didática por 

Patrick Geddes. 

Figura 32: “Outlook Tower”: 

FONTE: RECLUS, Élisée

Sobre essa torre, descobrimos que ela foi comprada por

1892, para ser construída uma exposição permanente. A população podia 

visitar, em seus cinco pavimentos, a exposição de estudos sócio

                                        
33 “Index Museum to the World”. 

ascendente, que permitia ao visitante ir da escala local para a regional e desta para a 
nacional, chegando mesmo à global. O rés

num crítico das metodologias aplicadas nos estabelecimentos universitários de 

Élisée Réclus deixou registrada em seu capítulo sobre educação no “O 

Homem e a Terra”, o seu entusiasmo com as experiências de Geddes, 

dedicando uma página inteira ao que chamou de universidades itinerantes, 

devido a suas explorações nos campos, nas fábricas e também a experiência 

Réclus exibe uma fotografia contendo representantes de várias 

nacionalidades bebendo chá, na Outlook Tower, enquanto admiram a 

paisagem no terraço. Esta torre foi utilizada como uma ferramenta didática por 

“Outlook Tower”: Encontro de verão no terraço de torre das 
possibilidades em Edinburgh. 

Élisée- L’Homme et la terre. Paris: Libr. universelle, 1908, tome sixième. 
p. 455. 

Sobre essa torre, descobrimos que ela foi comprada por

1892, para ser construída uma exposição permanente. A população podia 

visitar, em seus cinco pavimentos, a exposição de estudos sócio

                                            
“Index Museum to the World”. O material exposto na torre organizava-se numa sequência 
ascendente, que permitia ao visitante ir da escala local para a regional e desta para a 
nacional, chegando mesmo à global. O rés-do- chão era dedicado às civilizações orientais e 
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num crítico das metodologias aplicadas nos estabelecimentos universitários de 

m seu capítulo sobre educação no “O 

Homem e a Terra”, o seu entusiasmo com as experiências de Geddes, 

dedicando uma página inteira ao que chamou de universidades itinerantes, 

devido a suas explorações nos campos, nas fábricas e também a experiência 

Réclus exibe uma fotografia contendo representantes de várias 

nacionalidades bebendo chá, na Outlook Tower, enquanto admiram a 

paisagem no terraço. Esta torre foi utilizada como uma ferramenta didática por 

 
Encontro de verão no terraço de torre das 

tome sixième. 

Sobre essa torre, descobrimos que ela foi comprada por Geddes em 

1892, para ser construída uma exposição permanente. A população podia 

visitar, em seus cinco pavimentos, a exposição de estudos sócio-espaciais33,119 

se numa sequência 
ascendente, que permitia ao visitante ir da escala local para a regional e desta para a 

dedicado às civilizações orientais e 



 

organizada do complexo para o específico. No último andar, havia uma câmara 

escura e as pessoas p

projetada sobre uma superfície. O espetáculo reconhecido como o primeiro 

laboratório sociológico do mundo, possibilitava a Geddes difundir o estudo 

sobre a paisagem, tentando mudar a visão da cidade e do país.

Figura 33: “Outlook Tower”: 
em panfleto de epoca. 
Fonte: http://www.camera-

obscura.co.uk/world_of_illusions/ima
ges/outlook_book1906.jpg 

Figura 36: Câmara Escura: 
em tempos passados. 
FONTE: http://www.camera-

obscura.co.uk/camera_obscura/imag
es/.gif 

                                        
ao estudo geral do homem
Europa. (segundo piso), o mundo anglo
Edimburgo (quinto piso). No último piso en
turistas desde o século XIX, e que Geddes decidiu manter.

34 Possibilidade de assistir divulgação atual da câmara escura: Fonte: http://www.camera
obscura.co.uk/camera_obscura/obsc_vid.asp,

organizada do complexo para o específico. No último andar, havia uma câmara 

escura e as pessoas podiam admirar uma vista de 360º de angulação, 

projetada sobre uma superfície. O espetáculo reconhecido como o primeiro 

laboratório sociológico do mundo, possibilitava a Geddes difundir o estudo 

sobre a paisagem, tentando mudar a visão da cidade e do país. 

  
“Outlook Tower”: 

_of_illusions/ima

Figura 34: “Outlook Tower”: 
Diagrama do prédio (1915) 

Fonte: http://www.bshs.org.uk/travel-
guide/wp-content/uploads/Outlook-

Tower.jpg 

Figura 35: 
em foto recente do prédio.

http://www.rampantscotland.com/edin
burgh/graphics2/outlooktower3e.jpg

  

_obscura/imag

Figura 37: Câmara Escura: 
Esquema da projeção. 
FONTE: http://www.camera-

obscura.co.uk/camera_obscura/imag
es/cam_Illustration.gif 

Figura 38: 
na atualidade.
FONTE: 

obscura.co.uk/slideshow/camera
cura/cam_odb_1.jpg

                                                                                                                        
ao estudo geral do homem” (GEDDES, 1915). Subindo os pisos na Torre encontrava
Europa. (segundo piso), o mundo anglo-saxónico (terceiro piso), e a Escócia (quarto piso) e 
Edimburgo (quinto piso). No último piso encontrava-se uma Câmara Obscura, que atraía 
turistas desde o século XIX, e que Geddes decidiu manter.”(SARMENTO, 2004, p. 15)
Possibilidade de assistir divulgação atual da câmara escura: Fonte: http://www.camera
obscura.co.uk/camera_obscura/obsc_vid.asp, acesso: 28-07-2010 
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organizada do complexo para o específico. No último andar, havia uma câmara 

odiam admirar uma vista de 360º de angulação, 

projetada sobre uma superfície. O espetáculo reconhecido como o primeiro 

laboratório sociológico do mundo, possibilitava a Geddes difundir o estudo 

 

 
 “Outlook Tower”: 

em foto recente do prédio. 
Fonte: 

http://www.rampantscotland.com/edin
burgh/graphics2/outlooktower3e.jpg 

 
 Câmara Escura: 

na atualidade.34120 
FONTE: http://camera-

obscura.co.uk/slideshow/camera_obs
cura/cam_odb_1.jpg 

                                                
(GEDDES, 1915). Subindo os pisos na Torre encontrava-se a 

saxónico (terceiro piso), e a Escócia (quarto piso) e 
se uma Câmara Obscura, que atraía 

(SARMENTO, 2004, p. 15) 
Possibilidade de assistir divulgação atual da câmara escura: Fonte: http://www.camera-



 

Figura 
FONTE: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Patrick_Geddes_%281886%29.jpg/230px

A visão revolucionária de educação de 

saber manual e o intelectual. Ele propõe novas formas de avaliação e aplica o 

livre exame, segundo descrevem Bremand (1998), Codello (2007), e Sobreira 

(2009): 

alors en bon ouvrier, qui ne développe pas seulement ses facultés 
intellectuelles mais également ses aptitudes manuelles, 
conformément à l'idéal de l'homme complet commun à tous les 
défenseurs de l'éducation intégrale. 
realiza dos objetos de suas mãos se transforma em um bom 
trabalhador, que não só desenvolve suas faculdades intelectuais, 
mas também suas habilidades manuais, de acordo com o ideal do 
homem completo comuns a todos os defensores da e
integral.

realização dos estudos, produzam cartas geográficas e publicações 
em um trabalho comum e solidário, de modo que o estudante, 
realizando essas atividades na prátic
operador prático, desenvolvendo, deste modo, os princípios da 
educação integral. (CODELLO, 2007, p.217).

associação dos indivíduos para unir suas energias e esforços na 
produçã
condição que as obras sejam mais valorizadas do que os diplomas. 
(SOBREIRA

absolutamente modernas porque, ao repudiar os títulos e valoriza
habilidades, as realizações dos alunos são provas de aprendizado. 
Sua proposta é semelhante à pedagogia do projeto com 
compromisso cooperativo “para evitar a formação de uma classe de 
doutos, que, apelando para os conhecimentos, possam dominar com 
novos 

 
Figura 39: Patrick geddes (1854-1932). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Patrick_Geddes_%281886%29.jpg/230px
Patrick_Geddes_%281886%29.jpg 

A visão revolucionária de educação de Réclus faz com que ele una o 

saber manual e o intelectual. Ele propõe novas formas de avaliação e aplica o 

livre exame, segundo descrevem Bremand (1998), Codello (2007), e Sobreira 

l'étudiant qui réalise des objets de ses mains se transforme 
alors en bon ouvrier, qui ne développe pas seulement ses facultés 
intellectuelles mais également ses aptitudes manuelles, 
conformément à l'idéal de l'homme complet commun à tous les 
défenseurs de l'éducation intégrale. [Tradução Livre] 
realiza dos objetos de suas mãos se transforma em um bom 
trabalhador, que não só desenvolve suas faculdades intelectuais, 
mas também suas habilidades manuais, de acordo com o ideal do 
homem completo comuns a todos os defensores da e
integral. (BRÉMAND, 1998, p. 50) 

Aos estudantes é solicitado que, além do trabalho da 
realização dos estudos, produzam cartas geográficas e publicações 
em um trabalho comum e solidário, de modo que o estudante, 
realizando essas atividades na prática, torne-se também um bom 
operador prático, desenvolvendo, deste modo, os princípios da 
educação integral. (CODELLO, 2007, p.217). 

Esse aprendizado colaborativo consiste em favorecer a 
associação dos indivíduos para unir suas energias e esforços na 
produção de um conhecimento solidário e mútuo, construído na 
condição que as obras sejam mais valorizadas do que os diplomas. 
SOBREIRA, 2009, p. 165) 

Para Codello (...), as afirmações de Reclus são 
absolutamente modernas porque, ao repudiar os títulos e valoriza
habilidades, as realizações dos alunos são provas de aprendizado. 
Sua proposta é semelhante à pedagogia do projeto com 
compromisso cooperativo “para evitar a formação de uma classe de 
doutos, que, apelando para os conhecimentos, possam dominar com 
novos e mais refinados instrumentos de poder a grande massa de 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Patrick_Geddes_%281886%29.jpg/230px-

Réclus faz com que ele una o 

saber manual e o intelectual. Ele propõe novas formas de avaliação e aplica o 

livre exame, segundo descrevem Bremand (1998), Codello (2007), e Sobreira 

jets de ses mains se transforme 
alors en bon ouvrier, qui ne développe pas seulement ses facultés 
intellectuelles mais également ses aptitudes manuelles, 
conformément à l'idéal de l'homme complet commun à tous les 

ução Livre] o aluno que 
realiza dos objetos de suas mãos se transforma em um bom 
trabalhador, que não só desenvolve suas faculdades intelectuais, 
mas também suas habilidades manuais, de acordo com o ideal do 
homem completo comuns a todos os defensores da educação 

Aos estudantes é solicitado que, além do trabalho da 
realização dos estudos, produzam cartas geográficas e publicações 
em um trabalho comum e solidário, de modo que o estudante, 

se também um bom 
operador prático, desenvolvendo, deste modo, os princípios da 

Esse aprendizado colaborativo consiste em favorecer a 
associação dos indivíduos para unir suas energias e esforços na 

o de um conhecimento solidário e mútuo, construído na 
condição que as obras sejam mais valorizadas do que os diplomas. 

Para Codello (...), as afirmações de Reclus são 
absolutamente modernas porque, ao repudiar os títulos e valorizar 
habilidades, as realizações dos alunos são provas de aprendizado. 
Sua proposta é semelhante à pedagogia do projeto com 
compromisso cooperativo “para evitar a formação de uma classe de 
doutos, que, apelando para os conhecimentos, possam dominar com 

e mais refinados instrumentos de poder a grande massa de 
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excluídos do conhecimento e da ciência (CODELLO, 2007, p.224). 
(SOBREIRA, 2009, p. 165) 

Em seus escritos, Élisée Réclus expôs claramente sua crítica a 

mentalidade de produtividade Universitária em voga, fazendo reflexões sobre a 

visão estreita da educação de sua época que propunha uma educação 

estritamente profissional, a qual era útil para as indústrias e não para a 

humanidade. 

Outra experiência educacional importante foi a realizada à Escola de 

Pequenos Estudos, na Universidade Nova, em 1895, em Bruxelas, onde seria 

praticado o ensino misto, atividades manuais e artísticas, com o intuito de 

desenvolver um ensino integral35121. Como comenta Brémand (1998), 

A l’époque où il enseigne à Bruxelles, en 1895, Élisée Reclus 
soutient également Ia création de l'Ecole des petites études. Cette 
école, mixte et dont “l'enseignement complet de travail manuel, avec 
tous les matériaux qui se trouvent à la partée des enfants, et dans un 
esprit à la fois pratique et artistique “, s'appuyait sur “l'observation et 
l'expérimentation “et fut créée par des amis de l'Université nouvelle, 
dans une volonté de rupture d'avec I'école officielle et dans le but de 
développer un enseignement intégral rationnel. . [Tradução Livre] 
Na epoca em que ele ensinava em Bruxelas, em 1895, Élisée Reclus 
igualmente apóiou a criação da Ecole des petites études. Esta 
escola, mista com "ensinamento completo de trabalho manual e todo 
o material encontrado sobre crianças, e de um espírito que é prático 
e artístico, baseado na "observação e experimentação “e foi criada 
por amigos da Université nouvelle, uma vontade de ruptura com a 
escola oficial e no intuito de desenvolver uma educação racional 
integral. (BRÉMAND, 1998, p. 46) 

                                            
35 Sobre a disputa de forças entre as lojas maçônicas no entorno da Universidade Livre de 

Bruxelas decidindo pela adoção do livre exame, sua exclusão e por fim o retorno do 
conceito foi levantado por: STENGERS, Jean. L’apparition du libre examen à l’Université de 
Bruxelles. Revue de l’Université de Bruxelles, octobre 1963- avril 1964, n° 1-2-3. 



 

Figura 
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.04, 1998.

Outra experiência educativa importante de Réclus foi a fundação do 

Instituto de Geografia na Universidade Nova, ano de 

projetos arrojados, criou uma grande biblioteca reunindo 9 000 volumes, em 

1904, a mapoteca, com 7 000 mapas geográficos, 15 000 gravuras, desenhos. 

Inclusive foi projetado um Globo para visitação popular

                                        
36 As duas em pé vestindo preto são netas de Élisée Réclus, Sentada ao centro a filha de 

Kropotkin. Vestindo branco, uma amiga de classe.
37 Algumas imagens sobre os projetos de globo terrestre 

ALAVOINE-MULLER, Soizic 
L’utopie géographique d’Élisée Reclus
geographique-2003-2-page

 
Figura 40: l'Ecole des petites études36122. 
FONTE: ITINERAIRE, Chelles, n.14, p.04, 1998. 

Outra experiência educativa importante de Réclus foi a fundação do 

Instituto de Geografia na Universidade Nova, ano de 1898. Ele se envolveu em 

projetos arrojados, criou uma grande biblioteca reunindo 9 000 volumes, em 

1904, a mapoteca, com 7 000 mapas geográficos, 15 000 gravuras, desenhos. 

Inclusive foi projetado um Globo para visitação popular37.123 

                                            
As duas em pé vestindo preto são netas de Élisée Réclus, Sentada ao centro a filha de 
Kropotkin. Vestindo branco, uma amiga de classe. 

mas imagens sobre os projetos de globo terrestre podem ser encontra
MULLER, Soizic - Un globe terrestre pour l’exposition universelle de 1900. 

L’utopie géographique d’Élisée Reclus. Fonte: http://www.cairn.info/revue
page-156.htm. 
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Outra experiência educativa importante de Réclus foi a fundação do 

1898. Ele se envolveu em 

projetos arrojados, criou uma grande biblioteca reunindo 9 000 volumes, em 

1904, a mapoteca, com 7 000 mapas geográficos, 15 000 gravuras, desenhos. 

As duas em pé vestindo preto são netas de Élisée Réclus, Sentada ao centro a filha de 

encontradas no artigo: 
Un globe terrestre pour l’exposition universelle de 1900. 

. Fonte: http://www.cairn.info/revue-espace-



 

Figura 41: Um dos projetos de Globo para visitação popular
FONTE: http://www.cabinetmagazine.org/issues/27/assets/images/foer8.jpg

Podemos afirmar que Réclus lutou pela educação integral, contribuindo 

para o amadurecimento desse conceito, e pela soci

proliferação das Universidades Populares. Premat (2006) diz claramente que 

as orientações pedagógicas de Réclus foram importantes para o movimento 

das Universidades Populares, baseado em dados coletados da 

correspondência entre Réclus

Lausanne: 

intelligents et studieux qui ont eu la chance d’être jetés en prison, 
comme révolutionnaires, et d’y avoir passé plusieurs années. En 
rentrant dans l
captivité à l’étude et à la discussion sérieuse, ces ouvriers ont eu une 
autre chance, celle de trouver un travail suffisamment rémunéré qui 
leur assurait à la fois le pain et le loisir nécessaire pour le tr
intellectuel. [r] Ainsi, toutes les conditions heureuses sont réunies 
pour donner une valeur très haute à ce groupe d’amis: intelligence, 
étude, alternance régulière du travail et du loisir, liberté personnelle. 
Les résultats ont été merveilleux. Imp
apôtres sans comprendre qu’un nouveau monde se prépare, 
conforme à un nouvel idéal! . 
estou falando varios trabalhadores inteligentes e estudiosos tiveram 
a sorte de ser jogado na cadeia, 
vários anos. Ao retornar à vida civil depois de seu tempo em cativeiro 
para estudo e discussão séria, esses trabalhadores tiveram outra 
chance de encontrar um emprego que pagava o suficiente garantiram 
o pão e lazer necess

 
Um dos projetos de Globo para visitação popular.

FONTE: http://www.cabinetmagazine.org/issues/27/assets/images/foer8.jpg

Podemos afirmar que Réclus lutou pela educação integral, contribuindo 

para o amadurecimento desse conceito, e pela socialização do saber e a 

proliferação das Universidades Populares. Premat (2006) diz claramente que 

as orientações pedagógicas de Réclus foram importantes para o movimento 

das Universidades Populares, baseado em dados coletados da 

correspondência entre Réclus e o professor Renard, da Academia de 

Dans la ville dont je vous parle vivent plusieurs ouvriers 
intelligents et studieux qui ont eu la chance d’être jetés en prison, 
comme révolutionnaires, et d’y avoir passé plusieurs années. En 
rentrant dans la vie civile, après avoir consacré leur temps de 
captivité à l’étude et à la discussion sérieuse, ces ouvriers ont eu une 
autre chance, celle de trouver un travail suffisamment rémunéré qui 
leur assurait à la fois le pain et le loisir nécessaire pour le tr
intellectuel. [r] Ainsi, toutes les conditions heureuses sont réunies 
pour donner une valeur très haute à ce groupe d’amis: intelligence, 
étude, alternance régulière du travail et du loisir, liberté personnelle. 
Les résultats ont été merveilleux. Impossible de voir et d’entendre ces 
apôtres sans comprendre qu’un nouveau monde se prépare, 
conforme à un nouvel idéal! . [Tradução Livre] Na cidade de que 
estou falando varios trabalhadores inteligentes e estudiosos tiveram 
a sorte de ser jogado na cadeia, como revolucionários, e de passar 
vários anos. Ao retornar à vida civil depois de seu tempo em cativeiro 
para estudo e discussão séria, esses trabalhadores tiveram outra 
chance de encontrar um emprego que pagava o suficiente garantiram 
o pão e lazer necessárias para o trabalho intelectual. [...] Assim, 
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FONTE: http://www.cabinetmagazine.org/issues/27/assets/images/foer8.jpg 

Podemos afirmar que Réclus lutou pela educação integral, contribuindo 

alização do saber e a 

proliferação das Universidades Populares. Premat (2006) diz claramente que 

as orientações pedagógicas de Réclus foram importantes para o movimento 

das Universidades Populares, baseado em dados coletados da 

e o professor Renard, da Academia de 

Dans la ville dont je vous parle vivent plusieurs ouvriers 
intelligents et studieux qui ont eu la chance d’être jetés en prison, 
comme révolutionnaires, et d’y avoir passé plusieurs années. En 

a vie civile, après avoir consacré leur temps de 
captivité à l’étude et à la discussion sérieuse, ces ouvriers ont eu une 
autre chance, celle de trouver un travail suffisamment rémunéré qui 
leur assurait à la fois le pain et le loisir nécessaire pour le travail 
intellectuel. [r] Ainsi, toutes les conditions heureuses sont réunies 
pour donner une valeur très haute à ce groupe d’amis: intelligence, 
étude, alternance régulière du travail et du loisir, liberté personnelle. 

ossible de voir et d’entendre ces 
apôtres sans comprendre qu’un nouveau monde se prépare, 

Na cidade de que 
estou falando varios trabalhadores inteligentes e estudiosos tiveram 

como revolucionários, e de passar 
vários anos. Ao retornar à vida civil depois de seu tempo em cativeiro 
para estudo e discussão séria, esses trabalhadores tiveram outra 
chance de encontrar um emprego que pagava o suficiente garantiram 

árias para o trabalho intelectual. [...] Assim, 
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todas as condições estão reunidas feliz em dar um valor muito alto 
para este grupo de amigos: inteligência, estudo, alternância regular 
de trabalho e lazer, a liberdade pessoal. Os resultados foram 
maravilhosos. Não é possível ver e ouvir esses apóstolos, sem 
entender que um mundo novo está sendo preparado, de acordo com 
um novo ideal! (PREMAT, 2006) 

Durante a última década de sua vida, ele deixou obras fundamentais tais 

como: “Leçon d’ouverture du cours de Géographie comparée dans l’espace et 

dans le temps”(1894), “L’Anarchie”(1895), "Renouveau d’une Cité "38124 (1896), 

“L’évolution, la révolution et l’idéal anarchique “(1898), "Attila de 

Gerando”(1898), “Liberté par l’enseignement. L’école libertaire”39125 (1898), 

"L’Anarchie et l’Église”40126 (1900), “L’Enseignement de la géographie”(1901) e 

“L’Homme et la Terre”(1905-1908). Réclus foi um educador militante e procurou 

revolucionar o ensino da geografia, mostrando que esta área de conhecimento 

apresenta um conteúdo complexo. 

                                            
38 Escrito em coautoria com Elie Réclus. “Renouveau d’une Cité ,”in La Société Nouvelle , 12e 

année, vol. 1 (juin 1896) n° 138 p. 752-758. 
39 Liberté par l’enseignement. L’école libertaire, Paris: Temps Nouveaux, 1898. 1 v. 

Publications du Groupe d’Initiative pour l’École Libertaire, no.1. Le Comite d’initiative: Élisée 
Reclus, Louise Michel, J. Grave, J. Ardouin, Ch. Malato, E. Janvion, L. Matha, J. Degalvès, 
Tolstoï, A. Girard, P. Kropotkine, J. Ferrière, L. Malquin. 

40 Escrito em coautoria com Avec Georges Guyou [pseud. de Paul Reclus], “L’Anarchie et 
l’Église. “le Supplément littéraire des “Temps nouveaux ,”vol. III (No. 19-20), p. 158-161. 
Rapport au Congrès ouvrier révolutionnaire international, Paris, 1900. 
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III CAPÍTULO – A INFLUÊNCIA DE ÉLISÉE RÉCLUS NA EDUCAÇÃO OPERÁRIA 

NO BRASIL 

É nas cabeças e nos corações que as transformações têm que 
fazer-se antes de tenderem os músculos e de se mudarem em fenômenos 
históricos. (Élisée Reclus, O Amigo do Povo, no 54, 11-06-1904) 

Vários fatores atuam na formação da classe operária brasileira. Encontramos 

aspectos referentes à conjuntura nacional e europeia, devido à dinâmica de 

evolução e revoluções, característicos principalmente do século XIX. O Brasil, no 

século XIX, passava pela transição da produção Colonial fortemente agro-extrativista 

e escravagista, para uma fase agro-exportadora de açúcar, de café, e de algodão. 

Além disso, percebemos a forte influência ideológica na educação operária, oriunda 

da ideologia de imigrantes que aqui chegaram. 

Havia uma forte pressão por parte de alguns países europeus, principalmente 

a Inglaterra, para a formação de mão de obra assalariada, pois esta seria 

consumidora dos produtos oriundos do processo de industrialização. Havia também 

um forte movimento internacional que possibilitou a formação de ideias e provocou 

revoltas mundo afora como: independência das colônias e movimentos 

abolicionistas e anti-clericais. Estes movimentos eram constituídos por diversas 

tendências ideológicas como: liberais, republicanos, socialistas, anarquistas, e 

outros. Podemos assinalar que estas ideologias foram transportadas para diversos 

países, a partir do movimento de migração. 

No Brasil, no final do século XIX, os trabalhadores imigrantes e seus 

familiares encontraram péssimas condições de sobrevivência e trabalho, realidade 

que frustrou o sonho de vida digna no novo continente. Muitos tinham evadido da 

Europa, devido à escassez de recursos no período pós-revolução industrial. Ao 

chegar aqui, deparou com condições parecidas com as dos trabalhadores de todo o 

mundo: o regime de exploração e a luta internacional dos trabalhadores contra o 

capital. As bandeiras de luta são essencialmente as mesmas: desde o pão e da 

moradia, a redução da jornada de trabalho, contra os maus tratos nas relações de 

trabalho, o direito a educação, entre outras reivindicações. 

Fortalecendo a luta desses trabalhadores, frutifica no Brasil o ideal anarquista. 

A questão social incentivou a luta pelos interesses de suas respectivas categorias ou 



 

ideologias. As principais ferramentas pela emancipação eram: a rede de 

comunicação construída por jornais e revistas, greves, boicotes, prot

e manifestações. Assim foi se construindo espaços para

militante. Foram criadas, desde o fim do início do século XIX, as agremiações, os 

sindicatos, os ateneus, grupos filo

populares.  

Basearemo-nos então

de comunicação para esse movimento

Trabalhador e a revista A Vida

Figura 

Nesses periódicos, 

estaduais, as relações internacionais e a citação de muitas obras de Élisée Réclus. 

Nos itens a seguir, relataremos algumas experiências educacionais do movimento 

anarquista que de certa forma foram influenciad

Réclus. 

III.A A Universidade Popular d’Ensino Livre 

nada se perde neste mundo 
por 

1875.)

ideologias. As principais ferramentas pela emancipação eram: a rede de 

comunicação construída por jornais e revistas, greves, boicotes, prot

ssim foi se construindo espaços para instrução de uma cultura 

militante. Foram criadas, desde o fim do início do século XIX, as agremiações, os 

sindicatos, os ateneus, grupos filo-dramáticos, liceus, escolas e até universidades 

então, em três importantes periódicos para referenciar a rede 

de comunicação para esse movimento. São eles: O Amigo do Povo

A Vida. 

Figura 42: Esquema três importantes periódicos. 
FONTE: Criado pelo autor 

periódicos, encontramos a propaganda, as notícias locais, as redes 

estaduais, as relações internacionais e a citação de muitas obras de Élisée Réclus. 

relataremos algumas experiências educacionais do movimento 

anarquista que de certa forma foram influenciadas pelo pensamento de Élisée

A Universidade Popular d’Ensino Livre  

...mas eles podem estar certos de que o trabalho não será perdido 
nada se perde neste mundo - e as gotas de água, por serem invisíveis, nem 
por isso deixam de formar o oceano. 

(Mikhail Bakunin, carta a Élisée Réclus, Lugano, 15 de fevereiro de 
1875.) 
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Os reflexos do movimento das Universidades Populares chegam ao Brasil, 

seja através das relações estabelecidas entre os operários imigrantes que viviam 

aqui e os seus contatos na Europa, ou, também, pela admiração de alguns 

intelectuais brasileiros inspirados nos trabalhos de Zola, Mirbeau, Anatole France e 

outros. Notícias oriundas do operariado europeu abasteciam as colunas dos 

periódicos e fortalecia a propaganda a partir do princípio internacionalismo. Até o 

ano de 1904, tanto na imprensa operária quanto na propaganda anarquista, já se 

podia encontrar a divulgação de materiais produzidos por esse instrumento de 

emancipação integral, o movimento de Universidades Populares, em diversos países 

como observamos na citação a seguir: 

Recomendamos a excelente revista italiana L’Universitá popolare, 
de Mantua, que é uma verdadeira enciclopédia, redigida pelos melhores 
professores das Universidades Populares italianas. Os trabalhadores 
presisam de saber, tornar-se conscientes, fortes portanto, e como o tempo 
não lhes sobeja, esta revista fornecer-lhes-á noções claras, positivas, de 
todos os ramos da ciência, da filosofia e da arte. 

Temos alguns exemplares dum número espécime gratuito, que 
será enviado a quem o pedir. (O Amigo do Povo, s/d. AEL-UNICAMP)1 

Em alguns textos é citado o periódico “La Coopêration des Idées“, um indício 

da circulação das ideias de Deherme2, em terras brasileiras:  

Lês éléments populaires de celle société nouvelle existent : ce sont 
les syndicats, les bourses du travail, les coopératives de credit, de 
produstion, de consommation, les sociétés de secours mutuels, les 
universités populaires. Il ne leur manque que d’êntre organisés.(...) 

La Coopêration des Idées est ouverte à toutes les volontés bonnes. 
Nous n’avons pas de chef. Nous ne gardons aucun dogme. Les Universités 
populaires, lê Palais de Peuple que nous ferons, ce jornal, entreprennent 
une action formidable quin e finira point. 

C’est la Révolution sociale en permanence que nous proclamons ; 
non par de vaines paroles. Mais par l’action positive qui la commence. 
[Tradução Livre] Os elementos populares da nova sociedade existe: são 

                                            
1  Acervo cedido pelo historiador João Correa, reproduzido do Arquivo Edgar Leuroth (AEL-

UNICAMP). 
2  George Deherme (1870-1937)- Foi operário, anarquista e adepto do positivismo. Conhecido como 

o criador das universidades populares. Da França o seu projeto de educação se difundiu por 
vários países. Como ficou enfatizado, Elisio de Carvalho na conferência pronunciada no Centro 
das Classes Operárias, na festa organizada em benefício da U.P.d’E.L., em 20 de março de 1904 
e registrada posteriormente na imprensa anarquista. “A Universidade Popular é um organismo 
novo na vida intelectual e moral da França. Inventada em 1898 por Georges Deherme, operário 
tipógrafo. Ela tem servido imediatamente de protótipo a um grande número de associações 
criadas nos países latinos.” (CARVALHO, O Amigo do Povo, 09-04-1904). 
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os sindicatos, as bolsas de trabalho, as cooperativas de crédito, de 
produção, de consumo, as sociedades de socorros mútuos, as 
universidades populares. A única coisa que falta é organização .(...) 
La Coopêration des Idées está aberta a todas as boas vontades. Nós não 
temos nenhum líder. Nós não guardamos nenhum dogma. As Universités 
populaires, o Palácio do Povo que nós fazemos, o Jornal, empreender uma 
acção espantosa e ponto fina. 

É a Revolução social, que continuamente proclamamos, não por 
palavras vazias. Mas a ação afirmativa que se inicia. (DEHERME, G., La 
Coopêration des Idées, s/d) 

Para analisar as três experiências da Universidade Popular d’Ensino Livre, 

primeiro utilizaremos o artigo de Milton Lopes (2006), intitulado “A Universidade 

Popular: Experiência Educacional Anarquista no Rio de Janeiro”, publicado no 

volume 1 da coletânea História do Anarquismo. O autor versa sobre os intelectuais e 

militantes que participaram dessa experiência educacional, em 1904, no Rio de 

Janeiro; além disso, esse artigo mostra a conjuntura da época. Lopes (2006) 

descreve o cenário desse período histórico, delimitando o tempo e o espaço. As 

fontes pesquisadas foram o jornal “O Amigo do Povo”, publicado em São Paulo e a 

revista “Kultur”, publicada no Rio de Janeiro. Essas fontes possibilitaram a 

compreensão da importância dessa experiência educacional: 

O jornal anarquista O Amigo do Povo estava na origem da 
constituição de um movimento político e sindical organizado, que 
influenciou sem dúvida a nascente classe operária e despertou um 
interesse geral pelo anarquismo. Em torno desse jornal, encontravam-se 
vários grupos anarco-comunistas, que constituíam uma dimensão própria 
da ação anarquista e tinham uma concepção diferenciada da estratégia a 
ser seguida. Suas diferentes opções de atuação visavam de uma e outra 
forma à educação dos trabalhadores. (TOLEDO, Cad. AEL, no 8/9, 1998, p. 
92) 

O Jornal “O Amigo do Povo”, de responsabilidade dos anarquistas Neno 

Vasco e Manuel Moscoso, foi publicado em São Paulo servindo de ferramenta de 

veiculação de crônicas, propagandas e instrução para trabalhadores de diversos 

estados brasileiros, onde se encontravam sistemas de distribuição e postos de 

venda: 

Foi em 1902 que um grupo de anarquistas resolveu fundar o jornal 
O Amigo do Povo: Neno Vasco, Benjamim Mota, Oreste Ristori, Giulio 
Sorelli, Tobia Boni, Angelo Bandoni, Gigi Damiani, entre outros 
colaboradores. Todos participariam da história posterior do anarquismo no 
Brasil. Pequenas referências permitem vislumbrar também a participação 
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de mulheres nesse movimento: Maria de Oliveira, Matilde Magrassi, 
Elisabetta Valentini, Sorelina Giordani. Do Rio de Janeiro, escreviam Motta 
Assumpção, Manuel Moscoso, Luigi Magrassi, Elisio de Carvalho e Fábio 
Luz. O Amigo do Povo era distribuído também em alguns cafés e esquinas 
do Rio. (TOLEDO, Cad. AEL, no 8/9, 1998, p.92.) 

Esse jornal nos possibilita compreender o papel e a importância de Élisée 

Réclus para a educação operária. Podemos afirmar que Neno Vasco era uma 

espécie de elo de ligação entre Élisée Réclus e o operariado no Brasil: 3 

A educação integral não é, como geralmente se crê, a acumulação 
forçada dum numero infinito de noções sobre tudo; é a educação que tende 
a cultivar, a desinvolver paralela e armonicamente todas as faculdades do 
ser humano, saude - portanto força e beleza – agilidade, inteligência, 
felicidade, - bondade, portanto. (O Amigo do Povo, n˚ 37, ANNO II, 24-10-
1903) 

Neno Vasco foi fundamental para o processo de construção da Universidade 

Popular d’Ensino Livre. Pesquisamos os três primeiros anos de “O Amigo do Povo” e 

verificamos, em 1903, a sua influência na organização do grupo do Rio de Janeiro. 

Ele tinha iniciado uma campanha para arrecadar contribuições para fundar uma 

revista, a “Kultur”: 

Diversos grupos articularam-se em torno do novo jornal, unindo os 
empenhos de propaganda em um esforço coletivo. O jornal, escrito em 
português, era uma tentativa de criar uma identidade e atenuar as 
diferenças. Dispostos a despertar nos trabalhadores as energias morais 
que lhes dariam o controle do seu destino, eles propunham uma sociedade 
que, além da destruição do Estado e da burguesia, supunha a produção de 
uma outra humanidade: acreditavam que o caminho para a transformação 
da sociedade era a transformação das pessoas pela educação e pela 
propaganda. (TOLEDO, Cad. AEL, n˚ 8/9, 1998, p.92.) 

A revista “Kultur”, criada no Rio de Janeiro, é reconhecida por seus conteúdos 

sociológicos, filosóficos, como um instrumento de confronto de ideias e sua 

vinculação, com uma figura central, o polêmico editor Elísio de Carvalho. Citamos a 

seguir um anúncio incentivando a assinatura da “Kultur”, com o sumário da edição 

inaugural:  

                                            
3  Sustentando a afirmação, disponibilizamos em nossos anexos uma das correspondências  

trocadas entre Neno Vasco e Réclus. 
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KULTUR 
Apareceu no Rio o 1º numero desta revista mensal de filosofia, 

sociologia, literatura, etc. 
Publica o seguinte sumario: 
1. Avisos.-2. A Filosofia positiva, por Pedro Kropotkine.-3. 

Kropotkine e os positivistas, por K.-4. O Movimento Anarquista no Brasil, 
por Elysio de Carvalho.-5. A Universidade Popular, por K.-6. O Culto dos 
Herois, por J. d’Oliveira.-7. Natal, por Neno Vasco e Benjamim Mota.-8. 
Congressos Anarquistas, por E. de C.-9. O novo Culto, por Mas y Pi.-10. O 
Caso Cyvoct, por K.-11. Anarquismo, por F.-12. Na Morgue, por 
Mot’Assunção.13. literatura Anarquista, por K.-14. Cronica Subversiva, por 
Doutor Stockmann.-15. A Internacional, por Jean Mistre.-16. Notas e 
Factos, por K. 

Endereço: Elysio de Carvalho, 204, rua Riachuelo, Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Subscrição voluntaria permanente. Assinatura mínima para as 
pessoas estranhas à propaganda: 12 numeros: 5$000; pagamento 
adiantado, e cada exemplar 300 reis. (O Amigo do Povo, s/d. AEL-
UNICAMP) 

Podemos observar o item 2 do sumário, “A filosofia positiva”, um capítulo da 

obra de Kropotkin “La science moderne et l'anarchie”. Pouco lido no Brasil, este 

artigo é assinado por K, que parece ser um pseudônimo de Elísio de Carvalho. Há 

também, outro artigo intitulado “Kropotkine e os positivistas”. Esses dois artigos 

oferecem elementos para distinguirmos as propagandas tanto anarco-comunistas 

quanto Comtianas. Há ainda, outro artigo intitulado “O Movimento Anarquista no 

Brasil”, escrito por Elysio de Carvalho. Texto que provocou muitas críticas de Neno 

Vasco e, curiosamente, foi publicado novamente na edição posterior. 

Na página 4, encontramos uma matéria de divulgação da Universidade 

Popular, onde estão as justificativas para a criação da mesma: 

O proletariado compreendeu a necessidade de instruir-se e de 
apoderar-se das armas poderozas do pensamento. Por toda parte se 
fundam e se multiplicam essas U. P. destinadas a espalhar entre os 
trabalhadores as riquezas intelectuais por tanto tempo açambarcadas pelas 
classes protegidas. O Brasil, onde as correntes filosóficas progressivas se 
desinvolvem cada vez mais, não podia fugir ao contacto dessas idéas 
vitoriozas(...)esse generoso movimento que lá fóra toma proporções 
gigantescas.(...)É obedecendo a esta ordem de idéas e como rezultado da 
aproximação de diversos espiritos, dirigidos pelo mesmo ideal, que surge 
neste momento a U. P. d'E. L., constituida por velhos e novos, proletarios 
das escolas e das  oficinas, tabalhadores intelectuaes e manuais, 
irmanados pelo mesmo pensamento e tornados solidarios para a ação 
social.(...) A revista Kultur, que adére com toda a sinceridade á essa obra 
imensa, faz um calorozo apelo a todos os seus amigos... (Kultur,no 01, 
1904, p.04) 
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Esta publicação acabou sendo o principal veículo de divulgação da 

Universidade Popular. Por meio dela, seus editores somavam energia, ação e 

propaganda: 

Nenhuma propaganda é mais fecunda do que essa nova forma 
d’ação que tão largamente se pratica no estrangeiro(...). 

Ninguem poderá negar os beneficios que nos há de trazer essa 
obra soberba: porque no dia em que o povo tornar-se conciente, a questão 
social terá sua solução definitiva, e o papel dessa nova associação não é si 
não o de construir uma conciencia popular. (Kultur,no 01, 1904, p.04) 

No fim deste número, encontramos uma coluna denominada “A Internacional”, 

contendo notas, fatos e comentários sobre o movimento social em diferentes partes 

do mundo, notícias denunciando perseguições e torturas a militantes, assim como 

mencionando a criação de novas Universidades Populares: 

A Universidade Livre, a primeira no gênero em Portugal, creada por 
iniciativa do comitê central de acadêmicos e operários, mediante subscrição 
do proletariado local, inaugurou em 19 do mês passado os seus 
trabalhados. O projeto adotado para a divulgação de conhecimento é a de 
conferencias. As (...) serão ilustradas com isibições da lanterna mágica. A 
competência de notabilidades como Azevedo Albuquerque, Julio de Matos, 
Duarte Leite, Pádua Correa, Manuel Larangeiras, está contida na regência 
dos respectivos cursos. Eis aqui uma instituição utilíssima que muito 
contribuirá para o engrandecimento intelectual do proletariado do Porto que 
recebeu essa iniciativa com grande entusiasmo. (Kultur,no 01, p.12,1904) 

O cronista Carlos de Miranda fez parte da Universidade Popular. Ele 

reconhece a importância de Elísio para o nascimento desta instituição e o papel 

educativo dessa iniciativa, como podemos constatar com o trecho do artigo abaixo:  

o verdadeiro caracter da Universidade, o índice da fraternidade dos 
tempos novos: o ensino superior, filosófico, positivo e cientifico que 
comunique conhecimentos verdadeiros e precisos, noções claras e reais, 
causas praticas e idéias generosas. (...)Lembra o papel desses novos 
organismos na vida intelectual da França onde existem umas 130 
seguramente afirmando serem eles poderosíssimas armas de destruição 
das sociedade burgueza.” (...) Mostra que a Universidade Popular não é 
um acidente, uma fantasia de filantropos, mas que é o produto dum 
movimento histórico real, das classes proletárias dirigindo-se para a 
conquista do saber, para a liberdade. (GRIFO NOSSO) (MIRANDA,O 
Amigo do Povo, 02-04-1904) 
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Encontramos também, no interior de “O Amigo do Povo”, relatos e 

transcrições de aulas ou palestras que demonstravam as concepções ideológicas 

motrizes desta experiência. A Universidade Popular visava reunir esforços em prol 

de uma “instrução positiva” dos trabalhadores, servia também de espaço de trabalho 

social para intelectuais de diversas origens, em busca de uma missão engajada com 

a “questão social”. Abaixo citamos alguns dos intelectuais que participaram da 

Universidade Popular, no Rio de Janeiro: 

Entre outros, Araújo Viana, Carvalho e Behring, Curvelo de 
Mendonça, Deodato Maia, Érico Coelho, Evaristo de Moraes, Fábio Luz, 
Felisbelo Freire, Joaquim Murtinho, José Veríssimo, Martins Fontes, 
Morales de los Rios, Pedro do Couto, Pereira da Silva, Platão de 
Albuquerque, Rocha Pombo, Rodolfo Bernardelli, Silva Marques e Sinésio 
de Faria. (LOPES, Milton, 2006, p 208) 

Segundo Milton Lopes, não foi apenas a imprensa militante que divulgou a 

experiência da Universidade Popular. Lopes fez um levantamento nos principais 

jornais de massa da época, como exemplificamos com a citação abaixo: 

O Jornal do Brasil passa a contar com uma seção denominada “O 
Operariado”, na qual, por indicação de associações e sindicatos, são 
veiculadas notícias e informações de interesses das categorias 
representadas, além de convocações para assembléias, reuniões e 
atividades de lazer. 

É nesta coluna, do sábado, dia 19 de março de 1904, que o 
redator, sob a retranca “Universidade Popular”, informa: 

Escrevem-nos (hoje diríamos: “recebemos um release”):”O 
Conselho de Administração da Universidade Popular de Ensino Livre, 
fundada recentemente nesta capital, com o apoio dos homens mais 
eminentes do nosso meio científico e literário: “para instrução superior e 
educação social do proletariado pela difusão do saber sob todas as suas 
formas, principalmente pela instituição de cursos e conferências convida o 
público em geral e o proletariado em particular a concorrerem a conferência 
que se realizará manhã no Centro das Classes Operárias, à rua do 
Lavradio esquina com a do Senado, à 1 hora da tarde em ponto.” (LOPES, 
Milton, 2006, p 219) 

No dia 20 de março de 1904, a Universidade Popular d’Ensino Livre foi 

fundada, em cerimônia realizada no prédio situado na Rua do Lavradio, esquina com 

a Rua do Senado, onde abrigava vasto salão do Centro das Classes Operárias, 

conforme registra Miranda em “O Amigo do Povo”: 
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Universidade Popular 
Teve lugar no Rio de Janeiro, a 20 do mez passado, a fundação da 

Universidade Popular de Ensino Livre para instrução superior e educação 
social do proletariado. Esta data marcará na historia do movimento social, 
um dos maiores acontecimentos intelectuais do proletariado no 
Brasil(...)estava literalmente cheio, notando-se na assistência vários 
professores e numerosos membros de Universidade, grande número de 
intelectuais e vários propagandistas, representantes da imprensa radical, 
diversos membros das associações operarias desta cidade, companheiros 
de lutas, camaradas e amigos, que se confundiam num mesmo elance. 
Compareceram seguramente umas 300 pessoas. (MIRANDA, O Amigo do 
Povo, 02-04-1904) 

Encontramos, neste texto de Miranda, algumas referências a pessoas 

presentes neste evento, o que nos amparou no mapeamento de relações entre os 

intelectuais engajados nesta proposta social e os representantes da militância 

operária, que apostaram nesta iniciativa e mobilizaram suas respectivas categorias. 

Miranda menciona a presença de: F. Fernandes, Caralampio Trillas, Joaquim 

Herrera e Vicente de Souza. A título de exemplo, abaixo citamos a fala de 

Caralampio Trillas: 

Caralampio Trillas “recrimina com palavras vibrantes, ao operariado 
do botequim e da troça que se deixa criminozamente corromper com 
prazeres torpes como o álcool e o jogo. E conclue incitando todos os 
trabalhadores a aderirem á Universidade(...)gloria do proletariado no Brasil 
(MIRANDA, O Amigo do Povo, 02-04-1904) 

Abaixo citamos um fragmento extraído da transcrição do longo discurso de 

Elísio de Carvalho para cerca de 300 pessoas na fundação da Universidade Popular 

d’Ensino Livre: 

Exitará no publico um vivo sentimento de simpatia e de curiosidade, 
(...) diante da qual, se abrirá a luminosa aurora do dia em que a sociedade  
humana será dirigida por princípios positivos e não por dogmas, 
substituindo a verdade cientifica á nefanda supertição cheia de prejuizos 
funestros. 

Eu quero falar-vos, enfim desse admirável instrumento(...) que vai 
ser a Universidade Popular d’Ensino Livre que acabamos de fundar para 
perpetuar o saber e a beleza. (CARVALHO, O Amigo do Povo, 09-04-1904) 

De acordo com Ghiraldelli Jr (1987), “a imprensa libertária gastou vários 

meses publicando os longos discursos” sobre a Universidade Popular.  Outro 
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aspecto que devemos destacar é que Elysio Carvalho declara que a Universidade 

Popular, no Brasil, foi inspirada no movimento europeu de Universidades Populares. 

Depois da fundação, o próximo registro de atividade encontrado trata-se da 

aula inaugural, que foi realizada num domingo, dia 24 de julho de 1904, iniciada com 

um discurso de Fábio Luz, que criticava o descaso da república com a educação do 

povo. Abaixo, mencionamos um pequeno trecho desse discurso: 

Que todos aqueles que nos negrores das oficinas fuliginosas, nos 
presídios das fabricas, na galé eterna do trabalho exausto e no doloroso 
labor diário em bem do explorador; que todos aqueles que aspiram pela 
emancipação moral e pela libertação econômica, venham aqui buscar um 
pouco de luz para desbravar o caminho na conquista da cidade futura, feliz 
e igualitária. (LUZ, O Amigo do Povo, 06-08-1904. apud: CARONE, 1984, 
p.44 ) 

Dois dias depois, ou seja, na terça-feira, dia 26 de julho de 1904, Manuel 

Curvelo de Mendonça, membro do Conselho Administrativo e Secretário da 

Universidade Popular, realiza uma cerimônia para inaugurar a biblioteca. A biblioteca 

tinha uma sala de leitura, onde se encontravam revistas e jornais de todas as partes 

do mundo, havia o empréstimo de livros, jornais e revistas (CARONE, 1984). 

 No dia 27 de julho de 1904, quarta-feira, o Dr. Pedro do Couto começa a 

ministrar o curso de Filosofia, enquanto que Dr. Fábio Luz dá início ao curso de 

Higiene, no dia seguinte, quinta-feira, 28 de julho de 1904. Na sexta-feira, 29 de 

julho de 1904, é a vez do Dr. Platão de Albuquerque ministrar o curso de História 

Natural. Por fim, no sábado, 30 de julho de 1904, dois cursos foram iniciados, um 

com o Dr. Rocha Pombo, História das Civilizações e outro com Pereira da Silva, 

Geografia. 

A revista “Kultur” reconhecia que a Universidade Popular d’Ensino Livre, no 

Rio de Janeiro, era a principal atividade intelectual e de propaganda da ação social 

naquela época. Inclusive, se planejou a criação de um periódico da instituição, que 

teria como tarefa, fazer circular as ideias da comunidade que frequentava as aulas. 

Mas devido à vida efêmera da Universidade Popular, isto não passou de uma 

aspiração. 

Mas gostaríamos de refletir sobre a importância, mesmo que breve, desta 

experiência educativa, a leitura de periódicos, as aulas, a própria revista “Kultur”, 
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que formam uma espécie de rede que se inter-relaciona, cria uma atmosfera 

intelectual, gera polêmicas e debates; na verdade, cria uma rede de conhecimentos. 

Destacamos o comentário de Élisée Réclus sobre a importância tanto das 

universidades populares quanto da imprensa na educação: 

Toutefois, si importantes que soient ou que puissent devenir les 
universités populaires, leur influence est presqu'insignifiante en 
comparaison de celle que possède la presse, c'est-à-dire la voix même de 
l'humanité. [Tradução Livre] No entanto, tão importante como é ou que 
pode tornar-se universidades populares, sua influência é insignifiante em 
comparação ao que possuí a imprensa, ou seja, a voz da humanidade. 
(RECLUS, 1908, p. 462) 

Outro questionamento que fazemos é: existiria uma característica comum 

entre os membros da Universidade Popular d”Ensino Livre? Como poderíamos ler 

este cenário que compunha os participantes dessa experiência educativa? Sobre os 

participantes da U.P.d’E.L., levantamos cerca de 47 pessoas, a maioria constituída 

por intelectuais da época e alguns militantes operários. Obtivemos essa informação 

coletando dados de várias obras sobre a Universidade Popular. Encontramos: 

Alfredo Soares, Alvaro Pais, Amarante Junior, Antonio Austregésilo, Araújo Viana, 

Borges Carneiro, Caralampio Trillas, Carlos de Miranda, Carvalho e Behring, 

Deodato Maia, Elísio de Carvalho, Elyseu Visconté, Érico Coelho, Evaristo de 

Moraes, F. Fernandes, Fábio Luz, Fausto Cardozo, Felisbelo Freire, Francisco Sá, 

Geonísio de Carvalho, James Darcy, Joaquim Murtinho, Joel d’Oliveira, José 

Veríssimo, Laudelino Freire, Luiz Edmundo, Manuel Curvelo de Mendonça, Manuel 

Moscoso, Mariano Ferrer, Martins Fontes, Morales de los Rios, Mot’Assunção, 

Ovídio Manaya, Pedro do Couto, Pereira da Silva, Platão de Albuquerque, Reis e 

Carvalho, Rocha Pombo, Rodolfo Bernardelli, Rodrigues de Sousa, Silva Marques, 

Sinésio de Faria, Sylvio Romero, Tácito Cardoso, Tito Miranda, Vicente de Souza e 

Victor Schubnel.  Segundo Jomini (2007), esta diversidade de pessoas, com 

convicções diferentes, pode ter contribuído para o fracasso da experiência da 

Universidae Popular d’Ensino Livre no Brasil. 

Milton Lopes fez uma espécie de perfil ideológico de alguns participantes da 

Universidade Popular. Representaremos em um quadro construído em nossa 

pesquisa. Veja a seguir: 

 



 

Figura 

Essas pessoas exerciam diferentes funções na Universidade Popular:

professores e participantes de três comitês: Comitê de Proteção e Propaganda, 

Comitê de Iniciativa e o Comitê de Organização. Cada um destes comitês tinha a 

sua própria dinâmica e apoiava o Conselho de Administração. Os três comitês eram 

coordenados pelo Conselho de Administração que, de início, funcionou na Rua do 

Riachuelo, no 204, na própria residência de Elysio de Carvalho, até sua mudança 

para sede própria da Secretaria da Universidade Popular de Ensino Livre, na Praça 

da República, n° 45. 

Construímos o seguinte organograma administrativo da Universidade Popular 

d’Ensino Livre com base na reunião das fontes:

Figura 

Observamos também

comparando duas descrições do próprio MIRANDA

do qual fazem parte Elysio de Carvalho (ditector), Victor Schubnel 
(secretario)

Figura 43: Perfil ideológico de participantes da U.P.d’E.L.
FONTE: NPMC 

Essas pessoas exerciam diferentes funções na Universidade Popular:

professores e participantes de três comitês: Comitê de Proteção e Propaganda, 

Comitê de Iniciativa e o Comitê de Organização. Cada um destes comitês tinha a 

sua própria dinâmica e apoiava o Conselho de Administração. Os três comitês eram 

Conselho de Administração que, de início, funcionou na Rua do 

204, na própria residência de Elysio de Carvalho, até sua mudança 

para sede própria da Secretaria da Universidade Popular de Ensino Livre, na Praça 

o seguinte organograma administrativo da Universidade Popular 

d’Ensino Livre com base na reunião das fontes: 

Figura 44: Organograma administrativo da U.P.d’E.L.
FONTE: Criado pelo Autor 

Observamos também, uma mudança na nomeação de secretário, 

comparando duas descrições do próprio MIRANDA, em distintos periódicos:

A direção da Universidade pertence a um conselho d’administração 
do qual fazem parte Elysio de Carvalho (ditector), Victor Schubnel 
(secretario), Tito de Miranda (tezoureiro), Mot’Assunção, Pereira da Silva, 
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do qual fazem parte Elysio de Carvalho (ditector), Victor Schubnel 

, Tito de Miranda (tezoureiro), Mot’Assunção, Pereira da Silva, 
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Mariano Ferrer, Amarante Junior, Álvaro Pais e outros. (MIRANDA, O 
Amigo do Povo, 02-04-1904) 

Acima em “O Amigo do Povo” e a seguir publicado na “Kultur”: 

O conselho de administração está já constituido fazendo dele parte 
Elysio de Carvalho, diretor, Dr. Manuel Curvello, secretario, Tito de 
Miranda, tezoureiro, Mot’Assunção, Manuel Moscoso, Caralampio Trilllas, 
Victor Schubnel, A. Paes, Amarante Junior, Pereira da Silva, Martins Fontes 
e outros. (MIRANDA, Kultur, 1904)4 

Encontramos numa data próxima da extinção da Universidade Popular, o 

relato da existência de uma Comissão de Verificação de Contas, que foi convocada 

para uma reunião na Travessa das Torres, n°17. Esta comissão tinha como objetivo 

elaborar um relatório.  

Sobre os recursos financeiros o diretor publicou nas páginas da Revista 

Kultur, um balancete detalhado, como constatamos a seguir: 

UNIVERSIDADE POPULAR  
Os nossos camaradas do comitê organizador da U.P. pedem-nos a 

publicação do seguinte 
BALANCETE 
Rezultado das tombolas realizadas nesta capital em beneficio da 

U.P.: 1ª tombola rendeu –   39$000, 2ª -   23$000, 3ª -   22$000 e 4ª - 
28$300, Total: 112$300, Despezas: impressão de 2.000 boletins 14$000, 
impressão de bilhetes, etc. 13$000, 4 molduras 12$000, encadernação dum 
volume 3$000, 1 ex. do Socialisme et Philozophie de Loria 4$000, 2 ex. da 
Sociedade Futura 6$000, i ex. da Rússia Subterranea, 3$000, remetido ao 
Amigo do Povo (S. Paulo) 12$000, 6 carretos 8$000, livro em branco, etc. 
3$000: - 78$000. Fica em caixa:- 34$300. Lembramos aos interessados 
que, como vêm, não entraram nas despezas os livros, brochuras, retratos, 
gravuras oferecidas para prêmios por Fábio Luz, Rocha Pombo, Luiz 
Edmundo, Elysio de Carvalho, etc. perto de 500 exs. De diversos folhetos 
editados em S. Paulo, 300 exs. dos ns. 1 e 2 da Kultur, etc. que importam 
aprossimadamente em perto de 400$000. Estas tômbolas foram feitas 
como simples meio de propaganda em favor da U.P. 

Rio, 22 de maio de 1904.   
Pelo comitê de iniciativa: Elysio de Carvalho. (CARVALHO, Kultur, 

n˚ 03, p.08,1904) 

A partir de informações obtidas em periódicos, tivemos a possibilidade de 

saber o tempo de existência e o prédio onde ela se localizou. Primeiro, no Centro 

                                            
4  (MIRANDA, Kultur, n° 3, Floreal, 1904) 



 

das Classes Operárias, onde, 

fundação, localizado na Rua do Lavradio, esquina com a Rua do Senado, e depois 

sua mudança, em julho de 1904, para a Rua da Constituição, n° 47, esquina com 

Avenida Gomes Freire, no Centro Internacional dos

e as aulas tiveram início.

n°15, 1o andar.  

Figura 45: Sede da U.P.d’E.L.
FONTE: NPMC

Gostaríamos de ressaltar que o território onde estava a Unive

d’Ensino Livre, apresenta elementos materiais que precisam ser ressignificados, pois 

conferem um caráter espec

operárias. As novas representações que cada prédio passa a abrigar

leitura operária, sobre a interferência recíproca entre o proj

Conselho de Administração, e a entidade hospedeira.

                                        
5 Foto do prédio situado na Rua da C

Internacional dos Pintores, Acervo NPMC.

das Classes Operárias, onde, no mês de março de 1904, ocorreu a

fundação, localizado na Rua do Lavradio, esquina com a Rua do Senado, e depois 

sua mudança, em julho de 1904, para a Rua da Constituição, n° 47, esquina com 

Avenida Gomes Freire, no Centro Internacional dos Pintores, onde ficou a bibli

e as aulas tiveram início. Depois, ela mudou-se novamente para Rua São José, 

 
Sede da U.P.d’E.L.5 

FONTE: NPMC 

Figura 46: Sede de uma 
em Paris.

FONTE: Mercier, Lucien. 
1899-1914, éducation populaire et mouvement ouvrier au 
début du siècle, Paris, éditions ouvrières, 1986, capa.

Gostaríamos de ressaltar que o território onde estava a Unive

nta elementos materiais que precisam ser ressignificados, pois 

conferem um caráter específico a área, que é rodeada por centros e agremiações 

operárias. As novas representações que cada prédio passa a abrigar

leitura operária, sobre a interferência recíproca entre o projeto de educação do 

dministração, e a entidade hospedeira. 

                                            
Foto do prédio situado na Rua da Constituição, n° 47, esquina com Avenida Gomes Freire 
Internacional dos Pintores, Acervo NPMC. 
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fundação, localizado na Rua do Lavradio, esquina com a Rua do Senado, e depois 

sua mudança, em julho de 1904, para a Rua da Constituição, n° 47, esquina com 

Pintores, onde ficou a biblioteca 

se novamente para Rua São José, 

 
Sede de uma Universidade Popular 

em Paris. 
, Lucien. Les Universités Populaires: 

1914, éducation populaire et mouvement ouvrier au 
, Paris, éditions ouvrières, 1986, capa. 

Gostaríamos de ressaltar que o território onde estava a Universidade Popular 

nta elementos materiais que precisam ser ressignificados, pois 

fico a área, que é rodeada por centros e agremiações 

operárias. As novas representações que cada prédio passa a abrigar são reflexos da 

eto de educação do 

onstituição, n° 47, esquina com Avenida Gomes Freire – Centro 



 

                                        
6  Adaptado livremente sobre um 

Legenda: 1- Rua do Lavradio, esquina com a Rua do Senado; 2
esquina com Avenida Gomes Freire; 3

Figura 47: Mapa do território da U.P.d’E.L. 
FONTE: CRIADO PELO AUTOR6

                                            
Adaptado livremente sobre um Mapa do Rio de Janeiro de 1906 - Pereira Passos

Rua do Lavradio, esquina com a Rua do Senado; 2- Rua da Constituição, n° 47, 
esquina com Avenida Gomes Freire; 3- Rua São José, n°15, 1o andar 
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Pereira Passos . 

Rua da Constituição, n° 47, 
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Assim, o espaço que a Universidade Popular ocupou no Rio de Janeiro, 

naquele momento histórico, tinha um significado para o movimento operário. 

O Geógrafo Élisée Réclus, ao descrever as Universidades Populares, se 

refere a sua eficiência no ensino de adultos e sua larga abrangência, chegando 

a demonstrar o conhecimento dessa experiência na América. Assim, Réclus 

descreve a experiência das Universidades Populares: 

Néanmoins le nouvel outillage est là, fonctionnant de jour en 
jour plus actif et plus efficace: cours d'adultes, techniques et 
professionnels, conférences du jour et du soir, exercices et 
démonstrations, soirées théâtrales, enfin universités populaires, nées 
çà et là en Angleterre, en Amérique, en France. [Tradução Livre] No 
entanto, o novo equipamento está lá, trabalhando cada dia mais ativa 
e mais eficaz: cursos para adultos, tecnicos e profissionais, 
conferências dia e noite, exercícios demostrativos, teatro, enfim 
universidades populares. Nascendo aqui e ali, em Inglaterra, na 
America, na França. (RECLUS, 1908, t-06, p. 462) 

Podemos afirmar que existe uma semelhança entre o pensamento 

Reclusiano e a manifestação anarco-comunista adotada por parte dos 

integrantes das Universidades Populares. Lembramos que essa corrente do 

anarquismo defende a ciência como ferramenta de emancipação do operário.  

No entanto, a experiência da Universidade Popular d’Ensino Livre teve 

vida curta no Brasil e seu fim foi anunciado por Carlos Miranda na revista 

Kultur. Sem tornar explícito o real motivo do encerramento, o cronista 

demonstra seu desapontamento:  

UNIVERSIDADE POPULAR- É sob impressão de tristeza 
que levamos ao conhecimento de nossos camaradas o 
dezaparecimento prematuro da Universidade Popular, vitimada pela 
ignobil ezplosão de baixos interesses de vaidade. (...) Foram uns 
vampiros que mataram a Universidade, criando em redor dela uma 
atmosfera imprópria de espíritos educados. E ainda lhes 
agradecemos a oportunidade que nos deram de conhecel-os no meio 
em que vivemos, tomando mais uma lição e fazendo a selecção 
entre o trigo e o joio que se intromete na boa colheita para inutilisal-a 
e sugal-a.” (...) “Não queremos alargar mais essa noticia, tanto nos 
contrita lembrar os incidentes desagradaveis, a que ficamos espostos 
pelo dezejo único de criar a educação social no Brazil; (...) espiamos 
as suas consequecias; mas temos no fundo a intima satisfação que 
fica do trabalho sinceramente empreendido. Falhou a nossa obra: 
mas adquirimos novos elementos e novas energias para dedicarmo-
nos a cauza social com um mais perfeito e seguro conhecimento do 
meio em que vivemos e de alguns de seus maus pastores. 
(MIRANDA, Kultur,no04, p.03,1904) 
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O motivo do término dessa experiência educativa alimenta a imaginação 

de muitos estudiosos e há várias hipóteses para o seu fechamento que, aqui 

não cabe explorar. A seguir, discorreremos sobre a Escola Elyseu Réclus, 

outra experiência de grande relevância e que demonstra a contribuição do 

eminente geógrafo para a educação no movimento operário. 

III.B Escola Elyseu Réclus 

Na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1906, foi criada 

uma escola operária. Seus criadores inspiraram-se no movimento das 

Universidades Populares e batizaram a escola com o nome do geógrafo 

anarco-comunista, falecido no ano anterior. Sediada no recém criado Sindicato 

dos Marmoristas1, a Escola Elyseu Réclus significou um importante centro de 

trabalho de formação política, atendendo não somente a categoria dos 

marmoristas, como também de outros trabalhadores; tornou-se uma referência 

de militância anarquista.  

A obra de João Batista Marçal, um escritor dedicado à história do 

movimento operário gaúcho e de sua imprensa, é a principal referência para 

conhecermos essa experiência educacional anarquista. Esse historiador social 

recorre às fontes primárias e faz entrevistas com parentes e militantes 

anarquistas.   

Segundo Marçal 2, a Escola Elyseu Réclus foi um núcleo importante de 

formação do proletariado: 

Um dos capítulos mais importantes da presença anarquista 
no Rio Grande do Sul – seu proselitismo, sua luta, suas conquistas – 
foi a ‘Escola Elyseu Reclus’, núcleo de formação e educação política 
da classe operaria metropolitana. Essa foi a única escola política do 
proletariado gaúcho. (MARÇAL, 1985, p.65) 

                                            
1  Segundo MARÇAL (1985) coube a essa categoria o pioneirismo grevista em Porto Alegre, 

pela greve de 04 de setembro de 1906 conquistando a redução para 08 horas a todos da 
“Marmoraria Friederichs”. 

2  O que se propõe esse importante pesquisador é a historia do movimento assim como o 
resgate biográfico de seus protagonistas. Essa conjuntura oferecida por João Batista Marçal 
é ótima para identificarmos as definições políticas, nos ajudando na categorização no grupo 
da Escola Elyseu Réclus. 
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Reconhecemos que a educação foi muito valorizada por esse grupo de 

militantes operários. Eles possibilitaram a formação cultural do proletariado, 

ensinavam diversos idiomas e estavam atentos ao movimento mundial e, 

também propagavam o esperanto3 como uma estratégia de suprimir a barreira 

idiomática. Élisée Réclus também defendeu o esperanto para a educação 

operária. Sobre o esperanto, nos dizia Réclus: 

Bien qu'un Français ne puisse comprendre l'espagnol, 
l'italien, le portugais, le roumain dans leurs prosateurs et leurs poètes 
qu'après une sérieuse étude, il peut lire couramment leurs journaux, 
retrouvant les mêmes mots avec des terminaisons différentes et les 
mêmes tournures avec quelques termes du crû, que l'on devine par 
l'ensemble de la phrase. [Tradução Livre] Apesar de um francês 
não poder compreender o espanhol, italiano, português, os romances 
ler as prosa e poetas, depois de um estudo sério, ele pode ler seus 
jornais comumente, encontrando as mesmas palavras com 
terminações diferentes e as mesmas frases com alguns termos de 
crescimento, que é insinuada pela frase inteira. (RECLUS, 1908, t-
06, p. 465) 

Polidoro dos Santos inaugura uma coluna “Relatórios e documentos – 

Subsídio para a História do Movimento Anarquista no Brasil”, criada pela 

revista “A Vida” 4, registrando o que reconhece como as origens desse 

movimento gaúcho, representado pela Escola Elyseu Réclus: 

Esse grupo ampliando o seu raio de ação, por ocasião de um 
inicio de greves nesta capital, em 1894, começou a publicar um 
quinzenario anarquista denominado A Luta que durou até 1910. Esse 
periódico exerceu grande influencia no seio da classe operaria e 
modificou, em muito, a orientação errada até então o proletariado 
deste canto do planeta.(...) Pouco a pouco os anarquistas tomavam 
acentuada preponderância na União Operaria Internacional, de onde 
fizeram campo de ação para desenvolverem a propaganda. Pouco 
antes do surgimento da Luta, um grupo de simpatizantes do Ideal, 
fundou a Escola Elyseu Réclus, que foi logo empolgada pelos 
anarquistas militantes que dela se utilizaram par fazer muita e bôa 
propaganda. (SANTOS, in: A VIDA, 31-12-1914, p. 14) 

                                            
3  “um dos poderosos fatores que concorrerão para apressar a internacionalização dos povos.” 

(A Luta, 29-09-1906 apud: MARÇAL, 1985, p.65) 
4  “Pomos estas colunas à disposição dos amigos que possuam dados e informes 

interessantes e que digam respeito ao movimento anarquista no Brasil. Pretendendo com 
este registro de documentos e fatos facilitar uma resenha histórica e dar a conhecer 
particularidades da ação nessa terra.” (A VIDA, p.13, 31-12-1914) 



 

Segundo levantamento realizado por MARÇAL (2004), podemos 

identificar as gerações que passaram a atuar na imprensa operária de Porto 

Alegre, através das fases do periódico 

Devemos advertir sobre o surgimento de periódicos homônimos em 

outras cidades5, como o caso de Pelotas, onde Zenon de Almeida

colaborador de Polidoro na imprensa e na educação racional criou o jornal 

Luta”, no ano de 1916. 

As edições de que subsidia a análise da Escola Elyseu R

certamente as que Polidoro dos Santos editou. Recolhemos nas duas fases de 

edição desse periódico, 

Frederico Geyer, Jose Rey Gil, Frederico Kniestedt

Derivi, Marcelo Gama7. 

                                        
5  Em Rio Grande (1893) e (1901), em São Gabriel (1908), em Livramento (1911), e em 

Pelotas (1916). 
6  Atuou na Europa com Pedro Kropotkin, Malatest

conhecidos. (...) Pela sua admirável militância, tornou
foi preso 52 vezes por sua participação nas lutas da classe operária. (MARÇAL, 1995, p.91)

7  Durante o funcionamento dessa E
intelectuais que, pouco tempo depois, se afastaram. Desses, um, o hoje Dr. Reinaldo Geyer, 
foi um dos redatores da Luta e fez algumas conferê
jornalista Marcelo Gama, a
o conhecido drama anti militarista 

Segundo levantamento realizado por MARÇAL (2004), podemos 

identificar as gerações que passaram a atuar na imprensa operária de Porto 

Alegre, através das fases do periódico “A Luta”: 

Figura 48: Edições de A LUTA. 
FONTE: Marçal (2004) 

Devemos advertir sobre o surgimento de periódicos homônimos em 

, como o caso de Pelotas, onde Zenon de Almeida

colaborador de Polidoro na imprensa e na educação racional criou o jornal 

que subsidia a análise da Escola Elyseu R

certamente as que Polidoro dos Santos editou. Recolhemos nas duas fases de 

 alguns nomes que participaram das edições: 

Frederico Geyer, Jose Rey Gil, Frederico Kniestedt6, Stefan Michalski, Luiz 

 

                                            
Em Rio Grande (1893) e (1901), em São Gabriel (1908), em Livramento (1911), e em 

Atuou na Europa com Pedro Kropotkin, Malatesta e outros anarquistas mundialmente 
conhecidos. (...) Pela sua admirável militância, tornou-se aqui o alvo predileto da repressão: 
foi preso 52 vezes por sua participação nas lutas da classe operária. (MARÇAL, 1995, p.91)
Durante o funcionamento dessa Escola, que durou alguns anos, apareceram aí alguns 

que, pouco tempo depois, se afastaram. Desses, um, o hoje Dr. Reinaldo Geyer, 
es da Luta e fez algumas conferências de propaganda. Outro, o poeta e 

jornalista Marcelo Gama, além de alguma propaganda feita em jornais burgues
o conhecido drama anti militarista - Avatar!. (SANTOS, in: A VIDA 31-12-1914, p. 14)
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Figura 49: A LUTA ano 03 (1ª Fase do grupo)
FONTE: A Luta ano 03, no 39, 14

MARÇAL (1985) faz uma descrição das atividades da Escola Elyseu 

Réclus a partir do periódico 

denominação, fundado um grupo de estudos livre
mesmos principios das modernas 
podem os trabalhadores encontrar fácil meio de 
conhecimentos que lhes são vedados em vista das condições 
econômicas
que sabe e procurando cada qual aprender o que ignora, à noite 
reunem
interessantes, das quais sempre se sai aprendendo alguma coisa de 
novo.
p.66)

Nesse período houve um movimento importante que aglutinou o 

movimento operário e desencadeou outras ações desse movimento, a Greve 

dos 21 dias, o que alavancou a propaganda anarquista e outras ações em 

Pelotas. Sobre esse movimento nos revela Marçal,

 
A LUTA ano 03 (1ª Fase do grupo) 

39, 14-11-1908. 

Figura 50: Regresso de A Luta ano 12 (2ª 
Fase do grupo)

FONTE: A Luta ano 12, no 1, 18

MARÇAL (1985) faz uma descrição das atividades da Escola Elyseu 

clus a partir do periódico “A Luta”, publicado em setembro de 1906:

Por iniciativa de moços estudiosos, foi com esta 
denominação, fundado um grupo de estudos livre
mesmos principios das modernas universidades populares
podem os trabalhadores encontrar fácil meio de 
conhecimentos que lhes são vedados em vista das condições 
econômicas em que a maioria se encontra.(...) cada um ensinando o 
que sabe e procurando cada qual aprender o que ignora, à noite 
reunem-se ali em convivência sã aqueles moços mantendo palestras 
interessantes, das quais sempre se sai aprendendo alguma coisa de 
novo. (GRIFO NOSSO) (A Luta, 16-09-1906 apud: M
66) 

Nesse período houve um movimento importante que aglutinou o 

movimento operário e desencadeou outras ações desse movimento, a Greve 

dos 21 dias, o que alavancou a propaganda anarquista e outras ações em 

Pelotas. Sobre esse movimento nos revela Marçal, 
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Regresso de A Luta ano 12 (2ª 
Fase do grupo) 

1, 18-03-1918. 

MARÇAL (1985) faz uma descrição das atividades da Escola Elyseu 

1906: 

Por iniciativa de moços estudiosos, foi com esta 
denominação, fundado um grupo de estudos livres, baseado nos 

universidades populares, onde 
podem os trabalhadores encontrar fácil meio de adquirir 
conhecimentos que lhes são vedados em vista das condições 

cada um ensinando o 
que sabe e procurando cada qual aprender o que ignora, à noite 

se ali em convivência sã aqueles moços mantendo palestras 
interessantes, das quais sempre se sai aprendendo alguma coisa de 

1906 apud: MARÇAL, 1985, 

Nesse período houve um movimento importante que aglutinou o 

movimento operário e desencadeou outras ações desse movimento, a Greve 

dos 21 dias, o que alavancou a propaganda anarquista e outras ações em 
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O objetivo dessa greve- é bom lembrar- era a conquista das 
oito horas de trabalho para a classe operaria metropolitana. 
(MARÇAL, 1995, p.115) 

Lembremos as reflexões de Réclus e seus companheiros da 

Internacional sobre serem indissociáveis a redução das jornadas de trabalho e 

educação do trabalhador. Esses princípios foram desenvolvidos pelos 

militantes gaúchos, como podemos notar em fragmentos retirados de edições 

de seu jornal: 

As Horas de Trabalho 
Eis uma das questões que mais interessam os operários e 

que mais ardentes se tornam na luta contra os capitalistas. (...) Este 
longo dia de trabalho manual ezerce sobre o individuo uma fatal 
depressão física e moral, tornando-o inconciente dos seus direitos de 
homem, submisso, cobarde, desconfiado, humilde servo – oh! Bem 
humilde! – de todas as jerarquias constituídas. (...) ‘O ignorante é um 
morto que caminha’, diz um provérbio.(...) Para diminuir os males 
sociaes, o pauperismo e a ignorância, preparar a emancipação, urje 
diminuir a fadiga, reduzir as horas de trabalho manual, para deixar 
tempo á instrução.” (CASTELLANO in: A Luta, 01-05-1909, p. 04)8 

Reforçada posteriormente em outro artigo, mesma bandeira de luta, a 

redução da carga horária: 

Já não é puramente o aumento de salário que preocupa o 
trabalhador; é também a redução das horas de labor, é o desejo de 
que o operário também possa dispor algumas horas para dedicar á 
família, ao estudo e ao descanço. E bem razão tem a burguezia 
quando teme a redução das horas de trabalho, preferindo antes o 
aumento de salário. É que o tempo disponível provoca no trabalhador 
o amor ao estudo. A preocupação de suas melhoras econômicas. O 
seu desejo de sair do triste embrutecimento em que tem jazido, e 
tudo isso representa para o burguez, para o esplorador do trabalho, 
um perigo, cujas conseqüências talvez ele ignore, mas que nós, 
libertários, bem sabemos até onde irão... (A Luta, 18-02-1911, p. 04)9 

Destacamos também que a disputa ideológica marcou essa década. As 

entidades que estavam sob gestão dos socialistas, pouco a pouco, 

                                            
8  Texto de Guilherme Castellano, em A Luta, no 44, Ano 3, 01-05-1909, p. 04. 
9  Editorial de A Luta, no 55, Ano 5, 18-02-1911, p. 01. 
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acompanhavam a propaganda da Confederação Operária Brasileira, de 

tendência anarquista e, várias optaram pela filiação a esta entidade. 

BARTZ (2008) comenta a ascensão anarquista pela sua proposta de 

sindicalismo revolucionário, e a disputa com os socialistas:  

Até o início do século XX, (...) haverá uma predominância da 
influência socialista no movimento operário, sendo que os 
anarquistas aparecem de forma mais tímida, marcadamente na 
fundação da União Operária Internacional de Porto Alegre em 1902. 
Este quadro começa a mudar a partir da conjuntura de 1906. Neste 
ano aconteceu o 1º Congresso Operário Brasileiro (COB) em abril, 
que foi o responsável por uma maior difusão das idéias anarquistas 
no país. Em Porto Alegre os operários anarquistas fundaram o Jornal 
A Luta, que seria a partir deste momento o principal veículo 
propagador destas idéias, fazendo polêmica com o jornal A 
Democracia, editado pelos socialistas. Além do jornal, fundado em 13 
de setembro, os operários anarquistas também abriram nesse ano 
um curso noturno, a Escola Elyseu Reclus. Neste período, entre os 
libertários, destacavam-se os militantes Jesus Rey Gil, Stephan 
Michalsky e Polidoro Santos. (BARTZ, 2008, p. 46-47) 

Continua BARTZ (2008), mostrando as polêmicas travadas entre o 

periódico “A Luta” e o periódico “A Democracia”. Esses dois jornais circulavam 

pelos espaços operários: 

diferentes correntes políticas no movimento operário (...) a 
dinâmica das associações que se declaravam anarquista ou 
socialistas seguiu caminhos particulares conforme os diferentes 
centros de militância operaria. Em Porto Alegre, um marco 
fundamental para esta dinâmica foi a greve de 1906, em que por 
iniciativa de lideres socialista como Calos Cavaco e Xavier da Costa, 
foi fundada a Federação Operaria do Rio Grande do Sul, reunindo as 
principais entidades da capital. Esta greve marcou também os 
primeiros desentendimentos entre socialista e anarquista, que se 
agravariam em 1907. Com o embate entre José Rey Gil e Xavier da 
Costa pelas paginas d’A Luta e d’A Democracia respectivamente. 
(BARTZ, 2008, p. 48) 

Polidoro enfatiza o papel da imprensa como semeadora dos princípios 

anarco-comunista. Como observamos a seguir: 

Com a publicação desse jornal cresceu o numero dos 
aderentes, muitos dos quais se tornaram concientes e ativos 
anarquistas, ao mesmo tempo que muitos simpatisantes se 
acercavam do grupo que mantinha e sustentava a Luta.(...) A 
corrente predominante entre os anarquistas aqui é a comunista e os 



 

seus propagandistas julgam de muita utilidade a intervenção dos 
anar
revindicadora que podem imprimir á organização das classes 
trabalhadoras, como por possuírem aí um vasto campo de ação para 
desenvolver e tornar conhecido o ideal que há de colocar o homem 
livre sobre a 

MARÇAL descreve a trajetória do socialista que rivalizou com o 

movimento anarquista gaúcho

operário socialista, se
chefete local do Partido Republicano, se envolve no jogo da política 
burguesa, perde espaço na FORGS e... deixa o caminho aberto para 
os anarquistas. Em 1910 esse ‘aparelho’ cai nas mãos de Polidoro 
Santos. Para
1911, Xavier da Costa é expulso da ‘União dos Pedreiros’, perdendo 
sua condição de ‘sócio benemérito’. Pouco depois é expulso também 
da ‘União Operaria Internacional’. De qualquer forma, em 1912 ele é 
eleito vereador pelo Partido Republicano, cargo que vai exercer por 
mais de duas décadas. Graças à classe operaria. Mais tarde vai ser 
secretario de Alberto Bins, um dos patrões mais ‘carrascos’ durante a 
greve geral de 1906. 

Figura 51: Musa em A
FONTE: A Luta, Ano 03, n

                                        
10  Em cada canto escombros do cárcere e do tribunal. No centro a musa anarquia 

empunhando a chama da liberdade iluminando acima dos entulhos da lei, clero, monarqu
etc.imagem retirada de A Luta.  

11  Nesse pôster distribuído em 1905. Out
Marx, em sua mão esquerda o periódico A Democracia destacando a imagem de Francisco 
Xavier da Costa (1871-1934). Imagem retirada de (MARÇAL, 2004, p.47)

seus propagandistas julgam de muita utilidade a intervenção dos 
anarquistas no movimento operário não só pela orientação 
revindicadora que podem imprimir á organização das classes 
trabalhadoras, como por possuírem aí um vasto campo de ação para 
desenvolver e tornar conhecido o ideal que há de colocar o homem 
livre sobre a terra livre. (SANTOS, in: A VIDA 31-12-

MARÇAL descreve a trajetória do socialista que rivalizou com o 

movimento anarquista gaúcho, a gestão das entidades de classe

Francisco Xavier da Costa, o mais expressivo dirigente 
operário socialista, se deixa levar pelo coronel Marcos de Andrade, 
chefete local do Partido Republicano, se envolve no jogo da política 
burguesa, perde espaço na FORGS e... deixa o caminho aberto para 
os anarquistas. Em 1910 esse ‘aparelho’ cai nas mãos de Polidoro 
Santos. Para não mais ser devolvido aos socialistas. Em outubro de 
1911, Xavier da Costa é expulso da ‘União dos Pedreiros’, perdendo 
sua condição de ‘sócio benemérito’. Pouco depois é expulso também 
da ‘União Operaria Internacional’. De qualquer forma, em 1912 ele é 
eleito vereador pelo Partido Republicano, cargo que vai exercer por 
mais de duas décadas. Graças à classe operaria. Mais tarde vai ser 
secretario de Alberto Bins, um dos patrões mais ‘carrascos’ durante a 
greve geral de 1906. (MARÇAL, 1985, p.15-16) 

 
em A LUTA10 

A Luta, Ano 03, no 44, 01-05-1909 

Figura 52: Musa na Democracia
FONTE: Arquivo João Batista Marçal (MARÇAL, 

2004, p.47)

                                            
Em cada canto escombros do cárcere e do tribunal. No centro a musa anarquia 
empunhando a chama da liberdade iluminando acima dos entulhos da lei, clero, monarqu

a de A Luta.   
pôster distribuído em 1905. Outra musa, em sua mão direita traz a célebre citação de 

Marx, em sua mão esquerda o periódico A Democracia destacando a imagem de Francisco 
1934). Imagem retirada de (MARÇAL, 2004, p.47) 

104 

seus propagandistas julgam de muita utilidade a intervenção dos 
quistas no movimento operário não só pela orientação 

revindicadora que podem imprimir á organização das classes 
trabalhadoras, como por possuírem aí um vasto campo de ação para 
desenvolver e tornar conhecido o ideal que há de colocar o homem 

-1914, p. 14) 

MARÇAL descreve a trajetória do socialista que rivalizou com o 

a gestão das entidades de classe: 

Francisco Xavier da Costa, o mais expressivo dirigente 
deixa levar pelo coronel Marcos de Andrade, 

chefete local do Partido Republicano, se envolve no jogo da política 
burguesa, perde espaço na FORGS e... deixa o caminho aberto para 
os anarquistas. Em 1910 esse ‘aparelho’ cai nas mãos de Polidoro 

não mais ser devolvido aos socialistas. Em outubro de 
1911, Xavier da Costa é expulso da ‘União dos Pedreiros’, perdendo 
sua condição de ‘sócio benemérito’. Pouco depois é expulso também 
da ‘União Operaria Internacional’. De qualquer forma, em 1912 ele é 
eleito vereador pelo Partido Republicano, cargo que vai exercer por 
mais de duas décadas. Graças à classe operaria. Mais tarde vai ser 
secretario de Alberto Bins, um dos patrões mais ‘carrascos’ durante a 

 
na Democracia11 

: Arquivo João Batista Marçal (MARÇAL, 
2004, p.47) 
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Descobrimos que a Escola Elyseu Réclus, em 1906, funcionou 

inicialmente na Rua General Câmara, no 24, esquina com a Rua dos Andradas. 

Depois, em 1909, transferiu-se para a Rua da Conceição, no 22, passando a 

funcionar junto à União Operária Internacional. Em julho de 1911, passou a 

funcionar na Rua Aurora, no 60. 

Na Escola Elyseu Réclus, as atividades ocorriam no turno da noite. 

Segundo registrou MARÇAL (1985), o espaço possuía uma “Sala de Leitura”, 

com materiais em várias línguas: 

A ‘Escola Elyseu Reclus’, cujo nome homenageia um 
eminente cientista e teórico anarquista francês, funcionava à noite na 
rua General Câmara, 24, esquina com a rua dos Andradas. Possuía 
uma “Sala de Leitura”, com livros e jornais em português, francês, 
alemão, espanhol, inglês e esperanto, sendo que esta ultima língua 
era considerada por eles como “um dos poderosos fatores que 
concorrerão para apressar a internacionalização dos 
povos.”(MARÇAL, 1985, p.65) 

Em dezembro do mesmo ano, os redatores de “A Luta”, comentam sobre 

a organização simplificada da Escola. Registra MARÇAL: 

Esta escola, que não possui regulamentos de nenhuma 
espécie, tem apenas como diretores administrativos um secretário e 
um tesoureiro, que não exercem autoridade alguma sobre os sócios, 
e funciona com a maior ordem e harmonia desejavel. (A Luta, 01-12-
1906 apud: MARÇAL, 1985, p.67) 

Embora não possuísse regulamento ou algo similar, percebemos a 

afinidade dessa experiência educacional com o movimento operário e a Escola 

Moderna12. Lembramos que nas resoluções aprovadas no primeiro Congresso 

Operário Brasileiro (COB), realizado em abril de 1906, havia indicações de 

ações educacionais, como constatamos a seguir:  

Tema 7- Conveniência de que cada associação operaria 
sustente uma escola laica para os socios e seus filhos, e quais os 
meios de que deve lançar mão para esse fim? 

                                            
12  Comumente citado dentre o acervo da biblioteca de “A Luta” o Boletim da Escola Moderna 

de Barcelona. 
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Considerando que o ensino oficial tem por fim incutir nos 
educandos idéias e sentimentos tendentes a fortificar as instituições 
burguesas e, por conseguinte, contrarias as aspirações de 
emancipação operaria, e que ninguém mais do que o próprio 
operário tem interesse em formar livremente a consciências dos seus 
filhos; o congresso aconselha aos sindicatos operários a fundação de 
escolas apropriadas a educação que os mesmos devem receber 
sempre que tal for possível; quando os sindicatos não o possam 
fazer cada um por si, deve a Federação local tomar conta do encargo 
(A Voz do Trabalhador, 01-02-1914, p. 08)13 

Marçal (1985) (1995) e (2004) nos indica nomes que participaram da 

equipe da Escola Elyseu Réclus e seu público, são eles: A. Tito Soares, Adão 

Pesce, Adolfo de Araujo Correia, André Arjonas14, Arthur Candal Filho, Carlos 

Toffolo, Cristiano Fettermann, Djalma Fettermann, Frederico Kuplich, Gomes 

Ferro, João Parassini, Nestor Guimarães, Polidoro Santos, R. Frederico Geyer 

e Stefan Michalski. 

Este grupo, que não obedece a regulamentos nem a 
presidentes ou autoritaris diretaris, vai se mantendo na maior 
harmonia possivel – o que, alias, vem demonstrar mais uma vez que 
não é com excesso de autoridade que se mantém a ordem entre os 
indivíduos, quando estes se associam com interesses recíprocos, 
sem o intuito de sacrificar outrem, mas sim com a supressão dessa 
mesma autoridade. (A Luta, 16-09-1906 apud: MARÇAL, 1985, p.66) 

Contatamos que as atividades eram gratuitas e agrupamos as principais 

atividades divulgadas nesta escola, algumas eram cursos livres, outras 

palestras e havia também um grupo filo-dramático. O conteúdo lecionado era: 

línguas (esperanto, francês, português, alemão, ortografia e caligrafia), 

desenho, desenho gráfico, economia política, mecânica, química, física, 

geografia, história natural, ginástica sueca, anatomia descritiva e física 

recreativa, história universal, história social, história do Brasil, matemática, 

aritmética, álgebra e música. Eis a descrição fornecida por Marçal, a partir do 

jornal “A Luta”, 

                                            
13  Memórias das Resoluções aprovadas em 1906 do 1º COB. A Voz do Trabalhador, 01-02-

1914. 
14  Ministrou aulas de música. 
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Os que ali lecionam prestam-se gratuitamente, visto que não 
tem outro fim senão o de se tornarem úteis aos que necessitam e 
nutrem desejo de se instruir. Atualmente leciona-se no grupo 
esperanto, francês, português, aritmética, matemática, historia 
universal, desenho, ginástica sueca, etc. Havendo também palestres 
sobre anatomia descritiva, mecânica, física, química, etc. O grupo 
tem uma freqüência atual de cerca de quarenta sócios. (A Luta, 16-
09-1906 apud: MARÇAL, 1985, p.66) 

A Escola Elyseu Réclus foi uma importante ação do movimento operário 

gaúcho. A seguir, apresentamos o depoimento de Polidoro dos Santos,  

Os anarquistas nesta capital, desde o inicio de sua 
propaganda, começaram também a propagar o Sindicalismo no meio 
operario. Disseminados por entre a classe operaria, apezar, de 
depois do desaparecimento da luta e da Escola Elyseu Reclus, não 
haver mais nenhuma agrupação, os anarquistas têm concorrido, em 
muito, para afastar operariado da exploração política que, no seio da 
classe, tem sido por diversas vezes tentada sem resultado. 
(SANTOS, in: A VIDA, 31-12-1914, p. 14) 

Na década seguinte, devido aos protestos, em todo o mundo, por 

consequência ocorreu a prisão e assassinato de Ferrer na Espanha. Porto 

Alegre acompanha o surgimento das escolas modernas na América. 

Alguns fundadores da Escola Elyseu Réclus participaram da criação da 

Escola Moderna, na região hoje conhecida como Bomfim. Essa experiência 

reunirá, por exemplo, os antigos militantes com os discípulos da professora 

Malvina Tavares15.  

No próximo item, dissertaremos brevemente sobre as Escolas Modernas 

n° 1 e n° 2, criadas em São Paulo. Abaixo, citamos o periódico gaúcho “A Luta” 

que noticia esta experiência educacional: 

ESCOLA MODERNA 
A Grande Comissão encarregada de reunir o patrimônio para 

a fundação da Escola Moderna, em S. Paulo, pensa muito breve 
instalar a casa editora de livros para a educação racional. 

A subscrição aberta para a Escola Moderna atinge a cerca 
de 15:000$000 (LUTA, 14-02-1911, p.03) 

                                            
15   Segundo MARÇAL (1995) Extremamente culta, fundou um tipo de escola laica, aos moldes 

de Ferrer. E o resultado de sua didática revolucionária formou toda uma geração de 
militantes anarquistas: Nino Martins, Cecilio Vilar, Espertina Martinas e suas irmãs. 
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III.C Escolas Modernas n° 1 e n° 2 

Por fim, analisamos as duas Escolas Modernas, criadas em São Paulo. 

Essas duas escolas apresentam as experiências educacionais mais 

expressivas do movimento anarquista no Brasil, no início do século XX. 

O progresso das atividades16 de Ferrer y Guardia com a Escola 

Moderna, em Barcelona, no início do século XX, repercutiu em vários países. 

Destacamos esta experiência porque ela teve uma acentuada influência 

reclusiana, influência que também repercutiu nas duas escolas de São Paulo, 

conhecidas como Escola Moderna no 1 e Escola Moderna no 2. 

O Brasil acompanhou o desenvolvimento da experiência da Escola 

Moderna de Barcelona, como podemos conferir nos registros da imprensa 

operária e anarquista, divulgando notícias e, às vezes, recebendo materiais da 

Espanha. Com a repercussão mundial da prisão e execução de Ferrer, em 

1909, aumentaram os comitês de defesa e propaganda da Escola Moderna, no 

Brasil. 

Em homenagem ao mártir do ensino Racionalista, a imprensa operária 

publicou um número especial dedicado ao caso de Ferrer, que foi assinado 

pela “Comissão Contra a Reação Espanhola”. Esse material poderia ser obtido 

através do contato com o militante Manuel Moscoso, na Rua do Hospício, n. 

166, Rio de Janeiro. No interior desse boletim encontrava-se: artigos, poesias, 

cartas e o estatuto da Liga Internacional para a Instrução Racional da Infância, 

reproduzido a seguir: 

Liga Internacional para a Instrucção Racional da Infancia 
COMITÉ INTERNACIONAL DE INICIATIVA E DE 

DIRECÇÃO 
PARIS, 21, Boulevard Saint Martin, 21, PARIS 
Exposição 
Esta Liga fica estabelecida sobre as seguintes bases: 
1ª – A educação da infancia deve fundamentar-se sobre uma 

base scientifica, e racional; em conseqüência, é preciso separar della 
toda noção mistica ou sobrenatural; 

                                            
16  “Tropeçou logo com uma enorme dificuldade: não havia livros apropriados para o seu plano 

de ensino” MOSCOSO, Manuel - Número especial dedicado aos acontecimentos da 
Hespanha e à obra de Ferrer. Publicação editada pela Comissão contra a reacção 
hespanhola. Rio de Janeiro. 13-11-1909, p. 01. 
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2ª – A instrucção é uma parte desta educação. A insrrucção 
deve comprehender tambem, junto á formação da intelligencia, o 
desenvolvimento do caracter, a cultura da vontade, a preparação 
dum ser moral e physico bem equilibrado, cujas faculdades estejam 
harmonicamente associadas e elevadas ao seu maximo de potencia; 

3ª –  A educação moral, muito menos theorica do que 
pratica, deve resultar principalmente do exemplo e apoiar-se sobre a 
grande lei natural de solidariedade; 

4ª –  É necessário, sobretudo no ensino da primeira infância, 
que os programmas e os methodos estejam adaptados todo o 
possivel á psichologia da criança, o que quasi não acontece em parte 
alguma, nem no ensino publico nem no privado. 

Taes são as verdades, taes são os principios que originaram 
a cração da Liga Internacional para a lnstrucção Racional da 
Infancia. 

Cada membro da Liga compromette-se a contribuir, no 
circulo das suas relações e na medida do possível, á pratica destes 
principios. A Liga o auxiliará energicamente no seu labor. A união de 
boas vontades que representa esta associação não pode produzir 
sinão resultados efficazes.” 

Estatutos 
ART. 1.° - Constitue-se uma liga denominada Liga 

Internacional para a Educação Racional da Infancia, com o fim de 
introduzir praticamente no ensino da infancia, em todos os paizes, 
as ideas de sciencia, de liberdade e de solidariedade. Propõe-se 
além disso procurar a adopção e applicação dos methodos mais 
apropriados á psichologia da criança, com o fim de obter os melhores 
resultados com o menor esforço. 

ART. 2° - Os meios de acção da Liga consistem numa 
incessante propaganda, sob todas as formas, dirigida mais 
especialmente aos educadores e ás familias. 

ART. 3° - Para ser membro da Liga basta adherir á 
exposição de principios que lhe servem de base, e pagar 
annualmente uma quota de frcs. 1.20 como minimum. 

ART. 4° - A Liga pode constar em todos os paizes das 
secções ou dos grupos cujo funcionamento resulte duma ccordo com 
o Comité de iniciativa e de direcção instituido pelo artigo 5°. 

Os grupos constituidos podem reservar, para as 
necessidades do seu funccionamento, as tres quartas partes da 
importancia das quotas, ou seja frcs. 0.90 por individuo, e contribuir 
só com a quarta parte (frcs.0.30 por individuo) para a administração 
central da Liga. 

ART. 5° - A administração da Liga corresponde a um Comité 
Internacional de iniciativa e de Direcção, composto de cinco 
membros no minimo e de quinze no Maximo, nomeados para um 
prazo de cinco annos pela Assembléa geral, sendo reelegíveis. O 
Comité pode completar-se pela agregação de novos membros 
designados pelo mesmo, os quaes devem ser ratificados pela 
Assembléa geral mais immediata que se realizar. 

O primeiro Comité Internacional de lniciativa e de Direcção, 
cujas funcções terminarão na Assembléa geral de 1913, fica assim 
formado: 

Srs. Francisco Ferrer (Hespanha) PRES.;17 
C. A. Laisant (França) VICE-PRES.; 
J. F. Elslander (Belgica); 
Ernest Hackel (Allemanha);18 

                                            
17  Sendo executado antes do fim de sua gestão. 
18  Cientista natural criador do conceito ecologia. 
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Willians Heaford (Grã Bretanha); 
Giuseppe Sergi (ltalia); 
H. Roorda van Eysinga (Suissa);19 
Srta. Henriette Meyer, SECRET ARIA 
ART. 6º - Institue-se mais um Comité Internacional de 

Propaganda, de numero illimitado de individuos, cuja eleição 
compete ao Comité de Iniciativa e de Direcção, devendo ser 
ratificado pela Assembléa geral immediata. 

ART. 7º - A residencia social da Liga fixa-se em Paris, 21, 
boulevard Saint-Martin, podendo ser transferida a outro ponto por 
accordo do Comité Internacional de Iniciativa e de Direcção. 

ART. 8.° - L'Ecole Renovée, revista periodica pudlicada em 
Paris, é o orgam titular da Liga. 

ART. 9º - O Comité de Iniciativa e de Direcção convocará 
cada anno uma Assembléa geral da Liga, para ouvir a memoria 
annual do Comité, discutir as conclusões se for preciso e deliberar 
sobre os assumptos da ordem do dia. 

ART. 10º - Os presentes Estatutos só podem ser modificados 
por uma Assembléa geral, por proposta do Comité Internacional de 
Iniciativa e de Direcção. 

ART. 11º - A dissolução da Liga só poderá ser deliberada por 
uma Assembléa geral extraordinaria especialmente convocada para 
esse fim, e por maioria das tres quartas partes dos membros 
presentes ou representados.” (MOSCOSO, 13-11-1909, p. 02-03.) 
(GRIFO NOSSO) 

Encontramos anúncios de que este material poderia ser adquirido em 

outros estados, dois anos depois de sua publicação, como vemos na notícia do 

jornal anticlerical “A Lanterna”, publicado em São Paulo: 

A’ venda nesta redacção 
Numero especial dedicado aos acontecimentos de Espanha 

e a obra de Ferrer. Publicação editada pela Commissão contra a 
reacção hespanhola no Rio de Janeiro. (A Lanterna, 28-10-1911, p. 
04) 

Um fato notório dentro da história operária foi o amadurecimento do 

decorrer da primeira década do século XX, dos debates e deliberações acerca 

dos princípios norteadores de sua educação.  

Criou-se uma campanha de arrecadação de fundos para a construção 

das escolas paulistas, como podemos ver nesta notícia no periódico “A 

Lanterna”: 

                                            
19  O nome H. Roorda van Eysinga é muito encontrado entre as correspondências de Élisée 

Réclus, grande parte de suas cartas tratavam de interesses pedagógicos.  



111 

 

A Escola Moderna em S. Paulo 
(...) a nossa obra recomeça. Após a publicação das ultimas 

listas, balancetes de benefícios e outras notas de offertas, 
publicaremos o balancete geral demonstrativo do estado econômico 
desta iniciativa. 

Terminados estes trabalhos faremos uma grande kermesse e 
daremos um espectaculo em beneficio da Escola. 

Sabemos que diversas pessoas têm em seu poder listas de 
subscripção emittidas por II (...), pela Battaglia e pela comissão e 
guardam as importâncias respectivas d espera de recomeçarmos os 
serviços até agora interrompidos. Pedimos a essas pessoas que 
mandem com a máxima urgência possível todas as listas e dinheiro 
relativo em seu poder ao thesoureiro, sr. José Sanz Duro – caixa 
postal n. 857 – S. Paulo. E aquelles que não tiverem angariado 
donativos nenhum, mandem as listas mesmo em branco para se dar 
baixa. 

Presentemente, os recursos com que conta a Escola 
Moderna, attingem a cerca de 12 contos. As importâncias recebidas 
têm sido depositadas na “Banque Française Et Italienne per 
l’Amerique Du Sud”. 

Logo que os recursos pecuniários sejam sufficientes, a 
Commissão discutirá e resolverá sobre o estabelecimento da casa 
editora. 

Pela commissão, leão Aymont, secretario. (A Lanterna, 28-
10-1911, p. 02) 

Moraes traz a descrição do surgimento das Escolas Modernas em São 

Paulo: 

Em 1909, por ocasião dos protestos contra o julgamento e 
fuzilamento do educador Francisco Ferrer y Guardia na Espanha, os 
esforços foram canalizados para a formação de uma Comissão pró-
Escola Moderna composta por Adelino de Pinho e João Penteado, 
entre outros militantes. Depois de muito trabalho, conseguiram 
concretizar a fundação da Escola Moderna no 1 e no 2 no ano de 
1912 na cidade de São Paulo. (MORAES, 2006, p. 102) 

Em complementação, destacamos descrição de Romani: 

E foi justamente a busca por uma educação laica para os 
trabalhadores que motivou a vinda de João Penteado para São Paulo 
em 1911. Finalmente, depois de intensa movimentação, os 
resultados. (ROMANI, 2006, p. 96) 

Nas teses dos congressos operários surgem os compromissos para 

difusão de escolas operárias. Abaixo temos a ilustração do Boletim da Escola 

Moderna, da Liga da Educação Racionalista e da Escola Renovada:  



 

Figura 53: Boletín de la Liga 
de Educación Racionalista20

FONTE: AMORJ 

 “A Voz do Trabalhador”

COB, que reuniu 117 delegados. Notamos que a preocu

educação operária continua na ordem do dia. Como podemos acompanhar no 

décimo primeiro tema aprovado: 

evitada pelas castas aristocraticas e pelas igrejas de todas as seitas, 
para manterem o povo na mais absoluta ignorancia, proxima á 
bestialidade, para melho

doutrinas pozitivistas e nas teorias materialistas, sabiamente 
invertidas pelos cientistas burguezes, os quais metamorfozearam a 
ciencia, segundo os convencionalismo
monopolizam a instrução e tratando de ilustrar o operariado sobre 
artificiozas concepções que enlouquecem os cerebros dos que 
frequentam as suas escolas, desequilibrando
sofismas que constituem o civismo ou a re

incalculavelmente, maiores do que a mais supina ignorancia e que 
consolidam com mais firmeza todas as escravizações, 
impossibilitando a emancipação sentimental, intelectual, economic
social do proletariado e da humanidade;

                                        
20  Boletín de la Liga de Educación Racionalista, no 09,  agosto de 1915. 
21  L’École Rénovée, no 01, 15 de abril de 1908. 
22  Boletín de la Liga de Educación Racionalista, no 09,  agosto de 1915. 

  
: Boletín de la Liga 

20 
Figura 54: L’École 

Rénovée21 
FONTE: AMORJ 

Figura 55: Boletín de la Liga 
de Educación Racionalista

FONTE: AMORJ

“A Voz do Trabalhador” publica as resoluções do segundo congresso da 

COB, que reuniu 117 delegados. Notamos que a preocupação em torno da 

ria continua na ordem do dia. Como podemos acompanhar no 

décimo primeiro tema aprovado:  

Décimo Primeiro Tema 
“Educação e instrução das classes operarias”
Moção Aprovada 
Aconsiderando que a instrução foi até uma época recente 

evitada pelas castas aristocraticas e pelas igrejas de todas as seitas, 
para manterem o povo na mais absoluta ignorancia, proxima á 
bestialidade, para melhor explorarem-no e goernarem

Considerando que a burguezia, inapirada no misticismo, nas 
doutrinas pozitivistas e nas teorias materialistas, sabiamente 
invertidas pelos cientistas burguezes, os quais metamorfozearam a 
ciencia, segundo os convencionalismos da sociedade atual, e 
monopolizam a instrução e tratando de ilustrar o operariado sobre 
artificiozas concepções que enlouquecem os cerebros dos que 
frequentam as suas escolas, desequilibrando-os com os deleterios 
sofismas que constituem o civismo ou a religião do Estado;

Considerando que esta instrução e educação cauzam males 
incalculavelmente, maiores do que a mais supina ignorancia e que 
consolidam com mais firmeza todas as escravizações, 
impossibilitando a emancipação sentimental, intelectual, economic
social do proletariado e da humanidade; 

                                            
Boletín de la Liga de Educación Racionalista, no 09,  agosto de 1915. Buenos Aires.
L’École Rénovée, no 01, 15 de abril de 1908.  
Boletín de la Liga de Educación Racionalista, no 09,  agosto de 1915. Buenos Aires.

112 

 
: Boletín de la Liga 

de Educación Racionalista22 
FONTE: AMORJ 

publica as resoluções do segundo congresso da 

pação em torno da 

ria continua na ordem do dia. Como podemos acompanhar no 

rução das classes operarias” 

Aconsiderando que a instrução foi até uma época recente 
evitada pelas castas aristocraticas e pelas igrejas de todas as seitas, 
para manterem o povo na mais absoluta ignorancia, proxima á 

no e goernarem-no; 
Considerando que a burguezia, inapirada no misticismo, nas 

doutrinas pozitivistas e nas teorias materialistas, sabiamente 
invertidas pelos cientistas burguezes, os quais metamorfozearam a 

s da sociedade atual, e 
monopolizam a instrução e tratando de ilustrar o operariado sobre 
artificiozas concepções que enlouquecem os cerebros dos que 

os com os deleterios 
ligião do Estado; 

Considerando que esta instrução e educação cauzam males 
incalculavelmente, maiores do que a mais supina ignorancia e que 
consolidam com mais firmeza todas as escravizações, 
impossibilitando a emancipação sentimental, intelectual, economica e 

Buenos Aires. 

Buenos Aires. 
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Considerando que este ensino bazeia-se no sofisma e 
afirma-se no misticismo e na rezignação; 

Este Congresso aconselha aos sindicatos e ás classes 
trabalhadoras em jeral, tomando como principio o metodo racional e 
cientifico, promova a criação e vulgarização de escolas racionalistas, 
ateneus, revistas, jornais, promovendo conferencias e preleções, 
organizando certamens e excursões de propaganda instrutiva, 
editando livros, folhetos, etc. etc. – João Crispim e Rafael Serrato 
Muñoz, da Federação Operaria de Santos. – Antonio Venoza, do 
Sindicato dos Pedreiros e Serventes, de Santos. – Artur Conde, do 
Sindicato dos Canteiros, de Ribeirão Pires. – Pedro Vila, do Sindicato 
dos Trabalhadores em Fabricas de Tecidos, do Rio. 

Essa moção foi aprovada com o seguinte aditivo: 
Propomos que, alem de escolas racionalistas, seja 

aconselhada a criação de cursos profissionais de educação tecnica e 
artistica. – Jozé Romero, do Sindicato Operario de Oficios Varios, de 
S. Paulo. – Astrofildo Pereira, de O Trabalho, de Bajé.(A Voz do 
Trabalhador, 01-10-1913, p.04) (GRIFO NOSSO) 

Fruto de uma longa campanha aglutinando parcerias, doações, 

aquisição de materiais oriundos de Barcelona23, concretiza o projeto sendo a 

inauguração registrada em “A Lanterna” de outubro de 1913: 

Escola Moderna 
A Festa de Inauguração das Escolas 
Realizou-se no domingo, conforme noticiamos, a festa de 

inaugruração das duas escolas montadas pela Escola Moderna de S. 
Paulo. 

A concorrencia ao salão do Congresso Gil Vicente foi 
regular, saindo todos favoravelmente impressionados da interessante 
velada. 

O programa por nós anunciado foi habilmente executado. 
Falaram, com o geral agrado, os companheiros Florentido de 
Carvalho, professor da Escola Moderna n. 2, e Leão Aimoré, 
secretario do Comité da Escola Moderna, os pequenos cantaram os 
hinos escolares e recitaram bem escolhidas poesias. 

Realizou-se depois a visita à E. M. n. 2, onde ainda falaram o 
companheiro: João Penteado, professor da E. M. n. 1, que, com um 
dos seus alunos, deu uma demonstração pratica do ensino da sua 
escola, fazendo o mesmo Florentino de Carvalho com dois dos seus 
alunos. 

Falaram ainda outros camaradas, terminando a alegre 
reunição com os hunos das crianças. 

Dentro em breve realizar-se-a uma nova velada na E. M. n. 
1. (A Lanterna, 25-10-1913, p 03) (GRIFO NOSSO) 

                                            
23  Podemos encontra em seus periódicos a divulgação de materiais didáticos da Escola 

Moderna de Barcelona disponíveis à venda. 
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Por meio de publicações desta época podemos identificar as redes de 

apoio constituídas e reservando sempre espaço para informar a seu público o 

cotidiano das escolas e suas atividades. Destacamos algumas para ilustrar: 

Escola Moderna de S. Paulo 
Na Escola Moderna n. 2 
Amanhã, domingo, ás 14 horas (2 da tarde), haverá na sede 

desta escola, á rua Muller n. 74, uma pequena reunião, constando o 
seu programa de recitativos, cantos e palestra sobre a Escola. 

O professor pede o comparecimento das famílias dos alunos 
e dos interessados na obra da Escola Moderna. (A Lanterna, 06-06-
1914, p 03) 

Na sequência outra citação no mesmo periódico meses depois: 

Na Escola Moderna n. 2 
A Paz Universal – Na sede desta escola, á rua Saldanha 

marinho, 66, no Belenzinho, realiza-se amanhã, domingo, ás 14 
horas (2 da tarde), uma sessão escolar, na qual, alem do programa 
habitual, o seu professor, o companheiro João Penteado, fará uma 
(...) sobre o tema: A Paz Universal. 

Para auxilia-lo são convidadas as famílias dos alunos e todas 
as pessoas que se interessam pelo desenvolvimento da obra da 
Escola Moderna.” (A Lanterna, 29-08-1914, p 02) 

Equivalente citação encontrada anos depois em outro periódico 

reforçando a descrição do cotidiano da escola: 

Escola Moderna n. 2 
Rua Maria Joaquina n. 13 (Braz) 
Reabriu-se esta escola, a cargo do companheiro Adelino de 

Pinho, achando-se abertas as matriculas para alumnos de ambos 
os sexos de 6 a 12 annos. 

Horário: das 11 ás 4 da tarde, para menores, e das 7 ás 9 da 
noite para adultos.” (A Plebe, 19-04- 1919, p 04) (GRIFO NOSSO) 

Encontramos também a divulgação de sua dinâmica de funcionamento 

como notamos em propagandas do método racionalista: 



 

Figura 

rua Muller, 74, a Escola Moderna nº 2, criada sob os auspícios do 
Comite pró Escola Moderna.

e objectivo, basear
scientificas e raciocinadas, para que os alunos tenham uma idéia 
clara do que se lhes quer ensinar.

faculdades de cada aluno, constarão de 
gramática, aritimetica, geometria, geografia, botânica, ecologia, 
mineralogia, física, química, filosofia, historia, (...), etc.

manhã e das 4 ás 6 da tarde. (A Lanterna, 22

                                        
24  Publicado em “A Plebe”, 09
 

 
Figura 56: Divulgação da Escola Moderna N. 1 24 

FONTE: ASMOB/CEDEM/UNESP 

Escola Moderna N. 2 
Ensino Racionalista 
Scientificamos ás famílias que se acha instalada no prédio da 

rua Muller, 74, a Escola Moderna nº 2, criada sob os auspícios do 
Comite pró Escola Moderna. 

Esta Escola servir-se-há do método inductivo demonstrativo 
e objectivo, basear-se-há na esperimentação, nas afirmações 
scientificas e raciocinadas, para que os alunos tenham uma idéia 
clara do que se lhes quer ensinar. 

Materias: 
As matérias a serem iniciadas, segundo

faculdades de cada aluno, constarão de – 
gramática, aritimetica, geometria, geografia, botânica, ecologia, 
mineralogia, física, química, filosofia, historia, (...), etc.

Horario: das 12 da manha ás 4 da tarde. 
A inscrição de alunos acha-se aberta das 10 ás 12 horas da 

manhã e das 4 ás 6 da tarde. (A Lanterna, 22-08-1914, p 04)

                                            
Publicado em “A Plebe”, 09-06 1917, p 04. 
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Scientificamos ás famílias que se acha instalada no prédio da 
rua Muller, 74, a Escola Moderna nº 2, criada sob os auspícios do 

há do método inductivo demonstrativo 
há na esperimentação, nas afirmações 

scientificas e raciocinadas, para que os alunos tenham uma idéia 

As matérias a serem iniciadas, segundo o alcanse das 
 leitura,caligrafia, 

gramática, aritimetica, geometria, geografia, botânica, ecologia, 
mineralogia, física, química, filosofia, historia, (...), etc. 

se aberta das 10 ás 12 horas da 
1914, p 04) 
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Romani (2006) descreve algumas mudanças de endereço que houve 

durante a existência das Escolas Modernas N◦ 1 e N◦ 2: 

A Escola Moderna no 1, ocupou uma casa simples na rua 
Saldanha Marinho, 66, no Belenzinho. João Penteado era o 
educador paulista que mais havia estudado a obra pedagógica de 
Ferrer e foi convidado para dirigi-la, assumindo essa função em 13 
de maio de 1912.(...) Pouco depois foi inaugurada a segunda escola 
moderna, sob orientação de Adelino de Pinho, na rua Muller, no 
Brás, transferindo-se em seguida para a rua Oriente, no bairro do 
Pari. (...) a Escola Moderna no 2, sofreu algumas interrupções em 
1917, e reabriu no ano seguinte na rua Maria Joaquina, 13, também 
no Brás. A primeiram também mudou de endereço, para a rua Celso 
Garcia, 262. (ROMANI, 2006, p. 96-97) 

Seguimos com campanha destinada as pessoas interessadas no ensino 

racionalista, convidadas ao auxílio das Escolas Modernas: 

Escola Moderna de S. Paulo 
S. Paulo, 1 de , agosto de 1914 
Cidadão: 
Os abaixo-assinados, encarregados da promoção de uma 

festa escolar e de uma quermesse em beneficio da Escola moderna 
de S. Paulo, cuja obra benéfica de saneamento social se acha 
iniciada desde o ano passado com a fundação da Escola Moderna N. 
1, no bairro de Blenzinho, e da N.2, no Braz, leram ao vosso 
conhecimento que tal iniciativa terá realização com um bem 
escolhido programa na aprazivel vila Taide, sita á rua Saldanha 
Marinho, no dia 11 do proximo mez outubro, esperando merecer 
nesse sentido o indispensavel auxilio de todas as pessoas 
interessadas na propaganda do ensino e instrução racionalistas, 
que lhes poderão mandar, desde já, algumas prendas para a 
quermesse. 

O endereço a que deverão ser as mesmas destinadas é o 
seguinte: Escola Moderna N. 1, rua Saldanha Marinho, 66, Escola 
Moderna N. 2, rua Miler, n.74, ou redação da LANTERNA, largo da 
Sé. N. 5, 2º andar. 

Antercipando seus agradecimentos se subscrevem, 
Adelino Pinho 
João Penteado (A Lanterna, 19-09-1914, p 03) (GRIFO 

NOSSO) 

Construímos também, algumas relações nominais, em ordem alfabética, 

divididas em categorias, para podermos ter uma dimensão do público que 

frequentava as atividades das escolas. Para isso, costuramos dados fornecidos 

ao longo de suas publicações. 
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No curso diurno encontramos matriculados: 1º, 2º e 3° anos – Agostinho 

Pinto Dias, Alcides Ribeiro de Castro, Alexandre Ferreira Pinto, Alexandre 

Veronese, Alipio Monteiro, Amadeu Ribeiro, Amelia Minieri, Annita Astolfi, 

Antonio Boschetto, Attilio Pardini, Benedicto Castrucci, Cassiano Marrero, 

Catharina Caviola, Conrado Sargentini, Dario Cottine, Deolinda Marques, 

Emiliana Corrêa, Francisco Campanelli, Gabriel Minieri, Georgina Diniz, 

Giorgina Diniz, Gregorio Fernandes, Gregório Fernandes, Horacio Marques, 

Iwam Baronhein, Jandyra Sarzedas, Jayme Baptista, João Chiesa, João 

Pereira Marques, João Ribeiro, Joaquim Jorge Morel, Jorge Maia, José Alves, 

Jose de Oliveira, José de Souza, José Monteiro Cortez, José Pereira Marques, 

Josephina Bellomo, Julieta Zanella, Jullia Amaral, Laerte Ribeiro de Castro, 

Lazaro Figueira, Leopoldo Ruiz, Lourdes Ribeiro de Castro, Lourenço Minieri, 

Luiz Barena, Luiz de Oliveira, Magdalena Lemos, Maria Candida, Marino Maia, 

Mario de Almeida, Mario Faggion, Milton Sampaio, Moacyer Sarzedas, Moacyr 

Sarzedas, Mulza Sampaio, Naylor de Carvalho, Nelly Carvalho, Nunziata 

Petrella, Octavio Athayde, Oscar Guelfi, Oswaldo Cottine, Pierina Bottan, 

Raphaela Cardinutti, Remo Rik, Ruy Sarzedas, Ubyrajára Sarzedas, Victor 

Minieri Primo, e Victor Minieri, 

No curso noturno encontramos: Acacio Guedes, Adelino Rodrigues, 

Americo Aguieira, André Monaco, Antonio Poleske, Antonio Poleske, Bruno 

Bertolaccine, Carlos Carletto, Durvilio Turci, Francisco Galluci, Gumercindo 

Saraiva, Gustavo Maurano, Januario Defraio, João Bonifacio, João da Silva, 

João Pereira Marques, João Rodrigues, João Sapiencia, João Tura, Joaquim 

de Amorim, José Cardoso, José de Souza Nobre, José Desguardo, José 

Pittorusso, Leopoldo Ruiz, Luiz Nicetto, Manoel Alves, Manoel Paulo, Manoel 

Rodrigues, Manoel Sola, Nicola Coccione, Paschoalino Petrella, Pedro 

Bottarine, Pedro Pery, Salvador Tatulle, Sebastião Maria, e Vicente Monaco. 

Outros cursos, como datilografia, português e aritmética: Alberico 

Azevedo, Albertina Duvale, Angelo Fortini, Antonio Canneutto, Arthur Valery, 

Ernestia Nogueira, Euclydes Tavares, Guerino Tadiello,  Ignacia de Campos, 

João Bonilha, João Chiesa, João Dutra, João Sabongi, João Sapiencia, 

Leopoldo Ruiz, Manoel Magalhães Cosme, Maria dos Santos, Mario da Silveira 

Andrade, Narciso Barreto, Paschoal Larosa, Paulo de Andrade, Thereza 

Desiderio, Waldomiro Penteado e Walmar Sampaio. 



 

Figura 57: Escola Moderna n° 1 

Os dirigentes das Escolas Modernas receberam grande colaboração por 

parte da imprensa militante, que cedeu espaço para a publicação das ações 

pedagógicas dessas escolas. Podemos encontrar vários textos nos jornais e 

revistas da época de seus diretores:

(EM no2) e Florentino de Carvalho (diretor substituto), principalmente nos 

periódicos “A Lanterna”, “A Plebe”

defesa dos editores de “A Vi

Havia uma grande aproximação com as id

                                        
25  Escola Moderna n° 1 - Ensino Racionalista 

Prof. João Penteado e seus
no Brasil: um estudo dos episódios literário e educacional 
USP. São Carlos, 1984. Reprodução 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/icon
acesso em: 27-08-2010. 

26  Nessa última encontramos todos juntos, publicando seus textos de
propaganda anarco-comunista, os diretores dessas Escolas Modernas, assim como o 
Doutor Fábio Luz e Polidoro Sant
Universidade Popular e Escola Elyseu R

27  Os editores de “A Vida” fazem referência ao conceito de Evolução e Revolução em resposta 
à suas divergências com os positivistas em especial ao 
1915, p. 70). Encontramos tamb
12-1914, p. 12), famosa definicção da palavra Anarquia (A VIDA, 31

Escola Moderna n° 1 - Ensino Racionalista25 (1913)
FONTE: Acervo pessoal Prof. Flávio Luizetto. 

Os dirigentes das Escolas Modernas receberam grande colaboração por 

parte da imprensa militante, que cedeu espaço para a publicação das ações 

pedagógicas dessas escolas. Podemos encontrar vários textos nos jornais e 

vistas da época de seus diretores: João Penteado (EM no1), Adelino de Piño 

2) e Florentino de Carvalho (diretor substituto), principalmente nos 

“A Lanterna”, “A Plebe” e a revista “A Vida” 26. Destacamos a clara 

“A Vida” da tese reclusiana de “Evolução e Revolução

Havia uma grande aproximação com as ideias de Réclus27.  

                                            
Ensino Racionalista - palavras escritas na placa na parede (1913) O 

Prof. João Penteado e seus alunos (p.269) em Flávio V. Luizetto, Presença do anarquismo 
no Brasil: um estudo dos episódios literário e educacional - 1900/1920. Tese de doutorado 
USP. São Carlos, 1984. Reprodução Carlo Romani. Fonte: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/iconograficos/educacao_anarquista.html, 

ltima encontramos todos juntos, publicando seus textos de pedagógicos e de 
comunista, os diretores dessas Escolas Modernas, assim como o 

Doutor Fábio Luz e Polidoro Santos, peças chaves das experiências anteriores 
Universidade Popular e Escola Elyseu Réclus , respectivamente. 

itores de “A Vida” fazem referência ao conceito de Evolução e Revolução em resposta 
à suas divergências com os positivistas em especial ao Sr. Teixeira Mendes (

Encontramos também citações do prefácio de A conquista do Pão (A VIDA, 31
1914, p. 12), famosa definicção da palavra Anarquia (A VIDA, 31-01-1915, p. 05)
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Os dirigentes das Escolas Modernas receberam grande colaboração por 

parte da imprensa militante, que cedeu espaço para a publicação das ações 
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Outro fato a destacar é que as Escolas Modernas paulistas aproveitaram 

o material pedagógico produzido p

material foi produzido por uma forte in

escrito para o livro sobre 

clássicos “La montaña” e “El Arroyo”, 

castelhano por Anselmo Lorenzo sob a revi

volumes de “O Homem e a Terra”

Figura 

Enfatizamos que Réclus colaborou com Ferrer, inclusive

aspectos da geografia de Réclus em seu livro 

comentário de Ferrer sobre o ensino de geografia de Ré

seus artigos: 

Geográfico de Brus
para la enseñanza de la Geografía, cuya petición fué contestada por 
el insigne geógrafo Reclus con la siguiente carta :

enseñanza de l
uno solo que no esté inficiconado del veneno religioso, del patriótico, 
o, lo que es peor aún, de la rutina administrativa.

Outro fato a destacar é que as Escolas Modernas paulistas aproveitaram 

o material pedagógico produzido pela Escola Moderna de Barcelona.

foi produzido por uma forte influência de Réclus, como o prefá

escrito para o livro sobre “Geografia Física” de Odon de Buen, os seus 

La montaña” e “El Arroyo”, como também, a versão traduzida para o 

castelhano por Anselmo Lorenzo sob a revisão de Odon de Buen, dos 6 

O Homem e a Terra”, de Réclus.  

 
Figura 58: Nociones de Geografía Física  

FONTE: NPMC 

Enfatizamos que Réclus colaborou com Ferrer, inclusive,

aspectos da geografia de Réclus em seu livro “A Escola Moderna

obre o ensino de geografia de Réclus, após ler um de 

Después de leído el precedente artículo, escribí al Instituto 
Geográfico de Bruselas pidiéndole me recomendara un libro de texto 
para la enseñanza de la Geografía, cuya petición fué contestada por 
el insigne geógrafo Reclus con la siguiente carta : 

Señor Ferrer Guardia: 
Querido amigo: En mi concepto no hay texto para la 

enseñanza de la geografía en las escuelas primarias. No conozco 
uno solo que no esté inficiconado del veneno religioso, del patriótico, 
o, lo que es peor aún, de la rutina administrativa. 
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Outro fato a destacar é que as Escolas Modernas paulistas aproveitaram 

ela Escola Moderna de Barcelona. Este 

fluência de Réclus, como o prefácio 

de Odon de Buen, os seus 

a versão traduzida para o 

são de Odon de Buen, dos 6 

, este publicou 

“A Escola Moderna”. Eis um 

us, após ler um de 

Después de leído el precedente artículo, escribí al Instituto 
elas pidiéndole me recomendara un libro de texto 

para la enseñanza de la Geografía, cuya petición fué contestada por 

Querido amigo: En mi concepto no hay texto para la 
a geografía en las escuelas primarias. No conozco 

uno solo que no esté inficiconado del veneno religioso, del patriótico, 
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Por otra parte, cuando los niños tienen la dicha, que 
seguramente tendrán en la Escuela Moderna, de hallarse bajo la 
dirección de profesores inteligentes y amantes de su profesión, 
ganan con no tener libros. La enseñanza oral, sugestiva, dada por el 
que sabe a los que comprenden, es la mejor. Después de haber 
recogido la semilla dan la cosecha por la redacción de notas y la 
construcción de mapas. No obstante, puede admitirse que, hasta 
para los profesores, la literatura geográfica se enriquezca con un 
manual que sirva de guía y de consejo en la enseñanza de esta 
ciencia. 

¿Quiere usted que me dirija para ellos a N. .., persona que 
me parece capaz de escribir esta obra perfectamente en el criterio 
indicado? 

Le saluda cordialmente su amigo. 
Eliseo Reclus. 
Bruselas, 26 de febrero de 1903. (FERRER, 1960, p. 83-

84 ) 

Encontramos outra evidência da influência reclusiana no ensino da 

Escola Moderna brasileira, ao lermos publicado no “Boletim da Escola 

Moderna” no 3 e no 4, datado de 1919, um fragmento de texto de Elisèe Réclus. 

Como podemos conferir a seguir:  

TUDO MUDA 
Tudo muda, tudo é móvel no Universo, porque o movimento 

é a condição mesma da vida. Outróra os homens, que o isolamento, 
o ódio e o medo deixavam na sua ignorancia nativa, enchendo-os do 
sentimento da sua própria fraqueza, só o immutavel e o eterno viam 
em redor. Para elles, o CEO era uma abobada solida, um firmamento 
no qual estavam pregadas as estrellas. A terra era o firma alicerce 
dos céos e só um milagre podia fazer oscilar a sua superfície; mas 
desde que a civilização prendeu os povos numa mesma 
humanidade, desde que a historia atou os séculos aos séculos, 
desde que á astronomia, a geologia, fizeram mergulhar o olhar em 
bilhões de annos para traz, o homem deixou de ser isolado e, por 
isso assim dizer, de ser mortal. Tornou-se a consciência do 
imperecível no universo. Não relacionado já a vida dos astros nem a 
da Terra com a sua própria existência tão fugitiva, mas comparando-
a com a duração da raça inteira e com a de todos os seres que antes 
delle viveram, viu a abobada celeste revolver-se num espaço infinito 
e a Terra transformou-se num globosinho gyrando no meio da via 
láctea. A Terra firma que elle pisa aos pés e que julgava immutavel 
anima-se e agita-se, as montanhas levantam-se e abaixam-se: não 
são somente os ventos e as correntes oceânicas que circulam em 
roda do planeta: os proprios continentes deslocam-se com os seus 
cumes e valles, põem-se a caminhar sobre a redondeza do globo. 
Para explicar todos esses phenomenos geológicos, já não há 
necessidade de imaginar mudanças súbitas do eixo terrestre, 
abaixamentos gigantescos. De ordinário, não é dessa fórma que 
procede a natureza: é mais calma nas suas obras, modera a sua 
força e as mais grandiosas transformações fazem-se sem o 
conhecimento dos seres que Ella sustenta. Eleva as montanhas e 
enxuga os mares sem perturbar o vôo dum mosquito. Certa 
revolução que parece a queda dum raio levou milhares de séculos a 
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completar-se. É que o tempo pertence á Terra: renova todos os 
annos, sem se apressar, o seu adorno de folhas e flores, do mesmo 
modo remoça, no decorrer das edades, dos seus contimentes e 
passeia-se pela sua superfície. 

Eliseu Reclus. (BOLETIM DA ESCOLA MODERNA, 10-05-
1919, p.07) 

Destacamos uma prática utilizada no ensino de geografia de Réclus que 

era utilizada pelos professores da Escola Moderna de São Paulo, no Jornal “O 

Início”; num periódico publicado pelos alunos, encontramos o registro de “um 

passeio à margem do Tietê” e “Visita à Escola N◦2”. Consideramos esses 

registros como fontes importantes das ações pedagógicas utilizadas nessas 

escolas28.  

Ao final de 1919, a imprensa divulga o encerramento das Escolas 

Modernas no 1 e no 2. Enfatizamos que as duas experiências foram encerradas, 

porém inúmeras outras atividades continuaram apostando na educação como 

elemento importante na emancipação dos trabalhadores: 

Encerram as Escolas modernas de S. Paulo 
----------- 
No entanto, protegem os coiós do clericanalha 
A policia, manejando os seus bonecos da Directoria da 

Instrucção Publica, que já perdeu a altivez e a Independencia que lhe 
ficavam muito bem, ordenou o fechamento das Escolas Modernas, 
uma á Avenida Celso Garcia, 262, do professor João Penteado, e 
outra á Rua Maria Joaquim, 13, do professor Adelino de Pinho. 

Esses professores receberam officios do dr. Oscar 
Thompson declarando que, tendo sido verificado pela Secretaria da 
Justiça que as suas escolas, visando a propagação das ideias 
anarchicas e a implantação do regimen communista, 

ferem de modo iniludivel a organização politica e social do 
paiz. Por isso foi decretado o seu fechamento. 

Mesmo que as affirmações do Secretario da Justiça fossem 
evrdadeiras, esse acto só poderia ser levado a effeito se a sua acção 
se estendesse ás escolas corruptoras que existem em todos os 
pontos da capital e do interior, onde se ministra ás pobres creanças 
toda a sorte de mentiras religiosas e sociaes. 

Querem maior attentado á consciência do que as escolas 
dirigidas por padres no desvãos escuros de infectas sachistias? 

                                            
28  Um ótimo artigo remete a contribuição dos passeios escolares numa ferramenta que 

sustentava na geografia uma “volta a natureza”. Como atividade da metodologia intuitiva, os 
passeios escolares foram incorporados em vários vieses pedagógicos. Alguns modelos são 
representativos, como as atividades das escolas de cunho racional e científico, inspiradas e 
inspiradoras da Escola Moderna de Barcelona. (CARDOSO, 2008, p. 96) 

. 
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Essas escolas são verdadeiras fabricas de escândalos que o 
publico não deconhece e é o primeiro a commentar. 

Porque motivo a policia não mandou fechar o Orphanato 
Christovão Colombo? Pelo contrario... Subsidiam-no o Municipio e o 
Estado com grossas sommas, assim como a todos os padres 
Faustino, a todos os padres Consoni que corrompem, violam e 
malam as infelizes creanças brazileiras!  

Para esses que enchem os hospícios de loucos, as 
secretarias de idiotas, as ruas de decohidas, e as esquinas de 
invertidos, a policia não tem olhos, pois sabe que a degradação dos 
povos é a riqueza dos trusts políticos e commerciantes. Seus olhos 
coléricos estão voltados para os logares onde se diz á crença que a 
sciencia é a única verdade existente e que o homem que vive do 
trabalho de outro homem é um ladrão. (A Plebe, 29-11-1919, p 02) 

Encerramos a narrativa dessa última experiência com o depoimento do 

diretor Adelino de Pinho: 

Mas onde eu queria chegar, era dizer que o mundo operário 
é um vulcão em ebulição e não há canto do globo que não esteja 
trabalhando pelas idéias revolucionarias. (A Plebe, 26-04-1919) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho podemos entender a importância de Élisée Réclus para o 

ensino da geografia e a educação do operariado. A partir de nossos estudos, 

procuramos entender as influências e a dimensão do pensamento reclusiano. 

Buscamos recolher diversas reflexões sobre este ”homem da ciência”, a 

sua militância e a sua contribuição pedagógica. Assim, exploramos nos dois 

primeiros capítulos, conceitos básicos elaborados por Élisée Réclus e sua 

concepção de geografia. Apresentamos ao leitor a transição de um jovem 

oriundo de família protestante, que passou pela rebeldia e por exílios, que 

conquistou o respeito da comunidade científica e do movimento operário.  

Podemos afirmar que Réclus tornou-se uma referência no estudo da 

geografia e usou seus conhecimentos para o desenvolvimento integral do ser 

humano.  

De modo indireto, Élisée Réclus esteve presente no material didático 

usado na Universidade Popular d’Ensino Livre, na Escola Elyseu Reclus e nas 

Escolas Modernas no 1 e no 2. 

Estudamos a experiência dessas três ações educacionais brasileiras, 

principalmente por meio do registro da imprensa. Destacamos que essas 

experiências educacionais foram uma ferramenta de formação política, junto 

com os periódicos operários, semeadores de um amadurecimento na busca de 

identidade para os trabalhadores e pioneiros no processo de circulação das 

ideias. O interesse de pesquisadores pela utilização da imprensa operária 

como instrumento de educação e formação política dos trabalhadores, tem se 

mostrado crescente na atualidade.    

Mas, precisamos registrar que as pistas sobre a influência de Réclus no 

contexto educacional brasileiro, veio por meio dos registros feitos por Fábio Luz 

e Neno Vasco. Encontramos em Fábio Luz, pistas importantes, pois ele era um 

difusor das ideias de Kropotkin e Réclus, que disponibilizou suas energias para 

apoiar a organização operária, mesmo depois da extinção da Universidade 

Popular d’Ensino Livre, pois continuou com suas palestras nos Centros de 

Estudos. Neno Vasco foi correspondente de Réclus no Brasil, em suas cartas 

ao geógrafo encontramos informações sobre envio de revistas e traduções de 
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artigos. Residindo no estado de São Paulo, durante anos, editou “O Amigo do 

Povo”, periódico de inegável importância para a Universidade Popular d’Ensino 

Livre. O jornal “O Amigo do Povo”, sempre veiculava notícias e artigos sobre 

Réclus, de modo que este periódico introduziu com veemência, o método 

reclusiano, lançando a tradução de Neno Vasco para o português da obra 

“Evolução, Revolução e o Ideal Anarquista”. 

Verificamos através do artigo de Christophe Premat, « L’engagement 

des intellectuels au sein des Universités Populaires », publicado na « Revue de 

Sciences humaines », n° 11, em 2006, que Réclus serviu de inspiração para o 

movimento de Universidades Populares, na França. Sendo essa experiência 

europeia claramente a fonte da filial carioca. Essa filiação se comprovada pelas 

inúmeras referências ao fundador G. Deherme e ao periódico Francês “La 

Coopêration des Idées“. Salvo as incisivas críticas anarco-comunistas 

publicadas na “Kultur”, pela diretoria da U.P.d’E.L contra o positivismo 

defendido por Deherme, e que também se difundiu em diversos setores da 

sociedade brasileira. 

Devemos assinalar que no Congresso de Bruxelas, realizado em de 06 a 

13 de setembro de 1868, estavam as bases dos novos princípios educativos 

para o movimento operário, pois apesar de defenderem a educação integral, 

muitos operários não tinham condições de frequentar esta modalidade de 

educação por falta de tempo. Então, neste Congresso, delibera-se a promoção 

de cursos públicos que seguiriam um programa de ensino científico, 

profissional e produtivo. 

Essa preocupação esteve presente na ação educacional da Escola 

Elyseu Reclus. Aqueles que participavam dessa experiência educativa fizeram 

uma homenagem ao eminente geógrafo e lutaram pela redução das horas de 

trabalho. Essa escola surge no contexto da organização dos trabalhadores, 

principalmente entre os marmoristas e se estende para as demais categorias.  

Houve também por parte dos militantes gaúchos, a preocupação em 

difundir o esperanto, de acordo com os valores internacionalistas. Esta 

iniciativa foi defendida por Réclus e Ferrer. Encontra concordância com a 

deliberação de 1867, no Congresso da AIT, em Lausanne, no qual foi incluída 

no quinto tema, a necessidade de ensinar uma língua universal. 
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Entendemos que a Escola Elyseu Reclus viveu um período histórico de 

fortalecimento do anarco-comunismo nos solos gaúchos. Enfim, ao chegarmos 

na última experiência proposta para análise, as Escolas Modernas no 1 e no 2, 

percebemos o quanto foi importante a influência de Élisée Réclus. O nome de 

Réclus aparece em inúmeros artigos de João Penteado, Adelino de Pinho e 

Florentino de Carvalho.  

Acreditamos que a importância desse trabalho consiste em destacar que 

esse homem influenciou as práticas de passeios e a cultura da ciência 

ambiental, por parte dos conceitos adotados, não apenas nas aulas de 

geografia. Suas obras também passaram a ser publicadas e vendidas pela 

biblioteca da Escola Moderna. 

Consideramos importante o papel de Élisée Réclus para a cultura 

operária no Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Por ser ele um 

importante pilar do anarco-comunismo, encontramos a sua influência em vários 

aspectos: na linguagem, nos valores, na forma de ver a ciência e a educação 

para fins de emancipação. 

Os conceitos evolução, revolução, ciência e progresso são difíceis de 

serem debatidos atualmente, pois comumente, associam esses termos a 

corrente positivista e evolucionista. No entanto, esses conceitos foram usados 

com outra conotação pelos anarco-comunistas, Réclus e Kropotkin. Por isso 

mesmo que brevemente resgatamos neste trabalho esses conceitos sob a ótica 

de Réclus e mostramos a sua importância para o processo educacional. 

Procuramos estabelecer em nosso trabalho, um diálogo com Réclus e 

suas influências na educação e por isso, esperamos alimentar o interesse por 

pontos aqui trabalhados e acreditamos na possibilidade de desdobramento 

futuro. 

 



 

Figura 59: Militantes fazem propaganda de suas influencias, conceitos, e simbologias

 

Militantes fazem propaganda de suas influencias, conceitos, e simbologias
FONTE: ASMOB/CEDEM/UNESP 
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Militantes fazem propaganda de suas influencias, conceitos, e simbologias 
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ANEXOS 

Anexo – 01 

SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DO RIO DE JANEIRO 
SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 1893 

RECEPÇÃO DO SR. ÉLISÉE RECLUS, DISCURSO DO SNR. BARÃO HOMEM DE MELLO, ORADOR NOMEADO PARA A RECPEÇÃO DO ILLUSTRE GEOGRAFHO 
“Ilustre mestre! Descestes da montanha! E nós, vossos discipulos, 

vimos dar-vos as boas vindas. 

Cenobita da sciencia, subistes os seus serros alterosos. Collastes o 
ouvido ao murmurio das selvas. E ali, confidente sublime dos segredos da 
naturesa, amastes a montanha pela montanha, e escrevestes esse primoroso 
livro de sciencia, que ahi temos diante de nós- A historia de uma montanha. 

Baixastes ao valle, interrogastes as profundezas do abysmo; rompestes 
pelos fraguedos alpestres de cujos flancos precipita-se o caudal immenso, 
despedaçando suas aguas contra a ponta, dos rochedos. Atravessastes a 
planicie encantada em que o rio magestoso corta, como uma cinta de prata, a 
campina vestida de relva sedosa, que se diria acariciada pela mão de um 
gigante. 

E assim, quasi como uma imagem da vida humana, ora quebrando-se 
nos alcantis da montanha, ora atravessando placido e tranquillo o extenso 
valle, reflectindo o azul do céo no espelho de suas aguas: produzistes esse 
outro livro, modelo de observação, que se intitula- Historia de um rio. 

Eis ahi os testemunhos certos do summo criterio scientifico que 
caracterisa vossos trabalhos geographicos, e que para elles obtiveram já a 
sanção da consagração universal. 

A sciencia de Eratosthenes e de Strabo está restituida á sua pristina 
dignidade; e a Geographia tornou-se para sempre a provincia essencalmente 
cosmopolita do saber humano. 

Certo, neste longo perpassar da humanidade atravez dos seculos, 
nenhum espectaculo mais grandioso do que este do homem lutanto dia por dia 
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SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DO RIO DE JANEIRO 
SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 1893 

RECEPÇÃO DO SR. ÉLISÉE RECLUS, DISCURSO DO SNR. BARÃO HOMEM DE MELLO, ORADOR NOMEADO PARA A RECPEÇÃO DO ILLUSTRE GEOGRAFHO 
por tomar posse do planeta, que lhe coube em sorte. 

É este tambem o vosso fadario.  

E nós nos felicitamos de poder vir ao vosso encontro neste largo 
estadio de vosso peregrinar pelos mundos da sciencia. 

Vossa honrosa presença entre nós é a reviviscencia de uma tradicção 
gloriosa, que afunda já em um passado de seculos. 

Ha trezentos e cincoenta annos, o vosso illustre compatriota, André 
Thevet, apontondo á estas plagas, consagrou para sempre, como em um laço 
de intima solidariedade, as afinidades moraes dos dous povos da raça latina 
nestaexpressão immortal, que tao fundo echoou em nossos corações: 

A França Antarctica! 

O sabio membro da Academia Franceza, La Condamine, aqui veo 
trazido pelas investigações da sciencia; e pela vez primeira ficou restabelecida 
na carta do globo a posição verdadeira da região immensa do Amazonas. 

Outro vosso illustre predecessor, o sabio Aug. de Saint-Hilaire, nome 
venerado que nenhum brazileiro pronuncia sem um sentimento profundo de 
gratidão e de acatamento, percorreu aqui treze mil e quinhentos kilometros de 
terras pelo interior. E, em uma observação attenta das grandes zonas de 
nosso territorio, legou-nos a noção exacta da structura desta parte do 
continente. 

Discutindo em uma pagina magistral as falsas idéas do Barão de 
Exchwege vulgarizadas por Balbi, o emiorographico brazileiro. E de accôrdo 
com os verdadeiros principios já firmados por Malte-Brun e Bruguyeres, 
desmoronou-se de uma vez a uniformidade geometrica imaginada pelo 
geologo allemão para explicar o relevo deste continente. 

Em um largo percurso d'aqui até Matto-Grosso, Castelnau explorou a 
vasta região occidental do Brazil; e no admiravel monumento geographico, que 
sob esse titulo nos leggou, pôde accrescentar largos subsidios ao que della 
conheciamos pelos trabalhos dos astronomos portuguezes e brazileiros. 
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SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DO RIO DE JANEIRO 
SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 1893 

RECEPÇÃO DO SR. ÉLISÉE RECLUS, DISCURSO DO SNR. BARÃO HOMEM DE MELLO, ORADOR NOMEADO PARA A RECPEÇÃO DO ILLUSTRE GEOGRAFHO 
E dos exploradores nacionaes, quantos que enlaçam os seus nomes 

com os d'quelles ousados roteadores de nosso solo! 

Sem fallar desses esforçados sertanistas que vararam estas terras em 
todas as direcções, ahi temos o astronomo José Custodio de Sá Faria, que 
levontou a cartados rios Tieté, Paraná e Igatemi; o Dr. Francisco José de 
Lacerda e Almeida, o qual, nos annos de1780 a 1790, percorreu todo o paiz, 
desde Belem do Pará até Santos, mais de sete mil kilometros, integrando na 
carta do globo mais da metade deste continente; e já neste seculo, o coronel 
Berford e o general Cunha Mattos, que percorreram, este todo o territorio de 
Goyas, e aquelle seguindo por terra desde a cidade de S. Luiz do Maranhão 
até a do Rio de Janeiro. 

E como um élo que prende todos estes trabalhos, a Corographia 
Brazilica do padre Ayres de  Cazal, e a primeira Carta Corographica do Brazil 
pelo coronel Conrado Jacob de Niemeyer, que subsistiráõ sempre entre os 
principaes monumentos da geographia sul-americana. 

E quantas reminiscencias ainda resurgem expontaneas pelo facto de 
vossa presença entre nós! 

O illustre cego Jacques Arago exalçando a arte brazileira na pessoa de 
João Caetano dos Santos; Lamartine em sua tão honrosa carta a José de 
Alencar: eis nomes gloriosos, que enlaçam nas tradições da patria 
recordações cheias de grandeza, que pertencem tanto á nossa, como á vossa 
historia. 

Não é tudo. 

Um dia, estes cimos altaneiros ergueram-se ante a mente abraseada de 
vosso compatriota Victor Hugo. 

Dir-se-ia, que os horisontes se alargavam, e que as serranias 
desenhavam no espaço o seu phantastico relevo, alumiado de uma luz 
peregrina. E o poeta inspirado, como o ser predestinado de quem o Senhor 
confiou o verbo da natureza, exclamou: 

“Os que pensam! Os que lêm na penumbra, esses pódem dizel-o! 



139 

 

SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DO RIO DE JANEIRO 
SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 1893 

RECEPÇÃO DO SR. ÉLISÉE RECLUS, DISCURSO DO SNR. BARÃO HOMEM DE MELLO, ORADOR NOMEADO PARA A RECPEÇÃO DO ILLUSTRE GEOGRAFHO 
Preludia-se alli o tumultuar de um mundo novo, de uma nação nova!” 

Quasi pudéramos exclamar, possuidos de legitimo orgulho: 

Os grandes genios nos amam! 

Á estas recordações veio acrescentar-se a data memoravel, que de ora 
em diante fica para sempre perpetuada pelo facto de vossa presença entre 
nós. 

Aceitai, ilustre mestre, as saudações e cordiaes agradecimentos, que 
vos tributa a Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro pela visita, com que 
hoje nos honraes. 

E podeis ter a certeza de que guardaremos sempre com effusão esta 
pagina, para nós tão cara, que hoje escrevestes nos Annaes de nossa 
Sociedade. 

 

Casa o Rui Barbosa, revista didactica, PD, 21532, n. 14 
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Anexo – 02 

Carta de Neno Vasco para Élisée Reclus 

 

A M. Neno Vasco, Sao Paulo, Brésil Adresse ordinaire : 26, rue Villain 
Quatorze, Bruxelles, 20 IX 1904. 

Cher camarade,  
Naturellement j'ai à vous remercier tout d'abord d'avoir 

commencé la traduction de mon bouquin sans m'en demander 
l'autorisation (*). Un livre de cette nature appartient à tous et surtout à 
ceux dont il exprime la pensée et les vœux.  

Quant à l'éditeur, je n'ai pas à me préoccuper de ses intérêts : en 
pareille matière il n'y a aucune solidarité entre nous.  

Je vous serais reconnaissant de m'envoyer un exemplaire de votre 
traduction.  

Cordialement  
Élisée Reclus 
 

(*) Traduction portugaise de L'Évolution, la Révolution et l'Idéal 
anarchique,Paris, 1897. San Paolo, Brésil, en 1904, Evoluz do Revoluzao e 
Ideal anarquista (Bibliotheca Sociologica, IV, 134 p., 1905) 

Fonte: http://kropot.free.fr/Reclus-corr-TIII.htm#3-III-1905 

  



 

Anexo – 03 

Referencial teórico de Élisée Reclus 

Fonte: Criado pelo autor 
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Anexo – 04 

Referencial cronológico das experiências no BrasilReferencial cronológico das experiências no Brasil 

Fonte: Criado pelo autor 
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Anexo – 05 

Mapa referente a divisão adotada 

RECLUS, Élisée - “Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et Les Hommes”. Paris, 
Hachette, 1875-1894. 195 X 285 mm. 19 volumes. I 
L'Europe centrale ; IV - L'Europe du nod
russe ; VII - L'Asie orientale 

septentrionale. 1a parte; XI - 
- L'Afrique méridionale ; XIV 
Etats-Unis ; XVII - Indes occidentales

Amérique du Sud: L'Amazonie et La Plata.
Fonte: DUMBAR, Gary, Élisée Reclus

Mapa referente a divisão adotada em cada tomo de “Nouvelle Géographie Universelle

“Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et Les Hommes”. Paris, 
1894. 195 X 285 mm. 19 volumes. I - L'Europe méridionale ; II 

L'Europe du nod-ouest, V - L'Europe scandinave et russe, VI 
 ; VIII - L'Inde et l'Indo-Chine; IX - L'Asie antérieure
 L'Afrique septentrionale. 2a parte ; XII - L'Afrique occidentale

; XIV - Océan et terres océaniques ; XV - Amérique boréale, XVI 
Indes occidentales ; XVIII ; Amérique du Sud: les régions andin

Amérique du Sud: L'Amazonie et La Plata. 
Fonte: DUMBAR, Gary, Élisée Reclus : Historian of Nature, Hamden, Archon Books, 1978, p. 80
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“Nouvelle Géographie Universelle”. 

 
“Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et Les Hommes”. Paris, 

; II - La France ; III - 
L'Europe scandinave et russe, VI - L'Asie 

L'Asie antérieure ; X - L'Afrique 
L'Afrique occidentale ; XIII 

Amérique boréale, XVI - Les 
; Amérique du Sud: les régions andines ; XIX - 

: Historian of Nature, Hamden, Archon Books, 1978, p. 80 



 

Anexo – 06 

Ilustração sobre Ilustração sobre Élisée Reclus “Communard”. 

 
Fonte: Herodote 
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Anexo – 07 

Regionalização do Brasil elaborada por 
“As regiões naturais não confundem de forma alguma seus limites com os das antigas províncias

 Sobre as propostas de regiões 

problema da divisão regional do Brasil. Evolução dos conhecimentos. As diversas divisões regionais. A moderna 

tendência seguida pelo Instituto Brasileiro de Geografia”, in: Boletim Geográfico, 

62. 

gionalização do Brasil elaborada por Élisée Reclus. 
“As regiões naturais não confundem de forma alguma seus limites com os das antigas províncias

 
Fonte: Criado pelo autor 

Sobre as propostas de regiões para o Brasil indicamos o artigo da geógrafa Ignez A. L. Teixeira Guerra, 

problema da divisão regional do Brasil. Evolução dos conhecimentos. As diversas divisões regionais. A moderna 

tendência seguida pelo Instituto Brasileiro de Geografia”, in: Boletim Geográfico, no 202, ano 27, jan
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“As regiões naturais não confundem de forma alguma seus limites com os das antigas províncias”

 

indicamos o artigo da geógrafa Ignez A. L. Teixeira Guerra, “O 

problema da divisão regional do Brasil. Evolução dos conhecimentos. As diversas divisões regionais. A moderna 

202, ano 27, jan-fev, 1968, p. 59-



 

Anexo – 08 

Élisée

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/

Élisée Reclus sob a lente de Felix Nadar. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/ÉliséeReclusNadar.jpg
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ReclusNadar.jpg 



 

Anexo – 09 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/PSM_V44_D300_Jacques_

Gravura de Élisée Reclus. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/PSM_V44_D300_Jacques_Élisée
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Élisée_Reclus.jpg 



 

Anexo – 10 

Fonte: http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bright/reclus/graphics/family.jpg

Foto da Familia de Élisée Reclus. 

http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/bright/reclus/graphics/family.jpg
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Anexo – 11 

O mais antigo registro encontrado no Brasil de Reclus.O mais antigo registro encontrado no Brasil de Reclus. 
Diário do Rio de Janeiro 

Fonte : FBN 
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Anexo – 12 

Duas obras de grande circulação no Brasil

Fonte : (The Internet Archive,
http://ia700303.us.archive.org/24/items/lvolutionlar

00recluoft/lvolutionlar00recluoft.pdf

 

Duas obras de grande circulação no Brasil 

The Internet Archive,) 
http://ia700303.us.archive.org/24/items/lvolutionlar

00recluoft/lvolutionlar00recluoft.pdf 

Fonte : (The Internet Archive,
http://ia700305.us.archive.org/21/items/estadosunidosdo0

0galvgoog/estadosunidosdo00galvgoog.pdf
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The Internet Archive,) 

http://ia700305.us.archive.org/21/items/estadosunidosdo0
0galvgoog/estadosunidosdo00galvgoog.pdf 


